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Veis on Eesti aladel olnud tähtsaimaks põllumajandusloomaks juba ammustest aegadest. Kui 

algselt oli veis tööloomaks, siis 19 sajandil hakati neid pidama kui piima- ja lihaloomana. 

Sellest ajast peale on piimatootmises olnud pidevalt kiires arengus. Tänu sellel sajandil 

toimund teaduse ja tehnika kiire arenguga veiste söötmise vallas on piimatoodangud järk-

järgult kasvanud. Kõrge piimatoodanguga veise saamiseks peab tegelema karja aretusega, 

milleks on vaja kaasaegseid tehnoloogiaid.  

Lõputöö eesmärgiks on koostada tehnoloogiaprojekt  500-kohalisele vasikalaudale.  

Eesmärgi saavutamiseks püstitasin järgnevad ülesanded: 

1. Anda ülevaade ettevõtte Kõpu PM OÜ vasikalauda hetkeseisust. 

2. Erinevate tehnoloogiate võrdlus. 

3. Vasikalauda tehnoloogilise projekti koostamine. 

Antud lõputöös analüüsitakse erinevaid pidamise-, söötmise- ja sõnnikutehnoloogiaid. 

Tulemuseks on tehnoloogiline projekt parendamaks vasikate elukeskkonda.  

 

Võtmesõnad: vasikalaut, tehnoloogiline projekt 
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ABSTRACT 

 

Reiman, A. Barn technology project for 500 calves. – Tartu: EMÜ, 2015. 38 pages, 2 tables, 

8 figures, 1 extras, format A4, 2 extras, format A2. In Estonian language. 

Cattle has been the prime farm animal in Estonian region since time immemorial. Initially 

the bovine was kept as a working animal, but from the 19th century they were farmed for 

milking and for meat. Since then, milk production has been in a steady rapid increase. Thanks 

to the rapid development of science and technology in terms of milk cattle feeding, the milk 

production has gradually increased. Modern technologies are needed to breed a cattle with 

high milk production. 

The aim of the thesis is to draw up a technical project of 500-digit cattle barn. 

To achieve this goal, the following tasks are raised: 

1. Provide an overview of the company's Kõpu PM Ltd. calf barn today. 

2. Comparison of different technologies. 

3. Composing the technical project of the calf barn. 

This thesis analyzes the various technologies in cattle care, feeding and manure handling. 

The end result is a technical project that improves the living environment of the calves. 

 

Keywords: calf barn, technical project 
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SISSEJUHATUS  

 

Veist peetakse tähtsaimaks põllumajandusloomaks ja veisekasvatus on põhiline 

loomakasvatusharu. Algselt peeti veised tööloomade ja sõnnikutootjatena, kuid 19. sajandil 

hakati neid pidama kui piima- ja lihaloomana. Veiste söötmist ja pidamist on muutnud 

teaduse ja tehnika kiire areng, tänu millele on välja töötatud uusi söötasid ja 

söötmistehnikaid. See on omakorda tõstnud lehmade piimatoodangut, mille tulemusena 

saame suuri aastatoodanguid  [1]. 

Selleks, et üks ettevõte oleks jätkusuutlik, peab koguaeg uut karja peale kasvama. Paljudes 

farmides praagitakse aastas välja 25-30% karjast. Praagitud loomad tuleb aga asendada hästi 

toidetud, tervete ja geneetiliste omaduste poolest parimate mullikatega. Väärtusliku karja 

kasvatamine nõuab palju aega ja kulutusi. Edukas noorkarja kasvatamine nõuab 

täisväärtuslikku sööta, loomasõbralikku elamiskeskkonda ja üleüldist kindlat juhtimist [2]. 

Käesolevas tööd antakse ülevaade ettevõttest OÜ Kõpu PM ja praegusest hetkeseisust. 

Tutvustatakse, kus ettevõte asub ja millega tegeleb. Lõputöö koostaja seos ettevõttega on 

töökogemuslik. Antud lõputöös uuritakse lähemalt hetkeolukorda ettevõtte vasikalaudas 

ning lõpus koostab autor uue lauda tehnoloogiaprojekti. 

Lõputöö eesmärgiks on koostada ettevõttele OÜ Kõpu PM vasikalauda tehnoloogiaprojekt, 

mille tulemuseks paranevad töötajate töötingimused ja loomade pidamistingimused. 

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks, tuleb täita järgmised ülesanded: 

1. Ülevaade hetkeseisust ettevõttes OÜ Kõpu PM vasikalaudast ja seal tehtavatest 

töödest. 

2. Kirjandusallikate analüüs. 

3. Metoodika koostamine. 

4. Erinevate tehnoloogiate võrdlemine. 

5. Hoone tehnoloogilise projekti koostamine. 

6. Kokkuvõtted ja järelduste tegemine. 
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1.  PIIMATOOTMISETTEVÕTTE TUTVUSTUS 

 

1.1.  Ettevõtte asukoht 

 

OÜ Kõpu PM asub Viljandi maakonnas Kõpu vallas keskuses 1 km kaugusel. Ettevõtte 

peamiseks tegevusalaks on piimatoomine, lisaks tegeletakse oma otstarbeks teravilja 

kasvatusega. Ettevõtte piimatootmine toimub laudakompleksis Pargi Farmi (joonis 1.), kuhu 

on koondunud vajalikud hooned.  

 

 

 

 

 

Joonis 1. Pargi Farmi asukohaskeem: 1 – lüpsilaut; 2 – lüpsiplats; 3 – poegimislaut;  

4 – noorloomade laut; 5 – silohoidlad; 6 – lammutatav vasikalaut (asemele 

planeeritakse uus); 7 – lägahoidla; 8 – koresöödahoidla [3] 
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1.2. Ettevõtte ajaloost 

 

OÜ Kõpu PM eelkäijaks on Kõpu Kolhoos, mis loodi 1969. aastal mitme väiksema kolhoosi 

liitumise teel. Peale Eesti taasiseseisvumist lagunesid kolhoosid ning 8. oktoobril 1992 

asutati OÜ Kõpu PM. Ettevõte alustas oma tegevust 1. novembril 1993. 

Ettevõttel on mitmeid hoonekomplekse. Nendest suurim asub valla keskusest 1 km kaugusel 

ning sisaldab: laudakompleksi Pargi Farmi, pumbajaama, üheksat silohoidlat, teraviljaaita, 

töökoda, tehnohalli, kaarhalli, väetisekuuri, taimekaitsevahendite ladu, mitmeid platse silode 

säilitamiseks, diiselkütuse hoidlat ning mitmeid eriotstarbelisi hooneid, millest osad 

seisavad kasutuseta.  

 

 

1.3.  Tänasel päeval 

 

Praegu on ettevõttel kasutuses 2 lauta - üks neist on laudakompleks Pargi Farmi (Joonis 1), 

kuhu kuuluvad vasikalaut (6), noorloomalaut (4), poegimis- ja kinnislehmade laut (3) ning 

vabapidamiselaut (1) ja teine on Massamäe noorloomalaut.  

