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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida proteiinsöötade, sojasroti ja rapsikoogi, mõju lehmade 

piimajõudlusele. Samuti vaadeldi nimetatud proteiinsöötade majanduslikku aspekti, 

selgitades 1 kg piima tootmiseks vaja mineva söödaratsiooni maksumuse. 

Uuring viidi läbi Pärnumaal asuvas põllumajandusettevõttes Weiss OÜ Vahtra 

vabapidamisega tootmisfarmis 26 eesti holsteini tõugu piimalehmaga, kes jaotati 

laktatsioonipäevade, kehamassi ja piimatoodangu alusel kahte võrdsesse katsegruppi: 1. 

sojasroti katsegrupp ja 2. kuumpressitud rapsikoogi katsegrupp. Mõlema katsegrupi 

söödaratsioonid olid isoenergeetilised (11,3 MJ/kg kuivaines) ja isonitrogeensed (170 g/kg 

kuivaines). Samuti võrdsustati söödaratsioonide kaltsiumi (8,0 g/kg kuivaines) ja fosfori 

(4,5 g/kg kuivaines) sisaldused. Katselehmi söödeti täisratsioonilise segasöödaga. Katse 

eelselt ja põhiperioodi esimesel, kolmandal ja viiendal päeval koguti söötade keskmised 

proovid, registreeriti päevased piimakogused ning võeti lõunasest lüpsikorrast  

piimaproovid. Katsetulemused analüüsiti kasutades tabelarvutusprogrammi MS Excel 2010. 

Rapsikoogiga söödetud katselehmade piimatoodang oli tendentslikult (P < 0,10) suurem 

(+4,1 kg) sojasrotiga söödetud katselehmade omast. Võttes piimakoguse arvestusse lisaks 

piima rasva- ja valgusisalduse, leidsime, et EKM-piima toodang on rapsikoogiga söödetud 

lehmadel statistiliselt oluliselt suurem (+4,3 kg; P < 0,05). Katsegruppide vaheline piima 

valgu- ja rasvasisaldustes erinevused puudusid. Küll oli aga rapsikoogiga söödetud 

katselehmade suuremast piimatoodangust tingituna tendentslikult (P < 0,1) suurem piima 

rasva- ja valgutoodang, vastavalt + 0,19 kg ja + 0,13 kg päevas. Sojasrotiga, võrreldes 

rapsikoogiga, söödetud katselehmade piima karbamiidisisaldus oli 42 mg/l kõrgem 

(P = 0,013).  

Võttes söödaratsioonide koostamisel arvesse võrdsuse printsiipi leidsime, et sojasroti 

söödaratsioonis kasutatavate komponentide maksumus kokku oli 0,45 euro võrra päevas 

kallim kui rapsikoogi söödaratsioonis. Arvestades söödaratsioonide maksumust ühe kg 

toodetud piima kohta näeme, et võrdsetes tingimustes toodavad lehmad rapsikooki süües 

ühe kg piima 1,3 korda odavamalt kui sojasrotti süües.  



 

ABSTRACT 

The aim of this thesis was to examine the effects of protein feeds, rapeseed cake and soybean 

meal, on milk performance. Also considered are the economic aspects of adding protein 

feeds to the rations, identifying the price of feed to produce 1 kg of milk. 

The study was carried out with Weiss OÜ in Pärnumaa at Vahtra farm, a free-range 

production system. The experiment was conducted with 26 Estonian Holstein dairy cows, 

who were divided on the basis of lactation, body weight and milk production into two equal 

numbered experimental groups, test group 1 was a soybean meal-fed group and test group 2 

was a hot-pressed rapeseed cake-fed group. The experimental groups were given 

isoenergetic (11.3 MJ/kg dry matter) and isonitrogenous (170 g/kg of dry matter) rations 

where calcium (8.0 g/kg of dry matter) and phosphorus (4.5 g/kg of dry matter) 

concentrations were also equalized. The test cows were fed mixed feed. Prior to the test and 

on the first, third and fifth day of the basic period, average feed samples were collected, daily 

milk yields were recorded and milk samples were collected from the afternoon milking. Test 

results were analyzed using the program MS Excel 2010. 

Cows who were fed rapeseed cake had a tendency (P < 0.10) for a higher milk yield 

(+ 4.1 kg) than the soybean ration cows. Additionally, taking the milk fat and protein into 

account, it was found that the cows fed with rapeseed cake had a statistically significantly 

higher (+ 4.3 kg; P < 0.05) ECM milk production. There were no differences between milk 

fat and protein compositions between the two test groups, but the rapeseed cake group cows 

had, due to their milk production, a tendency for higher (P < 0.10) milk fat and protein 

production, respectively + 0.19 and + 0.13 kg per day. Cows fed soybean meal had a 42 mg/l 

higher urea level than the rapeseed meal group cows. 

Taking into account, when compiling feed rations, the principle of equality, it was found that 

the total cost of the components used in the soybean meal ration was 0.45 euros per day more 

expensive than that of the rapeseed cake ration. Considering the costs of feed per 1 kg of 

milk production, it was concluded that, under the same conditions, cows fed with rapeseed 

cake produces milk 1.3 times less expensively than the soybean-fed cows. 
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SISSEJUHATUS 

 

Lehmade piimatoodangu säilitamine ja tõstmine on tänapäeva majanduslikes tingimustes 

aktuaalne teema. Järjest enam pööratakse tähelepanu söödaratsioonide optimaalsemale 

koostamisele, püüdes leida võimalikult häid ja soodsaid võimalusi lehmade toitefaktorite 

tarbe katmiseks. Farmis toodetud söötadega (silo, teravili) saab katta toitainete tarbe vaid 

osaliselt, suur kuluartikkel on proteiinsöödad. Proteiinsöötade efektiivsem kasutamine on 

tänapäeval piimatootmise kasumlikkuse säilitamisel võtmekohaks, sest piima tootmise 

kuludest moodustab söötade maksumus ligi 50%. 

Lüpsilehmade söötmisel on tarvis tähelepanu pöörata kahele erinevale, kuid sümbioosis 

toimivale süsteemile, mikrobiaalne süsteem ja imetajatele omane süsteem (Patton jt 2014). 

Nende toimimise mõistmiseks tuleb vaadelda söötasid aminohapete tasemel. Lehmade 

piimavalgu sünteesi geneetilise potentsiaali realiseerimiseks peab udaras olema piisavas 

koguses õige vahekorraga aminohappeid, sest valku sünteesitakse täpselt niipalju kui palju 

on esimest limiteerivat aminohapet. 

Proteiinsöötadest on teaduskirjanduses laialdaselt käsitletud sojasrotil ja rapsil baseeruvate 

proteiinsöötade (srott, kook) söötmist (Lapierre jt 2009; Huhtanen jt 2011; Maxin jt 2013) 

ja nende mõju piimajõudlusele. Katsete tulemused viitavad rapsil baseeruvate 

proteiinsöötade eelisele sojasroti ees, tingituna nende aminohappelise profiili paremast 

sobivusest piimavalgu tootmisel. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli: 

 anda kirjanduse põhjal ülevaade proteiinist kui toitefaktorist ja lüpsilehmade 

proteiinseede iseärasustest. Selgitada piimasünteesi olemust ja seda mõjutavaid 

faktoreid. Anda ülevaade Eestis enam kasutatavatest proteiinsöötadest. 

 uurida proteiinsöötade, sojasroti ja rapsikoogi mõju piimajõudlusele ja ratsiooni 

maksumusele. Vaadelda ratsiooni majanduslikust aspektist ning välja selgitada, kui 

suureks osutub 1 kg piima tootmiseks vajaliku sööda maksumus. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Proteiin, kui toitefaktor 

 

Proteiin on rakendusbioloogiline mõiste, mille abil määratletakse nii loomorganismis, kui 

taimedes olevaid lämmastikku sisaldavaid ühendeid. Söötmisel peetakse proteiini energia 

kõrval tähtsuselt teiseks toitefaktoriks, loomade toitumise seisukohalt on olulised eelkõige 

valgud (Ots 2005). 

 

1.1.1 Valk 

 

Valk on iga keharaku põhikomponent. Kuid valgud on ka kõik ensüümid ja hormoonid 

(Spallholz jt 1998). Valgud tagavad isendi- ja liigispetsiifilisuse ja sisaldavad keskmiselt 

53 % süsinikku, 22 % hapnikku, 16 % lämmastikku, 7 % vesinikku ja kuni 2 % väävlit 

(Wilson, Brigstocke 1981). Valgud erinevad suurel määral üksteisest kuju ja funktsiooni 

poolest ning neid liigitatakse struktuuri ja lahustavuse järgi (Kärt jt 2002).  

Lihtvalgud jaotatakse lahustuvuse järgi globullaarseteks ning fibrillaarseteks. Fibrillaarsed 

valgud on põhilised loomorganismi tugivalgud, nendeks on näiteks kollageenid, elastiinid, 

kreatiinid. Need on vees, neutraalsoola lahuses ning seedeensüümide mõjul lahustumatud. 

Seevastu taimedes on ainult globullaarsed valgud, mis esiteks lõhustuvad vees ja alustes, 

kuid ka neutraalsoola lahuses, alkoholis need ei lahustu (albumiinid). Teiseks valgud, mis 

lahustuvad neutraalsoola lahuses ja aluselistes lahustes, võivad lahustuda vähesel määral 

vees, kuid mitte alkoholis (globuliinid). Kolmandaks valgud, mis lahustuvad ainult 

aluselistes lahustes (gluteliinid). Lisaks eelmainitud lihtvalkudele kuuluvad globullaarsete 

valkude hulka ka prolamiinid ja histoonid (Zilmer 2010). 

Bioloogilistes organismides on leitud üle 200 aminohappe, samas loomorganismides olevad 

valgud koosnevad 20 kuni 22st erinevast aminohappest (Kärt jt 2002). 
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1930. aastal avastas W.C. Rose, et valgusünteesi seisukohalt saab aminohapped jagada 

kaheks: 

1) asendatavateks ja  

2) asendamatuteks (Spallholz jt 1998). 

Veiste söötmisel räägitakse üheksast asendamatust aminohappest: 

1) treoniin 

2) metioniin 

3) valiin 

4) leutsiin 

5) isoleutsiin 

6) lüsiin 

7) fenüülalaniin 

8) trüptofaan 

9) histidiin (Cheeke 2005; Lapierre jt 2006; Patton jt 2014).  

Kõrgetoodanguliste lehmade puhul võib piimatootmisel limiteerivaks osutuda veel ka 

arginiin, kui lehma organism ei suuda seda enam piisavalt sünteesida (Patton jt 2014). 

Loomasöötades on valgusisaldus varieeruv. Kui jõusööda (teraviljas, kookides, srottides) 

proteiinis on ülekaalus valk, siis rohusöötades võib valgu osa kogu proteiinist olla suhteliselt 

väike. Viimastes, eriti konserveeritud rohusöötades (silos) võib valgu osa olla ainult kuni 

13 % (Muck jt 1996). 

