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One significant part of dairy farming and its related expenses is formed by reproducing the cattle 
and the expenses related to it. In Estonian dairy farms, the age when cows are removed from the 
cattle has decreased constantly, which means that the number of offspring per one dairy cow during 
their retention period has decreased. Therefore, the ratio of expenses related to reproducing the 
cattle in the total expenses of dairy farming has increased which in turn may increase the 
production price of milk and reduce the competitiveness of Estonian dairy farmers. 
The objective of this Master’s thesis is to specify the economically beneficial options for renewing 
dairy cattle in companies, based on the expenses of raising animals and the purchase costs of young 
cattle. 
Estonian dairy farmers do not keep specific records on expenses incurred on young stock, 
therefore, in order to achieve the objective of the Master’s thesis, the data of the applied research 
Study of the Production Process of Dairy Companies for Developing a System of Performance 

Indicators was used. For analysing the data, descriptive statistics methods were used and the results 
were interpreted using methods of qualitative data collection. The companies that participated in 
the applied study had only submitted the expenses of young stock feed separately and other 
expenses related to raising young stock could be calculated based on the feed expenses, since 
pursuant to previous studies, feed expenses constitute about 60–70% of the total expenses of young 
stock. 
A comparison of the expenses incurred to raise dairy heifers and the possible purchase costs of 
heifers revealed that in 2014, the possible purchase expenses were lower than raising expenses. 
Therefore, in a financial sense it would be more beneficial for a company to purchase dairy heifers, 
but other factors have to be considered as well, which are biosafety, the genetics of the heifers, 
resources at the disposal of the company, the company’s facilities for keeping livestock and the 
company's objectives. 
In order to study the aspects and expenses related to raising young stock, the dairy farmers should 
keep accounts on young stock expenses. 
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SISSEJUHATUS 

 
Eesti piimastrateegias aastateks 2012-2020 märgitud strateegiline eesmärk on 

piimatootmise suurendamine, tootmise tõhususe ja piimalehmade arvukuse tõstmine. 

Tagamaks piimandussektori ahelapõhist jätkusuutlikkust on tarvis suurendada aastast 

piimatootmist kolmandiku võrra, tõstes selleks piimakarja arvukust ja piimatootmise 

tõhusust (Eesti piimanduse strateegia 2012).  

Piimastrateegia vastuvõtmisel 2012. aastal olid selle ideed lennukad. Tänaseks teame, et 

nende ideede elluviimine 2020. aastaks on muutunud üsna ebareaalseks kui mitte 

võimatuks. Hoolimata sellest, et karja suurendamine praegustes oludes ei tule kõne alla, 

tuleb põllumajanduse jätkusuutlikkuseks tagada, et loomade arv ei väheneks kriitilisest 

allapoole ja tootjatel oleks võimalus siiski oma tegevust jätkata.  

Kuigi Eesti piimanduse strateegia esialgses kavandis oli ühe eesmärgina nimetatud 

piimatoodangu suurenemine miljoni tonni piirini (Eesti piimanduse strateegia taustauuring 

2011), siis kinnitatud strateegia dokumendis on jäädud eesmärkidega tagasihoidlikumaks. 

Strateegia näeb ette ka lähiturgude nõudluse kasvu Eesti piima järele, kuid arvestades 

viimastel aastatel kujunenud Venemaa ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid, on strateegia selle 

osa täitmine keeruline. Piimatoodangu suurenemine nii suures mahus ei saa toimuda 

üksnes keskmise väljalüpsi suurenemise arvel, vaid suurendama peab ka piimalehmade 

arvu. Aastatel 2000-2015 on karjade arv Eestis vähenenud peaaegu viis korda (Eesti 

jõudluskontrolli aastaraamat 2015), mis näitab, et tendents on piimakarjakasvatajate arvu 

vähenemine. See aga tähendab, et tegutsevad ettevõtted peavad laienema ja pöörama 

rohkem tähelepanu karja laiendatud taastootmisele. Teiselt poolt mõjutab karja laiendatud 

taastootmist noorloomade väljavedu Eestist. 

2014. aastal piimandussektoris alanud kriisi tingimustes müüvad paljud tootjad oma loomi, 

eelkõige noorloomi, et teha kulutusi üksnes tootvatele üksustele ehk põhikarjale. Selline 

olukord toob kaasa karja taastootmise probleemid, sest paljudes karjades oli juba varem 

karja iive nullilähedane. Kui kriisiolukord leeveneb, siis on tootjatel tarvis kiiresti 

kvaliteetseid loomi ning seega muutub üha tähtsamaks noorloomade sisseostmise teel karja 
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taastootmine, sest oma karja puhul on taastootmistsükkel vähemalt kaks aastat. 

Maksimaalse tootmisvõimsuse taastamiseks uuenevates konkurentsitingimustes ei pruugi 

tootjatel olla nii palju aega.  

Eestis karja taastootmisprogrammiga tegeleva ettevõtte AS Remedium (alates septembrist 

2015 Dimedium AS) juht Sivar Irval on öelnud, et „Karja taastootmine on piimafarmi 

keskpunkt, sest mida sagedamini lehm poegib, seda enam piima ta toodab ja piimafarm 

vajab tootmise jätkamiseks lehmvasikaid. Madal taastootmisefektiivsus on peamiseks 

takistuseks piimafarmide majandusliku edu saavutamisel üle maailma.” (Sander-Sõrmus 

2014) 

Karja taastootmine ei ole oluline üksnes karja suurendamise eesmärgil, vaid on seotud ka 

tavapärase looma elutsükliga. Piima tootmiskulude üheks osaks on taastootmisega seotud 

kulud ehk noorkarja kasvatamise kulud. Eestis on aastatel 2003-2015 lehmade keskmine 

vanus karjast väljaminekul vähenenud 77 kuult 62 kuuni (Piimaveiste aastaaruanded). See 

tähendab, et vähenenud on ka keskmine laktatsioonide ning järglaste arv piimalehma kohta 

tema pidamisaja kestel. Seetõttu on piimatootmiskulude seas suurenenud karja 

taastootmisega seotud kulude osatähtsus ning see omakorda võib suurendada piima 

tootmisomahinda ja vähendada Eesti piimatootjate konkurentsivõimet.  

Mullikate üleskasvatamise kulude jälgimine peaks olema piimakarja kasvatajate jaoks 

oluline, kuna noorkarja kasvatamise kulud moodustavad USA-s läbiviidud uuringute 

põhjal 15-20% piimatootmise kuludest. See on Tozer et al. (2014) ja teiste mitmete 

varasemate uuringute põhjal suuruselt teine või kolmas kuluartikkel loomasöötade ja 

tööjõukulude järel ning oleneb suuresti ettevõtte juhtimise strateegiatest.  

Eesti piimakarja kasvatajate jaoks on noorkari tihti teisejärguline, midagi, mis kaasneb 

piimakarja kasvatusega, sest noorkari ei tooda tulu. Noorkarja kulud on ettevõtete 

raamatupidamises kajastatud piimakarja kuludes, mistõttu ei tajuta noorkarja kulude 

suurust. Seetõttu on probleemiks, et ettevõtjad ei tea, kui palju noorlooma üleskasvatamine 

maksab. Karja uuendamiseks on tavapärane lähenemisviis ise oma karjas sündinud 

vasikate üleskasvatamine, alternatiivseks võimaluseks on olnud noorkarja sisseostmine. 

Kuna Eestis kasutatakse noorkarja sisseostmist vähe, kui üldse, siis puudub üldine 

arusaam, miks nii otsustatakse, kas põhjuseks on, et kogu aeg on nii tehtud või on selle 

taga siiski kaalutletud ja kalkuleeritud otsus.  
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Piimakarja kasvatajad üle kogu maailma tegelevad probleemiga, kuidas toota efektiivselt 

võimalikult palju piima, et saavutada madalad tootmiskulud toodanguühiku kohta. Üha 

keerulisemates majandustingimustes konkureerivad piimakarja kasvatajad peavad tagama 

sööda, head pidamistingimused ja kasvukeskkonna nii põhikarjale kui ka noorkarjale, et 

kindlustada karja jätkusuutlikkus.  

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada piimakarja majanduslikult tasuvama karja 

uuendamise võimalused lähtudes üleskasvatamiskuludest ja noorkarja sisseostukuludest. 

Piimakarjakasvatajatele on oluline teada erinevate karja uuendamise võimalustega 

kaasnevaid kulutusi ja riske, et valida oma karjale sobivaim taastootmise viis.  

Professor Kärt (2012) on öelnud, et noorkarja üleskasvatamise kulud on küllalt suured ja 

kindlasti mõnes farmis tükkmaad suuremad kui välja toodud 15-20% kogu piimatootmise 

kuludest. Töö autorile teadaolevalt on Eesti karjades noorkarja üleskasvatamisega seotud 

kulusid vähe uuritud. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

• selgitada noorkarja kulude arvestuse aluseid ja liigitusi; 

• leida noorkarja kulude osakaal piimakarja kogukuludest ja seda mõjutavad tegurid; 

• selgitada välja noorkarja sisseostu mõjutavad tegurid; 

• teostada võrdlev analüüs noorkarja üleskasvatamiskulude ja noorkarja 

sisseostukulude vahel. 

Käesolev töö koosneb kahes peatükist, millest esimeses selgitatakse piimakarja 

uuendamise mõistet ja käsitletakse karja uuendamise erinevaid võimalusi ning antakse 

ülevaate varasematest uuringutest, mis on läbi viidud, et analüüsida karja 

taastootmiskulude struktuuri. Teine peatükk käsitleb antud töö raames läbi viidava uuringu, 

mille aluseks on Eesti Maaülikooli läbiviidud rakendusuuringu „Piimatootmisettevõtete 

tootmisprotsessi uuring tulemusmõõdikute süsteemi väljatöötamiseks” andmed, 

metoodikat ja materjali ning uuringu tulemuste analüüsi.  
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1. PIIMAKARJA UUENDUSE OLEMUS JA VÕIMALUSED 

 
1.1. Piimakarja uuenduse olemus, vajadus ja seda mõjutavad tegurid 

 
Iga piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtja eesmärk on saada võimalikult rohkem tulu 

piima, tõuloomade ja veiseliha müügist. Selleks on tarvis tervet ja  kõrgetoodangulist 

piimakarja. Et lehma piimajõudlus ja tervis muutub vananedes, tuleb piimakarja pidevalt 

uuendada ehk taastada. Karja uuendamise ehk taastootmise all mõistetakse karjast 

väljaprakeeritud lehmade asendamist noorloomadega (Tõuaretustöö 2014). 

Karja taastootmiseks on kaks võimalust: kas kasvatada üles oma karjas sündinud vasikad 

või osta noorkari sisse. Poikalainen (2006: 63) toob välja, et keskmiselt püsib lehm karjas 

vaid 2-3 laktatsiooni, tuues ilmale 2-3 vasikat. Arvestades seda, et sündinud vasikatest 

pooled on pullvasikad ehk kahe vasika puhul on tõenäosuslikult üks vasikas lehmvasikas, 

suudab selline kari end siiski taastoota.  

Uba (2011a) on välja toonud, et lehmade eluajatoodang küll suureneb, kuid tootlik aeg 

lüheneb ja seega taastoodab karjast väljaläinud lehm oma elu jooksul ainult ühe 

asenduslehma. Sellest tingituna on loomakasvatajal piiratud võimalused karjasiseseks 

selektsiooniks ja tõuloomade müügiks. Kujunenud olukorra lahendusena näeb Uba (2011b) 

noorkarjakasvatuse tähtsustamist ja seemenduspullide hoolikamat valikut, et saada karja 

paremate taastootmisomadustega lehmi. Kui tulevaselt lehmalt saab tema eluaja jooksul 

rohkem vasikaid, siis paraneb aretusliku selektsiooni tase ja on võimalik oma karjas 

rohkem loomi kasvatada. See võib olla vajalik näiteks siis, kui lehmade sunnitud 

prakeerimise tõttu on lehmakohad jäänud mõneks ajaks tühjaks või kui ettevõttel on 

plaanis laieneda. Kui on võimalik suurendada lehmade osatähtsust karjas, siis suureneb ka 

karja keskmine piimatoodang. 

Taastootmisel tuleb karja hoida optimaalse struktuuriga, et sellesse kuuluks vajalikul 

määral nii noorloomi kui täiskasvanud isendeid (Poikalainen 2006: 63). Older (1997:33) on 

veiste vanuserühmad liigitanud alljärgnevalt:  

a) vasikad (kuni kuuenda elukuuni); 

b) lehmikud (7-18 elukuud); 
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c) seemendatud ja tiined lehmikud; 

d) põhikarja lehmad. 

Söötmisest lähtuvalt saab vasikate vanuserühma omakorda jagada võõrutamata ja 

võõrutatud vasikateks, sest nende söödaratsioonid on väga erinevad. Üldjuhul on koostatud 

eraldi söödaratsioonid ka tiinetele mullikatele ja mullikatele vahetult (umbes 2 nädalat) 

enne poegimist ning seega on võimalik ka seemendatud ja tiinete lehmikute vanuserühma 

omakorda kaheks jagada.  

Veiste vanuserühmade osatähtsus karjas ehk karja struktuur oleneb tootmissuunast. Piima 

tootmisel on lehmade osatähtsus märgatavalt suurem, veiseliha tootmisel peab karjas 

olema rohkem noorloomi (Karja struktuur 2014). 