Põhikari koosneb 650 lüpsilehmast. Karja moodustavad Eesti punast tõugu ja Eesti holsteini 

tõugu veised.  

Hetkel paikneb vasikalaut vanas lüpsilaudas, mida on aja jooksul kohandatud loomadele 

sobilikuks. Lauta mahub maksimaalselt 200 vasikat vanuses 1 kuust kuni 12 kuuni. Kuna 

ettevõte tegeleb ka tõuaretusega, siis on vasikalauta tehtud eraldi aiad neljakümnele pullile. 

Laut on amortiseerunud, inimeste töötingimused ning loomade pidamistingimused ei vasta 

tänapäeva nõuetele. Loomade söötmine toimub käsikäru abil lauda keskel paiknevast 

söötmiskäigust. Sõnniku eemaldamine toimub lauplaaduri ette kinnitatud kopa abil. See 

protsess on väga töömahukas, kuna eelnevalt peab loomad oma asemetelt ära ajama, et 

laadur saaks sõnniku eemaldada. Laudas on loomulik ventilatsioon, mille miinuseks on 

vanad aknad, mida ei saa avada. Selle tulemusena on laudas kas umbne või nende avades 

tekib tuuletõmbus.   
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Projekteerimise käigus otsustati olemasolev laut lammutada ning asemele ehitada täiesti uus 

kaasaegsetele nõuetele vastav laut. Olemasoleva lauda peamisteks probleemideks on: 

1. Laut on liiga väike mahutamaks soovitud arvu loomi, lauda laiendamine ei ole 

mõttekas kuna kandekonstruktsioonid on praktiliselt olematu ventilatsiooni tõttu 

kahjustatud. 

2. Laut liiga madal võimaldamaks söötmist traktori haakes oleva söödajaotursegistiga. 

3. Karkassipostide samm ei võimalda rajada piisava laiusega söötmiskäiku. 
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2. TEHNOLOOGIATE ANALÜÜS 

 

2.1.  Nõuded noorkarja pidamiseks  

 

Jätkusuutliku piimatootmis ettevõtte tähtsaimaks ülesandeks on karja täienduseks mõeldud 

loomade üleskasvatamine [4]. Loomade heaolu tagamiseks on seadusega määratud nõuded, 

mida tuleb loomade kasvatamisel jälgida.  

Veisekarja struktuur on karja vanuseline ja sooline koosseis. Karja saab struktureerida 

järgnevalt: 

1) Noorkari 

a) Lehm- ja pullvasikad 0...6 kuud 

b) Lehm- ja pullmullikad 7…18 kuud 

2) Tiined ja seemendusealised mullikad 

3) Põhikari  

a) Lüpsilehmad 

Noorveiste pidamisel tuleb silmas pidada, et nende organism saaks igakülgselt areneda. 

Loomi võib pidada ühissulgudes, vastavalt kas allapanukihil või puhkelatrites. Vasikate 

pidamine lõastatult on keelatud, välja arvatud kuni üheks tunniks piima või piimasaaduste 

andmiseks või vajaduse korral veterinaarsete toimingute läbiviimiseks [5]. Alates 

kolmandast elukuust võib noorkarja üle viia täiskasvanud veistega sarnasele pidamisviisile, 

millest levinumaks on puhkelatrites pidamine [4]. 

Vasikate pidamisel rühmana ühissulus peab tähelepanu pöörama vasikate vanusele ja soole. 

Ühte gruppi peaks paigutama samas vanuses vasikad. Rühmana pidades peab arvestama 

rühmas loomade arvu ja nende kaaluga, sest normidega on kindlaks määratud vähemalt       

1,5 m2 vaba põrandapinda iga alla 150 kilogrammise vasika kohta, vähemalt 1,7 m2 vaba 
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põrandapinda iga 150 kuni 220 kilogrammise vasika kohta ning vähemalt 1,8 m2 vaba 

põrandapinda iga üle 220 kilogrammise vasika kohta [5]. 

Noorkarja pidamisel ehitises tuleb tähelepanu pöörata vasikate heaolule. Neil peab olema 

piisavalt ruumi, et nad saaksid takistusteta maha heita ja ülesse tõusta, lisaks lamada ja 

ennast puhastada. Loomade heaolule mõeldes, peab asemeid olema lihtne ja mugav 

puhastada, lisaks peab loomadega kokkupuutes olevaid seadmeid puhastama ja 

desinfitseerima vältimaks ristsaastumist. Erinevate vigastuste vältimiseks peaks põrand 

olema sile ja jäik, aga mitte libe, samuti peab see tagama vedelike äravoolu [5]. 

Selleks, et põrandad ei oleks libedad ja vasikatel oleks mugavam, on erinevaid mooduseid. 

Üheks kõige tavalisemaks põrandamaterjaliks on betoon. Selle eeliseks on odavus ja 

ehitamise lihtsus, lisaks saab neid kasutama asuda kohe, kui betoon on kivistunud. Teiseks 

võimaluseks on kummimatt, mille eeliseks on suur valikuvõimalus nii paksuselt kui ka 

disainilt [6]. 

Võrreldud on betoon põrandaid ja kummikattega põrandaid. Uurimused on näidanud, et 

loomade lonkama hakkamise riski suurendavad betoonpõrandad, mis omakorda suurendab 

loomade ravi ja sõrgade värkimise vajadust [7]. Samuti on leitud, et vähemalt 5 mm paksune 

kummimatt aitab vähendada loomade libisemise riski nii puhtal kui ka sõnnikuga kaetud 

käikudes [8]. 

Vabapidamise eeliseks on loomade suur liikumisvabadus, kuid mitte alati ei ole see hea. 

Loomade vaba liikumise ja kehva sõnnikueemaldamise tulemusena võivad esineda karjas 

sõrgadega seotud haigusi. Märjad ja ebapuhtad käigud suurendavad bakterite levimist. 

Sellest tulemusena võib öelda, et sõnniku eemaldamine on tähtis, sest lisaks libisemisohu 

vähendamisele aitab see kaasa ka loomade sõrgade tervisele [6].  

Digitaalne dermatiit on naha valulik seisund, mida põhjustavad Treponema bakterid. 

Bakterit võib esinemine, kui karja tuuakse uusi veiseid. Levib see ühelt loomalt teisele 

lägaga, seega haiguse vältimiseks tuleb hoida põrandad puhtad ja kuivad. Digitaalse 

dermatiidi esinemissagedus on suurem laudaperioodil kui karjamaal [9]. 
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2.2.  Söötmistehnoloogiad 

 

Söötmisprotsess koosneb söötade laadimisest, veost, jagamisest ja hilisemast jääkide 

koristamisest [4]. Nende tööde tegemist lihtsustab tänapäevaste söötmisvahendite 

olemasolu.  