Mäletsejalistel katavad suure osa proteiini tarbest peensooles imendunud surnud vatsa 

mikroorganismid, kes oma elutegevuseks kasutavad ära vatsa sattunud nii mittevalgulise 

proteiini kui ka vatsas lõhustuva söödavalgu, muutes mõlemad suure väärtusega 

mikroobseks valguks (Kärt 2002).  
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1.1.2 Mittevalgulised lämmastikuühendid 

 

Võib väita, et lehmad ise ei vaja mittevalgulist proteiini. Oluline on see mikroorganismidele, 

kes sünteesivad sellest peremees organismile vajalikud asendamatud aminohapped.  

Mittevalgulised lämmastikühendid on söötades kas valgu sünteesi või hüdrolüüsi 

vaheproduktid. Need on peptiidid, vabad aminohapped, nukleiinhapped, amiidid, amiinid ja 

ammoniaak. Enim sisaldavad neid rohusöödad, eriti aga silo, tingituna algselt rohus pärast 

niitmist toimuvast valgu ensümaatilisest lagunemisest ja hiljem sileerimise käigus 

toimuvatest fermentatsiooni protsessidest (Kärt jt 2002). 

Peptiidid on molekulid, mis koosnevad peptiidsidemetega üksteise külge kinnitunud 

aminohapetest. Nad on tähtsad proteiinide ehituslikud elemendid ning nad võivad omada 

bioloogilist aktiivsust. Peptiididel nagu: bombesiin, enterostatiin, glükagoon ja leptiin on 

võime mõjutada loomade söömust (McDonald jt 2011). 

 

 

1.2. Proteiin mäletsejaliste söödaratsioonis 

 

Loodus on teinud lüpsilehma söötmise keeruliseks. Lehma söötes, söödame tegelikkuses 

kahte erinevat sümbioosis toimivat süsteemi: 

1) mikrobiaalset süsteemi ja 

2) imetajatele omast süsteemi (Patton jt 2014).  

Mikrobiaalses süsteemis kasutavad mikroorganismid oma elutegevuseks söödaproteiini 

mõlemat fraktsiooni: valku ja mittevalgulisi lämmastikühendeid (joonis 1). Söödaproteiin 

hüdrolüüsitakse vatsa mikroorganismide toimel peptiidideks, aminohapeteks ja 

ammoniaagiks (Kärt jt 2002; Hoover, Stokes 1991). Tekkinud ammoniaak imendub ja liigub 

portaalveeni kaudu maksa, kus see muudetakse ornitiinitsüklis karbamiidiks. Seejärel läheb 

karbamiid organismis uuesti ringlusesse, see kas imendub osaliselt organismi tagasi, liikudes 

sülje ning vere kaudu vatsa või väljutatakse uriiniga (Ots 2005). 
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Imetajate elutegevuseks on esmatähtsad aminohappeid, lõhustumisprotsesside käigus 

tekkinud ammoniaak tuleb kahjutustada ning organismist väljutada (Patton jt 2014). Kahe 

erineva protsessi iseseisvus ei võimalda täpselt määratleda konkreetsete aminohapete tarvet 

ja looma organismi varustatuse taset (Patton jt 2014). See ongi põhjuseks, miks tänapäeval 

räägitakse järjest enam peensooles imendunud aminohapete summast ehk metaboliseeruvast 

proteiinist.  

 

 

Joonis 1. Proteiini metabolism mäletsejalise organismis (Kärt jt 2002). 

 

Saamaks teada tegelikku lehma organismi jõudvate aminohapete kogust (metaboliseeruvat 

proteiini) on tarvis selgeks teha kui palju on vatsas tekkinud mikroobset proteiini ja kui palju 

saab loom aminohappeid söödaproteiinist, mis vatsas ei lõhustu aga seeduvad peensooles. 

(Patton jt 2014).  
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Endogeense proteiini moodustavad sülje-, kõhu-, pankreasenäärme ja sapijuha sekreedid 

koos loomorganismi surnud rakkudega (Tamminga jt 1995). Selle tähtsust kogu lüpsilehma 

lämmastiku ringest hinnatakse 1 %-st kuni 15 %-ni (Patton 2014) ja see on oluline 

optimaalse lämmastiku tasakaalu säilitamiseks vatsas. 

 

 

1.2.1 Mikroobne proteiin 

 

Vatsas on unikaalne mikrobioloogiline ökosüsteem, mille moodustavad kolm põhilist 

mikroorganismide gruppi: 

1) bakterid, 

2) ainuraksed ja 

3) seened (Santos, Huber 2002). 

Mikroobide üldarv ühes grammis vatsasisaldises ulatub 1010 kuni 1012-ni. Kuna mikroobne 

proteiin võib kogu loomale kättesaadavast proteiini hulgast moodustada 40 % kuni 70 %, 

siis on vatsas toimuvate fermentatsiooniprotsesside optimeerimine mikroobidele 

soodsamaks elutegevuseks, parim moodus lehma tootlikkuse tõstmiseks (Santos, Huber 

2002). 

Vatsas olevad bakterid grupeeritakse nende hüdrolüüsi substraatide järgi: tsellulolüütilised, 

hemitsellulolüütilised, pektinolüütilised, amülolüütilised, ureolüütilised, metaani 

produtseerivad bakterid, proteolüütilised, ammoniaaki tootvad bakterid jt (Roginski 2002).  

Tsellulolüütilised bakterid kasutavad lämmastiku allikana ammoniaaki, amulolüütilised 

bakterid oskavad kasutada nii ammoniaaki, kui ka peptiide ja aminohappeid (Russell jt 

1992). Tsellulolüütiliste bakterite arv on suurim koresöödal baseeruva söödaratsiooni korral. 

Amülolüütilised bakterid domineerivad suure jõusöödasisaldusega ratsioonides (Roginski 

2002). Amülolüütilised bakterid, kes fermenteerivad tärklist, pektiini ja suhkruid, 

paljunevad kiiremini, 3-4 tunni jooksul. Teistel vatsabakteritel kulub paljunemiseks 8 tundi, 

sellest tulenevalt saab väita, et sünteesitav mikroobse proteiini hulk on amülolüütiliste 

bakterite puhul suurem (Kärt 2014; Russell jt 2012). 
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Ainuraksed moodustavad vatsabakterite massist kuni 50 % (Dayyani jt 2013). Nad 

sünteesivad 5 kuni 20 % kogu mikroobsest proteiinist, elatudes vatsas olevatest bakteritest. 

Fermentatsiooniprotsesside lõpp-produktina toodavad ainuraksed äädik- ja võihapet. 

Ainuraksed on võimelised tarbima korraga suuri süsivesikute koguseid ja see aitab vältida 

vatsa keskkonna pH väärtuse järske muutusi ning vähendada atsidoosi ohtu (Dayyani jt 

2013).  

Mikroobid vajavad elutegevuseks ATP energiat, lämmastikku NH₃-N kujul, aminohappeid 

ja peptiide, hargnenud ahelaga rasvhappeid ning mineraale nagu kaalium, väävel ja koobalt. 

Lisaks toitainetele mõjutab mikroobide kasvu ja sünteesi mikroobeks proteiiniks veel ka 

vatsa pH (optimaalne pH 6,0 kuni 7,3), osmolaarsus ning söödaosakeste liikumise kiirus 

(Santos, Huber 2002). 

Hooveri ja Stokesi (1991) järgi on mikrobiaalseks seedeks vatsas oluline tagada:  

1) piisava kiu olemasolu (kuhu ümber mikroobid saaksid hakata enda keskkonda looma, 

et toimuks mäletsemine ning sööda puhverdamine), 

2) vajalikus koguses fermenteeritava orgaanilise aine olemasolu (fermenteeritava 

orgaanilise aine kogus määrab otseselt sünteesitava mikroobse proteiini koguse) ja 

3) lõhustuva proteiini optimaalse taseme säilitamine vatsas, tagamaks piisava 

aminohapete ja ammoniaagi kontsentratsiooni. 

 

 

1.2.2 Mikroobse proteiini süntees ja sobivus piimatootmiseks 

 

Eesmagudes toimuva söödaosakeste fermentatsiooni käigus tekkinud substraadid on 

mikroobse proteiini sünteesi aluseks (Santos, Huber 2002). Mikroobne proteiiniga on 

võimalik katta suurem osa lüpsilehmade proteiini vajadusest (Ibrahim, Ingalls 1972; Schwab 

2002).  

Kaksteistsõrmiksoolde jõudvad potentsiaalselt seeditavad aminohapped võivad pärineda 

kolmest erinevast allikast (Patton jt 2014). Esiteks, vatsast pärinevast mikroobsest 

proteiinist. Teiseks, vatsas lõhustamata jäänud, kuid peensooles seeduvast söödaproteiinist 
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ja kolmandaks endogeensest ehk kudedest pärit proteiinist. Nimetatutest kõige odavam ja 

oma aminohappelise profiili poolest piimavalgu aminohappelisele koostisele kõige sarnasem 

on mikroobne proteiin (tabel 1) (Patton jt 2014; Kärt jt 2002).  

 

Tabel 1. Piima, vatsa mikroorganismide ja söötade aminohappeline koostis (Patton jt 2014). 