Schulz ja Gunn (2014: 1) toovad välja ettevõtte ressurssidega seotud tegurid, mis 

mõjutavad karja struktuuri: 

1) sööda kulud – kõige suurem osakaal (Hoffmann (2003: 3-4) toob välja, et ca 60-

70%) looma üleskasvatamise kogukuludest; 

2) keskkonnaalased kitsendused – kas piirkonnas on lubatud loomapidamine ja kas on 

piisavalt sööda tootmise võimalusi; 

3) mullikate kasvatamiseks sobivate tingimuste olemasolu – kas ettevõttel on hooneid, 

heinamaad ja inventari, et noorkari üles kasvatada. 

Kui eelpoolnimetatud tegurid on seotud ettevõtte ja tema kasutada olevate ressurssidega, 

siis teiselt poolt mõjutavad karja struktuuri ka piimakarja kasvatusega seotud 

juhtimisotsused: esmapoegimise vanus, väljaprakeerimine nii põhi- kui ka noorkarjast.  

Selleks, et arvutada välja lehmvasikate arv, mille peab igal aastal alles jätma, et säilitada 

karja suurus arvestades loomade vanust karjaga liitumisel ja karjast väljajäävate loomade 

hulka, kasutatakse valemit (Goodling 2012): 

HS×(AFC÷24)×CR×(1+NCR),         (1.1) 

kus 

HS – karja suurus (lüpsi- ja kinnislehmad); 

AFC – keskmine esmapoegimise vanus; 

CR – väljaprakeerimismäär; 

NCR – piimakarjaga mitteliituvate noorloomade määr. 
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Näiteks 100-pealise karja puhul, kus esmapoegimise vanus on 25 kuud, väljaprakeerimise 

määr 35% ning karjaga mitteliituvate mullikate määr 10%, on iga-aastane vajadus 40 

lehmvasikat (100 x (25/24) x 0,35 x (1+0,1) =40). Tozer ja Heinrichs (2001: 1842) toovad 

välja, et mida vähem noorloomi on oma karja jaoks vaja, seda rohkem on võimalik 

piimakarja kasvatajal ülejäävaid noorloomi müüa sellises vanuses, kus nad toovad enim 

tulu.  

Joonis 1 iseloomustab piimakarja struktuuri ja seda mõjutavaid põhilisi juhtimisotsustega 

seotud tegureid. Kui mullikas poegib, liigub ta põhikarja ning kui sündinud vasikas on 

lehmvasikas, läheb ta noorkarja. 

 

Joonis 1. Piimakarja struktuur ja peamised tegurid, mis mõjutavad loomade arvu igas 

loomarühmas (Wattiaux, McCullough 2015: 101) 

 
Põhikarja suurust mõjutavad esmapoegimise vanus ja väljaprakeerimise määr. Põhikarja 

kuuluvad nii esmapoeginud lehmad, mitmendal laktatsioonil olevad lüpsilehmad kui ka 

kinnislehmad. Noorkarja suurus oleneb põhikarja lehmade poegimiste arvust, mida 

mõjutavad lehmade arv ja poegimisvahemik, sündinud vasikate soost, noorkarja 

väljaprakeerimisest ja karjaga mitteliituvatest noorloomadest.  

Older (1997:32) liigitab taastootmise lihtsaks ja laiendatud taastootmiseks. Taastootmine 

üksnes karja suuruse säilitamiseks on normaalne ehk lihtne taastootmine. Samaaegne 

põhikarja uuendamine ja lehmade arvu suurendamine tähendab laiendatud taastootmist.  
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Suuresti sõltub karja uuendamise viisi valik ettevõtte kasutada olevatest ressurssidest – nt 

põhikarja suurus ja olukord, olemasolevad hooned, kasutatav maa, tööjõu kättesaadavus, 

investeerimisvõimalused. Põhikarja suurusest ja olukorrast sõltub, kas ettevõttel on 

võimalik oma karjast saada piisavalt noorloomi ettevõtte tegevuse jätkamiseks.  

Olemasolevatest hoonetest sõltub, kas on piisavalt head pidamistingimused nii noorkarjale 

kui põhikarjale ning kas haiguste leviku tõkestamiseks on võimalik noorloomad ja põhikari 

panna eraldi hoonetesse. Kasutatava maa hulgast sõltub, kas ettevõttel on piisavalt 

rohumaad, et toota sööta nii noor- kui põhikarjale. Tööjõu kättesaadavus on probleemiks 

just spetsialistide nt veterinaararstide, loomakasvatusjuhtide, farmijuhtide osas. Nende 

spetsialistide puudumine või ebapädevus võivad olla takistuseks jätkusuutliku karja 

kasvatamisel. Investeerimisvõimalustest sõltub, kas ettevõttel on võimalik soetada 

kaasaegset tehnikat ja ehitada heade pidamistingimustega lautasid, et loomad püsiksid 

tervena kaua karjas.  

Otsust, kas osta või kasvatada noorloomad, mõjutavad nii finantsilised kui ka 

mugavuslikud tegurid. Arvesse tuleb võtta nii lühiajalist kui ka pikaajalist finantsaspekti, 

kuid kindlasti mängivad rolli ka mugavuse kaalutlusel tehtud otsused. Tavapärase 

lähenemisega kasvatatakse üles oma karjas sündinud lehmvasikad. Noorkarja sisseostmisel 

tuleb leida ettevõte, kust mullikad osta. Whittieri (2012) arvates on oluline see, kuidas 

sisseostetavate noorloomade geneetiline, fenotüüpne ja käitumuslik iseloom sobivad farmi 

vajadustega.  

Piimakarja jätkusuutlikuks tegutsemiseks on oluline arvestada karja struktuuriga, et 

loomade väljaprakeerimine ei põhjustaks põhikarja vähenemist. Kuna Eesti piimastrateegia 

strateegiliste eesmärkide täitmiseks on tarvis suurendada piimalehmade arvu, see tähendab 

laiendatud taastootmist, siis peab seda võimaldama ka karja taastootmise võimekus.  

Piimastrateegia koostamiseks Uba (2013: 34) poolt läbi viidud karja taastootmisanalüüsist 

selgus, et lehmikuid jätkub napilt praagitud lehmade asendamiseks, aga mitte karjade 

suurendamiseks. 2010. aastal analüüsi tehes arvati, et noorkarjast väljaprakeerimise 

peamine põhjus on haigused, mitte aga loomaomaniku soov noorkarjakasvatust vähendada.  
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1.1. Piimakarja (loomakasvatuse) kulud  

 

1.1.1. Kulude liigitus tegevuse ja käitumise alusel 

 
Ettevõtte kulud ja erinevad kululiigid sõltuvad tema tegevusvaldkonnast, kuid kõigi 

ettevõtete puhul on ühine, et selleks, et teenida tulu, on tarvis teha eelnevalt kulusid. Karu 

(2008: 44-45) selgitab, et kulu tekib ressursi kasutamisel organisatsiooni eesmärkide 

saavutamiseks ja vajalike strateegiate elluviimiseks tehtavate tegevuste tulemusena. Iga 

ressurssi tuleb kasutada väärtuse loomiseks, vastasel juhul on ressurss raisatud. Kulude 

arvestus ei ole üksnes toodete ja teenuste kulude teada saamine ja 

raamatupidamisdokumentides kajastamine, vaid see annab ka infot kas ettevõtte tegevus on 

kasumlik. 

Kuluarvestus jälgib kulude kajastamist nii ettevõtte finantsarvestuse protsessis 

(raamatupidamisregistrites, varude maksumuse kujunemisel ja kajastumisel bilansis, 

realiseeritud kaupade kulu kujunemisel kasumiaruandes) kui ka kulude analüüsi ja selle 

rakendusi ettevõtte siseses juhtimisarvestuse protsessis (toodete ja teenuste omahinna 

kalkuleerimisel, kulude planeerimisel, hinnakujundusel jne.) (Haldma, Karu 1999, lk 10). 

Enne kui tehakse mingeidki katseid kulude kogumiseks, analüüsimiseks ja kontrollimiseks, 

on tähtis, et kõik kulud (tööjõule, materjalile, üldkulud jne.) oleksid täpselt liigitatud ning 

et oleks võimalik määrata nende koht kuluarvestuse süsteemis (otse kuluühikutele või 

kaudselt kulukeskustele). Haldma, Karu (1999: 32) toovad kulude liigitamise eesmärgina 

välja samaliigiliste kuluartiklite rühmitamise teel süsteemi loomise, et kergendada 

erinevatest kuludest parema ülevaate saamist. Liigitamisel tuleb lähtuda konkreetse 

ettevõtte kuluarvestuse eesmärgist ja kulude otstarbest. Kulude analüüsi põhieelduseks on 

kõikide kuluartiklite korralik liigitamine.  

Karu (2008: 105) nimetab kulude liigitamiseks tegevust, mille käigus eristatakse erinevad 

kuluelemendid ja grupeeritakse need loogilistesse gruppidesse lähtuvalt kulude olemusest 

(püsivad, muutuvad, väärtust lisavad jt), funktsioonidest (tootmiskulud, müügikulud jt.) või 

kasutamisest majandusüksustes. Selleks, et võimalikult täpselt kuluobjektide kulusid 

arvestada, tuleb seostada organisatsiooni väljunditeks olevad kuluobjektid tehtud kuludega. 

Tehtud kulud tuleb liigitada lähtuvalt organisatsiooni väljunditeks olevatest 
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kuluobjektidest: otsekulud ja kaudkulud. Otsekulud on kulud, mida saab otse arvestada 

kuluobjektile. Kaudkulud on kulud, millel puudub vahetu seos kuluobjektiga.  

Tänapäeva ettevõtetes on tavaline, et tegevusmahud (toodangu maht, osutatud teenuste 

maht) on üsna muutuvad. Muutused tegevusmahus muudavad organisatsiooni tulusid ja 

kulusid. Ettevõtte kogukulud käituvad erinevatel tegevusmahtudel erinevalt – muutuvkulud 

muutuvad üldjuhul koos tegevusmahu muutumisega, püsikulud mitte. Karu (2008: 112-

113) defineerib muutuvkulusid kui kulusid, mis olulisusvahemikus muutuvad 

funktsionaalselt tegevusmahu muutumisega. Pikal perioodil on kõik kulud muutuvad, 

lühiperioodil püsikulud ei muutu. Muutuvkulud on need kulud, mis põhjustavad muutuse 

kogukuludes, kui muutub toodetud ühikute arv. Püsikulud on kulud, mis jäävad 

olulisusvahemikus muutumatuks erinevate tegevusmahtude juures teatud ajaperioodil.  

Kuluarvestus sõltub väga palju ettevõtte spetsiifikast. Järelduse tegemiseks kulude 

analüüsimisel peab omama infot kulude liigitamise ja kajastamise kohta, sest vastasel juhul 

ei pruugi andmed olla võrreldavad. 

 
 

1.1.2. Piimakarja kulude liigitus ja arvestus 

 
Piimakarja pidamisel on ettevõttel palju erinevaid kululiike ning see, kui täpset arvestust 

kululiikide lõikes ettevõttes peetakse, sõltub ettevõtte juhtkonnast. Bethard ja Nunes 

(2011) toovad USA-s tehtud uuringu põhjal välja, et piimatootmisettevõtte kolm kõige 

suuremat kuluartiklit on söödakulud, taastootmiskulud ja tööjõukulud, moodustades 65-

72% kogukuludest. 

Moran (2009: 108) jaotab piimakarja kasvatusega tegeleva ettevõtte kulud püsikuludeks ja 

muutuvkuludeks. Muutuvkuludena käsitletakse söödakulusid ning karja ja karja 

pidamishoonete ülalpidamise ja piimatootmisega seotud kulusid. See tähendab, et mida 

suurem on kari ja piimatoodang, seda suuremad on ka need kulud. Püsikulud jaotab Moran 

tegelikeks (või reaalseteks) kuludeks ja arvestuslikeks kuludeks. Kõige levinum 

arvestusliku kulu liik on amortisatsioonikulu. Ökonoomilistes arvestustes on oluline teada 

kõiki kulusid, mitte ainult väljaminekuid. Väiksemates ettevõtetes tuleb kindlasti arvestada 

tasustamata tööjõuga, sest tihti teevad tööd oma pere liikmed või ei arvesta ettevõtte 

omanik endale töötasu. Ka Wolf (2012) juhib tähelepanu, et tuleks välja selgitada, millised 
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oleksid kulud siis, kui selle töö  teeks ära palgatud tööjõud, st alternatiivkulude põhimõttel 

kulude arvestust. 

Tozer et al. (2014) seostavad karjakasvatuse majanduslikke tegureid kulutustega varadele 

ning igapäevastele tegevuskuludele. Varadega seotud kulutuste all mõeldakse remondi ja 

hoolduse kulusid ehitistele, sisseseadele, kinnisvarale ja nendega seotud väljaminekutele. 

Igapäevased tegevuskulud hõlmavad sööda, tööjõu, veterinaarteenuste ning muid 

igapäevase tegevusega seotud kulusid.  

Wolf (2012) nimetab, et piimakarja kasvatuses on kasumlikkuse saavutamisel olulised 

tootmiskulud, mille põhjal juhtkond saab otsustada sisendite efektiivsuse üle ja sellest 

tulenevalt hoida kulusid kontrolli all. Kaasaegses piimakarjakasvatuses kasutataksegi 

juhtimisotsuste tegemiseks kõige enam tootmiskulude näitajaid. Samas kasutavad erinevad 

ettevõtted ja organisatsioonid tootmiskulude arvestamiseks erinevaid põhimõtteid, mille 

tõttu ei pruugi andmed olla võrreldavad.  

