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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Antud uurimustöös analüüsitakse ja antakse ülevaade OÜ Triigi Farmer  tootmistegevusest 

aastatel 2012-2014. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida OÜ Triigi Farmer  

söödatootmise tasuvust ja piima tootmise üldist efektiivsust ettevõttes. Kogutud andmed 

pärinevad ettevõtte põlluraamatutest, raamatupidamisest ning karjaaruannetest. 

Järeldustena tuuakse välja tootmistegevuses esinevad kitsaskohad ning võimalikud 

lahendused. Tulemused näitavad, et ettevõte on seni olnud  majanduslikult efektiivne. 

Ettevõtte piimatootmise kasum on suurenenud uuritaval perioodil 26,5%, seda peamiselt 

põhikarja produktiivsuse tõusu ning soodsate müügihindade tulemusena. Toodetud sööda 

omahind on ulatuslike investeeringute järel olnud ebastabiilne ning mõjutanud oluliselt ka 

piima omahinda. Arvestades toorpiima turu hetkeseisu ja madalaid kokkuostuhindu, on 

omahinna vähendamine konkurentsis püsimiseks vajalik. 
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ABSTRACT 
 

Present research will give an overview of Triigi Farmer's production activities in 2012-

2014. The aim of this thesis is to analyze Triigi Farmer's  feed production profitability and 

company's overall milk production efficiency. Collected data came from the company's 

crop of books, accounts and reports from the flock. The thesis highlights the shortcomings 

in the production operations as well as points out possible solutions. So far the results show 

that the company has  been economically efficient. During the reference period  company's 

earnings have increased  from milk production 26.5% due to increase in basic herd 

productivity and attractive sales prices. The cost of self-produced feed was volatile due to  

large-scale investments and significantly affected the production  cost of milk. Reduction  

in production cost is necessary to stay competitive,  given the current state of market for 

raw milk. 
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SISSEJUHATUS 

 

Taasiseseisvumisest alates on Eesti piimatootmises toimunud suured muudatused. 

Piimatootmine on koondunud edukamate suurtootjate kätte, kus tootmise põhivõtmeks on 

produktiivsus ja tootmise efektiivsus. Selle tagavad tehniliste uuenduste kasutuselevõtt, 

paremad söötmisviisid ja loomatõugude aretus, mida kõike suunab oskuslik juhtimine. 

Eesti piimatootjad on, olenemata piimalehmade arvu vähenemisest, endiselt tootmise 

efektiivsuse poolest esirinnas. 

 

 Eesti piimanduse strateegia 2012-2020 raames kavandatud piimatoodangu mahu kasv 

peaks tooma kaasa positiivse majandusliku mõju kogu riigile. Piimatoodangu mahu 

suurendamine kolmandiku võrra tekitaks käsitletava strateegia perioodil täiendava 

investeeringuvajaduse 200-300 miljoni euro ulatuses, mis tooks ka riigile olulise 

maksutulu. Eeldusel, et piimalehmade produktiivsus tõuseb 2020. aastaks kuni 19%, on 

piimalehmi juurde vaja 12200 ning täiendava põllumajandusmaa vajadus on ligikaudu 25 

000 hektarit  (Eesti piimanduse strateegia 2012-2020). 

 

Eesti piimaveiste keskmine aastane piimatoodang on tõusnud viimase kolme aasta jooksul 

10,3% ning vastavalt sellele on suurenenud ka kogutoodang, mis tähendab, et miljoni tonni 

toorpiima tootmine lähitulevikus ei ole utoopia (Statistikaamet, 2015).  

 

Kõiki efektiivsuse näitajaid jääb aga autori silmis varjutama maailmaturul valitsev hindade 

kaos, mis on tingitud Ukraina kriisist ning sellega seonduvast konfliktist Euroopa Liidu 

ning Venemaa vahel. Kehtestatud sanktsioonidest põhjustatud suurim tagasilöök tabas 

piima ja kala eksporti, mille tulemusena oli enamik tootjaid sunnitud turustama toodangut 

alla omahinna.  Selleks, et turul püsima jääda ja olla endiselt konkurentsivõimeline, on vaja 

oskuslikult optimeerida tootmisega seonduvaid kulusid, et hoida omahind võimalikult 

madalal. 
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UURIMUSTÖÖ METOODIKA 

Käesoleva magistritöö uurimisobjektiks on OÜ Triigi Farmer tootmistegevus 2012-2014. 

aastatel, kus põhitegevussuunaks oli piimatootmine. Töö eesmärgiks on analüüsida 

ettevõtte söödatootmist ja sellega kaasnevaid kulutusi, tulusid ning kasumit. Ettevõtte 

tegevuse hindamiseks ning agromajanduslikuks analüüsiks on kasutatud andmeid nii 

taimekasvatuse kui ka loomakasvatuse valdkonnast. Suur tähelepanu on söödakultuuride 

kasvatamisel, kultuuride saagikusel ja nende tasuvusel piima tootmises.  

 

Uurimustöös kasutatakse võrdlevat analüüsi. Tootmisest tuuakse välja plussid ja miinused, 

millele lähtudes antakse konkreetseid soovitusi tootmise efektiivsemaks muutmiseks. 

 

Töös kasutatud andmed on korrastatud ja töödeldud magistritöö autori poolt. Andmed 

koguti tootmisega seotud raaamtupidamisest ning kohapealsel visuaalsel vaatlusel ning 

vestlusel looma- ja taimekasvatusjuhiga. 
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1.KIRJANDUSLIK ÜLEVAADE 

 

1.1.Piimakarja kasvatuse ajaloost Eestis 
 

Veis on olnud meie aladel juba ammustest aegadest tähtsaim põllumajandusloom ja 

veisekasvatus põhiline loomakasvatusharu. Ajaloolises tagasivaates peeti veiseid alguses 

tööloomade ja sõnnikutootjatena, et tõsta põlluviljakust, kuna suhteliselt hästi oli arenenud 

teraviljakasvatus. Piima- ja lihaloomana hakati neid pidama alles XIX saj II poolel, s.o 

1860ndate aastate paiku, kuid veel möödunud  sajandi algul ei andnud keskmine talulehm 

aastas tonnigi piima. Veiste söötmine oli puudulik, pidamine kehv (Piimaveisekasvatus, 

EMÜ). 

 

Sellel sajandil toimunud tormiline teaduse ja tehnika areng on muutnud ka veiste söötmist-

pidamist, tõuaretust. Suured avastused bioloogiateaduses (DNA avastamine pärilikkuse 

materiaalse kandjana, geenitehnoloogia areng jne) on tublisti muutnud veiste aretuse 

iseloomu. Antibiootikumide, aminohapete ja bioaktiivsete ainete sünteesimine on 

võimaldanud toota tööstuslikult täiesti uusi söötasid, muutunud on söötmistehnika. See on 

võimaldanud tõsta lehmade piimatoodangut, suurenenud on nende kehamass. Meie 

tõugudega on pikka aega tehtud sihipärast tõuaretustööd, mistõttu karjade tõuline 

potentsiaal on kõrge, mis võimaldab saada lehmadelt suuri aastatoodanguid (kui osataks 

seda potentsiaali õigesti realiseerida (Piimaveisekasvatus, EMÜ). 

 

 

1.2. Eesti holsteini piimaveise tõug ja aretus 
 

Mustakirju tõu aretuse alguseks Eestis loetakse 1838. aastat, mil imporditi esimesed 

mustakirju veised Hollandist. Tõug on kujundatud kohalikust karjast, ristates seda mitme 

mustakirju tõuga. Tõuaretust koordineerivad alates 1898. aastast mitmed seltsid ning 

ühingud. Eesti mustakirju veisetõugu tunnustati 1951. aastal. Esimesed holsteini tõugu 

pullid toodi tõu parandamise eesmärgil Eestisse 1975. aastal.  Eesti holsteini tõugu veised 
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on kõrgejalgsed, tugeva, tiheda kehaehitusega. Udar on pikem, vähem sügav, nisad 

korrapärased. Sõrad on sageli pigmendivabast pehmemast sarvainest, mis tingib 

sagedamini jalavigastusi.  

Eesti holsteini tõugu lehmade piimatoodang ja piima rasvasisaldus on küllaltki kõrged, 

valgusisaldus suhteliselt madal. Nad on rahuliku loomuga ja head kore- ja haljassööda 

söömusega (Older, 1997). 

 

1975. aastal hakati mustakirjut tõugu parandama USA (ka Kanada) mustakirjute 

holsteinidega, mis on maailma tunnustatuim piimaveisetõug. NL ajal toodi neid meile 

Saksamaalt. Sealt saadud tõumaterjal ei olnud nii väärtuslik kui USA-st pärinevad 

holsteinid, kuid soodne mõju meie eesti mustakirju tõule neil siiski oli. Praeguseks on 

holsteinide veresus (EHF) tõusnud 75%-ni. Muutunud on veiste kehaehituse tüüp. Lehmad 

on kõrgejalgsemad, keha on pikem ja kitsam, tõusnud on lehmade kehamass (600 kg ja 

rohkem). Loomad on rahuliku loomuga ja väga hea isuga. Kasutavad väga hästi 

rohusöötasid, mis on selle tõu üks eelis (Kujunemine, Pikk). 

 

Ettevõttes kasvatati algusaastatel lisaks mustakirjule ka punast tõugu piimaveiseid. 

Lähtudes mustakirju tõu parematest piima kvaliteediomadustest ning suuremast 

produktsioonivõimest,  koosneb põhikari tänaseks vaid Eesti mustakirju tõu piimaveistest. 

 

 

1.3. Piimakarja kasvatus Eestis tänapäeval 
 

Eestis oli 2014. aasta 31. detsembri seisuga 95,1 tuhat piimaveist. Uuritaval perioodil on 

piimalehmade arv vähenenud 1,8%,  piimatoodang  seevastu on tõusnud 9,8% (Joonis 1). 

 

2013. aasta Euroopa Liidu piimatootmise statistikast selgus, et Eesti parandas oma mullust 

positsiooni. Kui aasta varem oldi seitsmendal kohal, siis 2013. aasta tulemustega juba 

viiendal positsioonil. Statistiline piimatoodang iseloomustab kõige paremini 

piimatootmissektorit, iseloomustades liikmesriikides olevate veiste ja piimalehmade arvu, 

piima kogutoodangut, tööstustele tarnitud toorpiima, piimatootmisnäitajaid lehma kohta, 

karjade ja piimalehmade struktuuri (Bulitko, 2014). 
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Joonis 1. Piimalehmade arv (tuhandetes) ja piima kogutoodang (tuhandetes 

tonnides) Eestis aastatel 2012–2014 (seisuga 31. detsember). Allikas: (Statistikaamet, 2015) 

 

Kuigi meie piimatootmisvaldkond on edukas, oleme Euroopas, kus on üle 23 miljoni 

piimalehma, endiselt väga väike mõjutaja. Ometi tuntakse meie tõukarja head väärtust ning 

hinnatakse karjade struktuuri, mis on loonud soodsaid eeldusi ka tõukarja müügiks 

väljapoole Eestit (Bulitko, 2014). 

 

Tänu mullusele edukale piimandusaastale on Eesti positsioon Euroopa Liidu liikmesriikide 

edetabelis statistiliste piimatootmisnäitajate poolest paranenud. Eesti kuulub sellega 

piimatootmise tasemelt lehma kohta selgelt Euroopa parimate hulka. Lisaks ollakse liider 

Ida-Euroopas ja alates 2004. aastast EL-ga ühinenud liikmesriikide seas. Mullu suureneski 

piimatoodang lehma kohta kõige enam Eestis, kus iga lehm tootis keskmisena aasta 

varasemast 436 kg piima enam. Piimatoodangu tõusuga paistsid silma ka meie 

lõunanaabrid Leedu 175 kg, Poola 144 kg ja Läti 114 kg (Bulitko, 2014). 
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Piimatootmises saavutatud edu varjutab hetkel aga Ukraina-Vene kriis, mille tulemusena 

keelustati meie toorpiima ning juustu eksport Venemaale. Piimatoodete eksport Venemaale 

2013. aastal oli 50 miljonit eurot, mis moodustas kogu Eesti piimatoodete ekspordist 25%. 

Kui kogu keelu all olevate toodete eksport oli 2013. aastal 75 miljonit eurot, siis 

piimatoodete eksport Venemaale moodustas sellest 67%. 2014. a esimesel poolaastal 

moodustas piimatoodete eksport Venemaale 15 miljonit eurot, osakaal kogu piimatoodete 

ekspordis võrreldes 2013. a esimese poolaastaga vähenes 13%. Piimatoodete ekspordi 

vähenemine Venemaale 2014. aasta alguses oli tingitud Venemaa Veterinaarameti 

kehtestatud impordikeelust mõnedele Eesti piimatööstustele (Hein, 2014). 

 

Piimanduse strateegia 2012-2020 seab eesmärgiks toota aastas ligi 1 miljon tonni piima. 

Vähem on küsitud, kas me suudame seda piimakogust piisavalt väärindada ja seejärel 

eksportida, sest Eesti siseturg vajab vaid poolt sellest kogusest. Praegune olukord näitab 

selgelt, kui riskantne on toota (toor)piima ekspordiks ja seda veel moel või teisel avalikest 

vahenditest soodustada. Eesti piimasektor vajab struktuurset muutust. Peame kasutama 

kriisi ära piimasektori muutmiseks, et tulevikus oleksime tugevamatel jalgadel. See 

tähendab eelkõige suuremat koondumist ühistutesse, koostöökoha leidmist tootjate ja 

töötlejate vahel. Uuenenud tootmise ja töötlemise struktuur annaks meile suuremad 

tootmis- ja töötlemismahud, investeerimisvõimekuse ja suutlikkuse müüa kaugemale kui 

Venemaa. Pudelikaelaks kipubki praegu jääma töötlemine. Riik on omalt poolt loomas 

võimalusi sellisteks investeeringuteks maaelu arengukava raames, nüüd peavad ettevõtjad 

nende kasutamiseks tasuvad võimalused otsima. Suurem koostöö aitab meid edasi, aga 

pole kindlasti võluvits. Samas, kui vaatan Eesti piimasektori järjekindlat edenemist 

viimasel ajal, siis annab see kindlust, et tahtmise korral suudab sektor ühise eesmärgi nimel 

seljad kokku panna (Padar, 2014). 
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2.ETTEVÕTTE ISELOOMUSTUS  

 

2.1. Ettevõtte kujunemine 
 

Enne Eesti Vabariiki tegutses antud tootmispiirkonnas Triigi kolhoos. Kolhoos oli teistest 

majanditest tunduvalt paremal järjel. Sinna oli koondunud võimekas ajupotentsiaal, kelle 

oskusliku tegevuse tulemusena moodustus tugev majanduslik baas, mille mõju on märgata 

ka tänapäeval. Triigi kolhoosi tootmisüksustest moodustus 1993. a alguses 

põllumajandusreformi käigus 5 firmat, nende hulgas ka OÜ Triigi Farmer (Triigi küla 

arengukava 2004-2010, 2004). 

 

 

2.2. Ettevõtte üldiseloomustus 
 

OÜ Triigi Farmer asub Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Triigi külas. Antud piirkonda 

iseloomustab tihe konkurents ja intensiivne põllumajanduslik tootmine. Enamik põllumaid 

paikneb nitraaditundlikul alal, seega tuleb rakendada optimaalseid väetusnorme, et vältida 

keskkonna saastamist. Lähimad linnad on Tamsalu 20 km ja Rakvere 30 km kaugusel. 

Ettevõte asub Väike-Maarja-Simuna maantee ääres. Lähim suurmaantee Tartu-Rakvere on 

viie kilomeetri kaugusel. 

 

Ettevõtte põhitegevusala on piimatootmine, lisaks tegeletakse lihatootmise, tõuloomade 

müügi ning viimasel kahel majandusaastal ka rapsikasvatusega. Müügitulu jaguneb 

järgmiselt: 80% piima müük, 6% tõuloomade müük, 3% rapsi müük, 8% liha müük, 3% 

teenused ja muu müük (OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2014). 