Vasikate söötmiseks on võimalik kasutada söödaautomaate või korraldada nende söötmine 

individuaalselt ämbreid kasutades. Söödaautomaadi puhul on tegemist masinaga, mis segab 

kokku masinasse pandud piimapulbri õigel temperatuuri oleva veega ja annustab seda 

vasikatele eelnevalt määratud täpse koguse. Masin tunnetab tänu vasika kaelas olevale 

responderile või kõrvas olevale mikrokiibile ära vasika ja määrab talle vajaliku söödakoguse, 

mis vasikal saada on. Sellise meetodi puhul saab rakendada igale vasikale individuaalset 

normeeritud söötmist. Söödaautomaate kasutatakse peamiselt suurtes farmides, kus loomi 

on palju ja igaühe eraldi söötmine on keerukas.  

Vasikate kõige esimeseks ja asendamatuks söödaks on esimesel kolmel kuni neljal päeval 

ema ternespiim. Ternespiima vajalikkus seisneb selles sisalduvates antikehades ja 

magneesium soolas. Antikehade eesmärk on anda immuunsust mõnede nakkushaiguste 

vastu, magneesiumil on aga kõhtu lahtistav toime, mis puhastab vasika seedekanaleid sinna 

kogunenud jääkidest. Alates viiendast elupäevast võib täispiima asemel hakata andma 

täispiimaasendajat. Sellele lisandub startersööda andmine, mis koosneb teraviljajahust ja 

taimsetest ja loomsetest proteiinisöötadest. Korraliku kaera- või odrajahu olemasolul, 

ostetakse juurde startersööda kontsentraati, mis on väga kõrge proteiinisisaldusega. Segus 

on olemas vasikale vajalikud mineraalelemendid ja vitamiinpreparaadid. Varakult võib 

hakata harjutama ka põhisöötasid sööma. Heina võib ees olla alates teisest elunädalast, silo 

alates neljandast elukuust. Puhas joogivesi peab alati ees olema [10]. 

Poole aasta vanused mullikad võib sööta nendesamade söötadega, millega täiskasvanuid 

veiseidki. Põhilisteks söötadeks on koresööt, mis peaks talvisel perioodil moodustama 2% 

kehamassist. Järelikult kulub päevas 150 kg raskusele veisele 3 kg koresööt päevas. Lisaks 

tuleb noorkarjale anda jõusöötasid, et vältida loomade kõhnumist. [11]. 

Söötade laadimine söödamikserisse tehakse traktorile monteeritava laaduriga. 

Lauplaaduriga traktorit saab kasutada erinevaid farmitöid tehes, alustades sööda toomiseks 

söömiskäiku, laadimiseks söödamikserisse, sügavallapanu väljaveoks või sõnnikuveoks. 
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Kindlasti ei tohi aga söötmiseks ja sõnnikuveoks kasutada sama koppa. Traktori eeldus 

selliseks tööks on hea, kuna tal on väga suur manööverdamisvõime, lisaks on tõsteraam üles-

alla liigutatav ja mõnedel juhtudel on tööorgan ka pööratav horisontaalselt  [4]. 

Söötade jaotamise abistamiseks on nii mobiilseid kui ka paikseid seadmeid. Mobiilsetest 

seadmetest eelistatakse haakejaoteid, mille puhul on punkerannusti on paigaldatud traktori 

haagisele. Veel on kasutusel liikurjaotid. Neile on iseloomulik punkerannusti paiknemine 

auto või traktori raamil. Eri liigi moodustavad söödamikserid, mis on varustatud kaaluga ja 

võimaldavad jälgida täisratsioonilise segusööda ratsioonile vastava sööda koostamist. 

Söötmise täpsus sõltub juhi täpsusest [4]. 

Paiksed seadmed koosnevad statsionaarsest söödamikserist, transportöörist ja söödajaoturist 

(joonis 2). Statsionaarse söödamikseri (1) abil saab valmis segada täisratsioonilist segusööta. 

Söödamikseri eelisteks on võime segada kõik koostisosad hoolikalt läbi [12]. Järgmise 

etapina viiakse sööt transportööri (2) abil söödajaoturisse. Söödajaoturi (3) puhul on 

tegemist eelnevalt programmeeritud seadmega, mis jaotab sööda. Söödajaotur suudab 

jaotada läbisegatud koresööta ja täisratsioonilist segusööta efektiivselt ja tõhusalt. Süsteem 

eeldab eelnevat programmeerimist söötmisaegade, söödakoguste ja söödetavate loomade 

gruppide kohta. Talitajal kohustuseks jääb söödajaoturi  regulaarne täitmine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Paikne söödajaotussüteem: 1 – statsionaarne söödamikser; 2 – trantsportöör; 3 – 

söödajaotur [12]. 
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Automaatse söötmissüsteemide Lely Vectori puhul on tegemist seadmega, mis koosneb 

söödaköögist, haaratsist ja söötmisrobotist. Söödaköök on ala, kus hoitakse söötasid. 

Söödaköögi kohal liigub söödahaarats, mis tõstab vajaliku koguse õiget sööta 

söötmisrobotisse, kus toimub selle peenestamine ja segamine.  Lisaks toimub sööda transport 

söödalavale [13]. 

 

 

2.3.  Pidamistehnoloogiad 

 

Piimatootmis ettevõtte tähtsaimaks ülesandeks on kasvatada oma ettevõtte tarbeks 

noorkarja. Tulemuste saamiseks tuleb noorloomi tihti sööta, lisaks eelistada jahedad ja 

kuivasid vabapidamiselautasid, kus saab tagada vajaliku õhutuse ja loomasõbralikud 

pidamistingimused [4]. 

0,5-2 kuused vasikad on kõige nõudlikumad pidamise suhtes. Kõige tähtsam on, et nende 

ase oleks puhas, kuiv ja soe. Asemete ehitusel peab järgima, et neid oleks kerge puhastada, 

sest muidu hakkavad seal levima bakterid. Vasikaid peetakse üldjuhul ühissulus, mille 

suurus sõltub vasikate arvust ja vanusest.  

Allapanul pidamist kasutatakse vabapidamisega lautades ja noorkarja puhul. Tegemist on 

viisiga, kus loomad saavad puhata allapanul, milleks on sõnniku ja põhu segu. Sellise 

pidamise eeliseks on loomade suur liikumisvabadus nii söömiskäigus kui ka allapanuga 

puhkealal.  