Eesti põllumajandustootjatele koostatud infomaterjal „Kattetulu arvestus looma- ja 

taimekasvatuses” (Aamisepp, Persitski 2014), kus on välja toodud kulutused, millega 

loomakasvataja kindlasti peab arvestama, käsitleb muutuvkuludena kindla toodanguliigi 

tootmiseks vajaminevaid kulusid. Loomakasvatuses on nendeks kulud söötadele, 

mineraalainetele, ravimitele, veterinaarteenustele jne. Püsikuludena käsitletakse kulusid, 

millel on tootmise teatud tasemeni kindel suurus, olenemata toodangu mahu või liigi 

muutumisest. Erinevatel ettevõtetel on erinevad püsikulud tulenevalt erinevatest varadest, 

ajaloost jne. Püsikulud on näiteks tööjõukulud, ehitiste, masinate ja seadmete hooldekulud, 

kütuse, elektri, posti- ja sidekulud, jne.  

Wolf (2012) peab tähtsaks nii üldkulude, sööda, kütuse kui ka muude kulude täpset 

jaotamist, seda eriti juhul, kui ühe juhtimise alla on koondatud rohkem kui üks ettevõte. 

Kulude jaotamise proportsioonid tuleb mingi perioodi väga täpse kuluarvestuse alusel 

paika panna ja nende alusel hiljem kulusid jaotada. Michigani ülikoolis läbi viidud uuringu 

(Wolf 2012) alusel jäid need proportsioonid püsima olenemata sellest, kas jälgiti ühe 

nädala või terve hooaja kulusid.  

Aamisepp ja Persitski (2014) koostatud materjalide alusel leitakse piimakarjades kattetulu 

arvestused karja keskmiste näitajate põhjal ning aluseks on karja struktuur. Piimakarjades 
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võetakse kogutoodangu väärtuse arvestamisel arvesse toodetud piim, loomade 

realiseerimisest saadav sissetulek karja taastootmisskeemi alusel, kaasnev- (vasikad) ja 

kõrvaltoodangu (sõnnik) väärtus ning saadavad toetused. Taastootmisskeemi põhjal 

arvutatakse koefitsiendid, et määrata prakeerimisele minevate, karja täienduseks jäävate, 

müüdavate ja hukkuvate loomade arv. Nende koefitsientide alusel arvutatakse iga lehma 

juurde kuuluvate noorloomade arv, arvestades, et realiseeritavate lehmmullikate 

realiseerimiseks võib kuluda kuni 2,5 aastat. Iga lehma juurde kuuluvad noorloomad 

võetakse arvesse söödakulude arvestamisel, mis on kõige suurem muutuvkulu artikkel 

loomakasvatuses. Kattetulu arvestuses tööjõukulud ei kajastu, neid arvestatakse kui 

püsikulusid, sest need ei ole otseses sõltuvuses kasvatatavate loomade arvust. Kattetulu 

arvestuses kajastuvad muutuvkuludes lisaks söödale (rohusööt, jõusööt, piimapulber, piim) 

kulud allapanule, jõudluskontrollile, seemendusele, ravimid ja veterinaarteenused ning 

muud kulud ühe tonni toodetud piima kohta. 

Kuluarvestus sõltub väga palju ettevõtte spetsiifikast. Järelduse tegemiseks kulude 

analüüsimisel peab omama infot kulude liigitamise ja kajastamise kohta, sest vastasel juhul 

ei pruugi andmed olla võrreldavad. Iga ettevõtte liigitab kulud vastavalt oma vajadustele 

ning kui ettevõtte juhtkond on pidanud oluliseks jälgida vasikate üleskasvatamise kulusid, 

siis on tõenäoline, et nende üle peetakse eraldi arvestust. Samuti on sellisel juhul võimalik 

kulusid analüüsida ning nende abil teha erinevaid juhtimisotsuseid.   

 
 
1.2. Bioloogiliste varade väärtus 

 
Täpse kuluarvestuse pidamiseks on tarvis sündinud vasikad ettevõtte raamatupidamises 

arvele võtta. Vasikad on piimatootmisettevõttes kaasnev toodang põhitoodangule, milleks 

piimatoodang ning seega on nende väärtus sünni hetkel hinnanguline. Kuna loomad on 

elusorganismid ehk bioloogilised varad, siis reguleerib Eestis nende 

raamatupidamisarvestust RTJ 7 (Raamatupidamise Toimkonna juhend 7). Vooro (2014: 6) 

selgitab, et  bioloogiliste varade esmane arvelevõtmine sõltub, kas: 1) soetatakse 

bioloogiline vara, 2) tekib täiendav bioloogiline vara taastootmise tulemusena, või 3) 

saadakse põllumajanduslikku toodangut koristuse tulemusena. Bioloogilise vara soetamisel 

kajastatakse see ettevõtte raamatupidamises soetusmaksumuses. Kui aga bioloogiline vara 

saadakse taastootmise (vasikad) tulemusena, võetakse see arvele õiglases väärtuses, millest 
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on lahutatud eeldatavad müügikulud. Koristuse tulemusena saadud põllumajanduslik 

toodang on aga varu ja sellele rakendatakse varude arvestamise põhimõtteid.     

Seega on vasikate arvelevõtmisel määravaks nende õiglane väärtus, mida defineerib RTJ 7 

kui summat, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike, huvitatud ja sõltumatute 

osapoolte vahelises tehingus. Samuti näeb RTJ 7 ette, et kui õiglane väärtus on hinnatav 

mõistliku kulu ja pingutusega, tuleb bioloogilised varad igal bilansipäeval ümber hinnata. 

Vooro (2014: 6) toob bioloogiliste varade ümberhindamise põhjusena välja, et 

bioloogilised varad muunduvad pidevalt (kasvamine, tootmine, taastootmine), mistõttu 

muutub ka vara väärtus ning tekib uusi ühikuid bioloogilist vara.  

Õiglase väärtuse puhul on kõige olulisemaks indikaatoriks turuväärtus, kuid olulised on ka 

juhtkonna hinnangud, sest lõpliku otsuse vara väärtuse kohta teeb juhatus ning samuti võib 

vara olla sellises kasvuetapis, kus talle pole turgu. Kuigi varade hindamisel peab juhtkond 

olema objektiivne ja arvestama kõigi varaga seotud asjaoludega, on see koht, kus 

põllumajandusettevõtjatel on võimalus mõjutada oma kasumit ja varasid. Asjaolude 

muutumisel võivad hinnangud muutuda, kuid usaldusväärsete hinnangute aluseks on piisav 

tõendusmaterjal. Vältimaks probleeme ettevõtte varade väärtuse usaldusväärsusega, tuleks 

juhtkonnal bioloogiliste varade õiglasesse väärtusesse hindamisel olla pigem 

konservatiivne.  

 
 
1.3. Karja uuendus noorkarja üleskasvatamise teel 

 

1.3.1. Üleskasvatatava karja suurus 

 
Piimakarjakasvatuses on tarvis lehmmullikaid, et asendada väljaprakeeritud loomad. 

Piimakarjakasvatuses on tootmise- ja juhtimisotsused, mis seostuvad  noorkarja 

kasvatamise ja loomade asendamisega, omavahel väga tihedalt seotud. Noorkarja 

üleskasvatamine on seotud paljude ettevõtte juhtimisotsustega ja nõuab mitmete 

ressursside olemasolu ja efektiivset kasutamist. 

Hollandis uurisid vasikate üleskasvatamist ja noorkarja kulusid Mohd Nor et al. (2015: 

861) ning Verbruggen (2014: 4), kes tõid uuringu tulemuste põhjal välja, et Hollandis 

säilitavad piimakarja kasvatajad enamasti kõik sündinud lehmmullikad, kuigi vasikate 
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üleskasvatamine on kallis. Põhjusena tõid nad välja, et selline loomade reserv annab 

piimakarja kasvatajatele kindluse ja paindlikkuse tulla toime erakorraliste karjast 

väljapraakimistega, näiteks vasikate kasvuperioodil esinevad suremus, kasvuraskused ja 

paljunemise probleemid. Kui kõiki allesjäetud loomi ei ole oma karja jaoks tarvis, müüakse 

need teistele karjakasvatajatele või eksporditakse.  

Tabelist 1 selgub, kui palju loomi peab olema noorkarjas tiinete mullikate erinevate 

esmapoegimise vanuste ja karja väljapraakimise määrade juures 100-lehmalise karja puhul, 

et kari suudaks ennast taastoota. 

 
Tabel 1. Vajalik noorloomade arv 100-pealises piimakarjas sõltuvalt väljaprakeerimise 

määrast ja esmapoegimise vanusest (Tozer et al. 2014) 

 

 

 

 

 
Kui karjast väljaprakeerimise määr on 26% ning mullika esmapoegimise vanus 28 kuud, 

siis peab noorkarjas olema 67 looma. Kui väljaprakeerimise määr tõuseb 30%-ni, suureneb 

sama esmapoegimise vanuse korral noorloomade vajadus 11 looma võrra ehk 78 loomani. 

Arvestada tuleb, et noorkarja kuuluvad loomad kuni esmapoegimiseni, mis toimub umbes 

2 aasta vanuselt ja seega peab noorkarja kuuluma kahe aasta põhikarjast väljaprakeerimise 

arv loomi. Sellest tulenevalt peab karja taastootmiseks 26% väljaprakeerimise määra ning 

28 kuulise esmapoegimise vanusega 100 pealises karjas igal aastal alles jätma 34 sündinud 

lehmvasikat. Kui arvestada, et Eesti oludes on 2015. aasta andmetel põhikarjaga 

mitteliituvaid noorloomi 15% (Piimaveiste aastaaruanne 2015), siis peaks  26% 

väljaprakeerimise määra ning 28 kuulise esmapoegimise vanusega 100 pealises karjas igal 

aastal alles jätma 35 sündinud lehmvasikat, et tagada sama karja suurus, juhul kui ettevõtte 

ei planeeri noorloomade müüki. 

Mourits et al. (1997: 1406) nimetavad noorloomade kasvatamise eesmärgina karja 

taastootmist, sealjuures minimeerides vasikate üleskasvatamise kulusid ja samas 

maksimeerides tulevikus saadavat kasu läbi aretusväärtuse suurendamise. Nende autorite 

Väljaprakeeri-
mise määr % 

Vanus esmapoegimisel (kuud) 

22 24 26 28 30 

26 53 58 63 67 72 
30 61 66 72 78 83 
34 69 76 82 88 94 
38 77 84 92 99 106 
42 86 93 101 109 117 



18 

 

arvates mõjutavad noorkarja puudutavad juhtimisotsused oluliselt kogu ettevõtte 

kasumlikkust, kuid sageli ei mõista ettevõtte juhtkond vasikate üleskasvatamisega seotud 

otsuste tähtsust.  Õigete otsuste tegemiseks peab ettevõtte juhtkonnal olema arusaam, 

kuidas otsused mõjutavad ettevõtte tehnilist toimimist ja majandustulemusi.  

 
 

1.3.2. Üleskasvatatava noorkarja kulude mõjutegurid 

 
Noorkarja üleskasvatamine on seotud nii juhtimise kui ka majanduslike teguritega. Tozer 

et al. (2014) on juhtimist mõjutavate tegurite all välja toonud karja haigestumise ja 

suremuse ning esmapoegimise ja karja asendamise määrad. Karja haigestumise ja 

suremuse vähendamine sõltub paljuski ettevõtte juhtide tahtest tegeleda ennetustööga ning 

jälgida hea tervise tavasid. Terviseprobleemide vähendamiseks peaks karjas olevaid 

kinnislehmi vaktsineerima, jootma sündinud vasikatele ternespiima ning jälgima hoolsalt 

hügieeninõudeid. Heinrichs, Swartz (8-9) lisavad eeltoodule, et ternespiima jootmine 

sündinud vasikatele on vasika edaspidise tervise seisukohalt väga oluline, sest tugevdab 

vasika immuunsüsteemi ja annab resistentsuse mitmete haiguste suhtes ja seega on 

vasikate suremus väiksem. Pidev ennetustöö ja terviseprobleemidega tegelemine 

võimaldab üleskasvatamise kulusid vähendada. 

Ka Brand et al. (2001: 75) peavad noorkarjaga seotud otsuseid ettevõtte edaspidise 

tegevuse ja kasumlikkuse seiskohalt oluliseks. Nad selgitavad, et noorkarjaga, eelkõige 

sündinud vasikatega seotud otsused mõjutavad edaspidist vasikate haigestumist ja 

suremust ning seeläbi põhjustavad majanduslikke kahjusid: suurenenud 

veterinaarteenistuse kulud, aeglustunud loomade kasv, vähenenud sigimisvõimekus, 

surnud loomad. Noorkarjaga seotud otsuste alahindamine võib vähendada tulevase lehma 

produktiivsust ja mõjutada kogu karja tervist. Näiteks on oluline tiinestamiseks sobiliku 

pulli valik, sest see mõjutab tiinuse ja poegimise kulgu ja vasika välimikku. Seega on 

oluline, et noorloomade kasvatamisega soetud otsused oleksid kooskõlas kogu ettevõtte 

strateegiatega.  

Vasikast kasvanud lehm hakkab ettevõttele tulu tooma ligikaudu 2 aastat pärast sündi 

(esmapoegimise vanused on riigiti erinevad, alates 21 kuust kuni 30 kuuni). Eestis oli 

aastal 2015 Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS statistika järgi keskmine 

esmapoegimise vanus 26,5 kuud. Mitmete autorite arvates (Mourits et al. 1997: 1407; Kärt 
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2012; Kaldmäe 2013) on hea näitaja, kui esmapoegimise vanus on 24 kuud. Mourits et al. 