Asendamatud aminohapped, % toorproteiinist 

Uuritud 

materjal 
Arg His Ile Leu Lys Met Phe Thr Trp Val AAH 

Piim 3,3 2,8 5,7 9,9 7,9 3,0 5,0 4,1 1,4 6,6 49,7 

Vatsa bakter 5,1 2,0 5,7 8,1 7,9 2,6 5,1 5,8 - 6,2 48,5 

Vatsa 

ainuraksed 
3,5 1,5 5.5 6,7 8,2 1,7 4,7 4,4 - 5,2 42,4 

Lutsernhein  4,2 1,9 3,9 6,7 4,8 1,3 4,6 4,0 1,4 5,0 37,8 

Lutsernisilo 1,8 1,9 4,1 6,7 4,7 1,3 4,4 3,8 1,2 5,1 35,1 

Maisisilo 2,3 1,7 3,4 8,5 2,8 1,6 3,9 3,4 0,7 4,5 32,9 

Rohusilo 3,0 1,5 4,1 7,1 4,3 1,5 4,5 3,9 - 5,3 35,3 

Karjamaa rohi 4,1 1,9 4,0 7,4 4,9 1,6 4,8 4,1 2,1 5,2 40,1 

Odrajahu 4,9 2,2 3,4 6,8 3,6 3,6 5,1 3,3 1,2 4,8 39,0 

Maisijahu 4,8 2,9 3,4 12,0 3,0 2,0 4,9 3,6 0,8 4,6 41,9 

Nisujahu 4,8 2,3 3,3 6,6 2,8 1,5 4,5 2,9 1,3 4,2 34,0 

Kuivatatud 

maisipraak 
4,3 2,7 3,7 11,7 2,8 2,0 4,9 3,7 0,8 4,9 41,3 

Rapsikook 6,4 2,9 4,2 6,8 5,9 2,1 4,2 4,5 1,5 5,4 43,7 

Sojauba 7,3 2,6 4,5 7,6 6,1 1,3 5,1 3,9 1,3 4,7 44,5 

Verejahu 4,3 5,9 1,1 12,3 8,7 1,2 6,8 4,6 1,4 8,2 54,3 

Sealiha jahu 6,7 2,0 2,8 5,8 5,1 1,4 3,3 3,1 0,7 4,0 34,7 

Linnuliha jahu 6,6 2,2 3,8 7,0 5,9 1,9 3,9 3,9 1,0 4,7 41,0 

Arg- arginiin, His- histidiin, Ile- isoleutsiin, Leu- leutsiin, Lys- lüsiin, Met- metioniin, Phe- 

fenüülalaniin, Thr- Treoniin, Trp- trüptofaan, Val- valiin, AAH- asendamatud aminohapped 

 

Mikroobse proteiini süntees oleneb vatsabakteritele kättesaadavast energia hulgast ja 

lämmastikühenditest (Kärt jt 2002; Karsli, Russell 2002). Vatsas olevad mikroorganismid 

suudavad lõhustada energia tootmiseks proteiini edukamalt, kui süsivesikuid. Vatsa 

anaeroobses keskkonnas toimub ATP tootmine monosahariididest vaid glükolüüsi käigus. 

Hapniku osaluseta jääb glükoosi molekulist tekkinud 38-st ATP molekulist kasutamata 34. 
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Lõppsaagiseks jääb vaid 2 ATP-d, sest eelneva protsessi käigus kulutab bakter ära 2 ATP 

molekuli. Sellest tulenevalt on oluline, et söödaratsioon sisaldaks optimaalses koguses 

vatsast lõhustuvaid süsivesikuid (Kärt jt 2002). Lipiidide kasutamine energiaallikana jääb 

vatsas tagasihoidlikuks, mikroobid lagundavad need küll baasalkoholiks (peamiselt 

glütserooliks) ja rasvhapeteks, kuid hapniku juurdepääsuta viimased edasi ei hüdrolüüsu 

(Kärt jt 2002). 

Ühe mooli ATP kaasabil on võimalik sünteesida 19,9-27,8 g mikroobimassi (Kärt jt 2002). 

Erinevate riikide teadlased kasutavad mikroobse proteiini koguse arvutamiseks erinevaid 

söödakvaliteedi näitajaid. Eestis kasutusel olev süsteem on väga sarnane Soome proteiini 

hindamise süsteemiga, kus võetakse energia hindamiseks aluseks nii vatsas seedunud 

süsivesikute summa kui ka lõhustunud proteiin (Kärt jt 2002). 

 

 

1.2.3 Vatsas lõhustumatu söödaproteiin  

 

Vatsa mikroobid ei suuda katta lehma kogu proteiini tarvet maksimaalseks piimatootmiseks, 

sellest tingituna peab lehm saama lisaks vatsast lõhustumatut, kuid peensooles seeduvat 

söödaproteiini (Santos, Huber 2002).  

Vatsas mittelõhustunud proteiinist 30% kuni 45% võib pärineda peensoolde jõudvatest 

aminohapetest (NRC 2001). Kõrgetoodanguliste lehmade puhul ka kuni 50% (Yildiz, 

Todorov 2014). Vatsas mittelõhustunud proteiini võib tinglikult jagada kahte rühma: 

1) ligniiniga seotud proteiin (loomorganismis seedumatu) ja 

2) sööda valk (potentsiaalselt peensooles seeduv) (Kärt jt 2002). 

Vatsas lõhustumatu proteiini määrab ära sööda aminohappeline koostis, valgustruktuur ja 

valgu kuumutamise aeg (NRC 2001). Ristsidemed sööda proteiini ja süsivesikute vahel 

muudavad selle struktuuri keerulisemaks ja on seetõttu vatsa mikroorganismide 

lõhustamisele vastupidavamaks. Proteiinsöödad, mis sisaldavad rohkem lüsiini ja metioniini 

on lõhustamisele tundlikumad, sest nende struktuur hargneb ja bakterite ensüümidel on 

laiem toimepind. Kõige vastupidavamad mikrobiaalsele lõhustamisele vatsas on söödad, 

millel on tertsiaalstruktuur või proteiinsöödad, mis on läbinud kuumtöötluse (NRC 2001). 
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Proteiinide kuumtöötlemisel toimub kolm etappi: 

1) proteiin muutub kompaktsemaks ja mikroobide seondumine söödaosakestega on 

väiksem, 

2) aminohapejäägid seonduvad süsivesikute (eeskätt kiudainete) külge, suureneb vatsas 

lõhustumatu proteiini osakaal ja üldine proteiini seeduvuse vähenemine ja 

3) võib tekkida Maillardi produkt, loomade jaoks seedumatu ühend (Patton 2014). 

 

 

1.2.4 Proteiini mõju lehmade tervisele 

 

Lehmade viljakus langeb piimatoodangu tõustes (Biswajit jt 2011). Seda seostatakse 

negatiivse energiabilansiga uuslüpsiperioodil ja proteiini kõrge sisaldusega söödaratsioonis 

(Kärt jt 2012).  

Lämmastiku ainevahetuse lõpp-produktiks mäletsejalistel on karbamiid. Selle kogus veres 

ja piimas peegeldab söödaproteiini kasutamise efektiivsust. Karbamiidisisaldus 

kehavedelikes (veres, piimas) võrdsustub kiiresti, sellest tulenevalt saab tõmmata nende 

sisaldustes paralleele (Nousiainen jt 2004). Piima karbamiidisisaldust kasutatakse tihti 

indikaatorina lämmastiku kasutamise efektiivsuse hindamiseks (Jonker jt 1998; Nousiainen 

jt 2004).  

Liigset karbamiidisisaldust seostatakse sigimishäiretega. Karbamiidi sünteesi prekursor on 

ammoniaak, mis kahjustab lehmade reproduktiivorganeid. Mitmed uuringud on näidanud, et 

lehmadel, kelle vere karbamiidisisaldus on kõrgem, on viljakus madalam (Elrod, Butler 

1993; Grant jt 2014). Vere suurenenud ammoniaagi- ja karbamiidisisaldus muudab 

organismi ainevahetust leeliselisemaks (Kärt jt 2002). Piima karbamiidisisaldus üle 19 mg/dl 

mõjub emaka sisekeskkonnale negatiivselt, põhjustades madalamat tiinestumist ning 

kahjustab tiinuse varajases staadiumis embrüot (Butler jt 1996). Guo jt 2003 leidsid, et piima 

kõrge karbamiidisisaldus avaldas negatiivset mõju esimese seemendamise tulemustele 60-

90 päeval peale poegimist. Ammoniaagi ja karbamiidi mõjust tingituna võivad esineda 

lehmadel ka ebaregulaarsed innatsüklid. 
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Lisaks võib täiskasvanud lehmadel langeda vastupanuvõime nakkushaiguste suhtes, tekkida 

häired mineraalelementide imendumisel ning suureneda mastiitide esinemise sagedus. 

Samuti võib esineda elujõuetute vasikate sünd, halveneda ternespiima kvaliteet, mille 

tulemusel võib vasikatel tekkida kõhulahtisus (Kärt jt 2002). 

 

 

1.2.5 Lämmastikühendite mõju keskkonnale 

 

Intensiivne põllumajandus ja loomakasvatus avaldab keskkonnale olulist negatiivset mõju. 

See on ülemaailmne probleem, looduses põhjustavad lämmastikühendid veekogude 

eutrofeerumist, põhjavee reostust ja õhu kvaliteedi langust (ammoniaagi lendumine) (US 

EPA 2004). 

Lüpsilehmad eritavad roojaga 2 kuni 3 korda rohkem lämmastikku, kui nad suudavad seda 

eritada piima (Broderic 2010). Lehmad, kelle söödaratsiooni kuivaine sisaldab 142-153 g/kg 

proteiini, ja tarbivad 19,5-22,8 kg kuivainet päevas eritavad ühe laktatsiooni kestel (305 

päeva) 649...800 kg proteiini (Kaasik jt 2002). Keskkonnale on see suureks potentsiaalseks 

reostusallikaks.  

Mikroobse proteiini optimeerimine aitab negatiivset efekti vähendada. Ammoniaak 

kasutatakse paremini ära kõrge tärklise ja mittekiuliste süsivesikute puhul. Söödaosakeste 

suuruse vähendamine aitab suurendada teraviljast saadava tärklise fermentatsiooni vatsas ja 

tõstab mikroobse proteiini moodustumise kiirust vatsas (Broderic 2010). Seega on ratsioonid 

tasakaalustamine oluline ka keskkonna aspektist. 
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1.3 Piimasüntees 

 

Piim on bioloogiline vedelik, mis sisaldab enamjaolt kõiki rakkude ehitamiseks ja 

funktsioneerimiseks tarvilikke keemilisi ühendeid (Jõudu 2008). 

Piimaga väljutatavate valkude süntees saab alguse geneetilise kontrolli all olevatest 

sekretoorsetest rakkudest kus iga piimavalk kodeeritakse raku DNA-s. Lakteeriva lehma 

udaranäärme sekretoorne kude koosneb goobulitest, mille omakorda moodustuvad kobarates 

alveoolid. Iga alveool sisaldab ühte kihti sekretoorseid rakke ümber keskse luumeni, kuhu 

hiljem piim väljutatakse. Seda rakukihti nimetatakse udarabarjääriks. Valgu prekursorid 

sisenevad rakku läbi basaalmembraani ning piim väljutatakse luumenisse mööda apikaalset 

plasma membraani (Panda 2011). 

Lüpsi ajal sekreteeritakse udara epiteelirakkude poolt suur hulk proteiini piima. Piimavalk 

sünteesitakse piimanäärme rakkudes (ribosoomides) paari koespetsiifilise geeni 

transkriptsiooni tulemusena (Viloette 2013) kuni 90% ulatuses veres olevatest 

aminohapetest (Stelwagen 2002; Kärt 2008). Ülejäänud osa piimavalgust, sünteesitakse 

maksas. Lisaks esineb piimas valgu ainevahetuse vahe- ja lõpp-produkte (Kärt 2008).  

Piima lämmastikku sisaldavad ühendid on esitatud tabelis 2. Üldiselt saab neid jaotada 

kolme rühma: 

1) kaseiinvalgud, 78 % lämmastikühenditest 

2) vadakuvalgud, 17 % lämmastikühenditest 

3) mittevalgulised lämmastikühendid, mis moodustavad 5 % kogu piimas olevast 

lämmastikust (Jõudu 2008; Kärt 2008).  
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Tabel 2. Piimavalgu koostis (Jõudu 2008). 