 

Ettevõttel on 729 ha põllumaad ning 277-pealine eesti holstein-friisi tõugu kari. Lisaks 

põhikarjale on ettevõttel pullikari ja noorkari uuendusteks ning tõuloomade müügiks.  
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OÜ-s Triigi Farmer töötab 20 inimest. Taimekasvatusega on otseselt seotud neli traktoristi. 

Loomakasvatusega tegeleb kaks farmi juhti, neli lüpsjat, kolm karjak-traktoristi, kaks 

noorkarjatalitajat ning öövalvur. Üld- ja administratiivosaga tegelevad juhataja, 

raamatupidaja, taimekasvatuse juht ning peamehaanik. 

  

Piim, liha ning elusloomad turustatakse läbi Rakvere Piimaühistu ja Rakvere Lihaühistu  

välisturgudele. Raps turustatakse Baltic Agrosse, kust ostetakse ka enamik 

taimekasvatuslike sisendeid. 

 

 

2.3. Masinapargi iseloomustus 
 

Ettevõtte algaastatel  toimus kogu tootmistegevus likvideeritud kolhoosist pärit 

masinapargi ning seadmetega. Nüüdseks on põhiline osa masinatest välja vahetatud uue, 

võimsama ning ökonoomsema tehnika vastu (Lisa 1). 

 

Ettevõttel on 16 traktorit, millest 7 kasutatakse aktiivselt nii taime kui ka 

loomakasvatuslikel eesmärkidel. Kaks 160-hobujõulist John Deeri ning üks 200-

hobujõuline New Holland,  millega tehakse peamised taimekasvatuslikud ning sööda 

varumisega seonduvad tööd. Taktorite vanus on 5-10 aastat. Lisaks kuulub aktiivsesse 

tootmisse 4 vanemat MTZ-i, millega teostatakse peamiselt loomade söötmist ning  muid 

abitöid. 

 

Uusimad tehnikaühikud kuuluvad ettevõttel rohusöötade koristamise valdkonda. 2014. 

aastal osteti  kogurhekseldi Pöttinger Jumbo ja presskogur Case Ih. Lisaks kuulub 

rohusöötade koristamise ja hoiustamise valdkonda rullmähkur McHale, vaalutaja Pöttinger 

ja kaarutaja Kuhn. Haljasmassi niitmiseks kasutatakse kahte liikurniidukit E-302 koos 

rootorniidukitega Samaz. Silo tallamiseks tražees on kaks rasketraktorit K-701. 

 

Enamik haritavast pinnast küntakse, milleks on ettevõttel 2012. aastal ostetud pöördader 

Voogel&Noot. Küntud põllud tasandatakse rihvelrull-libistiga Väderstad Rexius. 
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Kõiki teraviljakõlvikuid ei künta igal aastal. Kõrrekoorimiseks kasutatakse kuuemeetrist 

randaali Horsch Joke. Nii teravili kui ka heinaseeme külvatakse neljameetrise Väderstad 

Rapid kombikülvikuga. 

 

Taheda orgaanilise väetise laotamiseks on ettevõttel kaks amortiseerunud sõnnikulaotajat 

ROY, mille efektiiivsus ja laotamise kvaliteet on ebaühtlane. Mineraalväetised laotatakse 

pealtväetisena nii rohumaadele kui taliteraviljadele ketaslaoturiga Amazone. 

 

Taimekaitseks on ettevõttel kaheteistmeetrine  poomprits Kasi. Karjamaa kopleid 

äestatakse kaarjamaaäkkega Niwa. 

 

Vedelsõnnikut laotatakse ettevõttes teenustöödena kaks korda aastas. Selleks on kasutatud 

paisklaoturit,  lohisvoolikutega laotamist ning sügavkobestiga viimist otse mulda. 

Ettevõttel pole teraviljakombaini, koristus ostetakse sisse teenustöödena. 

 

Loomi söödetakse  söödamikser Silo Kingi abil. Jõusööt segatakse kokku kaks korda kuus 

ning selleks ostetakse Baltic Agro liikuva söödatehase teenust. 

 

OÜ Triigi Farmer masinapargi võimekus vastab ettevõtte suurusele enamikes 

tootmisvaldkondades. Puuduseid esineb teraviljkoristamise ja vedelsõnniku laotamise 

tehnoloogias. 

 

Lisaks eespool nimetatud tehnikale kuuluvad ettevõtte masinaparki erinevad 

universaalhaagised sööda ja sõnniku veoks (Lisa 1). 

 

 

2.4. Tootmiskompleksi iseloomustus 
 

Ettevõtte tootmiskompleks asub Triigi külas. Kompleksi kuulub suurfarm, noorkarja- ja 

vasikalaut. Lautade lähedal asetseb viis silotražeed, söödaküünid ja rehi. Eelnevalt oli 

ettevõttel kasutada üheksa tražeed, millest nelja kasutamine keelati nõuetele mittevastavuse 

tõttu keskkonnaameti poolt. Silotražeed on olnud kasutusel kolhoosi algusest alates ja on 

amortiseerunud, millest tulenevad suured kaod silo säilitamisel. 
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Kolmesaja meetri kaugusel lautadest on kuivatikompleks. Kuivatiks on kolhoosist saadud 

punkerkuivati, mis on suure mahutavuse ja võimsusega ning sobilik teravilja 

kuivatamiseks. Kuivati küttesüsteemid on energiamahukad ja põhinevad kulukal 

diiselküttel. Kuivati kõrval asub ladu, kus hoiustatakse  söödavilja, ostusöötasid ning 

taimekasvatuslike sisendeid. 

 

Lautadest kahesaja meetri kaugusele jääb töökoda ja kaarhall, kus hooldatakse ning 

hoiustatakse kogu masinapark. 

 

Tootmiskompleksi võib iseloomustada konsentreeritus ja lähedus peamistele transpordi- 

teedele. Samuti asuvad kõik ettevõtte põllud viie kilomeetri raadiuses, millest tulenevalt on 

kulutused transpordile väikesed. 

 

 

2.5. Tehtud investeeringud ja tulevikuplaanid 
 

Kuni 2012. aastani toimus piimatootmine vanas suurfarmis, kus puudus loomade 

grupeerimise võimalus. Piimaveiseid söödeti samaväärselt, hoiti lõas ning rakendati 

torusse- lüpsi. Kogu kari oli suveperioodil karjamaal. 

 

2012. aasta sügiseks valmis suurfarmi esimese poole rekonstruktsioon koos uue 

lüpsikojaga. Uues farmis on piimaveised vabapidamises jaotatuna toodangu alusel kolme 

gruppi. Söötmine toimub vastavalt toodangule. Lüpstakse kaks korda päevas uues 

lüpsikojas kuueteistkohalises tandemlüpsiplatsil. 2012. aasta investeeringute hulka kuulus 

ka ühe söödaküüni täielik rekonstrueerimine. 

 

Suurfarmi, lüpsikoja ja söödaküüni investeeringu maksumus oli 860 000 eurot, mille 

tegemiseks saadi toetus Eesti maaelu arengukavast MAK . 
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2015. aastaks oli kavandatud suurfarmi teise poole rekonstrueerimine. Tänaseid toorpiima 

müügihindu arvestades on see ebatõenäoline. Lisaks suurfarmile on ettevõtte juhi sõnul 

esmatähtis silotažeede  rekonstrueerimine, kuna rullsilo tootmine suurtes kogustes on 

kulukas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

3.ETTEVÕTTE MAAFOND 

 

Muld on maakoore pindmine murenenud kobe kiht, mis on haaratud mullatekkeprotesssist. 

See on keerukas protsess, milles osalevad elavad organismid ja nende laguproduktid, 

hüdro- ja atmosfäär, aga samuti inimtegevus (Kask, Tõnisson, 1987). 

 

Põllunduses ja metsanduses on muld põhiliseks tootmisvahendiks. See erineb teistest 

tootmisvahenditest, kuna ressursid on piiratud, õigel kasutamisel tema kvaliteet paraneb 

(Kask, Tõnisson, 1987). 

 

OÜ Triigi Farmer paikenb Väike-Maarja vallas, kus on Eesti kõige viljakamad 

põllumullad, mille keskmine boniteet ei lange alla 48 hindepunkti ( Hunt, 2014). 

 

OÜ Triigi Farmer maafondi mullastiku moodustavad viis põhilist mullatüüpi (Joonis 2). 

 

 

 

Joonis 2. OÜ Triigi Farmer mullastik (protsentides) . Allikas: (Maa-ameti geoportaal) 
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1. Leetjad mullad (KI) ja (KIg) 

Peamine mullaliik ettevõttel on leetjad mullad Põlde, kus domineerib ainult KI, on 27,3%. 

Lisaks on põlde, kus leidub KI muldasid koos teiste mullatüüpidega ja need moodustavad 

16,7%, kokku 44 %. Gleistunud leetunud muldi on maafondis 0,7 %. Tegemist on  

viljakate muldadega, ettevõttes jääb nende perspektiivboniteet 50-65 hp vahele. Antud 

mullad sobivad kõikide kultuuride viljelemiseks. Leetjate muldade viljakus on tingitud 

nende taimekasvuks parajalt nõrgast happelisest reaktsioonist, optimaalsest 

huumusesisaldusest, soodsast veemahutavusest ja heast veeläbilaskvusest. Taimede 

saagikust saab piirama hakata vaid ebapiisav väetamine. Leetjad mullad on harimiskindlad 

ja universaalse kasutussobivusega. KIg muldade puhul võivad mullad kannatada kevadise 

ja sügisese üleujutuse all ja seega hoitakse neid püsiva rohukamara all (Astover, Kõlli, 

Roostalu, Reintam, Leedu, 2012). 

 

2. Leostunud muld (Ko) 

Ettevõtte maafondist moodustuvad 19,6 % leostunud mullad (Ko) ja 2,9 % koreserikkad 

leostunud mullad. Perspektiivboniteet jääb 50-60 hp vahele. Leostunud mullad on head 

põllumullad ja sobivad intensiivseks kasutamiseks. Põllukultuuride saagikust võib piirata 

vaid vee vähesus teatud kuudel ning puudulik väetamine. Leostunud muldadel sobib 

kasvatada kõiki kultuure. Süvaharimisega võib esile tulla suuremat kivisust, mis võib 

segama hakata harimist ja niitmist, seda eriti koreserikaste leostunud muldade puhul. Kuna 

ettevõte tegeleb intensiivse rohumaaviljelusega, tuleb niidetavad põllud hoolikalt ka 

väiksematest kividest puhastada (Astover, Kõlli, Roostalu, Reintam, Leedu, 2012). 

 

3. Näivleetunud ehk kahkjad mullad (LP) 

Maafondis on neid 5,5%. Lisaks sellele on ettevõttel põllud, kus rohkem kui üks 

mullatüüp. LP:KI (70:30) ja KI:LP (70:30), kus on 91,5 ha LP mulda. Kokku moodustab 

LP muldade osakaal 19%. Perspektiivboniteet ulatub 50-60 hp-ni. LP muld sobib üldiselt 

kõikide kultuuride kasvatamiseks. Raskusi võib tekkida lumerohkete talvede ja vihmaste 

suvede korral, kus võib tekkima hakata ülavesi. Seega tuleks vältida raskete masinate 

kasutamist ja hoida muldi rohukamara all. Ettevõttes domineerib põldhein LP muldadel, nii 

pikaajaliste kui ka lühiajaliste rohumaadena kasutamisel. Mulla struktuuri parandatakse 
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orgaanilise väetamisega. Oluline on põldudel tehtavate tööde ajastus (Astover, Kõlli, 

Roostalu, Reintam, Leedu, 2012). 

 

4. Leetunud muld (Lkl) 

OÜ Triigi Farmer maafondist moodustavad leetunud mullad 13,4%. Perspektiivboniteet 

jääb 33-37 hp vahele. Leetunud põllumuldade põhiliseks puuduseks on liigne happesus, 

vähene aktiivveevaru ja vähene bioloogiline aktiivsus. Kevaditi ja sügiseti võib esineda 

ülavett. Antud ettevõtte leetunud mullad on kergemate lõimistega, mis põhjustab 

madalamat saagikust. Antud mullad ei ole mõeldud intensiivtootmiseks, vaid võiksid 

pigem olla kasutuses heinamaana. Tehtavad tööd põllul tuleb ajastada perioodi, kus põllul 

ei ole ülavett (Astover, Kõlli, Roostalu, Reintam, Leedu, 2012). 

 

5. Rähksed mullad (K) 

Antud ettevõtte maafodist moodustavad rähksed mullad väikese osa - 0,3%. Enamjaolt on 

tegemist keskmiselt viljakate põllumuldadega, antud põldude perspektiivboniteet 45-48 hp. 

Raskusi valmistab rähksus, mis segab harimis- ja hooldustööde tegemist põllul, seega 

tuleks vältida süvaharimist. Antud põllud on keskmise rähkuse ja liivsavilõimisega. 

Sobivad rohkem sügavamate juurtega kultuuridele või väiksema nõudlusega teraviljadele. 

Kevadised harimistööd teha õigeaegselt, enne põuda (Astover, Kõlli, Roostalu, Reintam, 

Leedu, 2012). 

 

6.Muud mullad 

Antud ettevõtte maafondis esines veel muldi, aga neid ei analüüsitud, kuna põldude 

suurused jäid alla poole hektari ja nende osakaal kokku ei moodusta 1 % maafondist. 
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OÜ Triigi Farmer mullastik on piimakarjale toodetava sööda tootmiseks sobilik ning 

võimaldab intensiivselt toota. Enamik muldi sobib teravilja ja põldheina kasvatamiseks. 

Suurema kivisuse ja väiksema boniteediga põlde kasutatakse püsirohumaadena. Otsest 

piirangut külvikorras olevatele kultuuridele ettevõtte mullastik ei loo. Arvestades 

tootmispiiskonda ja sealsete muldade viljakus,t on võimalik õigete agronoomiliste võtete ja 

ajastusega saavutada kõrgeid saake. Keskkonnakaitse seisukohalt tuleb aga arvestada, et 

osad mullad võivad kannatada kevadise ülavee all ning muldade tallamise vältimiseks 

kasutada neid põlde rohumaadena. 
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4. KARJA STRUKTUUR JA PRODUKTIIVSUS 

 

OÜ-s Triigi Farmer on kari sajaprotsendiliselt eesti holsteini tõugu. Karja uuendamiseks 

kasutatakse kõrgema aretustasemega pulle ja ostetud spermat. 2014. aastal oli karja 

kogusuuruseks 656 pead, millest põhikari moodustas 42%, noorkari uuendusteks ja 

tõuloomade müügiks 44% ning pullikari 14% (Joonis 3). 

 

 

 

Joonis 3. OÜ Triigi Farmer veisekarja osakaal (protsentides) OÜ Triigi Farmeris aastal 

2014 (seisuga 31. detsember). Allikas: (OÜ Triigi Farmer karjaaruanne 2014) 

 

Lüpsikari on jagatatud kolme gruppi toodangu järgi. Esimene gupp lüpsab keskmiselt 35 

liitrit, teine grupp 25 ja kolmas grupp 15 liitrit piima päevas. Kõiki gruppe söödetakse 

arvestades toodangu suurust ja sellega kaasnevat energiatarvet. Karja keskmine piimakus 

on viimase kolme aasta jooksul suurenenud 26,5%, mis on saavutatud ettevõtte 

loomakasvatusjuhi sõnul tänu vabapidamisele üleminekule ning oskuslikumale 

söödaratsiooni koostamisele (Tabel 1). 
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Tabel 1. OÜ Triigi Farmer põhikarja toodangu näitajad (tk, %, kg) OÜ Triigi Farmeris 

aastatel 2012- 2014 (seisuga 31. detsember). Allikas: (OÜ Triigi Farmer karjaaruanne 

2012-2014) 

Ettevõtte keskmised toodangu 

näitajad 

2012 2013 2014 

Lehmade arv 296 288 277 

Kontrollpäeval piimakus, kg 30 29,3 31,4 

R % 4,2 4,21 4 

V % 3,41 3,43 3,39 

Karja keskmine piima toodang aastas, 

kg 

8677 9728 9772 

 

Keskmine piimaveis lüpsab OÜ-s Triigi Farmer 2014. aastal 9772 kg 4%-lise rasva- ja 

3,4%-lise valgusisaldusega piima, mis turustatakse eliitpiima kvaliteediklassis. Eesti 

Põllumajanduse Jõudluskontrolli keskuse andmetel lüpsab Lääne-Viru maakonnas Eesti 

holsteini tõugu piimalehm 9080 kilogrammi, mis on  võrreldes uuritava ettevõttega 7% 

madalam (Joonis 4). 
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Joonis 4. Eesti holstein tõugu piimaveiste keskmine piimatoodang (kilogrammides) Eestis, 

Lääne-Virumaal, OÜ-s Triigi Farmer aastal 2014 (seisuga 31. detsember). Allikas: 

(Jõudluskontrolli Keskus; OÜ Triigi Farmer karjaaruanne 2014) 
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Tänapäeva holsteini tõugu piimalehm on inimeste loodud teaduslik saavutus. Viimase 

neljakümne aasta jooksul on tema geene muudetud 22% ulatuses, mille tulemusena on 

oluliselt tõusnud produktiivsus ja toodangu kvaliteet (Kurlansky, 2014). 