(1997: 1409) peavad oluliseks, et mullikas oleks saavutanud poegimise hetkeks kindla 

kehakaalu, et lehm oleks võimeline andma maksimaalset toodangut. Eesti Maaülikooli 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent P. Kalmus (2011) on välja 

toonud, et lisaks 24-kuulisele esmapoegimise vanusele peaks Eesti oludes olema lehma 

kehamass pärast poegimist 570 kg ja turjakõrgus 142 cm. 

Vasika igapäevast kaaluiivet ja seega poegimiseks saavutatavat kehamassi mõjutab 

söötmise korraldus, see omakorda on seotud tulevikus teenitava tulu (väljalüpstav piim) ja 

karja jätkusuutlikkusega (järglaste saamine). Mourits et al. (1997: 1409) toob välja, et 

söötmisplaanid on sõltuvuses karja vanusest, pidamistingimustest ja saadaolevast söödast. 

Pidamistingimuste mõjudena võib näiteks tuua laudatemperatuuri – mida külmem on õhk, 

seda suurem on elutegevuseks vajaliku energia hulk ning seda tuleb plaani koostades 

arvestada. Näiteks toob Kaldmäe (2013) välja et külmas kliimas, alla -10 °C 

õhutemperatuuri juures vajab vasikas oma eluvajaduste rahuldamiseks ca 50% enam 

energiat kui pidamistingimustes, kus temperatuur on 15-25 °C. 

Planeeritav seemendamise vanus on samuti seotud söötmisplaaniga. Heinrichs ja Swartz 

(31) peavad vajalikuks koostada eraldi ratsioonid vastavalt toitainete vajadusele looma 

erinevates vanuserühmades (vasikas, mullikas, tiinestumisealine mullikas, tiine mullikas, 

mullikas vahetult enne poegimist, lehm peale poegimist, piimalehm). 

Kaldmäe (2013) toob välja, et normikohane söötmine tagab vasika ja mullika hea kasvu, 

õigeaegse suguküpsuse ja kõrge piimatoodangu esimesel laktatsioonil. Seega peavad 

võõrutatavatele vasikatele antavad söödalisandid olema väga hea kvaliteediga ja sisaldama 

palju toitaineid. Mida varem on võimalik vasikas võõrutada, seda väiksemad on tööjõu 

kulud, sest võõrutatud vasikad vajavad vähem tööd. Tozer et al. (2014), Hoffman (2003), 

Mourits et al. (1997) ning Kalmus (2013) peavad oluliseks söödaratsioonide pidevat 

kontrolli ka teiste veiste vanusegruppide osas, sest kõigi vajalike mineraalainete 

omastamine söödast on oluline kasvu ja hea tervise eeldus. Haljassöötade kasutamisel tuleb 

arvestada, et need ei sisalda noorkarjale kõiki vajalikke toitaineid ning siis tuleb erinevaid 

mineraalaineid juurde anda. Samas on oluline söödaratsioone kontrollida, et loom ei saaks 

liialt palju lisasöötasid, sest näiteks tänapäeval üha enam kasutatav maisisilo sisaldab liialt 

palju energiat ning selle liigne kasutamine võib põhjustada ülesöötmist. 
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Noorloomade puhul on tarvis pidevalt jälgida massi-iivet. Vältimaks mullikana tekkida 

võivaid probleeme tiinestumisega, tuleks hoida ühtlast kaalu kasvu 0,8 kg/päevas enne 9 

kuu vanuseks saamist ning üle 0,9 kg/päevas peale 9 kuu vanuseks saamist. Eesti oludes 

peab Kalmus (2011) optimaalseks ööpäevaseks juurdekasvuks 800 grammi enne 10 

elukuud, hiljem 825 grammi. Kaldmäe (2013) arvates võiks keskmine ööpäevane 

juurdekasv suurt tõugu loomadel olla enne puberteeti (ca 10 kuu vanune) 900g ja 

väiksematel tõugudel 700g. Seega ei tohi vasikaid nuumata ega ka liialt vähe sööta, et ei 

tekiks lisakulutusi erinevatele ravimitele ja mineraalainetele. Varasemad uuringud on 

näidanud, et liialt kiire kasv enne 9 kuu vanuseks saamist on vähendanud esimese 

laktatsiooni piimatoodangut. Kaldmäe (2013) lisab teiste autorite (Tozer et al. (2014), 

Hoffman (2003) ning Mourits et al. (1997)) poolt väljatoodule, et noorlooma 

üleskasvatamisel on kaks kriitilist perioodi: esimene vanuses 3-10 kuud, kui ei tohi üle 

sööta, ja teine vanuses 14-23 kuu, mille jooksul ei tohi tiinet mullikat alasööta. Kaldmäe 

märgib, et paras kasv enne suguküpseks saamist ja tiine mullika tasakaalustatud söötmine 

tagavad õige esmase poegimise aja ning hea piimatoodangu. Loomade juurdekasvu 

kontrollimiseks peetakse (Tozer et al. (2014), Hoffman (2003) ning Mourits et al. (1997)) 

oluliseks jälgida gruppide suurusi ja vanuse/kaalu erinevusi grupis. Väga erineva 

suurusega loomade grupis saavad väiksemad loomad vähem süüa ja suuremad tarbivad 

rohkem kui neile vaja oleks. Kasvu ja sööda efektiivsuse parandamiseks kasutakse 

söödalisandeid. Näiteks ionofoore sisaldavad söödalisandid aitavad piimafarmis takistada 

ka koksidioosi (parasitaarhaigus) tekkimist. 

Veiste tervis ja toodang sõltuvad kasvukeskkonnast, seega on vaja tähelepanu pöörata 

noorloomade pidamistingimustele. Vasika arengut, tervist ja hilisemat piimatoodangut 

mõjutavad kõik tema kasvamist puudutavad otsused, seetõttu on oluline kõikide 

juhtimisotsuste hoolikas kaalumine. Noorloomade kasvatamisele vähese tähelepanu 

pööramise tõttu tõusevad üleskasvatamise kulud, samuti ei pruugi loom saavutada 

ettenähtud suurust, vastupidavat tervist ning head piimajõudlust täiskasvanuna. 

 
 

1.3.3. Noorkarja üleskasvatamise kulud 

 
Oma karjas üles kasvatatud vasikate puhul sõltub noorlooma maksumus kõikidest 

kuludest, mis loomale on tema sünnist kuni poegimiseni tehtud. Noorloomade 
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üleskasvatamise kulude hulka arvestatakse näiteks kulud loomade tervisele, söödale, 

laudale, tõuaretusele, vajalikule tööjõule.  

Mohd Nor (2012: 214) ja Garnsworthy (2005: 308) toovad välja, et praktikas ei ole 

vasikate üleskasvatamise kulud alati läbipaistvad ja ei toimu täpset kuluarvestust, sest 

piimakarja kasvataja jaoks on vasikate kasvatamine kõrvaltegevus. Kuid tegelikult peitub 

kvaliteetsetes noorloomades võti piimakarja pikaajalise majandusliku edu saavutamiseks. 

Seetõttu on oluline jälgida vasikate üleskasvatamiseks tehtud kulusid, et saavutada 

maksimaalne kasumlikkus. 

Mitmed autorid (Gabler, Tozer, Heinrichs (2000: 1104), Heinrichs et al. (2013: 7355), 

Tozer, Heinrichs (2001: 1836), Harsh et al. (2001)) on USA-s tehtud uuringute põhjal välja 

toonud, et karja taastootmise kulud on suuruselt teisel või kolmandal kohal 

piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtte kogukuludest. Ka Karszes (2014: 1) väidab  

USA-s läbiviidud uuringu põhjal, et karja taastootmise kulud on ühed suuremad 

karjakasvatusega tegeleva ettevõtte kuludest. Selline proportsioon on reaalne, kui arvestada 

taastootmise kulude hulka kõik kulud vasika sünnist kuni mullika poegimiseni. Vasikate 

üleskasvatamise kulusid käsitlevaid uuringuid on läbi viidud USA-s, Hollandis ja mujal.  

Noorloomade kasvatamise kuludest 60-70% moodustavad söödakulud ning seetõttu on 

vajalik pidevalt kontrollida ressursside kasutamise efektiivsust. Mourits et al. (1997: 1406) 

peavad kulude kokkuhoiu peamiseks võimaluseks mittetootliku aja lühendamist ehk, et 

vähendada esmapoegimise vanust, tuleks seemendada mullikad võimalikult noorelt. 

Esmapoegimise vanus ja väljaprakeerimise määr on suurimad noorkarja kulude mõjutajad. 

Nendest näitajatest sõltub ka eduka piimakarja toimimiseks vajaminevate noorloomade 

arv. 

Tozer ja Heinrichs (2001: 1837) toovad välja, et noorloomade kasvatamise kogukulud on 

seotud kahe põhilise teguriga: mullikate kasvatamisega seotud otsesed kulud looma kohta 

ja kasvatatavate mullikate arv. Noorloomade kasvatamise kulude suurus sõltub ka 

perioodist kui kaua loom on mullikana karjas ehk seda mõjutab esmapoegimise vanus, 

mille on välja toonud ka Mourits et al. (1997:1406).  
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Oma karjast pärinevate lehmvasikate üleskasvatamine nõuab palju kulusid, millest tulu ei 

tule enne, kui mullikas poegib ja hakkab piima andma. Mullikad on piimakarjas tulevikus 

tulu teenivad üksused, kuid siiski on neil kulukohana oluline roll.  

Mohd Nor et al. (2012: 215) nimetavad, et noorloomade üleskasvatamise kulude hulka 

arvestatakse ka surnud noorloomade ja nende korjuste utiliseerimisega seotud kulud ja  

ebaõnnestunud tiinuste kulud. 

Bethard, Nunes (2011: 56) soovitavad, et kui tekib kahtlus, kas mingi kuluartikkel on 

õiglane arvestada vasikate üleskasvatamiskuluks, siis tuleb mõelda, kas see kulu oleks 

tekkinud, kui vasikaid poleks. Selline küsimus võib tekkida nt hoone remondikulude osas. 

Kui ilma noorloomadeta poleks seda kulu tekkinud, siis järelikult tuleb see kulu arvestada 

üleskasvatamiskulude hulka.  

Kasvatatavate mullikate arvust on proportsionaalses sõltuvuses igapäevased tegevuskulud, 

ehk need on muutuvkulud. Tozer et al. (2014) toovad muutuvkuludena välja kulud 

söödale, tööjõule, allapanule, pidamisele, veterinaarteenustele, seemendusele ja muudele 

tarvikutele. Selliste kulude üle arvestuse pidamine on lihtsam ja selgem, kuna on seotud 

otseselt igapäevase tegevusega.  

Verbruggen (2014) on välja toonud 2013. aasta juunis Hollandis läbi viidud uuringu 

tulemused. Selle uuringu põhjal olid keskmised noorlooma üleskasvatamise kulud 1 967 

eurot ühe noorlooma kohta. Kulud varieerusid ettevõtete lõikes üsna palju, kõige 

väiksemad üleskasvatamise kulud noorlooma kohta olid 919 eurot ja kõige suuremad 3 307 

eurot. Selle uuringu puhul ei arvestatud noorloomade üleskasvatamise hulka koresöötade 

kulu, mistõttu oli söödakulude osakaal kogu üleskasvatamiskuludest vaid 14%. Suurima 

kuluartiklina (25% üleskasvatamiskuludest) tõi Verbruggen (2014) välja tööjõukulud. 

Samuti on välja arvutatud ühe päeva kulud ühele noorloomale, milleks on 2,52 

eurot/päevas. Kui arvestada, et noorloomade üleskasvatamiskulud ei sisalda koresöötasid, 

siis on ühe päeva maksumus suhteliselt kõrge.  

Verbruggen (2014) välja toodud keskmisest noorlooma üleskasvatamise kuludest on 

oluliselt erineva tulemuseni jõudnud Mohd Nor et al. (2012 ja 2015), kes toovad Hollandi 

andmetel koostatud uuringu tulemusena välja ühe noorlooma üleskasvatamise keskmiste 

kogukuludena vastavalt 1 567 eurot ja 1 584 eurot. Erinevuse põhjuseks võivad olla 
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erinevad uuritavad ettevõtted ja karjade suurused või erinevad analüüsi meetodid. Mohd 

Nor et al. (2012) toovad välja, et esmapoegimise vanuse vähendamine ühe kuu võrra 

vähendas ühe noorlooma üleskasvatamise kulusid 2,6-5,7%. Suurimate osatähtsustega 

kuludena toovad nad välja söödakulud (44,5%) ja tööjõu kulud (31,8%) noorlooma 

üleskasvatamise kogukuludest. Huvitava faktina saab nende uuringust välja tuua, et 

keskmine ühe noorkarjast väljaprakeeritud looma maksumus on 47 eurot, mis arvestatakse 

ühe noorlooma keskmise üleskasvatamise kulu hulka.  

Eesti oludes on noorkarja üleskasvatamiskulusid põgusalt uuritud aastatel 2007-2010 läbi 

viidud projekti „Põllumajandusloomade aretusmeetmete ja kohalike ohustatud tõugude 

säilitusmeetmete täiustamine” raames (Viinalass 2011). Piimatootmiskulusid analüüsiti 

neljas ettevõttes, projekti lõpparuandes on välja toodud ühe ettevõtte noorkarja kulude 

struktuur, mida kajastab joonis 2. Vaadeldavatel üksustel oli suurimaks kuluartikliks 

aastatel 2005 ja 2008 söödakulu, mis moodustas 72-80% noorkarja kuludest. 