Üks võimalik pidamisviis noorkarja puhul on kaldpõrandal pidamine. Pidamisviisi mõte 

seisneb selles, et allapanu laotatakse lamamisala ülemisele veerandile. Mida rohkem on 

allapanu, mis on segunenud virtsa ja sõnnikuga, seda enam see vajub söömiskäigu poole, 

kus see murdub sõnnikukäiku, mida puhastatakse orienteeruvalt kaks korda nädalas. Seal 

toimub sõnniku eemaldamine juba traktori ette paigaldatud kopa abil. Sellise viisi puhul peab 

looma mass olema vähemalt 180 kg, millest tulenevalt ei sobiks see  planeeritavasse lauta, 

kuna kõigi vasikate kaal ei ole nii suur [4]. 
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Alates kolmandast kuust võib vasikad viia üle puhkelatrites pidamisele. Selle eeliseks on 

vasikate varajane harjumine latritega kuid miinuseks vasikate mugavus. Vasikad vanuses 3-

6 kuud võiksid olla veel põhust allapanu peal, kus neil on soojem ja pehmem.  

Puhkelatrites pidamisel on igale loomale eraldatud puhke- ehk lamamisala, mis on tagant 

avatud, et loom saaks sisse ja välja liikuda. Puhkelatter koosneb lamamisalast, toruraamist, 

treenerist, rinnatislauast. Puhkelatri eeliseks on puhas, kuiv ja mugav lamamisase, mis ei 

vigasta looma ja kaitseb teda ka teiste loomade eest. Lisaks väheneb karjaku töömaht, kuna 

väljaheide satub sõnnikukäiku, mis koristatakse paiksete sõnnikukäitlus seamete abil. 

Lamamisasemed on soovitatav katta kas asememattide või –madratsitega. Alternatiivina 

võib kasutada ka põhkallapanuga asemeid, mis on loomade heaolu silmas pidades hea, aga 

vajavad tunduvalt rohkem hoolt ning ka allapanu olemasolu [4]. 

Tabel 1. Asemete mõõtmed noorloomade pidamiseks [4]. 

Pidamisviis 
Vanus, kuud 

3..6 6…12 12…18 

Allapanul pidamine 

Söömiskäigu laius, cm 200 - - 

Puhkeala sügavus, cm 250 - - 

Lamamisala pindala, m2 2…3 3…3,5 3,4…4 

Puhkelatrid 

Laius, cm - 80 90 

Pikkus, cm  - 180 200 

Treeneri kõrgus, cm - 85 95 

Söötmiskäigu laius, cm  - 220 250 

Söödafront, cm - 45…50 50…55 

Jooturi kõrgus, cm - 70 80 

 

 

2.4.  Sõnnikutehnoloogiad  

 

Noorkarja pidamisel tuleb tähelepanu pöörata lauda kuivusele ja puhtusele, selleks tuleb 

valida sobilikud sõnniku käitlusseadmed. Seadmete valikul tuleb arvestad karja vanuselise 

koosseisuga ja pidamisviisidega. 
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Sõnniku tüüp määratakse sõnnikus sisalduva kuivaine protsendi järgi: 

1. Vedelsõnnik, milles on kuivainet kuni 7,9 massiprotsenti. 

2. Poolvedelsõnnik, milles on kuivainet 8,0–19,9 massiprotsenti. 

3. Tahesõnnik, milles on kuivainet 20,0–24,9 massiprotsenti. 

4. Sügavallapanusõnnik, milles on kuivainet vähemalt 25,0 massiprotsenti [14]. 

Sõnniku eemaldamiseks võib kasutada mobiilseid või paikseid seadmeid. Valiku tegemisel 

tuleb arvesse võtta sõnnikutüüpi, lauda konstruktsiooni ning muid kasutatavaid 

tehnoloogiaid. 

Mobiilsete sõnnikukäitlusseadmete puhul on levinumaks seadmeks traktor koos lauplaaduri 

kopaga. Antud tehnoloogia eeliseks on universaalsus, kuna sõnnikut saab laudast koguda ja  

hoidlasse laadida ühe seadmega. Samuti saab ühte traktorit kasutada teiste tööde juures. Kuid 

mobiilsete seadmetega kaasnevad ka puudused, milleks on:  

1. Müra. 

2. Heitgaaside teke. 

3. Tõmbetuul. 

4. Külm. 

5. Loomade ümberpaigutamise vajadus [4]. 

Paiksed seadmed on skreeperseadmed, mis on iseloomulikud vabapidamisega lautades, kus 

sõnnikuga saastub suur ala. Nende tööorganiks võib olla kas klapp- või tiibskreeper, mida 

veab latt, kett või tross. Skreeperi eeliseks on võimalus töötada ka siis, kui loomad  viibivad 

sõnnikukäigus. See muudab laudas sõnniku eemaldamise sujuvamaks, ei häiri liigselt loomi 

ja käigud on puhtamad [4]. 

Puhkelatrites pidamise korral võib kasutada ka sõnnikuroboteid, mis aga nõuab pilupõranda 

ja sõnnikukanalite olemasolu. Noorkarjalaudas ei ole pilupõranda kasutamine soovitatav, 

kuna tekkiv sõnnik on tunduvalt paksem, kui lüpsikarjalaudas, seetõttu on sõnniku 

valgumine läbi resti raskendatud, samuti võib kuuma ilmaga tekkida sõnniku kuivamine 

pilupõranda piludesse. 
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2.4.1.  Sõnniku hoiustamine 

 

Lisaks sõnnikukäitlusseadmetele tuleb loomakasvatusettevõttel tegeleda ka sõnniku 

hoiustamisega. Sõnnikuhoidla tuleb valida vastavalt sõnniku tüübile, mis laudast hakkab 

tulema. Kuna planeeritav laut hakkab tootma nii tahe- kui vedelsõnnikut on hoiustamiseks 

vaja erinevaid hoidlaid. 

Ettevõtetel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, peab olema ehitatud sõnniku 

hoiustamiseks vastavalt sõnnikuliigist kas sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla. Hoidla 

mahu leidmiseks peab arvestama, et see peab mahutama vähemalt kaheksa kuu sõnniku ja 

virtsa [11]. 

Loomühik (LÜ) on standardne mõõtühik, mis võimaldab koondada eri liiki loomade ja 

lindude andmeid. Loomühikud määratakse kindlaks üksikute loomakategooriate 

söödavajaduse alusel [16]. Loomühiku arvutamiseks võetakse aluseks üle 24 kuu vanune 

veis, kes on 1 LÜ. Veis vanuses kuni 6 kuud arvutatakse koefitsiendiga 0,2 LÜ ja veis 

vanuses 6-12 kuud 0,6 LÜ [17]. 

Lägahoidla hetkeline suurus on 6000 m3, mis mahutab ära poegimis- ja erivajadustega, 

lüpsilauda ja mullikalauda läga. Seoses mahtude suurenemisega tuleb ka lägahoidlat 

suurendada.  

Kuna laudast hakkab ka tahesõnnikut tulema, siis tuleb rajada eraldi ka tahesõnnikuhoidla. 