Valgu nimetus Sisaldus g/kg % koguvalgust 

Kaseiin 26,0 79,5 

αs1- kaseiin 10,0 30,6 

αs2- kaseiin 2,6 8,0 

β- kaseiin 10,1 30,8 

κ- kaseiin 3,3 10,1 

Vadakuvalgud 6,3 19,3 

α- laktalbumiin 1,2 3,7 

β- laktoglobuliin 3,2 9,8 

Seerumalbumiin 0,4 1,2 

Immunoglobuliinid 0,7 2,1 

Muud vadakuvalgud 0,8 2,5 

Gloobuli membraani valgud 0,4 1,2 

Kokku 32,7 100 

 

Kaseiinid on grupp piimaspetsiifilisi proteiine, millel on kõrge proliini ja madal tsüsteiini 

sisaldus (Jenness 1974). Kaseiinid on happelised proliinirikkad fosfoproteiinid, mis 

muutuvad pH 4,6 juures lahustumatuks ja sadenevad (Panda 2011). Terve lüpsilehma piimas 

on 95 % kaseiinist kolloidsetes osakestes, mitsellides. Kuivaines koosnevad mitsellid 94 %-

st proteiinist, ülejäänud 6 % moodustavad mineraalelemendid (kaltsium, fosfaat, 

magneesium) ja tsitraat (Panda 2011). 

Kaseiinid jagunevad neljaks geeni produktist: 

1) αs1- kaseiin, 

2) αs2- kaseiin, 

3) β- kaseiin ja 

4) κ- kaseiin. 

Vadakuvalgud koosnevad: 

1) kahest piimanäärmes sünteesitud valgust  

α- laktoglobuliinist ja  

β- laktalbumiinist ning 
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2) maksas sünteesitud ja verega udarasse transporditud valkudest, nagu 

seerumi albumiin ja 

immuunglobuliinid (Grappin jt 2002). 

β-laktalbumiin on universaalne piima koostisosa, mis on vajalik laktoosi sünteesiks. 

Osmoregulatsiooni teooria kohaselt on piimatoodang otseselt laktoosiga seotud.  

α-laktoglobuliini bioloogiline roll ei ole tänaseks veel üheselt teada, kuid seda seostatakse 

retinooli sidumisvõimega ja lipaasi aktiveerimisega. Seerumi albumiin ja heterogeensed 

immuunglobuliinid osalevad passiivse immuunsuse väljakujunemises (Ng-Kwai-Kang 

2002). 

Oluline vadakuvalk on ka laktoferriin, mis on glükoproteiin, seob rauda ja on bakterite 

arengut pärssiva toimega (Jõudu 2008; Ng-Kwai-Kang 2002; Korhonen, Marnila 2002).   

Immuunglobuliinide ehk antikehade funktsioon organismis on tagada vastsündinule 

immunsus erinevate mikroobide ja toksiinide suhtes. Ternespiimas on 70…80 % valkudest 

immuunglobuliinid, see arv langeb esimeste lüpsipäevade jooksul, jäädes lõpuks 1-2% 

tasemele (Korhonen, Marnila 2002). 

Peamine piimas esinev mittevalguline lämmastikühend on karbamiid, mis satub verest 

difusiooni teel piima selle moodustumise käigus. Karbamiidisisaldus veres korreleerub hästi 

piima karbamiidisisaldusega (Kärt 2008). Sellest tulenevalt on võimalik hinnata 

lüpsilehmade proteiintoitumist. 

 

 

1.3.1 Piimavalk 

 

Lehmapiimas on 2,8...3,5 % valku (Jõudu 2008). Piima valgusisaldust mõjutavaid tegureid 

saab liigitada kolme gruppi:  

1) geneetilised, 

2) füsioloogilised ning 

3) söötmis- ja pidamistingimustest põhjustatud tegurid (Kärt 2002; Stelwagen 2002). 
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Piima valgusisalduse päritavuse koeftsient on 0,5. Udara näärmeraku ribosoomides on 

piimavalgu süntees väga täpselt kodeeritud, mistõttu on üksikud piimavalgu fraktsioonid 

muutumatu ja kindla aminohappelise koostisega (Kärt 2008). Piimas olevate 

valgufraktsioonide omavaheline vahekord on aga varieeruv ja määrab ära kogu proteiini 

aminohappelise koostise. Sellest tulenevalt saab järeldada, et piima aminohappeline koostis 

on erinev olenevalt looma tõust ja genotüübist ning söötmisega on võimalik mõjutada vaid 

sünteesitava proteiini kogust piimas, mitte niivõrd selle aminohappelist koostist (Kärt 2008).  

Džörsi tõugu lehma piima valgusisaldus on märkimisväärselt erinev holsteini tõugu lehma 

piima valgusisaldusest. Kogu piima valgutoodang on neil aga sarnane, sest holsteini tõul on 

geneetiliselt suurem võimekus toota rohkem piima (Stelwagen 2002). 

Füsioloogilisest aspektist lähtuvalt on piima proteiinisisaldus sõltuv lehma laktatsioonist, 

laktatsioonistaadiumist, vanusest, innaajast ja tiinusest. 

Pärast poegimist on piima (ternespiim) valgusisaldus kõrgeim (kuni 230 g/l), see tuleneb 

immuunglobuliinide sisaldusest (Stelwagen 2002). Üldlämmastiku, kaseiini- ja 

mittevalgulise lämmastikühendite sisaldus piimas langeb poegimisjärgselt väga kiiresti, 

saavutades viiendaks kuni kümnendaks nädalaks madalaima taseme. See arvatakse olevat 

seotud lehma negatiivse energiabilansi perioodiga (Jõudu 2008; Kärt 2008). Kui lehm jõuab 

positiivsesse energiabilansi perioodi, hakkab piima valgusisaldus uuesti tõusma. 

Laktatsiooni lõpul, piima valgutoodang taaskord langeb, see tuleneb epiteelirakkude 

sidemete nõrgenemisest ja udara ettevalmistumisest puhkeperioodiks (Stelwagen 2002). 

Lehma laktatsioonide arvu suurenedes piima valgusisaldus mõnevõrra väheneb, kusjuures 

sünteesitud piimavalk sisaldab vähem kaseiinvalke ja rohkem vadakuvalke (Jõudu 2008). 

Lüpsilehma söötmisel peab meeles pidama, et piima valgusisalduse suurendamiseks peavad 

kõik vajalikud aminohapped olema udaras piimavalgu sünteesi hetkel kättesaadavad ja 

sobiliku profiiliga. Piima valk sünteesitakse piimanäärmes olevatest aminohapetest 

(DePeters, Cant 1992), mis pärinevad söödaproteiinist või mikroobsest proteiinist (Kärt 

2008). 

Udarasse jõudev aminohapete kogus ja profiil võivad saada piimasünteesil limiteerivaks 

faktoriks (Maas jt 1997). Piimavalgu sünteesil peetakse limiteerivateks aminohappeks 

metioniini, lüsiini ja histidiini (Schwab 2002). Piima valgusisaldust mõjutab ka ratsiooni 
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energiasisaldus, eeskätt ratsiooni lülitatud vatsas fermenteeruvate energiaallikate hulk 

(DePeters, Cant 1992, Bionaz jt 2012). Viimast peetakse eriti oluliseks just liblikõieliste 

(proteiini) rikka rohusööda söötmisel. 

Optimaalne temperatuur lüpsilehmadele on 5 kuni 15 ⁰C. Temperatuuri tõus üle 25 ⁰C 

põhjustab lehma söömuse vähenemist ja kuumastressi. Negatiivne efekt avaldub, kui lehma 

kehatemperatuur tõuseb üle 39,2 ⁰C. Hüpotaalamuses asuvasse söömuse keskusesse jõuab 

signaal söömine katkestada, (kuivaine söömus võib langeda kuni 15%), lisa energiat juurde 

ei tule ja vatsa mikroorganismid jäävad nälga, väheneb mikroobse proteiini süntees ning 

sellest tulenevalt ka piima kogus ja sünteesitava valgu hulk udaras (Straples, Thatcher 2002). 

Karjatamisel, seoses karjamaarohu vananemisega võib tingituna energiatiheduse langusest 

söödas lehmadel piimatoodang väheneda (Ots 2006). 

 

 

1.4 Proteiinsöödad 

 

Proteiinsöötadeks loetakse söötasid, mis sisaldavad sööda kuivaines vähemalt 20 % proteiini 

(Sikk 2001). Nendeks võivad olla nii loomse päritoluga (vere-, kala- ja lihakondijahu, 

lõssipulber, söödapärm jt) kui ka taimse päritoluga söödad. Viimased on eeskätt õlitööstuse 

kõrvalsaadused (koogid ja srotid) aga ka liblikõieliste taimede seemned (uba, hernes, vikk). 

Söötmisel tuleb meil lisaks erinevate söötade proteiinisisaldusele arvestada iga sööda 

proteiini kvaliteediga. 

Söötade kulu moodustab piimatootmise omahinnast ligikaudu 50 % ja seetõttu on väga 

oluline lüpsilehmade söödaratsioonis optimeerida kasutatavate söötade kasutamist (Yildis, 

Todorov 2014). Lehmale on otstarbekas sööta vatsas lõhustuvat proteiini koguses, mis katab, 

kuid ei ületa mikroobse proteiini sünteesiks vajalikku lämmastiku kogust. Ülejäänud 

söödaproteiin peaks jääma vatsas lõhustumata ja seeduma peensooles. 

Söötades oleva proteiini toiteväärtust seostatakse selle võimega katta ära lämmastiku- ja 

aminohapetetarve kudede kasvuks, elatuseks ja piima tootmiseks. See omakorda sõltub 
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asendamatute aminohapete osakaalust ja kättesaadavusest, söödaproteiini seeduvusest ja 

imendunud aminohapete metabolismist (Bos jt 2002).  

Kui lehma asendamatute aminohapete tarve saab eelduste kohaselt kaetud 60% ulatuses 

mikroobsest proteiinist, siis proteiinsööta söötes on esimeseks piimatoodangut limiteerivaks 

aminohappeks rapsikoogi puhul leutsiin, sojasroti puhul metioniin ja päevalillekoogi puhul 

lüsiin (Yildiz, Todorov 2014).  

Erinevate saada olevate proteiinsöötade söödaväärtus ja hind on väga erinevad, järgnevalt 

annan ülevaate kolmest Eestis enim kasutatavast proteiinsöödast. 

 

 

1.4.1 Rapsikook ja -srott 

 

Raps on kapsarohu perekonda kuuluv õli- ja söödataim. Raps on väga oluline teravili Hiinas, 

Indias, Lääne-Euroopas ja Kanadas. Suur töö rapsisortide aretamisel on tehtud Kanada 

teadlaste poolt (Cheeke 2005). Rapsil baseeruvaid proteiinsöötasid toodetakse õliseemne 

taimedest Brassica napus ja Brassica campestris.  