 

 

Joonis 2. Ettevõtte A noorkarjaüksuste kulude struktuur aastatel 2005 ja 2008 (Viinalass 

2011:12) 

 
Kui tööjõukulud jäid vaadeldud aastatel suhteliselt stabiilsele tasemele, siis mitmesuguste 

tegevuskulude osakaal suurenes aastaks 2008 oluliselt. Vaadeldud ettevõttes moodustasid 

noorkarja kulud 25-30% piimakarja kogukuludest, kuid aastaks 2008 on see osatähtsus 

vähenenud. Projekti juht Viinalass (2011: 21) ja täitjad on ettepanekuna välja toonud 

vajaduse uurida, kuidas mõjutavad tootmise efektiivsust lehmade üleskasvatamiskulud ja 

taastootmise määr.  
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Tozer et al. (2014), Hoffman (2003) ning Mourits et al. (1997) alusel saab võimalikud 

noorloomade üleskasvatamise kulude kokkuhoiu valdkonnad jagada kahte rühma: esiteks 

söödad ja söödaratsioon ning teiseks loomade vanus ja kaal.  

Kasutatav sööt ja koostatud söödaratsioon sõltub ettevõtte juhtimisotsustest. Vasikate 

söötmisel soovitavad Tozer et al. (2014), Hoffman (2003) ning Mourits et al. (1997) 

kasutada täispiima asemel piimaasendajaid või piimapulbreid, mis on 50-60% odavamad 

kui täispiim. Müügiks mittekõlbuliku piima ja ternespiima söötmine vasikatele on samuti 

majanduslikult tasuvam, sest nii on võimalik kogu kvaliteetne piim turustada. Kuid samas 

peavad söödaratsioonid olema tasakaalustatud ja koostatud nii, et soodustaksid vasikate 

kiiremat arengut ja kasvu. Teine kokkuhoiu võimalus loomade kasvu ja kaalu jälgimise 

alusel on üsna palju seotud söötmisega, kuid on siiski oluline eraldi välja tuua. 

Karszes (2014: 2-3) poolt koostatud analüüsist 2012. aasta 3. kvartali andmetest New 

Yorgi osariigi väljavalitud tootjate kohta selgub, et suurimaks kululiigiks oli söödakulu, 

mis moodustas 53% noorkarja üleskasvatamise kuludest ning sellele järgnes tööjõukulu 

12% osatähtsusega. Nende andmete põhjal oli üleskasvatamiskulu ühe mullika kohta 2 232 

USD (28.09.2012 kursi alusel seega 1 726,22 eurot).  

Kui vaadelda ühe päeva keskmisi kulusid looma kohta sünnist poegimiseni, siis 

proportsioonid on samad, mis kogukuludel ühe looma kohta. Summaarselt  kulus 

keskmiselt 2,995 dollarit (28.09.2012 kursi alusel seega 2,32 eurot) päevas ühele loomale. 

Kulude muutumist looma vanuse muutudes iseloomustab joonis 3. Mida noorem on loom, 

seda suuremad kulud päevas on, vanemaks saades ei vaja vasikas enam nii palju jälgimist, 

mistõttu on tööjõu kulud väiksemad ning peale võõrutamist muutuvad ka söödakulud 

oluliselt väiksemaks. Ühe päeva kulud hakkavad taas tõusma mõni nädal enne poegimist, 

sest loom vajab parema kvaliteediga sööta. 
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Joonis 3. Keskmised üleskasvatamise kulud 2012. aastal, dollarites (Karszes 2014) 

 
Üleskasvatamise kulusid saab jagada ka looma kasvuperioodide kaupa: sünnist 

võõrutamiseni, võõrutamisest puberteedieani (6 kuu vanuseni), puberteedist tiinestumiseni 

ja tiinestumisest poegimiseni. Nii Karszes (2014), Heinrichs et al. (2013) kui ka Gabler, 

Tozer ja Heinrichs (2000) artiklitest selgub, et suurim kuluartikkel igal looma 

kasvuperioodil on sööt, millele järgnevad tööjõukulud. Hoolimata sellest, et nende artiklite 

kirjutamise vahele jääb 14 aastat, on proportsioonid jäänud samale tasemele.  

Selleks, et oleks võimalik võrrelda erinevate karjade söödakulusid, arvutatakse ühe  

söötmispäeva maksumus. Söötmispäevaks loetakse kõik päevad, mil loom on karjas, välja 

arvatud tema karjast välja viimise päev (Looma- ja linnukasvatusest … 2014, § 3 lg 2). 

Remmik ja Viira (2014: 35) uurisid 10 piimatootmisettevõtet Eestis ja tõid 2014. aasta 

Piimafoorumil välja, et noorloomade puhul on söötmispäevade maksumused väga 

erinevad, varieerudes 0,47 kuni 1,47 euroni. Kuna söödakulud on noorloomade 

üleskasvatamiskulude suurim kuluartikkel, siis võiks nii mõnelgi ettevõttel olla võimalusi 

kokkuhoiuks ja kasumlikumaks tegutsemiseks.  

Uuringud (2011.aastal Pennsylvanias – Heinrichs et al. 2013; 2012.aastal New Yorgis – 

Karzes 2014) on näidanud, et kui jagada noorkarja kogukulud päevadele, on kõige 

suuremad kulud päeva kohta perioodidel sünnist võõrutamiseni ja tiinestumisest 

poegimiseni. Tehes juhtimisotsuseid, millega saab lühendada neid perioode või vähendada 
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nende perioodide kulusid, on võimalik märkimisväärselt mõjutada mullikate kasvatamise 

kulusid. 

Kuna erinevad uuringute läbiviijad on kasutanud erinevaid kalkulatsioonimeetodeid ja ka 

looma kasvuperioodid ei ole ühte moodi jaotatud, siis on üldistusi teha keeruline. Küll võib 

järeldada, et söödakulud on suurim kuluartikkel vasikast lehma kasvatamisel nagu enamus 

autoreid oma töödes välja tõi. Söödakulude suur osatähtsus tähendab, et noorkarja 

üleskasvatamiskulud on sõltuvuses sööda hindadest, mis aga omakorda sõltuvad palju 

kliimast ja üldisest majanduse olukorrast. Seetõttu võivad mullikate kasvatamise kulud 

summaarselt olla aastati väga erinevad, kuid osatähtsuse alusel kogukuludest väga suuri 

kõikumisi ei ole.    

 
 
1.4. Karja uuendus noorkarja sisseostuga 

 
Kui ettevõttel endal pole piisavalt noorloomi, ei tegeleta noorkarja kasvatamisega või on 

tegemist tegevust alustava ettevõttega, on tarvis noorloomi sisse osta kas kindlalt noorkarja 

kasvatajalt või valida turul pakutavate noorloomade seast. Noorloomade sisseostul on 

Wolf, Harsh (2012) järgi peamisteks märksõnadeks noorloomade maksumus, kvaliteet ja 

kättesaadavus.  

Noorkarja sisseostmist puudutava otsuse tegemine algab eesmärkide püstitamisest, 

olemasoleva olukorra analüüsimisest ja majanduslike võimaluste hindamisest. Ettevõtjate 

eesmärgiks on üldjuhul saada oma karja kõrgetoodangulised ja terved lehmad, kes püsivad 

kaua karjas. Olukorra analüüsimisel peavad Whittier (2012) ning Schulz ja Gunn (2014:1) 

oluliseks faktoriks põhikarjast väljaprakeeritavate lehmade arvu. Sellest sõltub, kui palju 

on ettevõttel noorloomi juurde vaja kui soovitakse karja suurus säilitada. Kui ettevõte 

otsustab oma tegevust laiendada, siis peaks noorloomi juurde ostma.  

Olukorra analüüsimisel tuleb arvestada ka turusituatsiooniga – kas noorloomi üldse 

müüakse ning milline on nende kvaliteet ja turuhind. Turuhind määrab ära kui palju 

ettevõtte majanduslikud võimalused lubavad üldse noorloomi soetada. Whittier (2012) 

ning Schulz ja Gunn (2014:1) arvates on tähtis välja selgitada suhteline hinnavahe 

väljaprakeeritavate lehmade ja sisseostetavate mullikate vahel ehk kas odavam on osta uus 

noorloom või  teha kulutusi probleemsele lehmale.  
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Majanduslike võimaluste hindamisel tuleb paika panna võimalikud loomade soetamise 

finantseerimise allikad. Kui ettevõttel on tarvis kogu noorkari sisse osta, siis mõjutab see 

märkimisväärselt ettevõtte rahavoogu. Selleks tuleb arvestada, kas põhitegevus katab kogu 

vajamineva rahavoo või on tarvis leida noorloomade soetamiseks lisafinantseeringut. 

Finantseerimisallikate valiku puhul peaks Whittier (2012) ning Schulz ja Gunn (2014:1) 

arvates jälgima nii hoiuste kui ka laenukapitali intressimäärasid. Sellest sõltub, kas 

ettevõttel on mõttekas kasutada finantseerimiseks omakapitali või võõrkapitali.  

Kui ettevõte on analüüsinud olukorda ja selgitanud välja karja uuendamiseks vajalike 

noorloomade arvu ning leidnud nende soetamiseks finantseerimise allikad, tuleb enne 

loomade soetamist välja selgitada müügis olevate loomade kvaliteet.  

Loomi ostes on vaja jälgida järgmisi aspekte (Kallas 2003): 

• veterinaarne olukord karjas, kust loomad ostetakse; 

• põlvnemisdokumentide olemasolu; 

• aretusväärtus ja toodangutase; 

• loomade välimik; 

• loomade areng (vanus ja kaal peaksid olema vastavuses). 

Uue loomaga ei tohi lauta tuua haigusi ja parasiite, seega on oluline teada looma 

veterinaarset tausta, et kas on esinenud nakkushaigusi või pärilikke haigusi, mis 

mõjutaksid oluliselt karja toodangut. Põlvnemisdokumentidest selgub looma aretusväärtus, 

mille arvutamisel arvestatakse põlvnemise, piimajõudluse, seemenduse, poegimiskerguse, 

surnultsündimise esinemise ja välimiku andmeid (Põlluäär 2012).  

Välimiku all mõeldakse looma kehaehituse nähtavat osa ning seega on lehmade hindamisel 

tähtis kriteerium. Lehma välimiku hindamisel on kõige olulisemaks udar ja kehaehituse 

proportsionaalsus. Loomade välimikku mõjutab lisaks pärilikkusele ka toitumus. Seega on 

välimiku hindamine üks olulisemaid kriteeriume asenduslooma valikul, sest annab ülevaate 

looma toitumusest ja tervislikust seisundist. Näiteks kui välimisi vigastusi küll pole, aga 

loom on kõhn, siis võib olla probleeme tervisega, sest loom ei söö. Sellisel loomal on 

tavaliselt ka probleeme tiinestumisega, poegimisega ning tavaliselt kaasnevad sellega ka 

madalad toodangunäitajad. Looma välimikust selgub ka hinnang looma arengule, sest saab 

kindlaks teha, kas looma vanus ja kaal on vastavuses, et näiteks vanuse poolest noor loom 



28 

 

poleks väga suur või vanuse poolest tiinestumiseks sobiv loom kasvult ja kaalult väga 

väike.  (Poikalainen 2006: 30-32) 

Kui ettevõte on leidnud karja uuendamiseks sobivad noorloomad, siis võib välja tuua 

mitmeid eeliseid, mis kinnitavad tehtud otsuse majanduslikku tasuvust. Schulz, Gunn 

(2014: 2) toovad peamise eelisena välja võimaluse suunata ressursse üksnes tootvatele 

üksustele. Noorkarja ostmise korral ei ole karjas selliseid loomi, kes kasutavad ressursse, 

kuid ei tooda järglasi. Kasvavad vasikad vajavad hooneid, karjamaad, palju ruumi ning 

sööta, neid ressursse saab kasutada efektiivsemalt loomadele, kes annavad järglasi ja 

toodangut. Nii on võimalik jagada püsikulud rohkematele tootvatele ühikutele ning seega 

vähendada kulusid ühele lehmale. Ikalduse või teiste samalaadsete looduslike 

ekstreemsustega aastatel saavad tootjad ressursside jagamisega säilitada lühiajaliselt oma 

karja suurust. 

Spetsialiseerumisel üksnes piimatootmisele ei pea tegelema vasikate ja mullikate 

terviseprobleemidega ega ostma neile kalleid söödalisandeid. Kui ettevõtja ostab tiined 

mullikad sisse, siis ei pea ta tegelema ka võimalike probleemidega tiinestumisel, ta saab 

peagi poegiva mullika, kes hakkab piima andma ja seega tulu tooma. 

Mullikate ostmise puhul on võimalik kiiremini karja laiendada ja tuua karja sisse 

geneetiliselt paremate omadustega loomi. Lisaressursside leidmisel (karjamaa 

suurenemine, sööda ülejäägid) on võimalik mullikate sisseostmisega suurendada karja 

kiiremini, kui oma karjas sündinud vasikate üleskasvatamise teel. Lisaks eeltoodule toovad 

Schulz, Gunn (2014: 2) välja, et väljastpoolt oma karja mullikate sissetoomine aitab kaasa 

elujõulisema karja loomisele.  