 

Paremad pidamistingimused ja täisväärtuslikum söödaratsioon on parandanud ka põhikarja 

tervislikku seisundit. Aastal 2012 sügisel  kolis lüpsikari renoveeritud suurfarmi, kus 

endine lõaspidamine on asendatud vabapidamisega ning betoonpõranda asemel on 

kummist alusmatid.  Kolme aastaga on uues laudas karjas püsimise aeg tõusnud 2,1 

laktatsioonilt 2,4 laktatsioonini. Samuti on karja koondaruande järgi vähenenud udara 

mastiit ja probleemid jalgadega. 
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5. OÜ TRIIGI FARMER SÖÖDATOOTMINE 

 

5.1. Rohumaaviljelus 
 

Rohukamaraid saab liigilise koosseisu alusel rühmitada erineva detailsusega. Kõigepealt 

saab rohumaid liigitada liblikõieliste ja kõrreliste vahekorra alusel. Kõige lihtsam jaotus 

oleks: 1) liblikõieliste rohukamarad - liblikõielisi 85-100% saagist; 2)liblikõieliste ja 

kõrreliste segud - liblikõielisi 15-85 kaaluprotsenti; 3)kõrreliste rohukamarad - liblikõielisi 

alla 15 kaaluprotsendi (Bender et al 2006). 

 

Ettevõtte maafond on 729 hektarit põllumaad, millest 2014. aastal moodustas 443 hektarit 

erineva kasutustüübi ja taimikuga rohumaad. Rohumaade osakaalu külvikorras on 

vähendatud viimase kahe tootmisaasta jooksul, seda põhiliselt soovist kasvatada rapsi, mis 

on toonud probleeme veiste aastase söödavajaduse rahuldamisega kolmel uuritaval aastal. 

Rohumaid on ettevõttel peamiselt kolme tüüpi, mis on jagatud botaanilise koosseisu alusel 

(Joonis 5). 
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Joonis 5. OÜ Triigi Farmer rohumaade osakaal (hektarites) aastal 2012-2014. Allikas: ( OÜ 

Triigi Farmer põlluraamat) 

 

Rohumaadest moodustuvad 73,5%  viie- kuni kümneaastased püsirohumaad, eelneval 

kahel tootmisaastal on püsirohumaade osakaal külvikorras olnud suurem, kuid neid on 

vähendatud rapsikasvatuse tulemusena. Püsirohumaade taimiku kamar koosneb enamikus 

kõrrelistest ning levima on hakanud umbrohud, näiteks orashein ja harilik võilill. Taimik 

vajaks uuendamist. 

 

Vanemate rohumaade ümberrajamine on vajalik, kui rohumaade saak ja saagi kvaliteet 

jätab soovida. Rohukamara vananemise esmased indikaatorid võivad olla rohumaa madal 

saagikus või karjamaarohu halb söödavus. Rohu kvaliteedi languse põhjus on enamasti 

väärtuslike heintaimede väljalangemine taimikust, madala saagikuse ja toiteväärtusega 

rohundite invasioon ja levik rohukamaras. Tihti põhjustavad rohukamara botaanilise 

koosseisu halvenemise rohumaade ebaõige kasutamine ja hooldamine. (Bender et al 2006) 

 

Ettevõtte rohumaadest moodustub 28,4 protsenti karjamaad, kus karjatatakse suvisel 

perioodil kogu noorkarja. Varasematel aastatel karjatati ka lüpsikarja, mis  2012. aastal 

asendati täisratsioonilise segasööda söötmisega aastaringselt. Karjamaad on enamjaolt 

universaalkasutusega, kus lisaks karjatamisele valmistatakse vajadusel ka silo. Karjamaad 

asuvad tootmiskompleksi läheduses. 
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Eesti keskmine püsirohumaade saagikus 2014. aastal oli 9,6 t/ha, ristiku puhaskülvi 

saagikus 13,3 t/ha ja ristiku ja kõrreliste segukülvide saagikus 12,9 t/ha (Statistikaamet, 

2015). 

 

Olenemata vananevast rohukamarast ja ühekülgsest väetamisest, on  ettevõttes 

koristatavate rohumaade saaagikused võrreldes Eesti keskmistest rohumaade saagikustest 

suuremad (Joonis 6). 

 

 

 

Joonis 6. OÜ Triigi Farmer rohumaade saagikus (kilogramm/hektarilt) aastal 2012-2014. 

Allikas: (OÜ Triigi Farmer põlluraamat) 

 

 

5.1.1 Rohumaade rajamine ja hooldamine 

 

Rohumaade rajamise eesmärk on saada soovitud taimikuga rohukamar kvaliteetse ja 

suhteliselt odava rohusööda kasvatamiseks. Vanemate rohumaade ümberrajamine on 

vajalik, kui rohumaade saak jätab soovida. Rohu kvaliteedi ja saagikuse langus on 

enamasti põhjustatud botaanilise koosseisu muutumisest - väärtuslike heintaimede 

väljalangemine taimikust, madala saagikuse ja toiteväärtusega rohundite invasioon ja levik 
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rohukamaras. Rohumaade uuendamine on õigustatud, kui taimikus on alla 50% 

kvaliteetseid heintaimi või üle 30% rohundeid (Bender et al 2006). 

 

Arvestades ettevõtte mullaviljakust ning harimiskindlust, oleks võimalik tõsta rohumaade 

saagikust ja kvaliteeti. Selleks oleks vajalik senini püsirohumaadena kasutuses olevaid 

kamaraid süstemaatiliselt uuendada. 2014. aastal uuendati heintaimiku kamarat 30 hektaril. 

 

Esimesena tuleks külviaastale eelneval aastal teostada sügiskünd ja määrata mulla 

väetustarve. Septembris-oktoobris tehtud sügiskünd on möödapääsmatu vana ja 

umbrohtunud rohukamara hävitamisel. Oluline on, et ümberpööratud rohukamar saaks 

aega kõdunemiseks. Seetõttu on varasel sügiskünnil eelis hilissügisese künni ees. 

Turvasmuldadel ja raske lõimisega muldadel on soovitatav sügiskünd teha hiljemalt juulis, 

sest soojas mullas laguneb vana rohukamar kiiremini. Kui ümberrajatav rohukamar 

sisaldab tülikaid rohundeid (võilill, harilik orashein jm), peaks taimiku hävitama 

herbitsiididega enne rohukamara kündi. Et glüfosaadi mõju oleks maksimaalne, peaks 

orashein olema heas kasvuhoos: vähemalt 3-4 rohelise lehega ja taimed 10-15 cm kõrged. 

Preparaadiga töödeldud põllul võib mullaharimistöid alustada pärast umbrohumassi 

täielikku pruunistumist, so 2-4 nädalat pärast pritsimist. (Bender et al, 2006). 

 

Analüüsitavas ettevõttes ei kasutata rohumaadel keemilist umbrohutõrjet külvieelselt 

kulude kokkuhoiu eesmärgil. Põllud küntakse 20 cm sügavuselt kuuehõlmalise 

pöördadraga juuni viimasel dekaadil. 

 

Kevadiste mullaharimistöödega tuleks alustada varakult, et luua heinaseemnetele soodsad 

arengutingimused. Esimene mullaharimistöö peaks olema kultiveerimine, soovitatavalt S-

pii kultivaatoriga ja sellele järgnema mulla tasandamine kerge libistiga. Kevadise 

mullaharimise sügavus on 10-15 cm ja tuleb arvestada, et ülearune kultiveerimine kuivatab 

liigselt mulla pindmist kihti – seemnete idanemiskeskkonda. Külvieelne muld peab olema 

vajunud ja ühtlasi kobe ainult 5 cm sügavuselt. Enne külvi tuleks koristada ka suuremad 

kivid (Bender et al 2006). 
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OÜ-s Triigi Farmer koristatakse suuremad kivid pärast kündi ning seejärel libistatakse 

põllud ühe korra põimagregaadiga Väderstad Rexsius, mis koosneb ribilibistist ning 

rihvelrullist. Pärast külvi põllule kerkinud kivid korjatakse käsitsi, et vältida 

rootorniidukite vigastamist. 

 

Eesti mineraalmuldadel loetakse parimaks kas varakevadist või suve teisel poolel tehtud 

külvi. Varakevadise külvi eelis seisneb mulla pindmise kihi küllaldases niiskuses, mis on 

võtmeküsimus rohumaade rajamise õnnestumisel. Teiseks eeliseks on rohumaa kasutamine 

niitmiseks või karjatamiseks juba külviaastal. Rohumaa suvise külvi peamine eelis 

varakevadise külvi ees on võimalus järjekindlalt kultiveerimisega umbrohtusid kurnata ja 

hävitada. Puuduseks tuleks lugeda kulutusi, mis kaasnevad lisandunud 

mullaharimistöödega. Liigsete riskide vältimiseks on otstarbekas liblikõielisi heintaimi 

Eesti oludes külvata mitte pärast 5. augustit (Bender et al 2006). 

 

Ettevõttes teostatakse liblikõieliste puhaskülvid varakevadel kombikülvikuga, millega on 

võimalik lisaks teraviljale külvata ka heinaseemet. Heintaimed külvatakse sügise teisel 

poolel. Liblikõielisi külvatakse 15 kg/ ha ning kõrreliste ja liblikõieliste segukülve 25 

kg/ha. 

 

Heinaseemne üheaegseks tärkamiseks on väga oluline ühtlane külvisügavus. Et 

heinaseemned on suhteliselt väikesed, siis jääb õige külvisügavus vaid 10-20 mm 

piiridesse. Et saavutada mulla ühtlane tihenemine, on soovitatav teha kõik künnijärgsed 

mullaharimistööd traktoriga, mis on varustatud topeltratastega. Muldade (eriti kergete- ja 

turvasmuldade) ettevalmistamisel on soovitatav mulda tihendada pärast viimast 

kultiveerimist rulliga. Eelistatumad on rihverrullid, mis murendavad mulla ülemise kihi 

paakunud mullakamakaid ja tihendavad mulda märksa paremini kui silerullid (Bender et al 

2006). 

 

Katteviljata uuskülvide esimene hooldusvõte on umbrohtude niitmine. Umbrohud 

konkureerivad kultuurtaimedega nii toitainete, valguse kui niiskuse osas. Üheaastaste 

umbrohtude levik uuskülvis on üsna sage ja seetõttu on taimiku niitmine  15 cm kõrguselt 

tihti hädavajalik. See kõrgus ei kärbi kultuurtaimi, küll aga pidurdab umbrohtude arengut 
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ja välistab umbrohtuseemnete valmimist ning levikut. Hooldusniitega ei tohi hilineda, sest 

mahaniidetud mass võib põhjustada kultuurtaimede lämmatamist ja tekitada rohukamaras 

tühikuid. (Bender et al 2006). 

 

Ettevõttes niidetakse esimese aasta põllud vajadusel hooldusniidukiga, et vältida 

umbrohtude domineerimist kultuurtaimede üle. Lisaks esimese aasta rohumaadele 

teostatakse hooldusniidukiga ka karjamaade järelniitmist, kiirendamaks värske rohu kasvu.  

Karjamaid äestatakse ka spetsiaalse karjamaaäkkega, mis lisaks kasvu ergutamisele suudab 

laiali ajada veiste rooja ja mullamutihunnikud. 

 

 

5.1.2 Rohumaade väetamine ja toitainete bilanss 

 

Mullaviljakuse hoidmiseks kehtib taimede toitumises kuldreegel: saagiga mullast 

eemaldatud toiteelemendid tuleb väetistega mulda tagasi anda (Kanger et al 2014). 

 

Mulla reaktsiooni suhtes ei ole heintaimed väga tundlikud. Üldjuhul vajavad lupjamist 

mullad, mille pH on alla 5,5. Mulla happesuse suhtes on tundlikumad liblikõielised taimed 

(Kanger et al 2014). 

 

OÜ Triigi Farmer rohumaadest vajaks lupjamist 181 hektarit. Kuna  põldude lupjamine 

klinkritolmu või dolokivijahuga on kulukas investeering, pole lubiväetisi laotatud 

toomispõldudele kolhoosi lõppemisest alates. 

 

Rohumaid tuleb väetada nii rajamise eel kui kasutusaastatel. Rajamise eel antakse väetised 

eelkultuuri järel künni alla. Niitude saagi suurust ja kvaliteeti mõjutavad kõige enam 

lämmastikväetised. Kõrrelistest koosnevatel niidetavatel rohukamaratel on ühtlasema 

saagijaotuse saamiseks vaja anda lämmastikväetist iga niite kasvuks. Mineraalmulla fosfor-

kaaliumväetiste vajadus sõltub mulla fosfori- ja kaaliumisisaldusest ning rohukamara 

tüübist (Viiralt,  2007). 
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Analüüsitavas ettevõttes rohumaadele nende rajamise eelselt väetist ei anta. Pealtväetamist 

teostatakse ühekülgelt lämmastikväetistega. Ammooniumnitraati antakse kaks korda suve 

jooksul pärast saagi koristamist. Ettevõtte taimekasvatuse juhi sõnul on plaanis alustada 

rohumaade väetamist vedelsõnnikuga, mis suudaks täita heintaimede fosfori ja kaaliumi 

tarvet. Ettevõttes väetatakse karjamaid kui ka niitusid samade normide alusel. Ristiku 

puhaskülvidele väetist ei anta. Ühekülgse väetamise tulemusena on rohumaade väetamise 

aktiivbilansid kõrreliste  rohumaadel negatiivsed, mille tulemusena väheneb ka 

mullaviljakus (Joonis 7). 

 

 

 

Joonis 7. OÜ Triigi Farmer  kõrreliste rohumaa väetamise aktiivbilanss 

(kilogramm/hektarilt) aastal 2012-2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer põlluraamat) 

 

Kõrreliste ja liblikõieliste rohumaadel on aktiivbilanss lämmastiku osas positiivne 

tulenevalt liblikõieliste võimest siduda õhulämmastiku. Kuna liblikõieliste osakaal 

seemnesegus on 17 % kaalust, on seotava õhulämmastiku hulk minimaalne. Fosfori ja 

kaaliumi bilanss on negatiivne, kuna rohumaade väetamisel ei kasutata mineraalseid 

fosfor- ja kaaliumväetisi, samuti ei kasutata olemasolevaid orgaanilisi väetisi (Joonis 8). 
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Joonis 8. OÜ Triigi Farmer  kõrreliste ja liblikõieliste rohumaa väetamise aktiivbilanss 

(kilogramm/hektarilt) aastal 2012-2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer põlluraamat) 

 

Rohumaade väetamise aktiivbilansside arvutamisel on arvesse võetud mullaproovidest 

saadud tulemusi. Süsiniku sisaldus rohumaadel jääb 1-2% vahemikku, mis nõuab keskmisi 

norme lämmastikuga väetamisel. Fosfori ja kaaliumi aktiivbilansi arvutamiseks on 

kasutatud mullaproovidest saadud tulemusi. Fosfori tarve on väike kuni keskmine. 