Lihtsaimaks tahesõnnikuhoidlaks on betoneeritud plats, mis virtsa väljavalgumise 

takistamiseks on ümbert betoneeritud. Sõnnikust eralduv virts kogutakse kokku platsi serval 

asuvas virtsakogumiskanalis ning juhitakse eraldi virtsahoidlasse. Selleks, et virts ka valguks 

kanalisse on betoonplatsile antud kalle [4]. Tahesõnnikuhoidla võiks planeerida 

vedelsõnnikuhoidlale võimalikult lähedale, kuna sellisel juhul saab ka tahesõnnikuhoidlas 

tekkiv virts pumbata otse vedelsõnnikuhoidlasse ning normidekohast virtsahoidlat ei ole vaja 

välja ehitada. 

 

 

 



17 

 

2.5.  Ventilatsioon 

 

Temperatuuri ja niiskuse hoidmiseks ettenähtud piirides tuleb veiselautasid õhutada. 

Ventilatsiooni põhiülesandeks on talveperioodil tuua lauta täiendavat hapniku ja eemaldada 

ruumist liigset niiskust. Ülejäänud aastaaegadel lisandub aga kuumast ilmast tingitud 

kõrgete temperatuuride alandamine [4]. Noorkarja pidamise ruumi või ehitise ventilatsioon 

peab tagama püsival tasemel õhuvahetuse ja temperatuuri, et see ei kahjustaks loomade 

tervist [5]. 

Ruumide ventileerimine saab olla kas loomulik või mehhaaniline. Üldjuhul kasutatakse 

loomulikku ventilatsiooni ja mehaanilist rohkem soojustatud ruumide, milleks on piimaruum 

ja lüpsiplats, õhutamiseks [4]. 

Loomuliku ventilatsiooni korral toimub tuulutus kas spetsiaalselt ehitatud värskeõhu 

klappidest või siis vanemate hoonete puhul välispiirete ebatihedatest kohtadest, ustest või 

akendest. Õhu liikumine toimub tänu gravitatsioonile, mille korral siseneb värske õhk ruumi 

seintes olevate avade kaudu. Loomade kohal õhk soojeneb ja tõuseb lae alla, kus omakorda 

väljub ruumist laes oleva korstna kaudu [18].  

Loomulik ventilatsioon sõltub lauda mõõtmetest, õhu sisse- ja väljavooluavade 

paiknemisest. Õhu sissevooluavade kogupindala peaks moodustama 50-70% väljalaskeava 

ristlõike pindalast ja nad peaksid olema lauda seintes võimalikult võrdselt jaotatud. 

Sissevooluava peaks paiknema vähemalt 2 meetri kõrgusel põrandast ning sissetulev külm 

õhk ei tohiks langeda otse loomade peale. Vajadusel tuleks kasutada õhusuunajaid [19].  

Mehaanilise ventilatsiooni korral pannakse õhk liikuma ventilaatori abil. Kui ruumist 

eemaldatakse õhku, siis on tegemist alarõhu- ehk väljatõmbeventilatsiooniga. Ruumi õhuga 

rikastades on tegemist ülerõhu- ehk sissepuhkeventilatsiooniga. Mehaanilist ventilatsiooni 

kasutatakse  peamiselt poegimis- ja erivajadustega loomade laudas, lüpsikojas ja piima- ja 

masinaruumides [4]. 
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2.6.  Valgustus  

 

Loomapidamisruumide puhul on ühteks tähtsaks elemendiks valgustus. Eelkõige tuleb 

arvestada piisava valgusega, et töötaja saaks läbi viia vajalikke toiminguid ja kontrollida 

loomi. Loomulikult on valgustus väga tähtis ka loomade heaolule. Ruumidesse pääseb 

valgus kas loomulikul või kunstlikul teel. Loomuliku valguse puhul läbi akende või lagedes 

olevate avade, kunstliku valgustuse puhul on paigaldatud valgustid. Valgusallika kõige 

tähtsamateks parameetriteks on valguse intensiivsus ja valguse toodang [4]. 

Seadusega on määratud, et vasikat ei tohi pidada alaliselt pimedas. Vasikate pidamise ruum 

või ehitis peab olema piisavalt valgustatud kas tänu loomulikule valgusele või kunstlikule 

valgusele. Kunstlik valgustus peab kasutama kella 9.00–17.00. Lisaks peavad olema 

lisavalgusallikad [5]. 
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3.  TEHNOLOOGILINE PROJEKT 

 

3.1.  Lauda asendiplaan 

 

Farmi asendiplaaniks nimetatakse joonist, mis määrab ära farmi territooriumil hoonete ja 

teiste ehitiste paiknemise. Plaani koostamisel arvestatakse kohalikke tingimusi ja 

planeerimise nõudeid [20]. 

Uus projekteeritav laut on planeeritud lammutatava noorkarjalauda asemele. Põhjuseks hea 

asukoht teiste vajalike hoonete suhtes. Samuti on olemasolev lägahoidla ja 

tahesõnnikuhoidla lähedal, kuhu saab hakata ka uue vasikalauda sõnnikut juhtima. Ehituse 

käigus saab ära kasutada ka lammutatava lauda alust pinda. Lauta ümbritsevad teed tuleb 

asfalteerida, vältimaks söötmiskäigu saastumist traktori ratastelt tuleva mustusega. Masinate 

liikumine tuleks korraldada nii, et sõnniku ja söötade vedamise teed ei ristuks, seetõttu on 

sügavallapanu ala, kust sõnnikut eemaldatakse traktoriga, planeeritud olemasolevatest 

lautadest eemale.  

Vertikaalplaneering on lahendatud nii, et kõik sadeveed ja lumesulamisveed valguksid 

isevoolselt farmi ümbritsevatesse kraavidesse, sadeveekanalisatsiooni ei ole planeeritud. 

Olemasoleva küüni ja planeeritava lauda vahe peab tulenevalt tuleohutusnõuetest olema 

vähemalt 8 m. Kuna küüni näol on tegemist tuleohtliku ehitisega on mõistlik planeeritav laut 

ehitada küünist võimalikult kaugele. Lauda ja silohoidlate vaheks on planeeritud 8 m, küüni 

ja lauda vahele jääb sellest tulenevalt 14 m. Selline vahekaugus on piisav ka ventilatsiooni 

tagamiseks. 
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3.2. Lauda arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus 

Laut on planeeritud ehitada soojustatuna, st temperatuur ei tohiks laudas langeda alla +5 

kraadi. Ekstreemsustega on siiski arvestatud, on kasutatud soojustatud elektriliselt köetavaid 

jootureid. Samuti tuleb külmumisohu korral hoida skreeperid pidevalt töös. 

Põrandad on planeeritud valada betoonist, kõige paksem peab olema söötmiskäigu põrand, 

150 mm, kuna seal liigub pidevalt raske traktor koos söödamikseriga. Söötmiskäik on 

soovitatav katta betoonikõvendiga, kuna sellisel juhul on söötmiskäigu puhastamine kergem, 

samuti betooni vastupidavus silomahlade suhtes parem. Sõnnikukäikude paksuseks peaks 

olema 120 mm ning valatud sõnnikukraabi renni suhtes kaldu. Asemete all on soovitatav 

betooni paksus minimaalselt 80 mm, arvestada tuleb aga vahepiirete kinnitamisega, vastavalt 

valitud piiretele tuleb kinnituskoha alla valada paksem betoon. 