Hea põlvnemisega loomad on kõrge toodanguga ning tervemad, see võimaldab pikemas 

perspektiivis suurendada karja üldist toodangut ja seega kogu ettevõtte kasumlikkust. Kui 

ettevõtja otsustab karja suurendada, siis oma karjast vasika üleskasvatamisel sünnist 

poegimiseni kulub vähemalt kaks aastat. Sageli on aga lisaressurssidele tarvis kohe 

rakendus leida, näiteks karjamaad ei saa panna ootama kuni vasikas sünnib ja kasvab. 

Sellisel juhul on võimalus osta loomi juurde.  

Kui on otsustatud noorkari sisse osta, siis Bethard ja Nunes (2011: 56) peavad oluliseks 

arvestada looma soetusmaksumusse kõik soetamisega seotud kulud, kaasa arvatud 
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transpordi- ja komisjonitasud. Samuti hõlmab see kõiki kulutusi, mis on loomale enne 

poegimist tehtud. Näiteks kui ostetakse tiine mullikas 30 päeva enne poegimist, siis tuleb 

looma hinna sisse arvestada ka kõik selle 30 päeva jooksul tehtud kulutused (sööt, 

veterinaariateenused, tööjõukulu). Sama põhimõte kehtib ka lüpsil oleva lehma soetamise 

puhul.  

Karjauuenduse viisi valik sõltub ettevõtte eesmärkidest ning kasutada olevatest 

ressurssidest, kuid on ka üldisi tegureid, mida peab arvestama ja kaaluma. 

 
 
1.5. Alternatiivsete karjauuenduse võimaluste hindamise alused 

 

1.5.1. Alternatiivsete karjauuenduse võimaluste eelised ja puudused 

 
Mullikate üleskasvatamise ja mullikate sisseostmise eeliseid ja puudusi iseloomustab tabel 

2. Loomade sisseostmine on jaotatud omakorda kaheks võimaluseks: piimakarja kasvatajal 

on välja kujunenud kindel mullikate kasvataja, kellelt ta oma karjale asendusloomad ostab; 

piimakarja kasvataja ostab asendusloomad kasvatajalt, kellel on mullikad müügis 

piimakarja kasvatajale vajalikul hetkel.  

Oma ettevõttes mullikate kasvatamise eeliseks on kontrolli säilitamine, mis tähendab, et 

ettevõttel on pidev kontroll loomade üle ning kui loomal tekib terviseprobleeme, on 

ettevõtja neist koheselt teadlik. Põlvnemine on oluline, et oleks teada looma ja tema 

järglaste võimalik toodangupotentsiaal. Eeliseks on ka bioturvalisuse riski vältimine ehk  

mujalt karjast loomade sisse toomine võib tähendada ka haiguste ja parasiitide kaasa 

toomist. Kui loom on pidevalt ühe ettevõtja karjas, siis liigub haigusi vähem.  

Bioturvalisuse jälgimine on ettevõtte seisukohast oluline, sest karja toodud nakkushaigus 

mõjutab loomade tervist, tootmisvõimet ja toodangu kvaliteeti, millega seoses kaasneb 

majanduslik kahju saamata jäänud toodangu, suurenenud haigestumise, suremuse ja 

veterinaarsete kulude näol. Seega on nakkushaigusi odavam ja lihtsam ennetada kui 

tõrjuda, samuti suureneb bioturvalisuse jälgimisel karja väärtus. Raaperi, Viltrop (2009) 

arvates suureneb pidevalt hea tervisestaatusega karjade osakaal. 
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Tabel 2. Karjauuenduse võimaluste eelised ja puudused (Wolf, Harsh 2012) 

 Üleskasvatamine Sisseostmine 
Kasvatada ise mullikad Ost kindlalt kasvatajalt Turul saadaolevate loomade ost 

E
el

is
ed

 

- kontrolli säilitamine 
- bioturvalisuse risk 
- põlvnemine 

- ressursid 
- tööjõud 
- saab spetsialiseeruda 

piimakarjale 
- põlvnemine 

- ressursid 
- tööjõud 
- saab spetsialiseeruda 

piimakarjale 

P
uu

du
se

d 

- vajalik investeerida 
hoonetesse 

- tööjõu kulud 
- ei saa spetsialiseeruda 

piimakarjale 

- raha väljavool 
- võib kaotada kontrolli 

juhtimise/kvaliteedi üle 
- võivad tekkida konfliktid 

- kõikuva kättesaadavusega 
- mullikate omandamine nõuab 

kulusid ja jõupingutusi 
- geneetiline risk 
- bioturvalisuse risk 
- kõrgema hinna risk 

E
tt

ev
õt

te
-

sp
et

si
if

il
in

e*
 - mullikate kvaliteet 

- tööjõu produktiivsus 
- kulude eelis 

- bioturvalisuse risk - põlvnemine 

Ettevõttespetsiifiline* - sõltub konkreetsest ettevõttest ning võib olla nii eelis kui puudus 

 

Ise mullikate kasvatamise puhul on probleemiks täiendavate investeeringute vajadus nii 

hoonetesse kui tööjõusse. Mullikate kasvatamine vajab ilmselt lisapinda ja lisatööjõudu, 

sest peale sündi vajavad vasikad rohkem hoolt ja tööjõu kulud on suuremad. Ei saa ka 

spetsialiseeruda üksnes piimakarjale, peab tegelema ka vasikate ja mullikate 

probleemidega ning leidma nende kasvatamiseks vahendeid. Ettevõtte spetsiifikast 

lähtudes võivad olla nii eeliseks kui ka puuduseks mullikate kvaliteet, tööjõu produktiivsus 

kui ka tööjõu kulud. Mullikate kvaliteeti mõjutavad põlvnemine ja karjas esinevad 

haigused.  

Mullikate ostmine võib olla odavam kui üleskasvatamine, sest vasikate kasvatamine 

võõrutamisest seemendamiseni nõuab spetsiaalseid söötasid, need võivad piimakarja 

tootjale olla kulukamad kui noorloomade kasvatamisele spetsialiseerunud ettevõtjatele, 

sest noorloomi kasvatav ettevõte ostab vasikate söötasid suuremas koguses ja seega on 

võimalik sõlmida sööda müüjatega koostöölepinguid, kus hinnad on soodsamad. Schulz, 

Gunn (2014: 2) toovad välja, et kui vasika kasvatamiseks pole piisavalt sööta ja see on 

madala kvaliteediga, tekivad mullikana probleemid tiinestumisega ning ühe tiinuse kulud 

lähevad väga suureks. Turul saadaolevad mullikad on ilmselt mõne piimakarja kasvataja 

noorkarjast väljaprakeeritud loomad ja seega ei pruugi need olla piisavalt kõrge 

aretusväärtusega. 
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Turul saadaolevate mullikate sisseostul kui kindla mullikate kasvatajaga sõlmitud lepingu 

puhul on ühiseid eeliseid. Ettevõtjad, kes on spetsialiseerunud noorkarja kasvatamisele, 

omavad vajalikke ressursse, et vasikast mullikas kasvatada, neil on selleks spetsiaalne 

tööjõud. Sellisel teel noorloomade hankimisel saab piimatootja ise ainult piimatootmisele 

keskenduda ning ei pea tegelema kõrvalprobleemidega. Kui on leping kindla mullikate 

kasvatajaga, siis on võimalik osta korraliku toodangu ja tervete loomade järglasi just sel 

hetkel kui piimakarja kasvatajal tekib vajadus loomade järele (nt. on vabanenud 

lehmakohad väljaprakeerimise tõttu).  

Hinnanguliselt on Euroopa turul sobivaid mullikaid vähe. Mourits et al. (1997: 1413) 

toovad põhjusena välja, et Euroopas on tavapärane, et piimakarjakasvatajad kasvatavad ise 

noorkarja, sest loomade sisseostmise puhul on suur oht nakkushaigusi karja sisse tuua. On 

kindlad vasikate kasvatamise ettevõtted, kuhu piimakarja kasvataja viib oma lehmvasikad 

üleskasvatamiseks ja hiljem saab sealt need tiinete mullikatena oma karja tagasi osta.  

Kui turul on pakkumine väike aga nõudlus suur, siis võivad mullikad olla kõrgema hinnaga 

kui oleks sõlmitud leping kindla kasvatajaga, seega on mullikate sisseostmise puudused 

seotud suuresti ettevõtte rahaliste vahenditega. Noorkarja sisseostmine nõuab kulusid ning 

seega viib raha ettevõttest välja. Kui ettevõte kasvatab ise oma karjas sündinud vasikad 

üles, siis tehakse kulusid jooksvalt umbes kahe aasta jooksul. Kui soetatakse tiined 

mullikad, siis on tarvis mullikate eest tasuda maksetähtaja jooksul, mis mõjutab oluliselt 

ettevõtte rahavoogu.  

Mullikate sisseostmisel on nii eeliseid kui puudusi, kuid enamasti soovitakse puudustega 

kaasnevaid ohte vältida ning kasvatatakse ise noorkari, sellest tingituna on piimakarja 

kasvatajal oluline silmas pidada noorkarja kasvatamise kohta tehtavaid juhtimisotsuseid ja 

nendega seonduvaid kulusid. 

 
 

1.5.2. Riskid karja taastootmisviisi valikul 

 
Piimakarja kasvatuses esineb palju ootamatuid sündmusi ja muudatusi, mille tagajärjed 

mõjutavad olulisel määral ettevõtja jätkusuutlikkust, samuti on ettevõtja tehtud otsused 

seotud riskidega. Eelnevast peatükist selgus, et karja taastootmisviisi valimisel tuleb 
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arvestada mitmete riskidega, näiteks bioturvalisuse risk, geneetiline risk ja kõrgema hinna 

risk.  

Riski võib selgitata mitmeti, kuid Wolf (Curtis 2012) on seda selgitanud kui viidet 

halbadele tulemustele, mis võivad tekkida ebakindluse tõttu. Ta selgitab, et piimatootjad 

töötavad riske arvestades, sest neil on hinnarisk nii väljundi (piimahind) kui sisendi 

(söödakulud, tööjõu kulud) puhul. Samuti on tootmisrisk, sest palju sõltub kliimast ja 

keskkonnast. Tema hinnangul on riskijuhtimine väga oluline, sest see võimaldab teha 

paremaid juhtimisotsuseid ja paika panna strateegilisi plaane, näiteks kas on mõistlik ise 

kogu vajalik sööt toota või peaks noorkarja saatma kuhugi mujale kasvatamisele.  

USA-s on levinud, et on ettevõtted, kes tegelevad üksnes piimakarjaga ja ettevõtted, kes 

kasvatavad üles nende noorloomi. Kui selline süsteem töötab korralikult, saab piimakarja 

kasvataja endale kvaliteetsed noorloomad. Kuid alati selline korraldus ei tööta ja toob 

kaasa mitmeid probleeme. Brouk (2000: 343) toob näitena välja, et piimatootja peab 

maksma kõrgemat hinda või on noorloomad alaarenenud, mis tähendab madalamat 

toodangut ja seega ka olulist mõju ettevõtte rahavoole.  

Nende probleemide tõttu ei taha paljud piimakarja kasvatajad oma noorloomi teisele 

ettevõttele kasvatamiseks müüa. Peamine põhjus, miks seda teha kardetakse, on levivad 

haigused ehk bioturvalisuse risk. Brouk (2000: 344) sõnul minnakse selle vältimiseks 

kokklepeteni, millega noorlooma üleskasvataja kasvatab üksnes kindla piimatootja loomi. 

Bioturvalisus on nii tähtis, sest see mõjutab looma edaspidist toodangupotentsiaali ja 

geneetilist potentsiaali, sest haigelt või väljaravimata haigusega loomalt ei ole võimalik 

saada maksimaalset toodangut ega kvaliteetset järglast, see tähendab mõju nii väljunditele 

kui ka sisenditele.    

Bioturvalisus ei ole tähtis üksnes sisseostetavate loomade puhul. Ka oma karjas üles 

kasvatatavate loomade puhul tuleb järgida kindlaid reegleid, et vältida erinevaid haigusi, 

mis võivad levida viiruslikul teel või olla tingitud söödast või selle kvaliteedist. Seega on 

oluline loomade vaktsineerimine ja söödaratsioonide jälgimine.  

Karja taastootmisviisi valikul tuleb arvestada ka riskidega, mis ei ole otse noorkarjaga 

seotud – selleks on piima hinna risk. Kuna Eestis on 2016. aasta alguses toorpiima 

kokkuostuhind langenud väga madalale, on paljud tootjad teinud otsuse, et müüvad oma 
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noorloomi tõuloomadena välismaale. See aga tähendab, et taastootmiseks ei pruugi jätkuda 

piisavalt noorloomi ning kui olukord paraneb, ei ole võimalik tagada karja jätkusuutlikkust 

või karja suurendada. See aga võib tähendada pooltühjasid lautasid, millel on suured 

püsikulud ning kuna loomi on vähe, ei suuda ettevõtted neid kulusid katta. Eesti piimakarja 

kasvataja peab arvestama, et kui tingimused paranevad, siis tõenäoliselt Eestist ta endale 

karja taastootmiseks sobivaid loomi ei saa. Siin ongi piimakarja kasvataja jaoks 

otsustamise koht, et milliseid riske ta võtab, et keerulisest majandusolukorrast välja tulla.  