Kaaliumi tarve on keskmine kuni suur . 

 

Vastavalt mullaproovidele eemaldaldatakse kuuetonnise kuivaine saagiga kõrrelisterohke 

rohumaa saagiga 200 kg lämmastiku, 14 kg fosforit ja 80 kg kaaliumit. Liblikõieliste ja 

kõrrelisterohke rohumaa kuuetonnise kuivaine saagiga eemaldatakse 50 kg lämmastiku, 14 

kg fosforit ja 80 kg kaaliumit (Kanger et al, 2014). 
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5.1.3 Rohumaade saagi koristus 

 

Selleks, et heintaimede viljelemisest tulu saada, on vaja paika panna eesmärgid rohu 

kvaliteedi osas. Õigesti valitud koristamistehnoloogia tagab maksimaalse koguse kõrge 

kvaliteediga sööta ja minimiseerib kaod (Selge et al, 1996). 

 

Maksimaalset kasu saab juhul, kui sööda kvaliteet ja kogus rahuldavad täielikult looma 

vajadused. Optimaalsest madalam rohusööda kvaliteet põhjustab kas looma produktiivuse 

vähenemise või suurenevad kulutused lisasöötadele (Selge et al, 1996). 

 

OÜ-s Triigi Farmer põhineb lüpsikarja söötmine aastaringsel täisratsioonilisel segasöödaga 

söötmisel, selleks on vajalik suve jooksul koguda ja konserveerida kvaliteetne rohusööt 

terveks aastaks. Rohusöödad säilitatakse heina ja silona, milleks kasutatakse erinevaid 

masintehnoloogiaid. 

 

Heinategemine on kahtlemata kõige vanem heintaimede konserveerimise viis. 

Heinategemine kujutab endast heintaimede haljasmassi niiskusesisalduse vähendamist 

umbes 20%-le. Heina tegemine ei nõua suuri kulutusi tehnikale ja säilituskohale. Peamine 

heinategemist mõjutav faktor on ilm, sest vihma kätte jäänud poolkuiva heina kuivaine- ja 

toitainekaod vähendavad heina esialgset väärtust 25-60 % ( Selge et al 1996). 

 

OÜ-s Triigi Farmer tehakse heina juuni lõpul või juuli alguses, olenevalt ilmastikust. Heina 

söödetakse põhiliselt vasikatele ja pullikarjale ning kinnislehmadele, seega on eelistatum 

noorem ja peenem heintaimik. Hein niidetakse enne õitsemise lõppu rootorniidukitega 12 

cm kõrguselt. Koheselt kaarutatakse vaalud laiali, et kiirendada kuivamisprotsessi. Ideaalse 

ilmastiku korral kaarutatakse heina 3 kuni 4 päeva jooksul kaks korda päevas. Kui hein on 

kuivanud, vaalutatakse see kokku ning pressitakse ruloonpressiga rullideks ning 

transporditakse tootmiskompleksi heinalattu talviseks söötmiseks karjale. 

 

Katsetulemused ja praktika on näidanud, et rohusöötade tootmise ja säilitamise kõige 

optimaalsem viis on silo valmistamine. Silo toodetakse suure niiskussisaldusega 

haljasmassist kontollitud käärimistingimustes, oluline on, et mass kääriks piimhappeliselt, 

mis surub maha roiskumis- ja lagunemisprotsessid ning rohi konserveerub. Silotootmise 
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arendamisel tuleb teha valik, mille võtmeküsimusteks on silo omahind ja majanduslik 

efektiivsus ( Lättemäe et al, 2008). 

 

OÜ-s Triigi Farmer valmistatakse rohumaadelt ristikusilo ning kõrreliste ja liblikõieliste 

segude silo. Taimik niidetakse 7 sentimeetri kõrguselt rootorniidukitega, märg rohumass 

närvutatakse, et suurendada kuivainesisaldust, vältimaks valede käärimisprotsesside 

tekkimist tražees või virnas. Pärast närvutamist vaalutatakse mass suuremateks vaaludeks, 

et suurendada kogurkäru tootlikust. Kuna kõik ettevõtte rohumaad asuvad 

tootmiskompleksist viie kilomeetri raadiuses, on ettevõtte juhi sõnul otstarbeikam variant 

kogurkäru kasutamine haljasmassi kogumiseks ja rohusilo valmistamiseks. Üks tražee või 

virn täidetakse keskmiselt kahe kuni kolme päevaga ja suletakse esimesel võimalusel. 

Käärimisprotsessi soodustamiseks kasutatakse ka bioloogilisi silokindlustuslisandeid. Silo 

tallatakse 12-tonnise rasketraktori K-701-ga. Tražee või virn kaetakse paksu kilega, millele 

laotatakse põhumass, et vältida lindude kahjustusi.  

 

Järgides tehnoloogianõudeid, annavad kõik sileerimisviisid rahuldava tulemuse, sest 

ideaalset tehnoloogiat siiani pole ning igal viisil on omad eelised ja puudused. Tehnoloogia 

valikul peab arvesse võtma eeskätt olemasolevaid masinaid ja hoidlaid, loomade arvu ning 

uute masinate hinda (Viiralt et al 2002). 

 

Kuna ettevõttel puudub piisav tražeede mahutavus kogu karjale vajaliku silo säilitamiseks, 

tuleb osa silost säilitada virnas või rullidena. Eelnevalt säilitati enamik tražeede 

mahutavuse väline silo virnades. 2014. aastal osteti  uus ruloonpress ning tulevikus on 

planeeritud virnade asemel silo säilitada rullides, mis ettevõtte juhi sõnul peaks vähendama  

säilituskadusid. Hetkel kasutuses olevad tražeed on amortiseerunud ning keskkonnale 

ohtlikud. Ettevõtte juhi sõnul mõistab ta olukorda, kuid hetkel ei ole firmal vahendeid 

vastavaks suuremahuliseks investeeringuks. 

 

Rohusöötade konserveerimise juures ei tohi unustada, et eesmärk on toota kvaliteetset 

rohusööta võimalikult väikeste kuludega ( Bender et al 2006). 
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5.2. Teraviljakasvatus 

 

OÜ-s Triigi Farmer kasvatatakse kahte liiki söödateravilju: otra ja nisu. Külvikorras on 

suvi- ja talinisu sordid. Kolmel uuritaval aastal on külvipinnad olnud stabiilsed. Teravilja 

osakaal kogu maafondist moodustab kuni 30%. Varasematel tegevusaastatel puudus kindel 

külvikord ning sageli kasvatati teravilju monokultuuridena ning keskmised saagikused jäid 

madalateks. Töös uuritaval perioodil on saagikuste trend olnud liigiti erinev (Joonis 9). 

 

 

 

Joonis 9. OÜ Triigi Farmer teraviljakultuuride keskmine saagikus (kilogramm/hektarilt) 

aastal 2012-2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer põlluraamat) 

 

Teravilja tootmisega tegelevates majandites on tootmismahu säilitamise huvides teravilja 

sageli külvatud pärast teravilja. Intensiivtehnoloogia kasutamise tingimustes on teravilja 

monokultuur õigustatud, kuigi saagikus jääb 5–20% väiksemaks kui pärast häid eelvilju 

(Piho, 1977). 

 

Olenemata punase ristiku ning suvirapsi lisamisest külvikorda, võib lugeda teraviljade 

saagikusi ettevõttes ebastabiilseteks. Põhjused erinevad liigiti. Nisu saagikuse tõusu on 

taganud talinisu osa tõstmine teraviljade külvipinnas, lisaks on kasutatud külviks 

kvaliteetset sertifitseeritud seemet. Kindlasti tõstab nisu saagikust vedelsõnniku 

kasutamine väetamisel. Odra saagikuse langemise peamiseks põhjuseks on vananenud 
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paljundusmaterjali kasutamine külvil. Odraseeemet uuendati 2014. aastal vähesel määral 

ning sellel polnud märgatavat mõju odra saagikuse üldisele tõusule ettevõttes.  

 

Võrreldes Eesti Vabariigi teraviljade keskmiste saagikustega, on uuritavas ettevõttes kuni 

2014. aastani teraviljade saagikused kõrgemad (Joonis 10). Arvestades seda, et ettevõtte 

põhitegevusalaks on piima tootmine, võib uuritava perioodi keskmisi saagikusi lugeda 

rahuldavaks. 

 

 

 

Joonis 10. Teravilja keskmine saagikus (tonn/hektarilt) Eesti Vabariigis ja OÜ-s Triigi 

Farmer aastatel 2012-2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer põlluraamat) 

 

OÜ-s Triigi Farmer teostatakse teraviljade kasvatuse juures taimekaitsetöid minimaalsete 

kulutustega. Kõigil kolmel majandusaastal on teostatud ühekülgset keemilist 

umbrohutõrjet monopreparaadiga. Minimeeritud kulutused taimekaitsele on ettevõtte 

taimekasvatuse juhi sõnul õigustatud, kuna senised teraviljade saagikused suudavad tagada 

karja söödavajaduse, v.a 2012. aastal, kus oli vajalik teravilja juurde osta. Põhjalikuma 

agrotehnoloogiaga oleks võimalik teraviljade saagikusi ettevõttes suurendada. 

 

Viljavaheldusliku külvikorraga, kus agrobioloogiliselt erinevate kultuuride kasvatamine 

takistab umbrohtude ja taimehaiguste levikut ning põldhein jätab mulda suures koguses 
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taimejäänuseid ja nendes sisalduvaid toitaineid, on loodud tingimused mullaviljakuse 

säilitamiseks ning kultuuride saagikuse kasvuks (Häusler et al, 2006). 

 

 

5.2.1. Teraviljakasvatuse agrotehnoloogia 

 

Teraviljakasvatus põhineb OÜ-s Triigi Farmer künnipõhisel harimisel. Ettevõttel on ka 

ketaskoorel, mida kasutatakse vähesel määral. Enamikel põldudel teostatakse sügiskünd 

oktoobri teisel dekaadil, taliviljadel augusti viimasel dekaadil koos tahke sõnniku 

laotamisega. Suviteraviljadele laotatakse järgnevaks aastaks enne sügiskündi vedelsõnnik. 

Kadude minimeerimiseks viiakse vedelsõnnik sügavkobesti abil otse mulda.  

 

Vedelsõnniku mulda viimine sügavkobestiga sobib senilevinud künnipõhisel harimisel 

asendama atra, kuna võimaldab töödelda paksemat kihti, segades samaaegselt ka pindmist 

kihti ja tasandades ning tihendades mullapinda (Viil et al 2012). 

 

Kevadel laotatakse teine osa vedelsõnnikust teraviljapõldude künnile, rakendades sama 

tehnoloogiat. Pärast laotamist koristatakse põllult suuremad kivid, mis vilja lamandumise 

korral takistaksid kombaini koristustööd. Põllud tasandatakse rihvelrull-libistiga, millele 

järgneb külv kombikülvikuga. Osa põlde väetatakse vedelsõnniku defitsiidi korral 

kompleksväetistega. Pealtväetamist teostatakse valikuliselt, enamjaolt kasutatakse 

pealtväetisi taliteraviljade väetamisel, vähesel määral ka suviteraviljade väetamisel. 

Pealtväetisena kasutatakse ammooniumnitraati.  

 

Taimekaitseks kasutatakse keemilist umbrohutõrjet. Kõikidel põldudel teostatakse 

kasvuaegset pritsimist, milleks kasutatakse kõige odavamat vähendatud normiga 

monoprepraati. Enamikel põldudel esineb seeläbi ka probleeme umbrohtumusega, mille 

tõrjeks kasutatakse sügisest umbrohutõrjet glüfosaadiga. Glüfosaate kasutatakse kulude 

vältimiseks minimaalselt. 
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Umbrohutõrje nõuab põllumehelt kavakindlat, asjatundlikku ja püsivat tegevust. 

Umbrohutõrjes peaks pearõhk seisma nende ärahoidmises, kuna kindlam ja odavam on 

umbrohtude levikut vältida kui neid hävitada (Older 1999). 

 

Teravilja koristatamiseks ettevõttel teraviljakombaini pole. Koristuseks kasutatakse 

teenustööde abi, millest tingituna on koristuskaod suured ning söödavilja kvaliteet madal, 

kuna teravilja ei suudeta koristada õigeaegselt ja optimaalse niiskusega. Esineb 

lamandumist ning seemnete kasvu teraviljapeades. Pärast koristust transporditakse saak 

kuivatisse, kus kuivatatakse ning ladustatakse karjale söötmiseks. 

 

 

5.2.2. Teraviljade väetamine ja toitainete bilanss 

 

Teraviljade otstarbekas väetamine on nii majanduslikust kui ka keskkonna kaitsmise 

seisukohast jätkuvalt aktuaalne. Optimaalne väetamine vähendab ka ilmastiku negatiivset 

mõju saagile (Kuldkepp et al, 1999). 

 

OÜ-s Triigi Farmer kasutatakse teraviljade väetamiseks orgaanilisi ja mineraalseid väetisi. 

Alates 2012. aastast on suurendatud orgaaniliste väetiste kasutamist mineraalväetiste 

arvelt, mida võimaldab vedelsõnniku tehnoloogial põhinev põhikarjalaut. 

Kompleksväetiste kasutamine vähenes kolme aastaga 47%. Orgaanilisi väetiseid 

kasutatakse külvieelse väetisena nii sügisel kui kevadel. Tahesõnnikut kasutatakse talinisu 

väetamisel, vedelsõnnikut suvinisu ja odra väetamisel.  

 

Väetiste maksimaalse efekti saavutamiseks tuleb arvestada kõiki neid tegureid, millest 

sõltub nende omastatavus. Üheks väetiste omastatavust mõjutavaks faktoriks on nende 

andmisaeg. Lähtudes aastaajast, millal väetisi antakse, eristatakse kevadist, suvist, sügisest. 

Kevadine väetamine omakorda jaguneb külvieelseks, külviaegseks ja kevadiseks 

pealtväetamiseks. Suvise väetamise puhul võib meil tegemist olla kas kesaväetamise või 

suvise pealtväetamisega ehk kasvuaegse väetamisega. Perioodiliselt ehk mitme aasta tagant 

antakse tavaliselt lubi- ja orgaanilisi väetisi. Lähtudes sellest, kas väetised külvatakse 



37 

 

hajukülvis ühtlaselt kogu pinnale või viiakse paiklikult mulda, on meil tegu kas haju- või 

paikväetamisega (Kevvai et al, 1996). 

 

OÜ Triigi Farmer haritavatel põldudel on mulla happesus nõrgalt kuni mõõdukalt 

happeline. Fosfori tarve on väike kuni keskmine ja kaaliumi tarve keskmine kuni suur. 

Põllumuldade agrokeemiliste näitajate hindamise aluseks on 2007. aastal 

Põllumajandusuuringute Keskuse agrokeemia labori poolt analüüsitud mullaproovid. 

Proovid on võetud kõigilt põldudelt, iga 5 ha kohta vähemalt 1 proov. Proovid 

iseloomustavad mulla reaktsiooni, fosfori, kaaliumi ja orgaanilise aine sisaldust. 

Mullaproovid on võetud põldudelt 2007.  aastal. Katsemeetod: pH-ISO 10390; P, K-

Mehlich; Corg-NIRS. Mullaproovide analüüsimisest on möödunud 8 aastat ning kindlasti 

tuleks võtta esimesel võimalusel uued proovid, et näha, kuidas on muutunud taimekasvu 

mõjutavad olulisemad tegurid. 

 

Teravilja kasvatamiseks sobivaim mulla ph on 6-7, seega vajaks lupjamist enamik 

haritavast põllupinnast. Lisaks lubiväetistele tuleks ettevõtte põldudel kasutada suuremal 

määral fosfor- ning kaaliumväetisi. Mitmekülgsem väetamine võimaldaks parandada 

saagikust ning tera kvaliteeti. 