Kandekarkassina on planeeritud kuumtsingitud teraspostid ning liimpuittaladest sarikad 

ning roovid. Puitosad tuleb töödelda vastavalt lauda keskkonnaklassile. 

Seinte alumine osa on planeeritud valada monoliitbetoonist ning katta väljast poolt 

soojustuse ja laudisega. Seinte ülemine osa ehitatakse puidust ja seest kaetakse heledas 

toonis veekindla vineeriga. Lauda otsaseinte ülemine osa tuleks ehitada täies ulatuses 

läbipaistvast plastprofiilist, milleks sobib näiteks Makrolon paneel, mis hoiab ka sooja. 

Katus on planeeritud sandwich paneelidest, mille orienteeruvaks paksuseks on 100 mm, see 

oleneb paneeli tootjast ja paneeli täitena kasutatavast materjalist. Paneel peab vastama lauda 

keskkonnaklassile. Paneelide sisepind valge, välispinnaks heleroheline. 
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3.3.  Karja struktuur 

 

Veisekari koosneb lüpsi-  ja noorkarjast. Ettevõte OÜ Kõpu PM tegeleb noorkarja 

kasvatusega karja täienduseks ja tõuloomade müügiks [21]. 

Noorkarja pidamiseks vajalike loomakohtade arvu leidmiseks koostatakse karja struktuur. 

Veisekarja struktuur ehk vanuselist ja soolist koosseisu mõjutavad tegurid:  

1. Söödabaas. 

2. Poegimisperioodi pikkus. 

3. Lehmade karjas püsivus. 

4. Noorkarja söötmise intensiivsus. 

5. Loomakohtade arv. 

Iga karja struktuuri loomise juures tuleb arvesse võtta ettevõttes olevat põhikarja, 

olemasolevaid hooneid, tööjõudu. 

Tabel 2. Karja koosseis 

Looma grupp Arv 
LÜ 

koefitsient 

Loom-

ühikuid 

Tahe-

sõnnik, m3 

Vedel-

sõnnik, m3 

Vee kogus, 

l/päevas 

Kokku lehmi 752 1,1 - - - - - 

kellest lüpsavad 650 1,1 715,0 - - 11700 97500 

kellest kinni 120 1,1 132,0 - - 2160 7200 

kellest lõpptiined mullikad 42 0,2 8,4 - - 756 2520 

Mullikad 15...18 k 78 0,2 15,6 - - 390 1560 

Mullikad 12…15 k 77 0,2 15,4 - - 386,1 1158,3 

Mullikad 9…12 k 78 0,2 15,6 - - 390 780 

Mullikad 6…9 k 78 0,2 15,6 156 148 390 390 

Vasikad 3...6 k 78 0,07 5,5 156 148 390 390 

Vasikad 1...3 k 52 0,07 3,6 104 99 260 - 

Lehmvasikad 0,5...1 k 13 0,07 0,9 26 25 65 - 

Lehmvasikad 0…0,5 k 13 0,07 0,9 26 25 65 - 

Kokku - - 941,6 - - - - 

Pullvasikad 0…0,5 k 13 0,07 0,9     

Pullvasikad 0,5...1 k 10 0,07 0,7     

Pullvasikad 1...3 k 10 0,07 0,7     

Pullvasikad 3...6 k 8 0,07 0,6     

Pullmullikad 6…9 k 8 0,2 1,6     

  Kokku: 942,5     
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Joonisel 1. on toodud farmikompleksi asendiskeem. Sealt on näha lüpsilaut (1) ja mullikalaut 

(2). Kinni jäetud lehmad liigutatakse mullikalaudas eraldi sulgu, kus nad saavad vajalikku 

sööta. Kaks nädalat enne poegimist, viiakse loomad  poegimislauta (3). Seal on eraldi sulud 

loomadele, kellel on poegima hakkamise tundemärgid. Peale poegimist eraldatakse vasikas 

lehmast. Poeginud looma jälgitakse paar päeva ja seejärel viiakse lehm tagasi lüpsilauta. 

Vasikas paigutatakse individuaalsulgu, kus ta viibib paar päeva. Olles piisavalt iseseisev 

söödaautomaadist sööma, pannakse vasikas ühissulgu, mis mahutab 50 looma. Poole kuu 

vanused vasikad transporditakse vasikakäruga vasikalauta (6). Seal vasikad kasvavanud, 

kuni saavad mullikateks ja neid võib tiinestada.  

 

3.4.  Söötmistehnoloogiad 

 

Kuna olemasoleva vasikalauda puhul on tegemist vanast lüpsilaudast ümberehitatud 

laudaga, siis söötmise lahendamiseks ei ole siiani olnud väga palju valikuid. Kuna uksed ja 

talituskäigud on kitsad, ei mahu üksi masin sinna liikuma. Selle tulemusena tuleb talitajal 

sööta vasikaid laudakärudelt. See tähendab, et sööt kühveldatakse kärusse ja talitaja peab 

selle söödakünade ees maha tõstma. Selline söötmine on aeganõudev ja raske. 

 

Joonis 3. DeLavali vasikasöötud CF500, kasutuses poegimislaudas 
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Uue lauda puhul on planeeritud vasikate söötmine vasikasööturi abil. Seda tehnoloogiat 

rakendatakse vasikatel vanuses 0,5 – 3 kuud. Tegemist on DeLavali vasikasööturiga (joonis 

3.), mis on varustatud 2 lutiga ja  masin võimaldab sööta kuni 50 vasikat. Masina peamiseks 

eeliseks on täpsed individuaalsed piimaratsioonid paljude väikeste portsjonitena. Sagedane 

väikeste portsjonite andmine võimaldav sööta korralikult seedida, mis omakorda kiirendab 

vasikate kasvu. Lisaks arvestades hetke madalat piimahinda , siis selle vasikasööturi korral 

saab rakendada valikulist lehmapiima andmist. Selle tulemusena saab ettevõte hoida kokku 

piimapulbi ostmise pealt [22]. Vasikasööturi alla on ette nähtud ka kanalisatsioon, mis 

suunatakse otse sõnniku ristikanalisse. 

Vanematele kui kolme kuused vasikad hakatakse sööta jaotama söödamikseri abil. See 

vähendab ajakulu ja töötingimused muutuvad talitajale inimlikumaks. Lisaks saab 

söödamikseri abil igale loomagrupile jagada täpselt sellist sööta, nagu vaja on. Vasikalaudas 

hakatakse kasutama ettevõttes olemasolevat Jeantili söödamikserit.  