 
 
1.6. Strateegilised otsustuskohad piimakarja uuendamisel 

 
Saavutamaks edu ükskõik millises valdkonnas, on tarvis ettevõtjal paika panna eesmärgid, 

olles eelnevalt hinnanud oma teadmisi, kogemusi ja võimalusi. Sellist ettevõtte eesmärkide 

seadmist ja nende elluviimist nimetatakse strateegiliseks juhtimiseks. Leimann et al. (2003: 

11-12) selgitavad, et strateegiline juhtimine hõlmab strateegiate väljatöötamist, elluviimist, 

kontrollimist ja hindamist. Strateegiana käsitlevad nad pikaajaliste eesmärkide saavutamise 

põhiteede ja tegevuspõhimõtete kogumit, millest juhinduda ettevõtte juhtimisel ja tagada 

ettevõtte areng soovitud suunas. Strateegia on tihedalt seotud otsustamisega, sest erinevad 

otsused peavad olema kooskõlas ettevõtte strateegiaga, seda eriti siis, kui on tarvis valida 

alternatiivsete tegevuskavade vahel.  

Loomakasvatuses saab üha olulisemaks eesmärgiks kulude kokkuhoid ja selle üheks 

võimaluseks on vajalike noorloomade saamise viis. Maailmas on piimakarja kasvatajad 

valiku ees, kas kasvatada ise oma noorloomad või sõlmida leping ettevõttega, kes 

kasvatabki üksnes noorloomi. Kuigi Eestis ei ole veel kindlaid ettevõtteid, kes kasvataks 

müügiks noorloomi ja tiineid mullikaid, võib see kujuneda oluliseks teguriks kriisi 

möödumisel ja põllumajanduse jätkusuutlikkuse taastumisel.  

Oostdam (2012) uuris bakalaureusetöös, kas ise noorloomade üles kasvatamine on 

kulukam kui need noorloomade kasvatajalt sisse osta ning nimetab, et tuleks mõelda nii 

tuludele kui kuludele, mis selle valikuga kaasnevad. Eelkõige on tähtis välja selgitada, kas 

noorloomi sisse ostes kaasnevad lisakulud ja millised praegustest kuludest vähenevad või 

kaovad üldse. Tulude osas peaks tähelepanu pöörama, et kas praegused tulud vähenevad 

või kaovad ja kas on võimalik teenida lisatulusid. Nende küsimustega tegeledes  on 
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võimalik saada ülevaade finantsilistest aspektidest, mis on ühed olulisemad 

otsustusprotsessis. 

Ball ja Peters (2008: 215) toovad välja, et piimakarjade kasumlikkuse suurendamiseks 

peaksid karjakasvatajad:  

• töötama välja täpsed eesmärgid; 

• juhtima karjaga seotud tegevusi nii, et eesmärgid oleksid saavutatavad võimalikult 

efektiivselt; 

• pidevalt hindama tegevust ja lahendama probleeme jooksvalt, et eesmärkide 

saavutamine ei oleks takistatud.  

Hoffman ja Funk (1992: 2510) on välja toonud peamised märksõnad, mis on seotud 

noorkarja juhtimisega, mis on esitatud joonisel 4.  

 

Joonis 4. Noorkarja kasvu mõjutavad tegurid (Hoffman ja Funk 1992) 

 
Joonisel 4 on positiivse mõju all käsitletud loomakasvatusettevõtte peamist eesmärki, 

milleks on vähendada sisendeid ja suurendada või säilitada väljundeid. Sisendite 

vähendamise võimaluseks on sööda koguse (MJ söötühiku kohta) või söödakulude (€) 

vähendamine, oluline on siinjuures, et sellest ei kannataks väljund. Väljundite 

suurendamise või säilitamise all on mõeldud eelkõige toodangu hulka ja väärtuslikumat 

toodangut (nt piima rasva- ja valgusisaldus). Negatiivse mõjuna on käsitletud sisendite 

suurenemist ja väljundite vähenemist.  
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Üldisemas plaanis on punktid 2 ja 5 ehk söötmisplaan ja poegimiskaal need tegurid, mida 

ettevõtja saab mõjutada, sest esimesena peab ta paika panema noorkarja söötmisplaani. 

Teiseks valib karja kasvataja sobiva seemendusvanuse, mis sõltub söötmisplaanist, millest 

omakorda sõltub poegimiskaal. Peamiselt nende kahe teguri põhjal tuleb leida tasakaal 

positiivsete ja negatiivsete mõjude vahel. Näiteks kui valitakse söötmisplaan, millega 

soovitakse saavutada kiiresti sobilik poegimiskaal ja seeläbi vähendada poegimisiga ja 

seega ka sisendeid, ei pruugi piimanäärmed korralikult välja areneda, mis omakorda 

vähendab väljundeid. Kui soovitakse saavutada võimalikult suurt poegimiskaalu, et 

vähendada raske poegimise riske ja suurendada piimatoodangut, võib see kaasa tuua 

suurenenud kulutusi sisenditele sööda efektiivsuse vähenemise näol.  

Krapalkova, Cabrera et al. (2014: 6581) märgivad, et kuigi ettevõtjal võib olla väga selge 

strateegia noorloomade kasvatamiseks, ei pruugi see alati tagada ettevõtte kasumlikkust, 

sest seda mõjutavad nii sisendite kui ka väljundite hinnad muutuvad mitte samaaegselt ja 

samas mahus.  

Verbruggen (2014: 4) juhib tähelepanu, et enne kui piimakari muutub ettevõtjale 

kasumlikuks, peab ta kõigepealt tagasi teenima noorloomade üleskasvatamiseks tehtud 

kulud. Pärast seda hakkavad vähenema ühe piima kilogrammi kohta tehtud 

üleskasvatamiskulud, sest mida vanemaks lehm saab, seda suurem on tema kogutoodang. 

Loomale tema eluea jooksul tehtavaid kulutusi ja temalt saadavat tulu iseloomustab joonis 

5.  

 

 

Joonis 5. Lehma eluea jooksul tehtavad kulutused ja teenitav tulu (Ferguson, Galligan 1995) 
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Kulutused algavad lehma tiinestamisega ning kui lehm on poeginud, tehakse kulutusi 

vasika üleskasvatamiseks, et kasvatada temast põhikarja lehm.  

Mullikas hakkab tulu teenima peale esmapoegimist (23-24 kuu vanuselt). Lehma 

kinnisperioodidel tehakse üksnes kulutusi, seega ligikaudu kahe kuu vältel lehm ettevõttele 

tulu ei too. 

Jooniselt 5 näha olev punkt, kus sissetulekud ületavad kulutusi, sõltub noorlooma 

üleskasvatamiseks tehtud kuludest ja sissetulekute osas looma piimatoodangust ja piima 

müügihinnast.   

Hansson, Öhlmer (2008: 35-36) toovad välja kolm faktorit, mis on olulised 

piimatootmisettevõtte igapäevase tegevuse seisukohalt. Nendeks on: 1) looma tervis,  

2) sigimine ja 3) söötmine. Noorkarjaga seoses on looma tervise seisukohalt oluline 

esmapoegimisvanus, sest tuleb leida tasakaal looma vanuse, kaalu ja edaspidise tootlikkuse 

vahel. Ettevõtte jätkusuutliku ja efektiivse majandamise seisukohalt tõi 

esmapoegimisvanuse välja ka Baltic Agro Teadmiste talgutel 2016 esinenud P. Pichon 

(2016). Samas märkis ta ära, et kõik taastootmisega seotud otsused - lehmade 

väljaprakeerimise vanus ja taastootmise määr - on ettevõtte jätkusuutlikkuse kohalt väga 

olulised. 

Karja jätkusuutlikkuse puhul on oluline sigimine, mis oleneb nii sperma valikust kui ka 

tiinestatavate loomade arvust. Selles kohas on piimakarja kasvatajal võimalik otsustada, 

kas paaritada kõik olemasolevad noorloomad ja hiljem valida väljaprakeeritud loomade 

asemele kõige tervemad loomad ja ülejääk müüa tiinetena või paaritada üksnes vajalik arv 

noorloomi ja müüa tiinestumisealised mullikad.  

Söötmise osas on kõige olulisem söödaratsioon, mis mõjutab enim ettevõtte kulusid ehk 

tuleb leida optimaalne söödaratsioon, et ettevõtte efektiivsus oleks maksimaalne. 
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2. PIIMAKARJA TAASTOOTMISE VÕIMALUSTE 

HINNANG JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID 

 
2.1. Materjal ja metoodika 

 

2.1.1. Andmete iseloomustus 

 
Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada piimakarja majanduslikult tasuvama karja 

uuendamise võimalused lähtudes üleskasvatamiskuludest ja noorkarja sisseostukuludest. 

Eesti on olukorras, kus põllumajandus on tõsises kriisis, sest paljud piimatootjad lõpetavad 

tegevuse madalate turuhindade või turustusvõimaluste vähenemise tõttu. Ent ometi ei pea 

tootjad vajalikuks või otstarbekaks pidada täpset arvestust noorloomadega seotud kulude 

kohta. Seetõttu on töö autor olukorras, kus peab karja taastootmiskulude hindamisel 

tuginema hinnangutele ja erinevate autorite arvamustele. Ainus kuluartikkel, kus 

noorloomadele tehtavaid kulutusi jälgitakse, on söötmine.  

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks kasutatakse Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud 

rakendusuuringu „Piimatootmisettevõtete tootmisprotsessi uuring tulemusmõõdikute 

süsteemi väljatöötamiseks” andmeid. Andmed pärinevad andmebaasi väljavõttest seisuga 

28.04.2015. Uuringus osales 10 piimatootmisega tegelevat ettevõtet, kes sisestasid oma 

ettevõtte tootmisprotsessi detailsed andmed selleks loodud keskkonda agroinfo.emu.ee. 

Antud keskkonda oli võimalik sisestada kogu ettevõtte looma- ja taimekasvatuse, tulude ja 

kulude, karja ning söötade kohta, et oleks võimalik saada täpne ülevaade ettevõtte 

tegevusest.  

Antud uuringuga liitunud ettevõtted on sisestanud andmeid üsna erinevalt, sõltuvalt 

liitumise ajast. 2012. aasta kohta on täielikud andmed viie ettevõtte kohta, 2013. aasta 

kohta seitsme ettevõtte kohta, 2014. aasta kohta on täielikud andmed viie ettevõtte kohta, 

kellest ühel ettevõttel ei ole varasemate perioodide andmeid. Lisaks on viis ettevõtet 

sisestanud andmed 2014. aasta 9 kuu tulemuste kohta, neist kahel ettevõttel pole sisestatud 

varasemate perioodide andmeid.  
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Käesoleva töö koostamisel on kasutatud ettevõtete 2, 3, 4 ja 7 andmeid. Ettevõtte valimisse 

kaasamise puhul oli oluline, et oleks olemas andmed terve aasta kohta ja võimalikult mitu 

aastat järjest. Ettevõtete 2, 3 ja 4 kohta on võrdlusandmed aastate 2012 – 2014 kohta. 

Ettevõte 7 kohta on andmed aastatest 2013 – 2014. Kuigi ka ettevõtetel 1, 5 ja 6 olid 

esitatud aastate 2012 - 2013 andmed ja 2014. aastast osalised andmed, sai määravaks see, 

et ettevõtte 7 kohta sai kasutada 2014. aasta andmed, mis olid uuemad.  

Antud töös kasutatavate ettevõtete karjade keskmisi suurusi 2014. aastal iseloomustab 

joonis 6. Karja keskmine suurus on arvutatud ettevõtte esitatud karja söötmispäevade 

jagamisel 365-ga (päevade arv aastas). Nagu jooniselt 6 võib näha, on kõigi valimis oleva 

nelja ettevõtte lüpsikarjad suuremad kui 300 looma. Eesti Põllumajandusloomade 

Jõudluskontrolli AS statistika alusel on aastatel 2012-2014 olnud suurusgruppide 301-600 

ja 601-900 loomaga karjades kõige rohkem loomi (kokku 44-46,9% aastalehmadest) ja 

kõige suurem osakaal kogu piimatoodangust (47,2-50,3%) ning sündinud kõige rohkem 

vasikaid (45,7-48,2% sündinud vasikatest). 2014. aasta Jõudluskontrolli aastaraamatu 

andmete aluselt oli Eestis 301-900 loomaga kokku 77 karja.  

 

 

Joonis 6. Valimisse kaasatud ettevõtete keskmine piimakarja suurus 2014. aastal (autori 

koostatud) 

 
Kahjuks ei sisalda uuringu andmed infot karja struktuuri osas, et kui palju on noorkarjas 

erinevate vanuserühmade loomi. Andmetes on välja toodud mullikate liikumine põhikarja, 

vasikate sündimine ning väljaminekud karjast, seega võib eeldada, et kõigi ettevõtete 

noorkarjas on erinevates vanuserühmades loomi ja seega on andmed võrreldavad.  
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Uuringu raames kogutud andmed sisaldavad detailset infot nii lüpsi- kui ka noorkarja 

söödakulude kohta. Teiste loomakasvatusega seotud muutuvkulude (veterinaarteenused, 

ravimid, allapanu, muud materjalid) osas on info üldisem. Andmete sisestamise 

keskkonnas on ettevõtjatele jäetud võimalus, et kui mõnda kululiiki lüpsi- ja noorkarja 

vahel ei jagata, siis tuleks kogu kulu sisestada lüpsikarja kuludesse. Kahjuks ongi muud 

loomakasvatuse muutuvkulud ettevõtete poolt sisestatud lüpsi- ja noorkarja kohta kokku. 

See viitab piimakarjakasvatuses üsna levinud tavale, et noorkarja kulude üle detailset 

arvestust ei peeta, millele on juhtinud tähelepanu ka mitmed autorid (Mohd Nor et al 2012: 

214 ja Garnsworthy 2005: 308). Püsikulude jaotamiseks noor- ja lüpsikarjale andmete 

sisestamise keskkonnas võimalust ei ole. Seega on antud töös noorlooma üleskasvatamise 

kulude arvutamiseks kasutatud detailseid söödakulude andmeid.  