 

Odra puhul eemaldatakse 100 kg terade massiga 2,7 kg/N, 0,5 kg/P ja 1,7 kg/K  ning nisu 

puhul eemaldatakse 100 kg terade massiga 2,7 kg/N, 0,5 kg/P ja 2 kg/K. Lisaks terade 

saagile eemaldatakse põllult toitaineid ka põhuga 0,8 kg/P ja 11 kg/K (Older, 1999). 

 

Arvestades saagiga eemaldatud ning väetistega tagastatavaid toitainete koguseid, on OÜ 

Triigi Farmer teraviljapõldude aktiivbilansid negatiivsed (Joonis 11). Toitainetebilanss 

oleks positiivne, kui mineralväetiste osakaalu teravilja väetamisel poleks vähendatud. 

Ettevõtte taimekasvatuse juhi sõnul ei ole otstarbekas suurendada mineraalväetiste 

osakaalu, kuna hetkelised saagikused suudavad rahuldada karja söödavajadust. 
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Joonis 11. OÜ Triigi Farmer teravilja väetamise aktiivbilanss (kilogramm/hektarilt) aastal 

2012-2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer põlluraamat) 

 

Maaviljelussüsteemidest lähtuvalt on pikaajalise põldkatse andmetel loota kõige suuremat 

saaki orgaaniliste ja mineraalväetiste kooskasutamisel (võrreldes väetamata põlluga 

saagilisa 58…70%), ainuüksi mineraalväetiste kasutamisel saagilisa 41…63% (Kuldkepp 

et al,  2006). 

 

 

5.3. Maisikasvatus 

 

Viimastel aastatel on Eestis hoogustunud maisi kasvatamine siloks, millele on kaasa 

aidanud varavalmivate sortide kasutuselevõtt ja suhteliselt soodsad ilmastikutingimused. 

Maisisilo toiteväärtus on reeglina suurem kui rohusilo toiteväärtus, kuid see sõltub palju 

koristusaegsest vegetatsioonistaadiumist ( Kärt, 2013, lk 3). 

 

OÜ-s Triigi Farmer alustati maisi kasvatamist 2012. aastal, seega on kogemused veel 

vähesed, mis avalduvad ka saagikuse ebastabiilsuses. Maisi osakaal moodustub külvikorras 

3-5%.  Ettevõtte juhi sõnul oleks soov maisi osakaalu tõsta, aga seni ei ole seda ilmastikust 

sõltumise tõttu tehtud. Maisi keskmised saagikused on võrreldes Eesti Vabariigi keskmiste 
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saagikustega tunduvalt madalamad, seda peamiselt agrotehniliste puuduste ning ilmastiku 

iseärasuste tulemusena (Joonis 12). 

 

 

 

Joonis 12. Silomaisi keskmine saagikus (tonn/hektarilt) Eesti Vabariigis ja OÜ-s Triigi 

Farmer aastatel 2012-2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer põlluraamat) 

 

Ettevõtte taimekasvatuse juhi sõnul planeeriti 2014. aasta saagikuseks 30 t/ha 

haljasmassikaalus ning kogu agrotehnoloogia tehti vastavalt, kuid saaki jäid limiteerima 

külmakahjustused kevadisel perioodil. 

 

 

5.3.1. Maisi agrotehnoloogia 

 

Maisikasvatus põhineb ettevõttes künnipõhisel mullaharimisel, põllud küntakse oktoobris 

20 sentimeetri sügavuselt. 2012. aastal kasutati maisi väetamiseks tahedat veisesõnnikut 40 

t/ha, mis laotati enne kündi põllule. 2013. ja 2014. aastal kasutati külvieelseks väetamiseks 

veiste vedelsõnnikut 40 t/ha. Sõnnik laotati põllule kahes osas: sügisel enne kündi ja teine 

osa kevadel enne külvi. Läga laotamiseks kasutati teenustöödena läga viimist 

sügavkobestiga mulda. Künd tasandati rihvelrull-libistiga. 
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Maisi külvamiseks kasutatakse täpiskülvikut. Soovitame 75 000 seemet/ha kergematel 

muldadel ning hilistel sortidel ja kuni 80 000 raskematel muldadel ja varajastel sortidel. 

Külvisügavuseks sobib 5…6 cm, kui kasutatakse mehaanilist umbrohutõrjet, ning 4…5cm, 

kui kasutatakse ainult keemilist umbrohutõrjet (Older Grupp, 2005) 

 

OÜ Triigi Farmer külvatakse maisi mai esimesel dekaadil. Külviks kasutatakse teenusena 

täpiskülvikut. Kõigil kolmel aastal on kasutatud sorti RS Regain. 2014. aasta külvinorm oli 

48 000 seemet/hektarile, mis arvestades tootjate soovitusi jääb planeeritud saagikuseks 

liialt madalaks. Mineraalväetisi külviaegsel väetamisel ei kasutata. 

 

Kõigil kolmel aastal on kasutatud ka pealtväetamist mineraalväetistega. 2012.-2013. 

aastatel kasutatati pealtväetamiseks mineraalväetiste laoturit. 2014. aastal kasutati 

esmakordselt vaheltharimise ja väetamise põimagregaati, mis tõstab toitainete kasutamise 

efektiivsust taimede poolt. Lisaks mehaanilisele umbrohutõrjele kasutati 2014. aastal ka 

keemilist umbrohutõrjet, mis jaheda kevade tõttu mõjus saagikusele negatiivselt. 

Pritsimisejärgne taimik oli stressis ning märgatavat kasvu ei toimunud. Hilisem soe ning 

pealtväetamine parandas kasvu märgatavalt.  

 

Silomais tuleb koristada nii hilja kui võimalik, siis, kui külm on taimede lehed kergelt ära 

võtnud või veel parem kui vahetult enne külma. Kui külm on taimed ära võtnud, siis tuleb 

mais nii kiiresti kui võimalik ära koristada. Taim on koristusküps, kui tõlviku ots (kollane) 

kattelehtede alt nähtavale ilmub ning kui maisiterad on 1/2...2/3 tumekollased. Maisitera 

tipp muutub tumedaks (Older Grupp, 2005). 

 

Maisi koristamiseks kasutatakse teenustööna liikurhekseldit, mis on varustatud spetsiaalse 

maisiheedriga. Mais koristatakse ühe ööpäeva jooksul pärast esimest öökülma. Purustatud 

mass kogutakse tražeesse, kus tallatakse ning kaetakse esimesel võimalusel õhukindlalt. 

 

Ettevõtte taimekasvatuse juhi sõnul tuleb tehtud agrotehnilistest vigadest õppida ning 

kindlasti on maisisilo ka tulevikus üheks lüpsikarja põhisöödaks. 
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6. OÜ TRIIGI FARMER KARJA SÖÖTMINE 

6.1. Karja söödaratsioon ja söötmine 

 

Karja praktiline söötmine peaks toimuma nii, et loomorganism saaks söödaga energiat ja 

kõiki vajalikke toitaineid piisaval hulgal ja sobivas vahekorras. Et aga looduses ei ole 

ideaalseid söötasid, kus kõike loomale vajalikku oleks parajal määral ja tasakaalustatult, 

tuleb loomadele anda erinevaid söötasid, s.t koostada sobivaid ratsioone, valmistada 

mitmesuguseid söödasegusid, lisada vajadusel söödale proteiini-, vitamiini-, mineraal- ja 

teisi söödalisandeid, selleks et rahuldada täielikult loomade toitainete ja energiavajadus. 

Seega on loomorganismi toitumine tihedalt seotud loomade praktilise söötmisega ja sellest 

otseselt sõltuv. Et loomade pidamine edeneks ning neilt oleks võimalik saada suuri 

toodanguid, kehamassi juurdekasve, tuleks loomakasvatajal kõigepealt selgeks teha 

loomade toitumisõpetuse alused ja sellest lähtuvalt korraldada loomade praktiline söötmine 

(Sikk, 2013). 

 

Söödaratsioon on ühele loomale ettenähtud söötade koguseid fikseeriv dokument. Selles 

dokumendis tuuakse enamasti välja ka ratsiooni toiteväärtus ja selle vastavus 

söötmisnormidele. Laudamõisteliselt on söödaratsioon söötade kogum, mis ühele loomale 

päevas ette antakse. Söödaratsiooni koostamisel kasutatakse eri loomaliikide ja 

vanuserühmade jaoks välja töötatud söötmisnorme, toitefaktorite nõutavaid 

kontsentratsioonimäärasid ja ka söötade toiteväärtuse andmeid. Üldnõue on, et 

söödaratsioon peab rahuldama looma kõigi toitefaktorite tarbe. Praktikas ei saa 

söödaratsiooni kunagi koostada nii, et see oleks kõigi toitefaktorite osas täielikus 

tasakaalus looma tarbega. Söödaratsiooni koostamisel taotletakse, et ühtki toitefaktorit ei 

oleks puudu, mõne toitefaktori üleliigseid koguseid ei saa aga tihti vältida. 

Tasakaalustamisel peetakse silmas eelkõige energiat ja proteiini. Vitamiinide ja 

mineraalelemetide osas kontrollitakse, kas tarve on kaetud. Puudujäägi korral lisatakse 

vajalikku mineraalsööta või söödalisandit (Tölp, 2011). 
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Lisaks toitefaktorite tarbe rahuldamisele tuleb söödaratsioonide koostamisel silmas pidada 

veel järgmisi detaile: 

1. Söödaratsiooni maht peab vastama looma seedeorganite seedevõimele.  

2. Söödaratsioon peab olema maitsev. 

3. Söödaratsioon ei tohi põhjustada seedehäireid ega mõjutada kahjulikult looma tervist. 

4. Söödaratsioon ei tohi rikkuda loomakasvatussaaduste kvaliteeti. 

5. Söödaratsioon peab tagama majanduslikult kasuliku loomakasvatussaaduste tootmise.  

 

Söödaratsioonis tuuakse ära ühele loomale päevas antavate söötade kogused 

kilogrammides või grammides. Kui aga söötade kuivainesisaldus varieerub suuresti, tuleb 

söödaratsiooni struktuur välja tuua kuivaine või energia põhjal.  

 

 

6.1.1. Põhikarja söödaratsioon ja söötmine 

 

OÜ Triigi Farmer põhikarja söötmine koosneb kolme liiki söötadest: kore-, jõu- ja muudest 

söötadest. Koresöötadeks on kolme liiki silod: ristiku märgsilo, ristiku ja kõrreliste närbsilo 

ning maisisilo. Jõusöötadeks on ettevõttes toodetud odra- ja nisujahu. Lisaks ostetakse 

energia ja proteiini vajaduse täitmiseks rapsisrotti, maisijahu ja melassi. Mineraalainete 

vajaduste täitmiseks lisatakse ratsiooni mineraalsöötasid ning soola. Ettevõtte põhikari 

koosneb kolmest erineva toodanguga piimaveiste grupist, mille puhul rakendatakse 

erinevaid söötmisnorme vastavalt toodangumahule ja selleks kuluvale energiale. Kõik 

söödad segatakse üheks täisratsiooniliseks segasöödaks ( Tabel 2). 

 

Ettevõtte põhikarja kolme grupi keskmine väljalüps päevas on 26,2 kilogrammi ning üks 

piimaveis kaalub keskmiselt 550 kilogrammi, millele vastavalt on arvutatud 

söötmisnormid. 

 

Söötmisnormide arvutamise aluseks on võetud, et üks 550 kg kaaluv piimaveis vajab 

päevase ainevahetusenergia täitmiseks 209 MJ energiat (Parol et al, 2010). 
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Tabel 2. Põhikarja söödaratsioon (kilogramm, megadžaul, tonn, gigadžaul, protsent) OÜ-s 

Triigi Farmer aastatel 2012- 2014. Allikas: (Põllumajandusloomade söötmisnormid ja 

söötade tabelid; OÜ Triigi Farmer karjaaruanne 2012-2014) 

Söödaliik 

Sööta ühele 

loomale päevas 
Sööta kokku Ratsiooni 

struktuur, 

% kg MJ t GJ 

Jõusööt: 

1,87 35,53 137,27 3592,26 15,2 
Rapsisrott 

Jõusööt: 

1,64 22,96 120,38 2321,37 9,8 
Maisijahu 

Jõusööt: 

2,12 22,8748 214,34 2312,76 9,8 
Odrajahu 

Jõusööt: 

3 34,362 303,32 3474,17 14,7 
Nisujahu 

Jõusööt: 

0,19 1,71 19,21 172,89 0,7 
Melass 

Muu sööt: 

0,14 0 14,15 0,00 0,0 
Mineraalid 

Muu sööt: 

0,04 0 4,04 0,00 0,0 
Sool 

Koresööt 1: 

10 26,928 1011,05 2722,56 11,5 
Ristikusilo 

(100% ristik) 

Koresööt 2: 

20 65,338 2022,10 6606,00 27,9 
Põldheinasilo 

(25% ristik, 

75% 

kõrrelised) 

Koresööt 3: 

10 24,24 1011,05 2450,79 10,4 Maisisilo 

(100% mais) 

KOKKU: 49 234 4857 23653 377 
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Ettevõtte varasematel tootmisaastatel karjatati piimaveiseid ning suveperioodil esines 

toodangu langust. Piimaveiste karjatamine lõpetati 2011. aasta sügisel, kui valmis uus 

vabapidamisega laudahoone. Hetkel karjatatakse suvisel perioodil noorkarja. Karjamaale 

lastakse kõik üle kuuekuused mullikad. 

 

Puudulik, tasakaalustamata ning ebaühtlane söötmine võib põhjustada erinevaid 

terviseprobleeme, mida üldiselt liigitatakse ainevahetushaigusteks (Smith et al, 2007). 

 

OÜ Triigi Farmer põhikarja söödaratsiooni moodustab 50,2% jõusööt, mis on loomade 

tervise seisukohalt negatiivne. Samuti tekitab liigset stressi söödabaasi puudujääkidest 

tingitud põhisöötade asendamine. 

 

 

6.1.2. Noorkarja söödaratsioon ja söötmine 

 

Noorloomade ööpäevane kaaluiive sõltub korraliku söötmise puhul peamiselt nende 

vanusest. Teades loomade vanust ning kehamassi, on võimalik leida vastavatest 

normatiividest suvine ja talvine keskmine ühe looma päevane söödavajadus (Parol et al, 

2010). 

  

OÜ-s Triigi Farmer on noorkari jaotatud vanuse ja kehamassi alusel nelja gruppi: esimene 

grupp 7-12 kuud, 13-18 kuud, 19-24 kuud ning üle 25 kuu vanused mullikad.  

 

Vastavalt normatiividele vajab 7-12-kuune noorveis päevas 46 MJ energiat, 13-18-kuune 

noorveis 59 MJ, 19-24-kuune noorveis 70,5 MJ energiat. Antud normatiivid kehtivad 

noorkarja suvisel söötmisel ning seetõttu tuleks talvisel perioodil mullikate söödavajadust 

tõsta 10-15% ( Parol et al, 2010). 
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Noorkarja karjatamine erineb lüpsilehmade karjatamisest. Vastava söötmistüübi 

väljakujundamine algab varakult. Kasutades üht või teist söötmistüüpi, kujuneb 

noorloomal sellele vastavalt ka seedesüsteem. Noorkarjaks loetakse veiseid 6-8 elukuust 

kuni lüpsma tulekuni. Neid söödetakse suvel ainul karjamaarohuga, mille tulemusena 

areneb välja seedesüsteem, mis on edaspidi võimeline mahutama ja kasutama suurtes 

kogustes rohusööta. Lisaks tuleb odaval karjamaal söötmisega lehma omahind madalam. 

Noorkarja nõuded sööda kvaliteedile on madalamad kui lüpsikarjal. Mullikad kasutavad 

päevas keskmiselt 25-40 kg rohtu (Parol, 2006). 

 

Vastavalt taastootmisskeemile on noorkarja suvine periood ettevõttes keskmiselt 183 päeva 

ning talvine periood 182 päeva. Suvisel perioodil on noorkari ööpäevaringselt karjamaal. 