Loomadel peab olema pidev juurdepääs kvaliteetsele veele. Jooturid on paigaldatud 

söödalava äärde, kahe rühma vahele, kus nad ei sega sõnnikukoristust. Jooturi paiknemine 

söödalava ääres suurendab loomade joomist. Lisaks sööda jaotamisel ei satu sööt jooturi 

sisse. Jooturil on kaks eraldi joogikohta (joonis 4.), et korraga pääseks jooma kaks looma. 

Oma madalate servade pärast sobib see väiksematele loomadele. Omaduste poolest on 

tegemist UV- ja löögikindla plastikuga, mis võimaldab kuni 30 looma jootmist. [23]. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. DeLavali vannijootur P80 [23] 
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3.5.  Pidamistehnoloogiad 

 

Pidamistehnoloogia valikul sai määravaks noorkarja heaolu. Vasikatel vanuses 0,5-5 kuud 

on eelistatud kahealalist sügavallapanul pidamist. Allapanuks kasutatakse oma ettevõttes 

toodetud põhku. Vasikate piiramiseks kasutatakse söödalavapiirdeid. Tegemist on 

diagonaalse söödalavapiirdega, mille kõrguseks 2–3 kuusetel vasikatel on 79 cm ja 

diagonaalide vahe 20 cm [24]. 

Üle 5 kuu vanuseid mullikaid peetakse puhkelatrites. Selle eeliseks on mullikate kohanemine 

puhkelatritega, et mullikalauta minnes oskaksid nad seal kiiresti kohaneda. Puhkelatrites 

pidamine vähendab ka sõnniku eemaldamiseks kuluvat aega. Kuna puhkelatter on ette 

nähtud ainult puhkamiseks, siis suurem osa väljaheidetest satub sõnnikukäiku. Selle 

tulemusena väheneb allapanu vajadus ja töökulu tänu sõnnikutehnoloogiale.  

Selleks, et puhkeasemed oleksid puhtad on need tõstetud sõnnikukäigu tasapinnast 20 cm 

kõrgemale. See on maksimaalne kõrgus, sest vastasel korral on noorkarjal raskendatud 

puhkelatrisse sisenemine. Puhkelatritele antakse 3% põikkalle, mille tulemusena valgub 

asemetele tekkinud sõnnik sõnnikukäiku. Lisaks on loomadel mugavam kalde peal puhata 

ja selle tulemusena heidavad enamik loomi ühele küljele [4]. 

Puhkelatter koosneb lamamisasemest ja ülestõusmiseks vajalikus peatsoonist. 

Lamamisasemete mugavamaks muutmiseks on ase kaetud asemematiga. Asememattide 

valikul on lähtutud nende paksusest, et need oleksid valmistatud kvaliteetsest kummist, 

lihtne paigaldada ja nad tagaksid vedelike äravoolu. Peatsooni puhul on tegemist 

teraskonstruktsiooniga latripiirdest (joonis 5.), mis annab loomadel omaette ja turvalise 

territooriumi. Uuendusena on lisatud peatoru, mis takistab väiksematel loomadel läbi 

ronimist.  

 

 

 

 

Joonis 5. Latripiire Artjen [24]  
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3.6.  Sõnnikutehnoloogia 

 

Uues noorkarjalaudas on planeeritud kahte erinevat sorti sõnnikutehnoloogiat. Kuna 

rakendatakse erinevaid pidamistehnoloogiaid, siis sellest tulenevalt on ka kaks erinevat 

sõnnikutehnoloogiat. Sügavallapanuga pidamisel toimub koristus nii mobiilset 

sõnnikukäitlusseadet kui skreeperseadet kasutades. Puhkelatrites pidamisel rakendatakse 

ainult skreeperseadet.  

Planeeritud laudas on vasikatele vanuses 0,5 – 5 kuud nii mobiilne sõnnikukäitlusseade, kui 

ka skreeperseade. Põhjuseks on vasikate pidamine kahealalisel sügavallapanul. Sellise viisi 

eeliseks on see, et vasikad saavad puhtal ja soojal asemel elada. Sügavallapanult 

eemaldatakse sõnnik lauplaaduri ette kinnitatud kopa abil, mis tõmbab sõnniku välja. Sõnnik 

laaditakse lauda otsas paiknevasse sõnnikuhoidlasse. Söömiskäigust eemaldab sõnniku 

klappskreeper [4].  

Planeeritavas laudas hakatakse vasikate söömiskäigust ja puhkelatrite sõnnikukäigust 

sõnnikut eemaldama skreeperseadme abil. Planeeritud on tööle rakendada kolmes käigus 

paiknevad skreeperid ühe ajamiga, kuna noorkarja sõnnikukogus on väike ja lauda pikkus 

piisavalt lühike. Valitud seadmeks on Pellon Group OÜ klappskreeper (joonis 6.), mis 

tõmbab sõnniku ristikanalisse, kust omakorda valgub sõnnikupumplasse. Skreeper peab 

olema varustatud ülekoormusanduriga, kui vasikas skreeperi ette peaks jääma, peab skreeper 

seiskuma ja mingi aja pärast uuesti käivituma, kui takistus on skreeperi teeld eemaldunud. 

Pumplast pumbatakse sõnnik pumpamisseadme abil olemasolevasse vedelsõnnikuhoidlasse.  

Pumpamisseadmeks on DeLavali vedelsõnniku kolbpump SP480. Tegemist on hüdraulilise 

seadmega, mille eesmärgiks on vedela sõnniku pumpamine laudast vedelsõnnikuhoidlasse. 

Sõnnikupumpla mahutavuseks on arvestatud kahe päeva jooksul toodetud sõnnikukogus, 

kuna sõnnikupumba rikke korral oleks vajalik ajavaru pumba parandamiseks olemas. 

Sõnnikupumplasse paigaldatakse ka segamisseade, millega toimub sõnniku pumplas 

segamine ja ka igapäevane ristikanali läbipesu. 

Ristikanal ehitatakse 800 mm läbimõõduga plastist truubitorust, millele antakse 1% 

sõnnikupumplapoolne kalle, tagamaks sõnniku valgumise pumplasse. Ristikanali 

sõnnikupilude ümbrus tuleb ümbritseda väravatega, vältimaks loomade sattumist 

sõnnikukanalisse. 
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Skreeperi uudsuseks on:  

1. Madalamad klapid, millest noorkarjal on kergem üle astuda. 

2. Topelt tööorgan, mis tagab puhtama käigu. 

3. Uriini kanal hoiab käiku kuivemana ja vähendab ammoniaagi lendumist [25].  

 

Joonis 6. Klappskreeper: 1 – klapp; 2 – virtsakäik; 3 – kett [25] 

Söötmiskäigud on planeeritud katta kummimatiga, sõnnikukäik valatakse betoonist ning 

karestamiseks lõigatakse betooni iga 100 mm tagant 45 kraadise nurga all sooned. Selline 

meetod aitab vältida loomade libisemist sõnnikusel ja libedal põrandal. Sügavallapanuala 

betoonpind karestatakse tugevate harjastega harjaga. 