Rapsiseemne õli sisaldab suurel määral pika süsiniku ahelaga rasvhappeid, sh eruukhapet, 

mis on loomadele toksiline (Cheeke 2005; McDonald jt 2011). Aretatud on kahe 

põhisuunaga taime: kõrge ja madala eruukhappe sisaldusega rapsisorte, kusjuures esimesi 

kasutatakse biodiisli õli tootmiseks, teisi toiduainete tööstuse tarvis (Cheeke 2005; 

McDonald jt 2011). Rapsikook sisaldab sageli ka tanniine, mis on polüfenoolsed ühendid. 

Need seonduvad proteiini ja süsivesikutega ning moodustavad ensüümresistentseid 

substraate, vähendades seeläbi sööda seeduvust. Tanniinid võivad kahjustada soole epiteeli 

ja takistavad raua imendumist (McDonald jt 2011). Palju räägitakse ka glükosinolaatide 

sisaldusest rapsis, kuid üldjuhul on nende sisaldus söödas seadusega reguleeritud. Inglise 

keelses kirjanduses nimetatakse toiduainetööstusele sobivat rapsi – canola. See on 

üldnimetus 00 rapsisortidele, millel on madal eruukhappe (<2%) ja glükosinolaatide sisaldus 

(<30 µmol/g) (Cheeke 2005; Yildis, Todorov 2014). 

Söödaks sobiv rapsiseeme sisaldab keskmiselt 45 % toorrasva ja 22 % proteiini. 

Rapsiseemne töötlemiseks on erinevaid tehnoloogiaid, näiteks seemnete pressimine, mille 
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tulemusena saadakse õli ja loomasöödaks sobilik rapsikook ning seemnete ekstraheerimine 

orgaaniliste lahustega. Viimane võimaldab seemnetest rohkem õli kätte saada, alles jääb 

ekstratsioonijahu ehk -srott, mis võrreldes koogiga sisaldab vähem energiat, kuid rohkem 

metaboliseeruvat proteiini. 

Pärast õli eraldamist on rapsikoogi proteiinisisaldus olenevalt töötlemismeetodist 32 kuni 

40 %, keskmiselt 34 %. Rapsisrott sisaldab koogiga võrreldes oluliselt vähem toorrasva  

(2-4 % vs. 10-20 %) ja rohkem proteiini (keskmiselt 38 %) ja metaboliseeruvat proteiini 

(157 g/kg vs. 131 g/kg) (Põllumajandus… 2008). Lüsiini ja metioniini sisalduse suhe on neis 

mõlemas sarnaselt piimale 3:1 (Yildis, Todorov 2014). Suurema rasvasisaldusega koogis, 

võrreldes srotiga, kaasneb ka suurem energiasisaldus (13,4 MJ/kg vs. 11,7 MJ/kg) 

(Põllumajandus… 2008). 

Taimsetest proteiinsöötadest sisaldavad rapsikook ja -srott kõige enam kaltsiumit. 

Fosforisisaldus on samuti kõrge (McDonald jt 2011). 

 

 

1.4.2 Sojasrott 

 

Sojauba (Glycine max) on iidne põllukultuur, mida on kasvatatud Hiinas juba tuhandeid 

aastaid. Ameerikasse toodi see 1800. aastal ja kuni 1920. aastani kasvatati seda heintaimena. 

Tänapäeval on suurimad soja tootjad Brasiilia, Argentiina, Ameerika Ühendriigid ja Hiina 

(Cheeke 2005). 

Toores sojauba on enamik loomadele toksiline. See sisaldab mitmeid erinevaid toksiine ja 

proteaasi inhibiitoreid, lektiine, fütoöstrogeene, saponiine, goitrogeene jne. Need söötmise 

seisukohalt toksilised ühendid on kuumtöötlemisele tundlikud. Kui loomadele sööta tooreid 

sojaube, siis on selle tagajärjeks madal juurdekasv ja ebaühtlane ning sassis karvastik. 

Lahangul võib leida suurenenud mõõtmetega pankrease, mis on tingitud proteaaside 

inhibiitoritest. Sojaube saab edukalt sööta peale nende kuumtöötlemist, mille käigus 

hävitatakse trüpsiini inhibiitori aktiivsus, samas peab vältima ülekuumutamisest tulenevat 

Maillardi reaktsiooni (Cheeke 2005). Sojaoa ekstrahheerimisel allesjääv ekstraktsioonijahu 

ehk srott on väga väärtuslik taimne proteiinisööt, mis võib sisaldada ligi 50 % proteiini, 
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196 g/kg metaboliseeruvat proteiini ja 14,1 MJ/kg metaboliseeruvat energiat 

(Põllumajandus… 2008). 

Sojaoast saadav proteiin sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid, kuid tsüstiini ja 

metioniini kontsentratsioon on võrdlemisi väike. Metioniin on aga esimene asendamatu 

aminohape, mis võib suuretoodangulistel lehmadel saada piimatoodangut limiteerivaks 

(McDonald jt 2011). Sojasrott sisaldab suures koguses aminohappeid nagu lüsiin, 

trüptofaan, treoniin, isoleutsiin ja valiin, mille sisaldus söödetavates teraviljades on madal 

(Yildis, Todorov 2014). 

Sojauba sisaldab 5 kuni 6 % oligosahhariide ja võrdlemisi suures koguses fütiini, mis 

vähendab fosfori ja tsingi omastatavust organismis (Cheeke 2005).  
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

 

2.1. Uurimustöö materjal ja metoodika  

2.1.1. Katse ülesehitus ja katseloomade söötmine 

 

Söötmiskatse viidi läbi 2015 aasta kevad-talvel Weiss OÜ Vahtra farmis Pärnumaal. Katse 

koosnes eel- ja põhiperioodist, mille kestvus olid vastavalt 16 ja 5 päeva. Koos katse eelse 

adaptsiooniperioodiga kestis katse kokku 30 päeva. 

26 eesti holsteini tõugu lüpsilehma, keskmise kehamassiga 653±56,8 kg, jaotati 

laktatsioonipäevade ja piimatoodangu alusel kahte võrdsesse gruppi, vastavalt 162±35 ja 

154±41 päeva ning 34,0±3,7 ja 33,9±3,8 kg. Mõlema katsegrupi söödaratsioonid olid 

isoenergeetilised (11,3 MJ/kg kuivaines) ja isonitrogeensed (170 g/kg kuivaines) Samuti 

võrdsustati söödaratsioonide kaltsiumi (8,0 g/kg kuivaines) ja fosfori (4,5 g/kg kuivaines) 

sisaldused. Katsegrupid jagunesid söödaratsioonides kasutatud proteiinsöötadest lähtuvalt 

järgnevalt: 

1. sojasrotiga söödetud lehmade katsegrupp,  

2. kuumpressitud rapsikoogiga söödetud lehmade katsegrupp. 

Katseloomi peeti vabapidamisel põhuasemetega laudas ning kõigil oli vaba juurdepääs 

puhtale veele. Katselehmi söödeti täisratsioonilise segasöödaga kaks korda päevas, 

hommikul kell 8:00 ja õhtul kell 15:00. Söödaratsioonide söömuse hindamiseks kaaluti 

söödamikseriga söötmisgruppidele ette antud ja järele jäänud sööda kogused, andmed 

registreeriti katsepäevikus.  

Katseloomade söödaratsioonid koosnesid kahest põldheinasilost (ristikut 30 %), heinast, 

kolmest erinevast tärkliseallikast (odrajahu, maisijahu, konservvili), proteiinsöötadest 

(sojasrott või kuumpressitud rapsikook) ja mineraalsöötadest. Katsesöötade keemiline 

koostis ja toiteväärtused on esitatud tabelis 3. Söödaratsioonide energiasisalduse 

võrdsustamiseks kasutati sojasrotiga katsegrupis palmirasva (ME 30 MJ/kg; toorrasva 
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995 g/kg). Kaltsiumi ja fosfori sisalduse võrdsustamiseks kasutati sojasrotiga ratsioonis 

lubjakivi (Ca 370 g/kg) ja monokaltsium fosfaati (Ca 167 g/kg ja P 218 g/kg). 

 

Tabel nr 3. Katsesöötade keemiline koostis ja toiteväärtus 

Näitajad 
Silo 1 

(n=4) 

Silo 2 

(n=4) 

Hein 

(n=2) 

Odra- 

jahu 

(n=2) 

Maisi- 

jahu 

(n=2) 

Soja- 

srott 

(n=2) 

Kuum-

pressitud 

rapsi- 

kook 

(n=2) 

Konserv- 

vili 

(n=4) 

Kuivaine, % 29,4 34,7 83 88,1 86,0 87,9 88,7 63,3 

Kuivaines (g/kg):         

   proteiin 179 130 80 142 99 497 373 157 

   toortuhk 90 70 69 21 15 66 69 20 

   toorkiud 259 263 335 46 20 31 101 30 

   toorrasv 30 30 23 22 45 13 107 23 

   N-ta ekstratiivained 453 506 466 769 821 393 350 770 

   kaltsium 14,4 10,1 5,3 0,6 0,5 3,1 8,6 0,8 

   fosfor 2,4 2,7 2,3 4,1 3,6 8,1 12,2 3,5 

   metaboliseeruv  

   energia, MJ/kg 
9,1 9,1 8,4 13,1 14,1 14,0 14,0 13,4 

   metaboliseeruv  

   proteiin 
82 77 69 114 127 197 167 118 

   vatsa proteiinibilanss 37 -2 -39 -42 -106 196 120 -33 

   etanool 4 4 - - - - - 3 

   äädikhape 24 19 - - - - - 4 

   propioonhape 0 0 - - - - - 0 

   iso-, palderjanhape 0 0 - - - - - 0 

   võihape 0,4 1,4 - - - - - 0 

   piimhape 135 124 - - - - - 29 

   1,2 propaandiool 0 0 - - - - - 0 

   2,3 butaandiool 1 3 - - - - - 0 

   happeid kokku 160 145 - - - - - 34 

pH 4,3 4,4 - - - - - 4,0 

Ammoniaak-N 

üld N-st, % 
5,0 4,4 - - - - - 5,9 

 

 

Söödaratsioonide koostamisel lähtuti katsesse valitud lehmade laktatsioonistaadiumist ja 

kehamassist. Mõlema katsegrupi lehmade kuivaine söömuseks arvestati 3,59 % kehamassist 

ehk 23,52 kg, millest 46,8 % ehk 11,0 kg moodustas koresööt. Jõusööda osatähtsus oli 
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sojasrotiga söödaratsioonis 51,4 % ehk 12,1 kg jõusööt ja mineraalsööda osatähtsus 1,8 % 

(tabel 4), samas kuumpressitud rapsikoogi söödaratsioonis (tabel 5) väiksemast 

mineraalsööda kogusest (1,4 % kuivainest) tingituna mõnevõrra suurem (12,2 kg; 51,8 % 

kuivainest). Söödaratsioonide arvestuslikuks kuivainesisalduseks oli 49,1 %. 