Karjatamiseks kasutatakse paindlik rotatsioonilist karjatamist. Lisaks söödavale 

karjamaarohule on karjal vabalt ees vesi, sool ja mikroelemendid (Lisa 2). Talvisel 

perioodil söödetakse noorveiseid vastavalt normatiividele segasöödaga. Talvine ratsioon 

koosneb ristiku märgsilost ning kõrreliste ja ristiku närbsilost. Lisaks segatakse silodega 

odra- ja nisujahu, mineraalsööta ning soola ( Lisa 3). 

 

 

6.1.3. Vasikate söödaratsioon ja söötmine 

 

Kuni kuue kuu vanustele vasikatele söödaratsiooni ei koostata. Praktikas koostatakse neile 

esimeseks elupoolaastaks söötmisskeem. See näitab dekaadide ja kuude lõikes, 

missuguseid söötasid ja kui suures koguses tuleks vasikatele sööta. Vasika esimest 

elunädalat nimetatakse ternespiimaperioodiks, sest  sel ajal on ternespiim talle ainukeseks 

ja asendamatuks söödaks. Piima jootmise juures on oluline, et see oleks lüpsisoe. Jahtunud 

või külm piim põhjustab seedehäireid. Täispiimaperioodi pikkus sõltub sellest, kas 

kasutatakse täispiimaasendajat või mitte ( Tölp, 2011). 

 

Ettevõttes on vasikad esimesed kaks nädalat eraldi sulgudes, kus neid on lihtsam  

ternespiimaga joota. Pärast kahte nädalat  viiakse vasikad eraldi vasikalauta, kus neid 
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hoitakse  lõas. Esimesel kuul joodetakse vasikatele täispiima ning teisel ja kolmandal 

elukuul täispiima- asendajat. Koguseid suurendatakse lähtudes vanusest. 

Täispiimaasendajat võib vasikale hakata andma kohe peale ternespiimaperioodi. 

Täispiimaasendajaga paralleelselt söödetakse ka startersööta. Piimasöödad on esimesel 

elukuul vasika põhisöödaks ja seda peaks andma niikaua, kuni vasikas sööb juba 

küllaldaselt jõusööta. Vasikas on võimeline alles 3…4 elukuul taimsete söötadega oma 

toitefaktorite tarbe ära rahuldama. Piimasööda ärajätmine ei toimu järsku, vaid päevase 

koguse järkjärgulise vähendamisega ( Tölp, 2011). 

 

Vasikatel on alates sünnist vabalt ees hein ja joogivesi eesmärgiga harjutada vasikaid 

koresöödaga ning kiirendada eesmao arengut ja mäletsemist. Silo hakatakse vasikatele 

söötma alates kolmandast elukuust ( Lisa 4). 

 

Vasikas ei suuda kuni neljanda elunädalani taimseid valke seedida. Samuti ei suuda ta 

küllaldaselt seedida tärklist ja suhkrut. Tärklist ja suhkrut seedivad noorveised hästi alates 

vatsa funktsioneerima hakkamisest. Kuivsööda, eriti heina varajasel andmisel hakkavad 

eesmaod varem tööle, samuti muutuvad noorlooma vats ja võrkmik koresööda söömisel 

mahukamaks. Varakult kuiva sööta saanud vasikad hakkavad ka kiiremini mäletsema. 

Sellest lähtuvalt peaksid vasikad juba teisel-kolmandal elunädalal saama vabalt, isu järgi 

süüa head peenekõrrelist heina ja jõusööta. Esimestel elukuudel võiks arvestada, et vasikas 

sööb sel perioodil päevas heina mõnesaja grammist kuni poole kiloni, 3…4 kuul 

1…1,5 kg, kuuekuune vasikas juba 2…2,5 kg ( Tölp, 2011). 

 

Neljanädalane vasikas võib süüa päevas jõusööta 100…200 g, kuuenädalane 300…500 g ja 

kahekuune vasikas kuni 1 kg päevas. 5…6-kuune vasikas võib päevas ära süüa juba 

1,5…2,5 kg jõusööta. Head silo võib hakata vasikale andma alates teisest elukuust. Algul 

söövad nad silo ainult mõnisada grammi, 3…4-kuu vanuselt 1…2 kg, pooleaastaselt 

3…5 kg päevas ( Tölp, 2011). 

 

Lisaks karja uuendusele on kõrgelt hinnatud ettevõttes sündinud nii pull- kui ka 

lehmvasikaid, mida turustatakse  läbi lihaühistu välisriikidesse. Vähene suremus ning 

suurenenud müügikäive näitab ettevõtte taastootmise jätkusuutlikkust. 
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6.2. Põhisööda varumine ja kvaliteet 
 

Kindlustamaks karja pidevat normidekohast söötmist, peab planeerima ka söötade vajadust 

ning tootma söötasid plaanis ettenähtud koguses. Koostatakse nii söödavajaduse 

aastaplaane kui ka eraldi karja talvise ja suvise söötmise plaane (Tölp, 2011). 

 

OÜ-s Triigi Farmer koristatatakse nii rohu- kui ka teraviljasaak karjale söötmiseks. 

Uuritaval perioodil 2012-2013. aastal on tekkinud mitmeid söötade puudujääke ning 

söötasid on olnud vaja juurde osta ( Tabel 3). 

 

Tabel 3. Omatoodetud söötade bilanss (tonn) OÜ-s Triigi Farmer aastatel 2012- 2014. 

Allikas: (OÜ Triigi Farmer söödaaruanne 2012-2014) 

 

Söötade bilanss, t 2012 2013 2014 

Ristikusilo - - 116 

Närbsilo 728 307 416 

Maisisilo -680 -451 -561 

Oder 58 37 6 

Nisu -39 6 28 

Hein 187 280 262 

 

Põhiline puudujääk on kolmel aastal olnud maisisilo varumisel. Kogutud massist piisab 

põhikarja söötmiseks kuni kuueks kuuks, seejärel asendatakse maisisilo osakaal ratsioonis 

närbsiloga. 2013. aastal oli vajalik osta 144 tonni närbsilo. Ettevõtte loomakasvatuse juhi 

sõnul on koresöötade garantiiks hein. Vajadusel asendatakse pullikarja ning noorkarja 

söödaratsioonis suurem osa heinaga ning silo on võimalik sööta põhikarjale. 

 

Teravilja külvipind suudab praeguste saagikuste juures täita kogu karja jõusööda vajaduse 

söödaratsioonis. Puudujääk tekkis 2012. aastal nisuga, kui suur osa talinisust ikaldus 

ebasoodsast ilmastikust tulenevalt. Puudujääv 39 tonni osteti juurde. 

 

Noorkarja karjatamiseks vajalik karjamaade pind on 50 ha. Karjamaarohu 

garanteerimisega pole ettevõttel probleeme esinenud, kuna 125 ha rohumaadest on 
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vahelduva kasutamisega. Kui saaki ei suudeta noorkarja poolt õigeaegselt väärindada, 

koristatakse karjamaade saak siloks. 

 

2013. aastal alustati esmakordselt suvirapsi kasvatust 50 hektaril. Arvestades puudujääke 

söödabaasis, oleks otstarbekam kasutada antud külvipinda maisi ning teiste söötade 

tootmiseks.  Söötade varumisel tuleks arvestada ka halbade ilmastikutingimuste ning 

söötade 15%-lise lisagarantiiga. 

 

OÜ-l Triigi Farmer on kaasaegne agrotehnoloogia rohusöötade varumiseks, mis võimaldab 

saagi koristada optimaalsel ajal, et tagada rahuldav silo kvaliteet. Rohusilo kvaliteeti jääb 

limiteerima madala toiteväärtusega taimik ning hiline niitmine.  

Rohusaak koristatakse niitudelt kolme niitena. Niidetena kogutava rohumassi suurus ja 

kvaliteet on olnud uuritaval perioodil erinev (Tabel 4-6). 

 

2012. aastal valmistatud silodest oli kvaliteetseim esimese niitega kogutud rohumass. 

Kõige kehvem silo valmistati viimase niitega. Kõik valmistatud silod säilisid ning jäid 

rahuldava silo kvaliteediklassi (Tabel 4).  

 

Tabel 4. Rohusilo kvaliteet (protsent, megadžaul) OÜ-s Triigi Farmer aastal 2012. Allikas: 

(OÜ Triigi Farmer söödaaruanne). 

2012 1.niide 2.niide 3.niide Kriteeriumid 

Hoidla 1 2 3 Aun 4 Hea silo 

Kuivaine, % 45 41,2 27,57 36,81 26,04   

Toorproteiin, % 13,85 15,24 16,26 15,18 13,27 >15 

Neutraalkiud, % 47,2 49,9 45,03 46,61 52,75 <46 

Happekiud, % 31,64 31,11 28,91 28,65 33,83 <35 

Seeduva  kuivaine sisaldus, % 64,25 62 66,38 66,58 62,54 >65 

Metaboliseeruv energia MJ/kg 9,5 9,3 9,2 10,53 8,9 >9,5 

Toorkiud, % 24,84 22,32 27,43 37,288 32,32 <26 

Happesus 4,5 4,3 4,1 4,47 4,2 <4,1 

Kokku happeid 59,3 75,7 119,3 84,1 95,2 50-100 

LiiK: R+K R+K R+K K R+K   

Kogus, t: 1100 1100 1100 900 1100   
1R+K- ristiku ja kõrreliste segu, 2K-kõrreliste segu 
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2013. aastal toodetud rohusilod olid madalamate kvaliteedinäitajatega kui eelneval aastal. 

Peamiseks põhjuseks sademeterohke vegetatsiooniperiood, mis raskendas rohusaagi 

närvutamist ning koristamist. Suur osa valmistatud silost oli piirmäärast oluliselt suurema 

happesuse ning madala energiasisaldusega ( Tabel 5). 

 

Tabel 5. Rohusilo kvaliteet (protsent, megadžaul) OÜ-s Triigi Farmer aastal 2013. Allikas: 

(OÜ Triigi Farmer söödaaruanne 2013) 

2013 1.niide 2.niide 3.niide Kriteeriumid 

Hoidla 1 2 3 4 Aun Hea silo 

Kuivaine, % 34,05 25,35 26,93 38,52 27,83   

Toorproteiin, % 13,19 12,63 12,63 10,5 14,04 >15 

Neutraalkiud, % 46,1 44,4 47,4 44,61   <46 

Happekiud, % 38,65 38,11 44,93 42,53   <35 

Seeduva  kuivaine sisaldus, % 60,8 65,3 63,2 67,58 62 >65 

Metaboliseeruv energia MJ/kg 8,7 9,7 8,9 8,6 9,1 >9,5 

Toorkiud, % 30,92 30,49 35,94 34,02 27,46 <26 

Happesus 4,3 4,6 4 4,3 4,2 <4,1 

Kokku happeid 84 128,4 121,1 100,2 81 50-100 

LiiK: R+K R+K R+K R+K R+K   

Kogus, t: 1000 1000 1000 1000 800   
1R+K- ristiku ja kõrreliste segu 

 

2014. aastal valmistatud rohusilod vastavad rahuldava silo kvaliteedi kriteeriumitele 

sarnaselt eelnevalt uuritud tegevusaastatele. Suurenenud on toorproteiini sisaldus, mis 

tuleneb punase ristiku puhaskülviga põldudelt valmistatud silodest (Tabel 6). 
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Tabel 6. Rohusilo kvaliteet (protsent, megadžaul) OÜ-s Triigi Farmer aastal 2014. Allikas: 

(OÜ Triigi Farmer söödaaruanne 2014) 

2013 1.niide 2.niide 3.niide Kriteeriumid 

Hoidla 1 2 Aun 3 Rull 4 5 Rull Hea silo 

Kuivaine, % 35,2 33,5 23,3 30,7 44,4 35,2 33,5 23,5   

Toorproteiin, % 16 12,1 12,1 16,1 10,8 16 14,3 16,1 >15 

Neutraalkiud, % 43,6 48,5 40,5 45,3 54,7 43,6 48,5 43,4 <46 

Happekiud, % 35,1 33,3 27,5 30,6 32,9 30,9 29,7 28,5 <35 

Seeduva  kuivaine sisaldus, 
% 62 58 58 65 63 59 62 85 >65 

Metaboliseeruv energia 
MJ/kg 8,6 8,9 8,9 10,1 9,8 8,9 9 10,3 >9,5 

Toorkiud, % 29,6 25,2 39,2 24,48 26,32 30,8 25,2 22,8 <26 

Happesus 4,5 4,2 4,2 4,1 4,6 4,1 4,1 4,2 <4,1 

Kokku happeid 75 62 62 94 87,8 90 70 90,7 50-100 

LiiK: R+K K R+K R K R+K R+K R   

Kogus, t: 500 800 300 550 900 600 500 800   
1R+K- ristiku ja kõrreliste segu, 2K-kõrreliste segu, 3R-punane ristik 

 

Maisisilo tärklisesisaldus suureneb koos silomaisi kuivainesisalduse suurenemisega. Ka 

maisisilo ideaalseks kuivainesisalduseks peetakse 30-35%. Kindlasti ei saa me arvestada 

sellega, et igal aastal meie klimaatilistes tingimustes mais sellise küpsusastmeni valmib, 

kuid eesmärgiks tuleks see võtta ( Kärt, 2013). 

 

Mais koristatakse pärast esimesi öökülmasid. Seda tehakse, et suurendada maisi 

kuivainesisaldust ja vähendada toitainete kadusid silomahlaga. Tuleb aga arvestada, et 

toitainete seeduvus väheneb, langeb energia- ja proteiinisisaldus. Toiteväärtuse langust 

saab vähendada, kui peale öökülma mais koristada ja sileerida maksimaalselt kolme 

ööpäeva jooksul ( Kärt, 2013). 

 

OÜ Triigi Farmer maisi kasvatustehnoloogia põhineb peamiselt teenustöödel, v.a 

mullaharimine, mis teeb tootmise omahinna kõrgeks, kuid võimaldab saagi koristada 

koheselt peale öökülma. Koristamiseks on kulunud kõigil kolmel aastal maksimaalselt üks 

ööpäev. Maisisilo kvaliteedi näitajad ettevõttes ei vasta ideaalsilo tingimustele, kuid ei 

tähenda, et põhikarjale söödetakse ebakvaliteetset silo (Tabel 7). 
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Tabel 7. Maisisilo kvaliteet (protsent, megadžaul) OÜ-s Triigi Farmer aastal 2012-2014. 

Allikas: (OÜ Triigi Farmer söödaaruanne 2012-2014) 

Maisisilo 2012 2013 2014 
Hea 
silo 

Kuivaine, % 26,3 28,2 24,0 30-35 

Toorproteiin, % 14,1 13,1 10,2 >16 

Neutraalkiud, % 45,5 52,0 59,5 <46 

Happekiud, % 30,8 37,2 31,1 <35 

Seeduva  kuivaine sisaldus, % 64,9 62,6 66,0 >65 

Metaboliseeruv energia MJ/kg 9,7 8,8 10,1 >10 

Toorkiud, % 25,0 29,8 24,0 <26 

Happesus 4,0 4,2 3,6 <4,3 

Kokku happeid 108,4 120,6 76,0 
50-
100 

 

Maisisilol on positiivne mõju piimaveiste toodangu suurendamisel, asendades kuni 33%  

rohusilodest kvaliteetse maisisiloga (Mara et al, 1997). 

 

Kvaliteedinäitajate varieerumine on tingitud ilmastiku erisustest uuritavatel 

tootmisaastatel. Seni toodetud maisisilo on loomakasvatuse juhi sõnul hästi säilinud ning 

söötmise tulemusena  piimakus tõusnud 20%. Vajadus kvaliteetse maisisilo järele on 

toodetavast kogusest poole suurem. 