 

3.7.  Ventilatsioon 

 

Õhu temperatuur ja selle liikumiskiirus, niiskus ja tolmuosakesed avaldavad olulist mõju nii 

loomadele kui inimestele. Nendest parameetrites sõltub loomade produktiivsus, nende tervis 

ja hoone kasutusiga, samuti töötaja töötingimused.  

Kõigis loomakasvatushoonetes peab olema tagatud hea ventilatsioon. Erilist tähelepanu peab 

pöörama noorkajalautade ventilatsioonile, kuna ebasoodsal kliimal on negatiivne mõju 

noorkarja tervisele. Hea ventilatsioon vähendab bakterite kandumist loomalt loomale ja 

erinevate terviseprobleemide teket.  
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Ventilatsioon on planeeritavas laudas lahendatud katuseharja ja kardinate koostööl. 

Süsteemi juhivad laudas paiknevad andurid, mis registreerivad temperatuuri, õhu 

liikumiskiiruse ja õhu suhtelise niiskuse. Selle tulemusena andurid reguleerivad vastavalt 

kas kardinaid või katusharjal olevaid väljalaskeklappe.  

Kardinateks planeeritakse „IsoCell“ täispuhutavaid kardinaid (joonis 7. B.). Süsteem lubab 

vähendada soojuskadusid, ei lase hoonel külmuda ja laseb lauta valgust ja värsket õhku. 

Lisaks vähendab see märgatavalt energiatarvet. Noorkarja laudale on selline süsteem hea, 

kuna kardinad ei lase lauda temperatuuril langeda alla 6o C [26]. 

Õhu väljaviimine toimub kasutades Pellon Group OÜ reguleeritavat katuseharja (joonis 7 

A.). Tegemist on ventilatsiooniga, mis saab nii manuaalselt kui ka automaatselt kohandada 

vastavalt ilmale. Andurid kontrollivad  peale tulevat õhku ja katuseharjast väljaminevat õhku 

vastavalt temperatuurile, tuule suunale ja kiirusele ning vihmale. Nende parameetrite 

muutumisel reguleeritakse avade laiust vastavalt seadistustele. Lisaks on katuseharja 

materjal poolläbipaistvast materjalist, mis toob lauta valgust [27].  

         

Joonis 7. Ventilatsioon: A - reguleeritav katusehari [26] ; B - täispuhutavad kardinad [27] 

 

3.8.  Valgustus 

 

Lauda valgustuse puhul on erinevad kasutusvõimalused. Lisaväärtust annavad automaatselt 

juhitavad ja erinevat hämardumise astet lubavad valgustid. Lisaks kõrgele elektrihinnale on 

energiasääst valgustite puhul väga kasulik.  
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Lauda valgustuseks on planeeritud AgriLED Red valgustid (joonis 8.). Tegemist on nii 

päeva- kui öövalgustiga, lubades madalat töökulu ja töökindlus. Valgustite kohta on lubatud 

70% energiasäästu ja madalamaid hoolduskulusid võrreldes halogeenvalgustitega. 

Valgustitega mugavamaks töötamiseks on saadaval juhtblokk, milles oleva programmi 

sisalda astronoomilist taimerit, mis automaatselt lülitab valgusteid sisse või välja. Lisaks 

laseb programm talitajal valida erinevate valgustite hämardamise  astmeid vahemikus 30 

kuni 150 vatti. Selline võimalus on noorkarja puhul kasulik. Öösel, kui lehmad ei vaja 

intensiivset valgust, kasutatakse öist valgustust. Tegemist on väikese energiakuluga punaka 

valgusspektriga. Veised ei näe punast valgust, kuna see on väljaspool nende nägemisspektrit. 

Selle tulemusena ei häiri öine valgustus loomi aga talitajal on piisavalt valgust. [28].   

 

Joonis 8. AgriLED Red universaalne valgusti [28] 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas lõputöös on võetud vaatluse alla OÜ Kõpu PM vasikalaut selle parendamise 

eesmärgil. Lõputöö koosneb kolmest osast.  

Esimene osas on ettevõtte ajalooline ja tänapäevane tutvustus.  

Teine osa annab ülevaate erinevate tehnoloogiatest võimalustest.  

Kolmandas osas koostatakse tehnoloogiline projekt, kus on välja toodud planeeritavad 

vasikalauda tehnoloogiad. Lõputöö koostamiseks püstitatud ülesannete tulemused on 

järgnevad: 

1. Vabapidamislaut, mis mahutab 500 noorlooma.  

2. Vasikate söötmine toimub söödaautomaadi abil. Mullikate söötmisel kasutatakse 

ettevõttes olemasolevat söödamikserit. Jootmiseks kasutatakse vannjootureid.  

3. Planeeritud pidamistehnoloogiateks on kahealaline sügavallapanu vasikatele 

vanuses 0,5 – 5 kuud. Selle eeliseks on vasikate mugavus. Mullikal puhul on 

planeeritud puhkelatrites pidamine, mille tulemusena nad harjuvad varakult 

latritega ja mullikalauta üle viies on kohanemine kiirem.  

4. Sõnnikutehnoloogiateks on sügavallapanu korral mobiilne koristus traktori abil. 

Sõnnikukäikudes on Pellon Group Oy klappskreeper, mille eeliseks teiste 

samalaadsete hulgas on uriinirenn, mis muudab sõnnikukäigu kuivemaks.  

5. Ventilatsioon on planeeritud katuseharja ja täispuhutavate kardinate abil. Nende 

tööd reguleerivad andurid, ning automaatika. 

6. Laut on valgustatud päeva- ja öövalgustusega.  

7. Konstruktsioonilt on tegemist soojustatud laudaga. 
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SUMMARY 

 

The current thesis examines Kõpu PM Ltd. calf barn on the purposes of improveing it. The 

thesis consists of three parts. 

First part is about the company's historical and contemporary insight. 

Second part gives an overview of the various possibilities of technology. 

In the third part technical project is composed, together with the technologies planned for 

the calf barn. Compiling the results of the raised tasks of the thesis are as follows: 

1. Loose housing barn that can accommodate 500 calves. 

2. Calves are fed through feeding machine. Feeding of heifers is done with existing feed 

mixer. Bath drinking troughs are used for watering. 

3. Planned rearing technologies are two-zone deep litter area for calves aged from two 

weeks to five months. Heifers are scheduled for keeping in the resting cubicles, as a 

result, they become more familiar with the pens and this benefits in quicker 

acclimatization when transferred to heifer barns. 

4. Manure technologies will consist of cleaning with a tractor in terms of litter. Manure 

passages are equipped with a flap scraper by the company of Pellon Group OY, the 

scrapers advantage over the similar devices is that it has a urine line which makes 

the manure passage drier.  

5. Ventilation is planned via a roof ridge and inflatable curtains. These are regulated by 

sensors and automatics. 

6. The barn is lit with day- and night lamps. 

7. The barn construction is insulated. 
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