 

Tabel 4. Sojasroti katsegrupi söödaratsioon 

Sööt Sööda 

kogus, 

kg 

Sööda 

KA, 

kg 

Ratsioonis 

PR, 

g* 

MP, 

g 

VPB, 

g 

ME, 

MJ 

TR, 

g 

TK, 

g 

Ca, 

g 

P, 

g 

Silo 1 15,31 4,50 806 369 167 41,0 135 1166 64,8 10,8 

Silo2 16,81 6,00 780 462 -12 54,6 180 1578 60,6 16,2 

Hein 0,60 0,50 40 35 -20 4,2 12 168 2,7 1,2 

Odrajahu 6,10 5,25 656 541 -231 68,3 116 315 4,2 21,5 

Maisijahu 2,31 2,00 182 248 -216 28,2 90 60 0,6 5,8 

Konserv-

vili 
3,70 2,50 425 300 -60 34,0 60 70 2,0 11,3 

Sojasrott 2,45 2,17 1113 434 451 30,4 26 74 7,4 15,6 

Palmi rasv 0,180 0,175 0 0 0 5,3 174 0 0 0 

Vitamiin-

mineraal-

sööt** 

0,200 0,198 0 0 0 0 0 0 23,2 4,0 

Sool 0,120 0,119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lubjakivi 0,021 0,021 0 0 0 0 0 0 7,7 0 

MCF 0,089 0,088 0 0 0 0 0 0 14,2 19,2 

Kokku 47,88 23,52 4002 2389 79 266,0 793 3431 187,4 105,6 

1 kg-s kuivaines 170,2 101,6 3,4 11,3 33,7 145,9 8,0 4,5 

*PR – proteiin; MP – metaboliseeruv proteiin; VPB – vatsa proteiinibilanss; ME – metaboliseeruv 

energia; TR – toorrasv; TK – toorkiud; MCF – monokaltsium fosfaat 

** - vitamiin-mineraalsööt – Ca 117 g/kg, P 20 g/kg, Mg 90 g/kg, Na 120 g/kg, S 0,4 g/kg, Mn 

3000 mg/kg, Zn 5100  mg/kg, Cu 1200 mg/kg, I 160 mg/kg, Co 25  mg/kg, Se 40 mg/kg, A vitamiin 

500 RÜ/kg, D3 vitamiin 150 RÜ/kg, E vitamiin 3000 mg/kg. 
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Tabel 5. Kuumpressitud rapsikoogi katsegrupi söödaratsioon 

Sööt Sööda 

kogus, 

kg 

Sööda 

KA, 

kg 

Ratsioonis 

PR*, 

g 

MP, 

g 

VPB, 

g 

ME, 

MJ 

TR, 

g 

TK, 

g 

Ca, 

g 

P, 

g 

Silo 1 15,31 4,50 806 369 167 41,0 135 1166 64,8 10,8 

Silo 2 16,81 6,00 780 462 -12 54,6 180 1578 60,6 16,2 

Hein 0,60 0,50 40 35 -20 4,2 12 168 2,7 1,2 

Odrajahu 5,35 4,60 575 474 -202 59,8 101 276 3,7 18,9 

Maisijahu 2,31 2,00 182 248 -216 28,2 90 60 0,6 5,8 

Konserv-

vili 
3,70 2,50 425 300 -60 34,0 60 70 2,0 11,3 

Kuum-

pressitud 

rapsikook 

3,54 3,10 1194 515 415 44,0 369 363 30,1 37,5 

Vitamiin-

mineraal-

sööt** 

0,200 0,198 0 0 0 0 0 0 23,2 4,0 

Sool 0,120 0,119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokku 47,94 23,52 4002 2403 72 265,8 947 3681 187,7 105,7 

1 kg-s kuivaines 170,2 102,2 3,1 11,3 40,3 156,5 8,0 4,5 

*PR – proteiin; MP – metaboliseeruv proteiin; VPB – vatsa proteiinibilanss; ME – metaboliseeruv 

energia; TR – toorrasv; TK – toorkiud; MCF – monokaltsium fosfaat 

** - vitamiin-mineraalsööt – Ca 117 g/kg, P 20 g/kg, Mg 90 g/kg, Na 120 g/kg, S 0,4 g/kg, Mn 3000 

mg/kg, Zn 5100  mg/kg, Cu 1200 mg/kg, I 160 mg/kg, Co 25  mg/kg, Se 40 mg/kg, A vitamiin 500 

RÜ/kg, D3 vitamiin 150 RÜ/kg, E vitamiin 3000 mg/kg. 

 

2.1.3. Söödaproovide kogumine ja laboratoorsed analüüsimeetodid 

 

Katse eelselt toodi ja analüüsiti söödaproovid igast söödapartiist söödaratsioonide 

koostamiseks. Silodest ja konservviljast võeti arvestusperioodi 1., 3. ja 5. põhiperioodi 

päeval proov ning saadeti laboratooriumisse. Jõusöötadest võeti samuti 1., 3. ja 5. 

põhiperioodi päeval 500 g proov, millest 5. päeval moodustati iga üksiku jõusööda 

koondproov laboratooriumisse saatmiseks.  

Söödaproovid analüüsiti Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi 

söötmisosakonna sööda ja ainevahetuse uurimise laboratooriumis üldtunnustatud 

metoodikate järgi. Söötades määrati kuivaine-, toortuha-, proteiini-, toorkiu-, toorrasva-, 

kaltsiumi- ja fosforisisaldus. Konserveeritud söötadest määrati lisaks fermentatsiooni-
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kvaliteedi näitajad. Kuivainesisaldus määrati termostaadis, kus söödaproovi kuivatati 130 ºC 

juures konstantse kaaluni. Toortuhasisaldus saadi teada pärast proovi 6-tunnist põletamist 

muhvelahjus temperatuuril 550 ºC. Proteiini- ja ammoniaaklämmastikusisaldus määrati 

Kjeldahli meetodil (N x 6,25) analüsaatoriga Kjeltec Auto 2300, toorkiusisaldus Fibretec 

süsteemiga ja toorrasvasisaldus Soxtec Estonian 2043 analüsaatoriga. Toortuha lahusest 

määrati kaltsium ning fosfor, vastavalt siis trilonomeetriliselt ja kolorimeetriliselt kollase 

kompleksühendi põhjal. Lenduvad rasvhapped ja piimhape määrati gaaskromatograafiga 

Agilent 7890A ja pH portatiivse pH meetriga Hanna HI2210. Saadud toitainete sisalduse 

alusel arvutati söötade toiteväärtused: metaboliseeruva energia (Oll 1995) ja 

metaboliseeruva proteiini sisaldus ning vatsa proteiinibilanss (Kärt jt 2002). 

 

 

2.1.4. Piimaproovide kogumine ja laboratoorsed analüüsimeetodid 

 

Piimakogused märgiti üles katse eelselt ja 1., 3. ning 5. põhiperioodi igal lüpsikorral 

(kolmekordne lüpsmine). Piimaproovid koguti katse eelselt ja 1., 3. ning 5. põhiperioodi 

päeval lõunasest lüpsikorrast. Piimaproovi võtmiseks kasutati DeLaval kontroll-lüpsi 

seadmeid, mis ühendati paralleel-lüpsiplatsil lüpsisüsteemi külge. Piimaproovi anumasse 

kogunenud proovi loksutati ühtlasema piimaproovi saamiseks ning seejärel kallati see 

jõudluskontrolli piimaproovi anumasse, mis sisaldas piimaproovi säilitamiseks 

konserveerimisainet Bronopol. Korraga koguti loomalt 40 ml piima. Kolme päeva 

piimaproovid koguti Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS kastidesse ning 

transporditi piimaanalüüside laboratooriumisse edasiseks analüüsimiseks. 

Piimaproovid analüüsiti CombiFoss analüsaatoril standardi IDF 141, EVS-EN ISO 13366-2 

ja PL-PR-2 järgi. Määrati rasva-, valgu-, laktoosi- ja karbamiidisisaldus, somaatiliste 

rakkude arv ning külmumistäpp. 
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2.1.5. Katseandmete statistiline töötlus 

 

Katseandmeid töödeldi variatsioonistatistiliselt kasutades programmi MS Excel 2010. Leiti 

tunnuste keskmised väärtused, toodi välja standardhälve, miinimum ja maksimum. Tunnuste 

vahelisi erinevusi kontrolliti korduvmõõtmiste dispersioonanalüüsiga. 

EKM-piima ehk energia järgi korrigeeritud mõõtpiima (4,0 % rasva, 3,3 % valku) kogus leiti 

järgnevalt (Sjaunja jt 1990): 

Y = P * (383 * R + 242 * V + 783,2) / 3140,             (1.1) 

kus Y on EKM-piima kogus (kg); 

P on naturaalpiima kogus (kg); 

R on naturaalpiima rasvasisaldus (%); 

V on naturaalpiima valgusisaldus (%). 
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2.2 Tulemused ja arutelu 

2.2.1. Söödaratsioonis kasutatud proteiinsööda mõju söömusele ja piimajõudlusele 

 

Mõju söömusele ja piimajõudlusele hinnati kahest proteiinsöödast lähtuvalt. Sojasroti grupis 

olnud lehmadega võrreldes olid kuumpressitud rapsikoogi ratsiooni saanud lehmade 

kuivaine söömus suurem. Lehmad sõid päevas keskmiselt söödaratsioonide kuivainet 

sojasroti katsegrupis 22,7±0,32 kg ja rapsikoogi katsegrupis 23,1±0,28 kg. Kuivaine söömus 

gruppides erines statistiliselt oluliselt (P < 0,05), kuid me ei saa siinkohal antud näitaja osas 

piimajõudlusega paralleele tõmmata, sest söödeti mitte ainult katseloomi vaid kõiki 

aedikutes olevaid lehmi. Positiivse tulemuse rapsil baseeruvat proteiinsööta kuivaine 

söömust hinnates said ka Huhtanen jt (2011). Leiti, et katseloomade kuivaine tarbimine 

suurenes rapsisrotti söötes statistiliselt oluliselt (P < 0,01), võrreldes sojasroti kuivaine 

söömusega. Gidlund jt (2013) tegid katse 28 lehmaga, milles võrreldi rapsi- ja sojasrotti 

erinevate kontsentratsioonide (madal, keskmine, kõrge) mõju kuivaine söömusele. Katse 

tulemusena leiti, et söödaratsioonide kuivaine söömus oli kõigil rapsisrotti sisaldanud 

söödaratsioonide puhul kõrgem. Sarnaselt eelmiste uuringutega leidsid ka Rinne jt (2012), 

et lehmad sõid rapsikoogiga söödaratsiooni kuivainet rohkem (+1 kg) kui sojakoogiga 

söödaratsiooni kuivainet (P <0,05). 