 

OÜ Triigi Farmer põhisööda kvaliteet on olnud uuritaval perioodil ebastabiilne ning 

rahuldava kvaliteediga. Hea kvaliteedi saavutamiseks on vajalik hetkel kasutusel olevad 5-

10- aastased niidud uuendada. Praegustel niitudel domineerivad madala toiteväärtusega 

kultuurid, mille tulemusena on silodel madal proteiini- ja energiasisaldus. Uuendatud 

põldheinaniidud võimaldaks toota suuremat kogust ning parema kvaliteediga põhisööta 

veisekarjale. 
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7. OÜ TRIIGI FARMER AGROMAJANDUSLIK ANALÜÜS 

AASTATEL 2012-2014 

 

Kuigi käesolev aeg on põllumeestele majanduslikult raske, tuleks siiski keskenduda 

positiivsele ja leida üles need eelised ja võimalused, kuidas raskest olukorrast tugevamana 

välja tulla. Praeguses olukorras on väiketootjatel võrreldes suurtootjatega üheks eeliseks 

kindlasti see, et viimastel aastatel ei ole neil olnud võimalusi nii palju investeerida ja laenu 

võtta. Kui kohustusi on vähem tasuda, siis on ka igapäevaste kulutustega tunduvalt kergem 

hakkama saada. Teisalt aga annab investeeringute pidev edasilükkamine tootmistulemustes 

kindlasti tunda (Aamisepp, 2010). 

 

Uurimustöö üheks peamiseks eesmärgiks on hinnata OÜ Triigi Farmer söödatootmise 

majandusliku tasuvust aastatel 2012-2014. Selleks, et teha järeldusi tootmistegevuse ja 

konkurentsivõime kohta, koostati täpne kulu ja tulu artiklite analüüüs, mille järgi arvutati 

oluliseimad tasuvuse näitajad. 

 

 

7.1. Kuluartiklite analüüs 
 

7.1.1.Taimekasvatuse kulud ja söötade omahind 

 

Ettevõtte taimekasvatusliku poole peamine eesmärk on toota karjale kvaliteetset põhi- ning 

lisasööta võimalikult väikeste kuludega. Taimekasvatuse valdkond ettevõttes jaguneb 

kolmeks alavaldkonnaks: rohumaaviljelus, teraviljakasvatus ning maisikasvatus. Rapsi- 

kasvatust antud uurimustöös ei analüüsita. 

 

Kuna rohtsed koresöödad moodustavad põhikarja söödaratsioonis suurima osa 39,4%, on 

nende tootmisel tehtavaid kulutusi väga oluline kontollida ning vajadusel soovitud suunas 

muuta, et tagada vastav saagikus ning seeläbi vajalik põhisööda kogus karjale. 
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Rohusilo tootmisel tehtavad kulutused suurenesid uuritaval perioodil 9,2%, olenemata 

rohumaade pindala 8% vähenemisest. Suurimad kulutused taimekasvatuses tehakse 

püsikuludele. Püsikulud on suurenenud uuritaval perioodil 10% (Joonis 13). Püsikuludest 

suurenesid maarent 71%, tööjõukulu 26,2% ning küttekulu 7,2%. Kulutused 

mineraalväetistele vähenesid 11,6% tulenevalt rohumaade pinna vähenemisest. 

Mineraalväetistele tehtavaid kulutusi on võimalik vähendada, kasutades ettevõtte tootmises 

tekkivat vedelsõnnikut. 

 

 

 

Joonis 13. Rohusilo tootmise kulude jaotus (protsent) OÜ-s Triigi Farmer aastatel 2012-

2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2012-2014) 

 

Lisaks põhisöödale moodustab põhikarja söödaratsioonis 24,5 % ettevõttes kasvatatav 

teravili. Teravilja kulutustest moodustavad suurima osa püsikulud, mineraalväetis ning 

sertifitseeritud seeme (Joonis 14). Püsikulud on tõusnud 20,4%. Teravilja püsikulu 

mõjutavad peamiselt masinateenused, kütte- ning palgakulu. Kuna ettevõttel pole 

teraviljakombaini, ostetakse teravilja koristusteenust, lisaks laotatakse enamik 

vedelsõnnikust teenustööna. Teravilja- kasvatuse muutuvkulud on vähenenud 30,5%, 

peamiselt mineraalväetiste asendamisega vedelsõnnikuga. Samuti on vähenenud 

sertifitseeritud seemne kasutamine, mille negatiivne mõju on märgatav ka madalates 

teraviljasaakides. 
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Joonis 14. Teravilja tootmise kulude jaotus (protsent) OÜ-s Triigi Farmer aastatel 2012-

2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2012-2014) 

 

OÜ-s Triigi Farmer on maisi kasvatatud kolmel viimasel tegevusaastal ning 

investeeringuid tootmise tehnoloogiasse tehtud ei ole. Maisikasvatus põhineb enamjaolt 

teenustöödel v.a mullaharimine. Suurim kuluartikkel maisi tootmisel on püsikulud, mis on 

suurenenud uuritaval perioodil 17,4% (Joonis 15). Püsikulusid mõjutab olulisel määral 

teenustööde kasutamise suurenemine vaheltharimiste ning vedelsõnnikuga väetamise 

tulemusena. Lisaks püsikuludele on suurimad maisi tootmise omahinda mõjutavad tegurid 

mineraalväetiste-, seemne- ja taimekaitsekulud. 
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Joonis 15. Maisisilo tootmise kulude jaotus (protsent) OÜ-s Triigi Farmer aastatel 2012-

2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2012-2014) 

 

Silomaisi toomine on kulukas ning enamikke kulusid on tootmise efektiivsuse tagamiseks 

ebaotstarbekas madaldada. Suurem rõhk tuleks panna täpsemale agrotehnoloogiale, kuna 

ettevõtte maisi saagikused on olnud enamjaolt madalad ning tugevalt alla Eesti Vabariigi 

keskmistele maisi saagikustele. 

 

Toodangu omahind on tootmisettevõtetes oluline majandustegevuse indikaator, mis näitab 

eelkõige seda, kui palju läheb maksma mingi konkreetse toodanguliigi ühiku valmistamine. 

Omahinna sisse arvestatakse kõik kulud, mis on seotud toodanguliigi valmistamisega 

(Lilover 1976). 

 

OÜ Triigi Farmer toodab põhikarjale kolme gruppi söötasid: konserveeritud rohusöödad, 

silomais ning teravili. Vastavalt tootmiskuludele ning toodetud söötade kogustele on 

arvutatud tootmisomahinnad (Joonis 16). 
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Joonis 16. Söötade tootmise omahind (eurot/tonn) OÜ-s Triigi Farmer aastatel 2012-2014. 

Allikas: ( OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2012-2014) 

 

Omatoodetud söötade hinnad on oluliselt suurenenud peamiselt tehnoloogilistele 

uuendustele. Konserveeritud rohusööda ehk rohusilo ja heina tootmise omahinda on 

suurendanud rohumaa pinna vähenemine 2013. aastal rapsikasvatuse arvelt. Lisaks eelpool 

nimetatule tuleb suur osa silost valmistada ruloontehnoloogiat kasutades, millest tulenevad 

lisakulud suurendasid 2014. aastal toodetud rohusöötade konserveerimise hinda 9,7%. 

Rohusöötade omahinda on võimalik langetada saagikuse suurenemise läbi ning 

mineraalväetiste asendamisega vedelsõnnikuga. 

 

Silomaisi tootmise omahind on olnud uuritaval perioodil ebastabiilne, mis on tingitud 

peamiselt ebastabiilsetest saagikustest. Madalaim tootmise omahind oli 2013. aastal 18,9 

eurot/tonn 28,6-tonnise hektarisaagikuse juures. 2014. aastal suurenes omahind 52,9 %-ni, 

mida põhjustas uuritava perioodi madalaim saagikus ning suured kulutused 

agrotehnoloogiale. 2014. aastal planeeriti haljasmassi saagikuseks 30 tonni/ha, kuid 

tegelikuks saagikuseks saavutati 15,9.  Maisisilo toomisele tehtavaid kulutusi pole 

otstarbekas madaldada. Edasise tootmise efektiivuse tulemus sõltub tööde ajastamisest 

ning ilmastikust. 
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Teravilja tootmine põhineb ettevõttes nisu ja odra kasvatamisel loomasöödaks. Teravilja 

omahind suurenes uuritaval perioodil 26,8%, peamiseks mõjutajaks oli mineraalväetiste 

asendamine vedelsõnnikul põhineva väetamisega, millega kaasnevad ulatuslikud kulud 

sõnniku laotamisele teenustööna. Lisaks vedelsõnniku laotamisele kasutab ettevõtte 

teravilja koristamiseks kombainiteenust. Teravilja tootmise omahinda oleks võimalik 

vähendada, asendades künnil põhineva mullaharimise minimeeritud harimistehnoloogiaga. 

Lisaks suurendada taimekaitse ning sertifitseeritud seemne kasutamist, et suurendada 

saagikust. 

 

 

7.1.2.Piimatoomise kulud ja omahind 

 

OÜ Triigi Farmer piimatootmise kulud on uuritava perioodil suurenud 30%, viis peamist 

kuluartiklit piima tootmisel on omasöödad, ostusöödad, töötasud, kulum, farmi muud 

kulud ning kütus (Joonis 17). Kulude kasvuga tõusis ettevõttes toodetud piima kogus 

26,5%. 

 

 

  

Joonis 17. Piimatootmise kulude jaotus (protsent) OÜ-s Triigi Farmer aastatel 2012-2014. 

Allikas: ( OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2012-2014) 
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Piima tootmise kulusid oleks võimalik vähendada ostusöötade vähendamisega 

kvaliteetsema ning odavama omasöödaga. Omasöötade kvaliteeti ning samas omahinda on 

võimalik alandada rohumaade uuendamise teel, mis võimaldaks toota suurema proteiini- ja 

energia- sisaldusega põhisööta. 

 

Geneetiliselt suurema toodanguga piimaveiste aretus on suurendanud veiste päevase 

energia tarvet, millest 60% on võimalik korvata kvaliteetse põhisöödaga (Peyraud et al, 

2004). 

 

Võttes arvesse kõiki piima tootmise kulusid ning toodangu kogust, arvutati piima omahind, 

piima omahinna arvutamisel ei arvestatud riigipoolseid toetusi (Joonis 18). 

 

 

 

Joonis 18. Piima müügi- ja omahind (eurot/tonn) OÜ-s Triigi Farmer aastatel 2012-2014. 

Allikas: ( OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2012-2014) 

 

2012. aastal oli piima tootmise omahind OÜ-s Triigi Farmer 243 eurot/tonn, mis on 

uuritava perioodi madalaim. 2013. aastaks suurenes näitaja 10,6%, mis oli tingitud 

enamjaolt omasöötade tootmisele tehtud kulude suurenemisest (Lisa 5). 2014. aastal 

vähenes piima omahind 6,2%, olenemata tootmises tehtud kulutuste suurenemisest. Piima 

omahinda on seni parandatud läbi veiste produktiivsuse tõstmise.  
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Piima müügihind on kolmel uuritaval aastal olnud kõrgem omahinnast, seega on tootmine 

kasumlik. Arvestades 2015. aasta piima müügihindade langust, on vajalik piima omahinna 

vähendamine, et tagada konkurentsis püsimine. 

 

Ettevõtte loomakasvatuse juhi sõnul ei ole OÜ Triigi Farmer piimaveiste produktiivuse 

tõstmine läbi täiendava lisasöötmise enam majanduslikult efektiivne ning edasine 

omahinna vähenemine saab toimuda kulutuste optimeerimise teel. 

 

 

7.2. Tasuvuse näitajad 

 

OÜ Triigi Farmer on piima tootmine kolmel uuritaval aastal olnud kasumlik. Kasumid on 

välja toodud koos otsetoetustega ning otsetoetusteta ( Joonis 19). Toetuste osa arvutamisel 

piima tootmisel on arvestatud piima aastase müügitulu protsentuaalse osaga kogutulust. 

Lisaks on arvestatud kasumi kujunemisel kohusustega, mis kaasnesid lauda ehituse ning 

seadmete kapitalirendiga. 

 

Madalaim kasum piima tootmisel saavutati 2012. aastal, kus teeniti ilma toetusteta 2541 

eurot. Suurim piimatootmise kasum saavutati 2014. aastal, kus teeniti ilma toetusteta 

86000 eurot kasumit. Kasumi suurenemisel oli suurim mõju 26,5% piimatoodangu tõusul 

ning seeläbi omahinna vähenemisel. 

 

Toetustel oli kasumi moodustamisel suurim osakaal 2012. aastal, kus rohumaade pindala 

oli uuritava perioodi suurim ning lisaks pindalapõhistele toetustele taotleti ka piima- ja 

veisetoetusi. 2013. aastal alustati rapsikasvatusega, mis vähendas toetuste osa 

piimatootmise kasumist. 2014. aastal kaotati piimaveiste kasvatuse otsene toetamine, mis 

viis toetuse osakaalu ettevõtte piima tootmises madalaimale tasemele. 
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Joonis 19. Piima tootmise kasum toetustega ja ilma (eurot) OÜ-s Triigi Farmer aastatel 

2012-2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2012-2014) 

 

Tasuvus- ehk rentaablusanalüüs on toodangu mahu või müügitulu uurimine eesmärgiga 

tuua välja seoseid ettevõtte kulude struktuuri, toodangu mahu ja kasumi vahel ning anda 

hinnang ettevõtte majandustegevuse tasuvusele. (Mereste 2003). 

 

Kulurentaablus näitab, kui palju kasumit saadi iga toodangule kulutatud euro kohta. 

Selleks, et tootmine oleks tasuv, peab kulurentaabluse näitaja olema positiivne. OÜ-s Triigi 

Farmer on piima tootmise kulurentaablus uuritaval perioodil olnud positiivne (Joonis 20).  
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Joonis 20. Piima tootmise kulurentaablus toetustega ja ilma (eurot) OÜ-s Triigi Farmer 

aastatel 2012-2014. Allikas: ( OÜ Triigi Farmer kasumiaruanne 2012-2014) 

 

Tootmise kulurentaablus ilma toetusteta suurenes uuritaval perioodil 12,8%, mida 

põhjustas karja produktiivuse tõus.  2014. aastal teenis OÜ Triigi Farmer ühe euro kohta 

13,4 eurosenti kasumit. 2012. aastal on kulurentaablus uuritava perioodi madalaim 0,6 

eurosenti, mis näitab toetuste olulisust ettevõtte jätkusuutlikkusele. Kulurentaablus 

toetustega on uuritaval perioodil langenud, mis on tingitud riigi poolt makstavate toetuste 

vähenemisest. Tootmise tasuvuse tõstmiseks on vajalik tulevikus omahinda vähendada. 

 

 

4.2. Soovitused tootmise efektiivsemaks muutmisel 

 

Põllumajandustootjad, kes aktsepteerivad teaduslikke uuendusi ning juhivad ettevõtet 

äritegevusena, püsivad konkurentsivõimelisena ning saavutavad edu (Webster, 2012). 

 

OÜ-s Triigi Farmer moodustavad piimatootmise kuludest suurima osa 62,6% oma- ja 

ostusöödad. Ettevõtte üheks peamiseks piimatoodangut suurendavaks faktoriks on 

oskuslikum söötmine, millest tulenevad ka suured kulutused söötadele. Ostusöötade 

osakaal on suurenenud uuritaval perioodil 5,2%. Ostusöötade osakaalu vähendamine ning 
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omasöötade hinna langetamine tagaksid madalama piima omahinna ning  suurema 

tootmise efektiivsuse. 

 

Piimatootmise kogukuludes moodustavad 40,7% omasöödad, mille tootmisel tehtavad 

kulutused ning nende optimeerimine on oluline omahinna vähendamisel. Peamiselt on 

koresöötade omahinda võimalik langetada läbi saagikuse suurendamise. Rohumaade 

saagikust ja kvaliteeti limiteerib enamasti vananenud taimikuga püsirohumaade kasutamine 

sööda tootmiseks. Seni püsirohumaadena kasutusel olevad kõrgema saagipotensiaaliga 

põllud tuleks autori arvates võtta külvikorda, mille tulemusena paraneks rohumaade 

saagikus ning kvaliteet. Lisaks toimiks paremini viljavaheldus, mille positiivne mõju 

avalduks teraviljade saagikuses. 

 

Eesti riigi poolt makstavatest põllumajanduslikest otsetoetustest saadav tulu 

piimatootmises on uuritaval perioodil vähenenud 35,5%. Püsirohumaadena kasutusel 

olevate põllumaade toetuste määr on 33,5% madalam ning kui seetõttu viljeleda lühiajalisi 

rohumaid ja sisse viia vastav rohumaade külvikord, suureneksid oluliselt ka otsetoetused. 