Katselehmade piimatoodang oli tendentslikult (P < 0,1) suurem kui proteiinsöödana kasutati 

söödaratsioonis kuumpressitud rapsikooki (tabel 6). Võttes piimakoguse arvestusse lisaks 

piima rasva- ja valgusisalduse leidsime, et EKM-piima toodang on rapsikoogiga söödetud 

lehmadel statistiliselt oluliselt suurem (P < 0,05). Võrreldes sojaoal baseeruva 

proteiinsöödaga on piimatoodang rapsil baseeruvat proteiinsööta söötes kõrgem ka teiste 

teadlaste andmetel (Rinne jt 2012; Martineau jt 2013). Martineau jt (2014) rapsisrotiga 

tehtud katsest selgus, et suurendades söödaratsioonis rapsisroti kogust 10 % võrra suurenes 

lehmade piimatoodang päevas 0,74 kg. Rinne jt (2012) tehtud 5x4 Ladina ruudu katsetes 

viie vatsafistuliga lehmal oli proteiinsööda mõju piimatoodangule samuti märkimisväärne, 

vahe EKM-piima toodangus oli rapsikoogi (võrreldes sojakoogiga) kasuks (+1,8…2,1 kg) 

ja statistiliselt oluline (P < 0,01). Martineau jt (2013) järeldasid meta-analüüsist, et rapsisroti 

osakaalu suurendamine ratsioonis 10 %, tõstab piima valgusisaldust 0,02 % ühiku võrra ja 

vähendas piima rasvasisaldust 0,08 % ühiku võrra.  
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Tabel 6. Lehmade piimajõudluse andmed 

Näitajad 
Sojasroti katsegrupp Rapsikoogi katsegrupp P- 

väärtus x̄* s min. maks. x̄ s min. maks. 

Piim, kg 28,6 6,15 16,2 40,4 32,7 4,87 20,8 42,2 0,071 

EKM piim, 

kg 
30,4 4,15 20,9 37,7 34,7 5,95 20,3 44,8 0,038 

Rasv % 4,72 0,99 3,20 6,54 4,58 0,70 3,72 6,03 0,670 

Rasv kg 1,30 0,14 1,05 1,62 1,49 0,32 0,77 1,93 0,060 

Valk % 3,34 0,25 2,78 3,70 3,32 0,18 3,08 3,63 0,870 

Valk kg 0,95 0,21 0,52 1,28 1,08 0,16 0,73 1,38 0,082 

Karbamiid, 

mg/l 
302 53,0 180 382 260 26,6 209 309 0,013 

* x̄- aritmeetiline keskmine, s - standardhälve, min. - minimaalne tulemus, maks. - maksimaalne tulemus 

 

Katse rapsi- ja sojasroti erinevuste hindamiseks tehti 30 kõrgetoodangulise holsteini tõugu 

lehmaga (Sanches, Claypool 1983). Sarnaselt käesoleva magistritööga katseloomade 

piimatoodangute vahel statistiliselt olulist tulemust ei leitud (P ˃ 0,05), kuid lineaarne 

võrdlus näitas rapsisrotti saanud lehmadel 3,22 kg suuremat piimatoodangut lehma kohta 

päevas. EKM-piima puhul oli piimajõudlus võrreldes sojasrotiga veelgi suurem, keskmiselt 

4,06 kg päevas. Maxin jt (2013) poolt tehtud katsetes oli rapsi- ja sojasrotti söönud lehmadel 

piimatoodang sarnane. Nende katse eesmärk oli hinnata proteiinsöötades asendamatute 

aminohapete kättesaadavust piimasünteesiks. Rapsisroti ratsiooni söönud lehmadel ei 

esinenud asendamatute aminohapete puudust, samas kui sojasroti puhul leiti, et 

piimatoodangut limiteerib aminohape metioniin. Nad seostasid varasemate katsete 

piimatoodangu tõusu arvatava rapsikoogi parema aminohappelise koostisega teiste 

proteiinsöötade ees. 

Valgu – ja rasvasisalduses ning toodangus esines katsegruppide vahel küll erinevusi, kuid 

need ei olnud statistiliselt olulised. Valgutoodang andis proteiinsöötade võrdluses 

tendentsliku erinevuse, rapsikoogi kasuks, arvatavasti tingituna suuremast päevasest 

piimatoodangust rapsikoogi katsegrupis (P < 0,1). Gidlund jt (2013) söötmiskatses ei 

esinenud lehmadel piima valgu- ja rasvasisalduses märkimisväärseid erinevusi, kuid 

rapsikooki söönud lehmad tootsid, võrreldes sojasrotti söönud lehmadega, rohkem 

piimavalku päevas (P < 0,02). 
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Statistiliselt erinev oli ka piima karbamiidisisaldus (P < 0,05). Karbamiid on imetajatel 

proteiinainevahetuse lõpp-produktiks (Ots 2005). Optimaalne piima karbamiidisisaldus jääb 

vahemikku 150...270 mg/l (Söötmise…). Lehmadel, kes said sojasrotiga söödaratsiooni oli 

piimas keskmine karbamiidisisaldus 42 mg/l kõrgem kui kuumpressitud rapsikooki söönud 

lehmadel (vt tabel 6). Analoogse statistilise erinevuse leidsid oma katsetes Maxin jt (2013). 

Võrreldes rapsikooki teiste proteiinsöötadega said nemad piimakarbamiidi tulemuseks 

97 mg/l rapsisrotti ja 114 mg/l sojasrotiga ratsiooni söötes. Gidlund jt (2013) katses oli 

karbamiid mg/l rapsikooki saanud lehmaadel statistiliselt oluliselt madalam, kui sojasroti 

grupil (P < 0,01). Sojasrotiga söödetud lehmade kõrgem piima karbamiidisisaldus on 

arvatavasti seotud peensooles imendunud aminohapete ebaefektiivsemas kasutamises 

(ebasobivam aminohapete profiil) piimavalgu sünteesil. Seda kinnitavad ka Ots (2005) 

uuringud, milles leiti, et peensooles imendunud aminohappeid kasutasid rapsikoogiga 

söödetud lehmad 4,8 % ühiku võrra paremini kui sojasrotiga söödetud lehmad (P < 0,005). 

Proteiini ebaefektiivset kasutamist loomorganismis peegeldab piima karbamiidisisaldus üle 

270 mg/l. Sellisel juhul jääb suur osa proteiinist vatsabakteritele kättesaamatuks ja 

väljutatakse peamiselt uriiniga. Kõrge piima karbamiidisisaldus põhjustab lehmal erinevaid 

tervisehädasid nagu sigimishäireid, elujõuetute vasikate sündi, vastupanuvõime langust 

nakkushaigustele jne.  

Rapsikoogiga ratsiooni söövad lehmad paremini, suurenevad nii piima kui ka piima rasva- 

ja valgutoodang ning söödaproteiini kasutamise efektiivsus. Gidlund jt (2013) leidsid 

samuti, et sojasrotti võib edukalt asendada rapsikoogiga, ilma, et piimajõudlus langeks, 

pigem tõestatud selle positiivset efekti. 

 

 

2.2.2 Söödaratsioonides kasutatud proteiinsöötade majanduslik aspekt 

 

Söötmiskatsete läbiviimisel lähtutakse võrdsuse printsiibist, mis tähendab, et katsetulemused 

peavad olema omavahel võrreldavad. Sellest lähtuvalt koostati ka antud uurimistöö tarbeks 

söödaratsioonid. Lehmade kehamass ja laktatsioonijärk määrasid ära lehmadele söödetava 

sööda kuivaine koguse ja selles kuivaines oleva jõusööda osatähtsuse (vt tabelid 4 ja 5). 
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Lisaks, võrdsustati nii söödaratsioonide energia ja proteiini kui kahe olulisema toitefaktori 

ning kaltsiumi ja fosfori kui kahe olulisema mineraalelemendi sisaldused söödaratsiooni 

ühes kuivaine kg-s. Arvestati veel asjaolu, et võimalikult palju saaks kasutatud farmis 

kohapeal toodetud söötasid. Viimaste osas olid kulutused juba tehtud ja nende asendamist 

ostusöötadega ei saanud pidada otstarbekaks. Eeltoodust lähtuvalt kujunesid 

söödaratsioonides kasutatavad söödad ja nende maksumus (tabel 7). 

 

Tabel 7. Söödaratsiooni komponentide ja söödaratsiooni maksumus kokku ja toodetud 

piimaühiku kohta 

Näitajad 
1 kg sööda hind, 

EUR 

Sojasroti katse-

grupi, EUR  

Kuumtöödeldud rapsi-

koogi katsegrupp, EUR 

Silo 1 0,12 0,14 0,14 

Silo 2 0,12 0,24 0,24 

Hein 0,10 0,06 0,06 

Odrajahu 0,15 0,92 0,80 

Maisijahu 0,19 0,44 0,44 

Konservvili 0,12 0,44 0,44 

Sojasrott 0,41 1,01 - 

Rapsikook 0,28 - 0,99 

Palmirasv 1,20 0,21 - 

Vitamiin-mineraalsööt* 0,45 0,09 0,09 

Keedusool 0,10 0,01 0,01 

Monokaltsium fosfaat 0,90 0,09 - 

Lubjakivi 0,20 0,01 - 

Söödaratsiooni maksumus 

kokku 
- 3,66 3,21 

Kulus söötadele 1 kg 

piima tootmiseks 
- 0,128 0,098 

Kulus söötadele 1 kg 

EKM-piima tootmiseks 
- 0,120 0,093 

** - vitamiin-mineraalsööt – Ca 117 g/kg, P 20 g/kg, Mg 90 g/kg, Na 120 g/kg, S 0,4 g/kg, Mn 3000 

mg/kg, Zn 5100  mg/kg, Cu 1200 mg/kg, I 160 mg/kg, Co 25  mg/kg, Se 40 mg/kg, A vitamiin 500 

RÜ/kg, D3 vitamiin 150 RÜ/kg, E vitamiin 3000 mg/kg. 

 

Söödaratsioonides kasutatav koresööt (silo, hein) toodeti farmis kohapeal ja selle hind 

kujunes vastavalt tootmise kuludele. Vastavalt tootmise kuludele kujunesid ka 

söödaratsioonides kasutatud odrajahu ja konservvilja hind, sest loomade söötmiseks 

vajaminev teravili kasvatati farmis kohapeal. Sojasroti ja kuumpressitud rapsikoogi 
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katserühma lehmade söödaratsiooni omatoodetud söötade maksumus oli vastavalt 1.80 ja 

1.68 eurot päevas. Erinevus hinnas tulenes 0,8 kg väiksem odrajahu kogus rapsikoogi 

söödaratsioonis. Väiksem odrajahu kogus kuumpressitud rapsikoogi söödaratsioonis oli 

tingitud rapsikoogi, võrreldes sojasrotiga, väiksemast proteiinisisaldusest (37,3 % vs. 

49,7 %). Tulenevalt viimasest saime isonitrogeensete söödaratsioonide koostamiseks 

sojasrotti söödaratsiooni lülitada väiksema koguse vastavat proteiinsööta (koguseliselt  

- 1,1 kg). Arvestades viimast ja sojasroti mõnevõrra kallimat ühe kg hinda (+ 0,13 eurot) 

olid söödaratsioonides kasutatavate proteiinsöötade hind samaväärne (vt tabel 7).  

Sünteesitav piima hulk on otseselt seotud söödaratsiooni energiasisaldusega. Koostatud 

söödaratsioonid nägid lisaks omatoodetud teraviljale ühe energiasöödana mõlemale 

katsegrupile ette võrdse koguse (2,3 kg) maisijahu. Et aga sojasroti, võrreldes kuumpressitud 

rapsikoogi, söödaratsiooni energiasisaldus jäi madalamaks (- 0,14 MJ/kg kuivaines; 0,8 kg 

rohkem odrajahu ei kata 1,1 kg väiksemat sojasroti kogusest saadavat energiat) tuli sinna 

isonitrogeensuse säilitamiseks lülitada energiasööt, mis proteiini ei sisalda. Kõige 

sobilikumaks osutus 0,18 kg palmirasva lülitamine sojasroti söödaratsiooni, samas ratsiooni 

hinda suurendas see 0,21 euro võrra päevas. 

Kulu vitamiin-mineraalsöödale ja keedusoolale olid mõlemas söödaratsioonis võrdne (0,10 

eurot päevas). Samas, kuumtöödeldud rapsikook sisaldab rohkem nii kaltsiumit ja fosforit 

kui sojasrott (vt tabel 3), lisaks on söödaratsioonis kasutatav rapsikoogi kogus suurem. Et 

nüüd nimetatud mineraalelementide sisalduse osas ühes kuivaine kg söödaratsioonid 

võrdsustada lisati sojasroti katsegrupi ratsiooni fosfori tarbe katmiseks monokaltsium 

fosfaati ja kaltsiumi tarbe katmiseks lubjakivi. Viimane aga suurendas ratsiooni hinda kokku 

0,1 euro võrra päevas. 

Summeerides söödaratsioonides kasutatavad komponentide maksumused leidsime, et 

sojasroti söödaratsioon on 0,45 euro võrra päevas kallim. Arvestades aga söödaratsiooni 

maksumuse ühe kg toodetud piima kohta näeme, et võrdsetes tingimustes toodavad lehmad 

rapsikooki süües ühe kg piima 1,3 korda odavamalt kui sojasrotti süües. 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Käesolevas magistritöös anti kirjanduse põhjal ülevaade proteiinist kui toitefaktorist ja 

lüpsilehmade proteiinseede iseärasustest. Selgitati piimasünteesi olemust ja seda mõjutavaid 

faktoreid. Anti ülevaade Eestis enam kasutatavatest proteiinsöötadest. Magistritöö 

põhieesmärgiks oli uurida proteiinsöötade, sojasroti ja rapsikoogi, mõju lehmade 

piimajõudlusele. Samuti vaadeldi nimetatud proteiinsöötade majanduslikku aspekti, 

selgitades 1 kg piima tootmiseks vaja mineva söödaratsiooni maksumuse. 

Uuring viidi läbi Pärnumaal asuvas põllumajandusettevõttes Weiss OÜ Vahtra 

vabapidamisega tootmisfarmis. Katse kestis kokku 30 päeva, millest adaptsiooniperiood 

kestis 9, katse eelperiood 16 ja põhiperiood 5 päeva. Katse viidi läbi 26 eesti holsteini tõugu 

piimalehmaga, kes jaotati laktatsioonipäevade, kehamassi ja piimatoodangu alusel kahte 

võrdsesse katsegruppi: 1. sojasroti katsegrupp ja 2. kuumpressitud rapsikoogi katsegrupp. 

Mõlema katsegrupi söödaratsioonid olid isoenergeetilised (11,3 MJ/kg kuivaines) ja 

isonitrogeensed (170 g/kg kuivaines). Samuti võrdsustati söödaratsioonide kaltsiumi 

(8,0 g/kg kuivaines) ja fosfori (4,5 g/kg kuivaines) sisaldused. Katselehmi söödeti 

täisratsioonilise segasöödaga kaks korda päevas. Söödaratsioonide söömuse hindamiseks 

kaaluti söödamikseriga söötmisgruppidele ette antud ja järele jäänud sööda kogused, 

andmed registreeriti katsepäevikus. Katse eelselt ja põhiperioodi esimesel, kolmandal ja 

viiendal päeval koguti söötade keskmised proovid, registreeriti päevased piimakogused ning 

võeti lõunasest lüpsikorrast  piimaproovid. Katsetulemused analüüsiti kasutades 

tabelarvutusprogrammi MS Excel 2010. 

Kirjandusallikate ja uurimistulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused: 

 Kuumpressitud rapsikooki söönud lehmade kuivaine söömus oli 0,4 kg võrra suurem, 

võrreldes sojasroti katsegrupi lehmadega. Samas me ei saa siinkohal antud näitaja 

osas piimajõudlusega paralleele tõmmata, sest söödeti mitte ainult katseloomi vaid 

kõiki aedikutes olevaid lehmi. Küll toetavad rapsil baseeruvate proteiinsöötade 

suuremat söömust, võrreldes sojasrotiga, teaduskirjanduses toodud andmed. 

 Rapsikoogiga söödetud katselehmade piimatoodang oli tendentslikult (P < 0,1) 

suurem (+ 4,1 kg) sojasrotiga söödetud katselehmade omast. Võttes piimakoguse 
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arvestusse lisaks piima rasva- ja valgusisalduse leidsime, et EKM-piima toodang on 

rapsikoogiga söödetud lehmadel statistiliselt oluliselt suurem (+ 4,3 kg; P < 0,05). 

 Katsegruppide vaheline piima valgu- ja rasvasisaldustes erinevused puudusid. Küll 

oli aga rapsikoogiga söödetud katselehmade suuremast piimatoodangust tingituna 

tendentslikult (P < 0,1) suurem piima rasva- ja valgutoodang, vastavalt + 0,19 kg ja 

+ 0,13 kg päevas. 

 Sojasrotiga, võrreldes rapsikoogiga, söödetud katselehmade piima karbamiidi-

sisaldus oli 42 mg/l kõrgem (P = 0,013). See on arvatavasti seotud peensooles 

imendunud aminohapete ebaefektiivsemas kasutamises (ebasobivam aminohapete 

profiil) piimavalgu sünteesil. 

 Võttes söödaratsioonide koostamisel arvesse võrdsuse printsiipi (söödaratsioonid 

olid isoenergeetilised, isonitrogeensed ja sisaldasid ühes kuivaine kg võrdse koguse 

kaltsiumit ja fosforit) leidsime, et sojasroti söödaratsioonis kasutatavate 

komponentide maksumus kokku oli 0,45 euro võrra päevas kallim kui rapsikoogi 

söödaratsioonis. Arvestades söödaratsioonide maksumust ühe kg toodetud piima 

kohta näeme, et võrdsetes tingimustes toodavad lehmad rapsikooki süües ühe kg 

piima 1,3 korda odavamalt kui sojasrotti süües. 
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SUMMARY 

In this study, based on the literature, an overview was given about protein as a nutritional 

factor, and the peculiarities of dairy cows’ protein metabolism. The nature of milk synthesis 

was explained, as well as the factors influencing it and an overview of the most commonly 

used protein feeds was given. The main task of this thesis was to examine the effects of 

protein feeds, rapeseed cake and soybean meal, on milk performance. It also considered the 

economic aspects of adding protein feeds to the rations, identifying the price of feed to 

produce 1 kg of milk. 

The study was carried out with Weiss OÜ in Pärnumaa at Vahtra farm in a free-range 

production system. The experiment lasted for a total of 30 days, of which nine days were the 

adaption period, 16 days were the preperiod and five days were accounted for the main 

period. The trial was conducted with 26 Estonian Holstein dairy cows, who were divided on 

the basis of lactation, body weight and milk production into two equal sized experimental 

groups, test group 1 was a soybean meal-fed group and test group 2 was a hot-pressed 

rapeseed cake-fed group. The experimental groups had isoenergetic  (11.3 MJ/kg dry matter) 

and isonitrogenous (170 g/kg of dry matter) rations where calcium (8.0 g/kg of dry matter) 

and phosphorus (4.5 g/kg of dry matter) concentrations were also equalized. The test cows 

were fed mixed feed twice a day. The feed that was given, and the remaining amounts of 

that feed in the different groups was weighed with feedmixer, to evaluate feed intakes. The 

test data were recorded in a logbook. Prior to the test and on the first, third and fifth days of 

the basic period, average feed samples were collected, daily milk yields were recorded and 

milk samples were collected from the afternoon milking. Test results were analyzed using 

the program MS Excel 2010. 

According to the literature and experimental results the following conclusions are 

made: 

 Cows who were fed with hot-pressed rapeseed cake had 0.4 kg higher dry matter 

intake, compared to the soybean meal group. At the same time we cannot assume 

that this is connected with greater milk production, because all the cows in the same 

pen were fed as were the test group cows. Although the data in the scientific literature 
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supports the finding that feeding rapeseed feeds increases dry matter intakes in dairy 

cows. 

 Cows who were fed rapeseed cake had a tendency (P < 0.10) for a higher milk yield 

(+ 4.1 kg) than the soybean ration cows. Additionally, taking the milk fat and protein 

into account it was found that cows fed with rapeseed cake had statistically 

significantly higher (+ 4.3 kg; P < 0.05) ECM milk production.  

 There were no differences between the milk fat and milk protein compositions 

between the two test groups, but the rapeseed cake group cows, had due to the higher 

milk production, a tendency for higher (P < 0.10) milk fat and protein production, 

respectively + 0.19 and + 0.13 kg per day.  

 Cows fed soybean meal had a 42 mg/l higher urea level than the rapeseed meal group 

cows. This is probably related to inefficient use of the amino acids absorbed in the 

small intestine (an inappropriate amino acid profile) during milk protein synthesis. 

 Taking into account, while compiling feed rations, the principle of equality (the 

experimental groups had isoenergetic and isonitrogenous rations with equal 

concentrations of calcium and phosphorus) the total cost of the components used in 

the soybean meal ration was calculated to be 0.45 euros per day more expensive than 

the rapeseed cake ration. Considering the cost of feed per 1 kg of milk production, it 

is concluded that, under equal conditions, cows fed with rapeseed cake produced 

milk 1.3 times less expensively than the soybean ration cows. 
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