 

Kvaliteetsete kultuurtaimede rohke taimikuga rohumaadelt valmistatud silo on söötmisel 

suurema väärtusega ning tagab suuremal määral põhikarja energia- ning proteiinivajaduse, 

kui seda seni toodetud silo on võimaldanud. Suuurema toiteväärtuse põhisööda söötmine 

karjale võimaldaks vähendada ostusöötade osakaalu söödaratsioonis ning seeläbi väheneks 

ka piima omahind. 

 

OÜ Triigi Farmer taimekasvatuses moodustavad masinateenuste kulud 14%, mida 

põhjustab enamajolt suur  kulu vedelsõnniku laotamisele. Vedelsõnnikut laotatakse 

teraviljapõldudele kaks korda aastas: esimene kord sügisel enne kündi ning teine kevadel 

enne külvi. Arvestades masinateenuste kulusid ning vedelsõnniku aastast kogust, oleks 

autori arvates ettevõttel otstarbekam investeerida laotusseadmesse, mis võimaldaks 

vedelsõnniku laotamist ka rohumaadele ning põldheinapõldudele kogu 

vegetatsiooniperioodi vältel. Lisaks asub enamik põlde vedelsõnnikuhoidla läheduses ning 

kulu transpordile on minimaalne. Autori arvates sobiks rohumaade ning teravilja 

väetamiseks enim lohisvoolikuga vedelsõnniku laotusseade. Ettevõttel on hetkel olemas  
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ka randaal, mis võimaldaks kõrrepõldudel viia vedelsõnnik koheselt mulda, minimeerides 

toitainete kadusid lendumise teel. 

 

OÜ Triigi Farmer kasutab mullaharimisel künnipõhist harimispraktikat, mis on arvestades 

vedelsõnniku sügavkobestiga mulda viimist ebaotstarbekas. Vähendades küntava maa 

pindala, oleks ettevõttel võimalus vähendada masintööde arvu põllul ning seeläbi 

saavutada parem teravilja omahind. 

 

Ettevõtte on kahel viimasel tegevusaastal tegelenud suvirapsi kasvatusega 50 hektaril, 

milleks vähendati rohumaade pinda.  Sööda tootmiseks kasutatud maafondi vähendamine 

on toonud kaasa raskused karja aastase söödavajaduse tagamisel. Kuna suvirapsi müügist 

saadav tulu ei ole uuritaval perioodil ületanud 3,5 % kogu müügitulust, oleks autori arvates 

otstarbekam kasutada põllupinda söödakultuuride tootmiseks, eriti maisi kasvatamiseks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida ning anda hinnang OÜ Triigi Farmer 

söödatootmise tasuvusele ning ettevõtte üldisele piimatootmise tulemuslikkusele 2012.-

2014. aastal. Vastavalt tulemustele tehti autoripoolsed soovitused tootmise omahinna 

vähendamiseks, mille tulemusena suureneks ka tootmise tasuvus. 

 

OÜ Triigi Farmer põhitegevusalaks on uuritaval perioodil piima tootmine. Lisaks piimale 

toodetakse tõuloomi, liha ning rapsi. Antud uurimustöös on lisaks loomakasvatuslikule 

poolele suur rõhk ettevõtte taimekasvatuslikul osal. Rapsikasvatust uurimustöös ei 

analüüsita. 

 

Uuritav ettevõtte on teinud analüüsitaval perioodil märgatava arengu tootmise 

efektiivsemaks ning tasuvamaks muutmisel. Renoveeritud on põhikarja laut koos lüpsikoja 

ning vedelsõnnikuhoidlaga. Paranenud pidamistingimused ja täpsem söötmine on 

põhikarja keskmist produktiivsust tõstnud 26,5%. 

 

Analüüsitaval perioodil on ettevõttes kasvatatud söödakultuuridel keskmised saagikused 

langenud. Saagikuste langust põhjustab süsteemse viljavaheldusplaani puudumine, 

ühekülgne väetamine ning vananenud paljundusmaterjal. Tootmise tasuvuse tõstmiseks on 

vajalik rohumaade süsteemne uuendamine koos viljavaheldusega, mis tagaks suurema 

saagikuse ning toodangu kvaliteedi. 

 

Ettevõttes toodetud omasöötade hinnad on uuritaval perioodil tõusnud  peamiselt 

püsikulude 10%-lise suurenemisega. Omasöötade hind on märgatavalt tõstnud ka piima 

tootmise omahinda. Põhitoodangu tasuvuse suurendamiseks on vajalik vähendada 

ostusöötade osakaalu söödaratsioonis, asendades need ettevõttes toodetud kvaliteetse 

põhisöödaga. 
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Tasuvuse näitajad on ettevõttes uuritaval perioodil tõusnud. Kasum suurenes 2012.-2014. 

aastal 26,5% olenemata ulatuslikest investeeringutest taime- ja loomakasvatusse.  

Kulurentaablus piimatootmises oli 2014. aastal ilma toetusteta 12,8%, millest tulenevalt 

teeniti ühe kulutatud euro kohta 12,8 eurosenti kasumit. 

 

Arvestades magistritöös analüüsitud näitajaid, on ettevõte tegutsenud uuritaval perioodil 

majanduslikult efektiivselt. Tulemusi on oluliselt mõjutanud piimaveiste produkiivsuse 

tõus ning soodne müügihind. 2015. aastal langes toorpiima kokkuostuhind 30,3%, mille 

tulemusena teenib ettevõte igakuiselt kahjumit 10 eurot tonnilt. Piima omahinna 

vähendamine on autori arvates ettevõtte edaspidiseks konkurentsis püsimiseks äärmiselt 

oluline. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis was to analyze and to evaluate Triigi Farmer's feed production and 

profitability of the company's overall milk production in 2012 to 2014. According to  

results, author's recommendations were made to reduce the cost of production, which 

resulted in an increase in the profitability of milk production. 

 

Triigi Farmer's main activity in the investigation period was the production of milk. 

Adittional output were breeding animals, meat and oilseed rape production. Research has a 

major emphasis on the company's zootechnical and plant growing domain. Oilseed rape 

husbandry were not analyzed in this research. 

 

Company has made considerable development over the last three years, production 

efficiency and cost-effectiveness has improved remarkably. The main cattle barn has been 

renovated with milking parlor and liquid manure storage. Improved housing conditions and 

precise feeding  has increased the main herd productivity of an average of 26.5%. 

 

Average yields in plant production have slightly fallen. Yield losses caused by the lack of a 

systematic plan of crop rotation, one-sided fertilization and obsolete sowing material. The 

profitability of production can be increased with systemic renewal of grasslands, crop 

rotation, which will ensures greater yields and feed quality . 

 

The company's self-grown feed prices have risen during the investigated period, mostly 

with the increase in fixed costs . Self-grown feed prices have significantly raised the overal 

price of milk production cost. The main production profitability can be increased with  

reduced proportion of  purchased feed and replacing them with high quality self-grown 

feed in a basal diet 
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The profitability figures during the period under investigation show that the company has 

grown. Profit increased by 26.5% over three years lie buried in the extensive investments 

in plant and animal growing. In the year of 2014 benefit ratio in milk production was 

12.8% without subsidies, which means 12.8 euro cents profit was made with one euro 

spent. 

 

Triigi Farmer managed the milk production economically efficient, taking into account the 

company's analyzed operating performance during the period under investigation. The 

results are significantly affected by the rise of milk production and a favorable selling 

prices. By the year of 2015 purchased raw milk price fell by 30,3%, which means that the 

company earns a monthly loss of  10 euro per tonne of raw milk. Reducing the cost of milk 

is the author's opinion to the company to stay competitive in the future. 
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LISAD 

Lisa 1. OÜ Triigi Farmer masinapark 

 

Masina nimetus Arv 

Traktor JUMZ 2 

Traktor John Deere 6520  1 

Traktor John Deere 6930  1 

Traktor K-701  2 

Traktor MTZ-80  2 

Traktor MTZ-82  5 

Traktor NewHolland T7070  1 

Traktor T-25A  1 

Väiketraktor Suzuki LT 1 

Vaalutaja Pöttinger Eurotop 1 

Vaaluti, kaaruti  1 

Väetisekülvik Amazone  1 

Haagis 6KV-Kamaz  1 

Hekseldi JF 1050 1 

Horsch Joke randaal  1 

KASI taimekaitseprits  1 

KRAVI esilaadur-kopp  1 

Kallurhaagis PTL  1 

Karjamaaäke NIWA  1 

Kultivaator  1 

Liikurniiduk E-302+rootor 2 

Lumesahk  1 

Põimagregaat Rexius 820  1 

Põimkülvik Väderstad RD 

40108C 

1 

Pöördader Vogel&Noot  1 

Rullpress Case  1 

Silokogur Pöttinger Jumbo  1 

Sõnnikulaotaja  2 

Sööda-hekslikäru  1 

Söödamikser ZAGO King  1 

Tasandusniiduk SAME  1 

Teraviljamuljur M-10 1 

Tr.käru 2PTS-4M  4 
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Lisa 2. Nooskarja suvine söödaratsioon 

 

MJ t GJ

Tarve 44 223,0 488,2 100

Haljassööt:

Karjamaa segu 

(17% ristik, 83% 

kõrreline)

Muu sööt:

Sool

Muu sööt:

Tarve 66 361,6 792,8 100
Haljassööt:
Karjamaa 

segu(17% ristik, 

83% kõrreline)

Muu sööt:

Sool

Muu sööt:

Haljasööt:

Karjama 

segu(17% ristik, 

83% kõrreline)

Muu sööt:            

Sool

Muu sööt: 

Mikroelemendid
0 0,7 0,0 0

Tarve 88 102,2 224,2 100

Haljassööt:

Karjama 

segu(17% ristik, 

83% kõrreline)

Sool 0 0,1 0,0 0

Muu sööt:

Kõik kokku 1178,66 2584,32 100

100

vabalt ees

Mikroelemendid

Mikroelemendid

vabalt ees

Söödaliik

Sööta ühele loomale päevas Sööta kokku Ratsiooni 

struktuur, 

%
kg

7-12  kuused, suveperiood, perioodi lõpuks keskmine mass 250 kg

20

20

30

vabalt ees

35

44 221,9 488,2

vabalt ees

0 0,7 0,0 0

vabalt ees

0 0,6 0,0 0

13-18 kuused, suveperiood, perioodi lõpuks keskmine mass 300kg

30

100

vabalt ees 0 0,6 0,0 0

0 0,6 0,0 0

19-24  kuused, suveperiood, perioodi lõpuks keskmine mass 400kg

66 360,4 792,8 100

vabalt ees 0 0,6 0,0 0

77 490,5 1079,1 100

vabalt ees 0 0,1 0,0 0

40

Mikroelemendid

40 88 101,9 224,2
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Lisa 3. Noorkarja talvine söödaratsioon 

 

MJ t GJ

Tarve 68,4 268,4 1073,4 100,0

Silo 1:

Ristiku silo 

(100% ristik)

Silo 2:

Närbsilo (25% 

ristik, 75% 

Jõusööt:

Teraviljade jahu 

(Oder:Nisu 1:1)

Muu sööt:

Muu sööt:

Tarve 95,8 279,0 1157,6 100

Silo 1:

Ristiku silo 

(100% ristik)

Silo 2:

Närbsilo (25% 

ristik, 75% 

kõrreline)

Jõusööt:

Muu sööt:

Muu sööt:

Tarve 123,3 410,0 1737,3 100

Silo 1:

Ristiku silo 

(100% ristik)

Silo 2:

Närbsilo (25% 

ristik, 75% 

kõrreline)

Jõusööt: 

(Oder:Nisu 1:1)
44,5 56,4 626,9 36,1

Muu sööt:

Muu sööt:

Tarve 123,3 74,6 315,9 100

Hein:

Risitkusilo (ristik 

100%)

Silo 2:

Närbsilo (25% 

ristik, 75% 

kõrreline)

Jõusööt:

Teraviljade jahu 

segu

(Oder:Nisu 1:1)

Muu sööt:

Muu sööt:

Kõik kokku 1032,0 4284,2 100

0,05

0,05

Sool

Sool

0,13 0,00 0,0
Mineralid

0,13 0,00 0,0
Sool

0,05 0

0,05

0,05

0

0

4 44,5 10,2 114,0

5 13,5 12,8 34,6

25...  kuused, talveperiood, perioodi lõpuks keskmine mass 450 kg ja üle

29,1

0,60 0,00 0,0
Mineralid

0,70 0,00 0,0
Mineralid

0,05 0

5 13,5 70,5 190,1

0,78 0,00 0,0

Mineralid

Sool

0,05 0

0,05 0

0,78 0,00 0,0

17,1

Söödaliik

Sööta ühele loomale päevas Sööta kokku
Ratsiooni 

struktuur, %kg

7-12  kuused, talveperiood, perioodi lõpuks keskmine mass 250 kg

2 22,2 31,5 349,1 32,5

19,7209,778,813,55

10 32,7 135,4 507,8 47,8

13-18  kuused, talveperiood, perioodi lõpuks keskmine mass 300 kg

23,1

5 13,5 60,4 162,9 14,1

36,2 403,0 34,8Teraviljade jahu 

segu (Oder:Nisu 

2:1)

3 33,4

15 49,0 181,2 591,7 51,1

10,9

10,9

0,0

0,0

20 65,3 281,8 920,4 53,0

4

29,1

19-24  kuused, talveperiood, perioodi lõpuks keskmine mass 400 kg

36,1

20 65,3 51,2 167,3 53,0

0,60 0,00

0,70 0,00
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Lisa 4. Vasikate söödaratsioon 

 

Kuud Dekaadid Täispiim Asendaja
Sega-

jõusööt
Hein Silo

1 6  0,5 -

2 6 - 0,5 -

3 6 - 0,5 Vabalt -

4 - 6 0,75 0,2 -

5 - 6 0,75 0,5 -

6 - 6 0,75 0,7 -

7 - 6 1 1 1
8 - 6 1 1 1
10 - - 1,25 1,5 1,5

11 - - 1,25 1,5 2
12 - - 1,25 1,5 2

13 - - 1,5 2 2,5

14 - - 1,5 2 3
15 - - 1,5 2 3

16 - - 2 2,5 4

17 - - 2 2,5 4,5

18 - - 2 2,5 6

18 36 19,5 22,4 32

Vasikatele kokku 

(100 tk), t 1,8 3,6 2,0 2,2 3,2

Vanus Sööta kg/päevas ühele vasikale

I

II

III

IV

V

VI

Vasikale kokku,

kg
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Lisa 5. Piimatootmise kulud 

 

Kulu, eurot 2012 2013 Muutus, 

% 

2014 Muutus, 

% 

Desolahus 2762,52 4906,6 43,7 5098,49 3,8 

Ravimid 14549,44 16689,57 12,8 20070,04 16,8 

Farmiseadmete ost ja remont 10162,75 13402,14 24,2 17247,01 22,3 

Rapsikook ja mais 54652,83 77393,86 29,4 102890,5 24,8 

Ostetud sööt ja energiasööt 6700 29218,8 77,1 17200 -69,9 

Mineraalsööt 14001,56 21422,6 34,6 21196,1 -1,1 

Farmi muud kulud 21238,25 22659,22 6,3 32354,59 30,0 

Piimaproovid 1033,25 1164,13 11,2 1226,32 5,1 

Veemajandus, saastetasud 1637,643 1320,592 -24,0 1285,116 -2,8 

Diiselküte 19653,41 27661,8 29,0 16705,65 -65,6 

Omasöödad 188618,8 241439,8 21,9 261969,9 7,8 

Elekter 12408,2 16538,9 25,0 13743,8 -20,3 

Töötasud 55619,9 68838 19,2 84375,2 18,4 

Amortisatsioon 47740 48507,9 1,6 48440,7 -0,1 

KOKKU 450778,5 591163,9 23,7 643803,4 8,2 
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