 
 

2.1.2.  Analüüsi metoodika 

 
Magistritöö koostamisel kasutati peamiselt kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Õunapuu 

(2014: 58) seob kvantitatiivse uurimistöö väliste nähtuste vaatlemise ja mõõtmisega.  

Andmed on üldjuhul kvantitatiivsed, kui neid saab analüüsida ja väljendada statistiliselt 

ning esitada ja mõõta arvudena. 

Olt et al. (2009: 39) toovad välja, et kvantitatiivseid uurimismeetodeid kasutatakse 

peamiselt uuritava probleemi või nähtuse kirjeldamisel, vähem seletamisel. Nende arvates 

on selle meetodi juures positiivne objektiivsus, võimalus analüüsida suurt hulka andmeid 

ning lihtsus. Negatiivseks pooleks on aga info hajusus ning keerukas ja kallis andmete 

kogumine ja töötlemine. 

Antud analüüsis kasutatavate andmete puhul on tegemist teiseste andmetega. Teisesed 

andmed on reeglina kvantitatiivse olemusega ning  tavaliselt juba avaldatud. Antud 

magistritöö puhul kasutatakse rakendusuuringu andmeid, seega kasutatakse ühel otstarbel 

kogutud andmeid teises uuringus. 

Kogutud andmete analüüsimisel noorkarja kohta on põhirõhk keskmiste näitajate leidmisel, 

mitte kogutud andmete omavahelisel sõltuvusel. Leitakse ettevõtte kulude aritmeetiline 

keskmine, mis kirjeldab jaotuse keskmist taset. Andmete analüüsimiseks kasutatakse 

tabeltöötlusprogrammi MS Excel, kuhu olid koondatud ka kõik uuringu tulemused 
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Andmeanalüüsimeetodina kasutati peamiselt kirjeldavat statistikat. Magistritöö 

koostamisel kasutatakse võrdlusuuringut, kus võrreldakse erinevate uuringus osalenud 

ettevõtete noorkarja kulusid ja teisi noorkarjaga seotud aspekte. Andmeid analüüsitakse ja 

esitatakse erinevate tunnuste kaudu. Tulemused on esitatud tabelite ja joonistena, mille abil 

antakse visuaalselt selge ülevaade tulemustest. Rakendusuuringus osalenud ettevõtetel oli 

igal ettevõttel kindel number, mida on kasutatud ka antud töö koostamisel.  

Karja käivet iseloomustava näitajana on lisaks loomade liikumisele karjagruppides välja 

toodud ka väljaprakeerimine põhikarjast, mille leidmiseks arvutati lüpsikarja keskmine arv 

söötmispäevade alusel ning põhikarjast välja läinud loomade arv jagati saadud tulemusega. 

Samal meetodil leiti ka noorkarjaga mitteliituvate noorloomade määr ning kasutades 

valemit 1.1 leiti lehmvasikate arv, mis on vajalik, et säilitada karja suurust. Antud juhul on 

valemi rakendamiseks vajaliku esmapoegimisvanusena kasutatud Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS andmete alusel vastava aasta Eesti keskmisi 

esmapoegimisvanuseid.  

Noorlooma üleskasvatamiseks tehtavate arvestuslike muude kulude suurus leidmiseks 

arvutati välja söödakulude maksumus ühe söötmispäeva kohta ja seejärel söödakulud kogu 

noorlooma üleskasvatamisperioodi kohta. Üleskasvatamisperioodi pikkusena on kasutatud 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS andmetel Eesti keskmist 

esmapoegimisvanust (2012. aastal 27,5 kuud, 2013. aastal 27,3 kuud ning 2014. aastal 26,9 

kuud). Muud kulud leiti arvestusega, et söödakulud moodustavad 70% kogu 

üleskasvatamiskuludest nagu on välja toonud Hoffman (2003: 3-4). Muude 

üleskasvatamiskulude hulka on seega arvestatud teised muutuvkulud peale sööda (nt kulud 

veterinaarteenustele, allapanule, seemendusele) ja püsikulude osa.  

Kuna Kärt (2012) on välja toonud, et noorkarja üleskasvatamise kulud moodustavad 15-

20% piimakarja kogukuludest ja teised autorid (Gabler, Tozer, Heinrichs (2000: 1104), 

Heinrichs et al. (2013: 7355), Tozer, Heinrichs (2001: 1836), Harsh et al. (2001)) on  

USA-s tehtud uuringute põhjal välja toonud, et karja taastootmise kulud on suuruselt teisel 

või kolmandal kohal piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtte kogukuludest, siis 

arvutatakse antud töös välja noorloomade söödakulude osatähtsus nii kogu loomakasvatuse 

muutuvkuludest kui loomakasvatuse kogukuludest ning arvestuslike kogu 

üleskasvatamiskulude osatähtsus loomakasvatuse kogukuludest. Nii loomakasvatuse 
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muutuvkulude kui ka loomakasvatuse püsikulude suuruse kohta sisestasid ettevõtjad info 

andmebaasi rakendusuuringu raames.   

Lisaks üleskasvatamiseks tehtavatele muutuvkuludele on ettevõtetel ka püsikulud, kuid 

neid on antud töö raames liialt keeruline võrrelda, sest ettevõtetel on püsikulud väga 

erinevad. Püsikulud olenevad palju ettevõtte varadest, kuid rakendusuuringu raames sellist 

infot ei kogutud. Ettevõtted on küll välja toonud püsikulude summa, kuid erinevate 

ettevõtete püsikulude võrdlemiseks peaks taustainformatsiooni rohkem teadma. Samuti ei 

ole rakendusuuringu andmete põhjal võimalik analüüsida põlvnemisega seotud aspekte, 

sest ei kogutud infot ettevõtte karja tõu ega ka sisseostetavate loomade tõu kohta. Seega 

puudub info, kas ettevõte kasvatab ühte kindlat tõugu loomi ja loomade sisse ostmise puhul 

soovis karja tuua teist tõugu loomi või sama tõugu, mida karjas juba kasvatatakse.  

Saamaks ülevaadet olukorrast piimakarja kasvatuses, vestles töö autor Egrit Viitkiniga, kes 

on loomade ostu-müügi ja transpordiga tegeleva ettevõtte ning kahe piimakarja 

kasvatusega tegeleva ettevõtte juhatuse liige. Selle vestluse tulemusi on käsitletud töö 

arutelu osas. E. Viitkin selgitab ka olulisemaid tegureid, mida noorkarja kasvatuses silmas 

peetakse ja millele tähelepanu pööratakse.  

 
 
2.2. Uuringus osalenud ettevõtete karja iseloomustus 

 
Loomade liikumist erinevate soo-ja vanuserühmade vahel iseloomustab karja käive, samuti 

saab karja iseloomustavatest liikumistest karjast välja läinud loomade arvu. 

Rakendusuuringus osalenud ettevõtte 2 karja käivet aastatel 2012-2014 iseloomustab tabel 

3. Tabelist 3 selgub, et ettevõte on ostnud 2012. aastal juurde nii lehmi kui ka lehmikuid, 

mille põhjal võib oletada, et ettevõte soovib oma karja suurendada kiiremini kui see oleks 

tavapärase taastootmisega võimalik. 

Kui vaadata lehmade arvu, kes on läinud karjast välja, siis noorkarjast põhikarja liikunud 

mullikatega oleks suudetud karja suurust säilitada, mitte aga suurendada. Samas on ostetud 

lehmikute arv sama, mis noorkarjast välja läinud lehmikute arv. Ka 2013. aastal on ostetud 

lehmikuid, kuid samasse suurusjärku jääb ka elusloomadeks müüdud noorloomade arv, see 

võib tähendada, et ettevõte soovib karja tõugu uuendada. 2014. aastal müüdi 46 lehmikut 
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elusloomaks, mis viitab 2014. aastal alanud kriisi tendentsile, et müüakse noorloomi 

selleks, et säilitada ettevõtte maksevõime.  

Tabel 3. Ettevõtte 2 karja käivet iseloomustavad näitajad aastatel 2012-2014 

Ettevõte 2 2012 2013 2014 
Lehmad 

Loomade arv perioodi algul, tk 234 289 301 
Mullikaid põhikarja, tk 89 99 96 

Ostetud lehmad, tk 53 0 0 
Müüdud lihaks, tk 65 70 92 
Hädatapp/hukkumine, tk 22 17 18 

Loomade arv perioodi lõpus, tk 289 301 287 
Väljaprakeerimise määr, % 33 30 36 

Lehmikud 
Loomade arv perioodi algul, tk 242 279 315 
Sündinud lehmvasikaid, tk 128 154 127 

Mullikaid põhikarja, tk 89 99 96 
Ostetud lehmikud, tk 18 16 0 

Müüdud lihaks, tk 9 8 4 
Müüdud elusloomaks, tk 0 14 46 

Hädatapp/hukkumine, tk 11 13 10 
Loomade arv perioodi lõpus, tk 279 315 286 

Piimakarjaga mitteliituvate 
noorloomade määr, % 6 9 15 

Karja suuruse säilitamiseks vajalik 
lehmvasikate arv aastas, tk 95 108 140 

 

Kuna ettevõte 2 prakeeris 2014. aastal põhikarjast välja 110 lehma ja müüs 46 lehmikut, 

siis oleks pidanud põhikarja suuruse säilitamiseks sündima 140 lehmvasikat, aga sündis 

127 lehmvasikat. See tähendab, et noorkarja vähenemist, mis avaldab põhikarja suurusele 

mõju kahe aasta pärast.  

Tabelis 4 on kajastatud ettevõtte 3 karja iseloomustavad näitajad. Sellest selgub, et ettevõte 

3 on oma põhikarja suurendanud. Kui 2012. aastal kasutas selleks ka ostetud lehmikuid, 

siis aastatel 2013 ja 2014 on seda teinud oma karjas üles kasvatatud mullikatega. 2014. 

aastal müüdi elusloomaks 25 lehmikut, kuid samas kahekordistus ka lihaks müüdud 

lehmikute arv. Lehmikute lihaks müümise puhul on põhjuseks nt probleemid tiinestumisel.  
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Tabel 4. Ettevõtte 3 karja käivet iseloomustavad näitajad aastatel 2012-2014 

Ettevõte 3 2012 2013 2014 
Lehmad 

Loomade arv perioodi algul, tk 354 362 413 
Mullikaid põhikarja, tk 84 147 145 

Ostetud lehmad, tk 2 0 0 
Müüdud lihaks, tk 66 76 123 
Hädatapp/hukkumine, tk 12 20 9 

Loomade arv perioodi lõpus, tk 362 413 426 
Väljaprakeerimise määr, % 22 25 31 

Lehmikud 
Loomade arv perioodi algul, tk 247 324 371 
Sündinud lehmvasikaid, tk 161 217 220 

Mullikaid põhikarja, tk 84 147 145 
Ostetud lehmikud, tk 35 0 0 

Müüdud lihaks, tk 14 13 29 
Müüdud elusloomaks, tk 0 0 25 

Hädatapp/hukkumine, tk 21 10 24 
Loomade arv perioodi lõpus, tk 324 371 368 

Piimakarjaga mitteliituvate 
noorloomade määr, % 12 6 20 

Karja suuruse säilitamiseks vajalik 
lehmvasikate arv aastas, tk 100 111 173 

 
Võrreldes ettevõtte 3 sündinud lehmvasikate arvu ja karja suuruse säilitamiseks vajalikku 

lehmvasikate arvu, saab öelda, et ettevõte 3 kari suudab end taastoota ja on võimalik isegi 

oma karjas sündinud vasikate abil põhikarja suurendada.  

Ettevõte 4, kelle karja iseloomustavad näitajad on välja toodud tabelis 5, ei ole ühelgi 

aastal ostnud ühtegi lehma ega lehmikut. Samas on ettevõte 4 müünud elusloomaks 

lehmikuid 2012. aastal 6, 2013. aastal 28 ja 2014. aastal koguni 51 looma. Nende tehingute 

mõjul on ettevõtte noorkari vähenenud 50 looma võrra kui võrrelda 2014. aastat 2012. 

aastaga. See võib tähendada lähemal paaril aastal ka põhikarja vähenemist, kuid ei pruugi, 

sest 2014. aastal sündis 28 lehmvasikat rohkem kui karja suuruse säilitamiseks vajalik. 

Sõltub ettevõtte juhtkonna strateegilistest otsustest, kas nad otsustavad müüa ülejäägi 

lehmvasikaid või tahavad karja suurust säilitada või suurendada.  
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Tabel 5. Ettevõtte 4 karja käivet iseloomustavad näitajad aastatel 2012-2014 

Ettevõte 4 2012 2013 2014 
Lehmad 

Loomade arv perioodi algul, tk 445 480 457 
Mullikaid põhikarja, tk 196 154 154 

Ostetud lehmad, tk 0 0 0 
Müüdud lihaks, tk 124 153 116 
Hädatapp/hukkumine, tk 37 24 31 

Loomade arv perioodi lõpus, tk 480 457 464 
Väljaprakeerimise määr, % 35 38 32 

Lehmikud 
Loomade arv perioodi algul, tk 503 481 475 
Sündinud lehmvasikaid, tk 222 220 224 

Mullikaid põhikarja, tk 196 154 154 
Ostetud lehmikud, tk 0 0 0 

Müüdud lihaks, tk 37 33 26 
Müüdud elusloomaks, tk 6 28 51 

Hädatapp/hukkumine, tk 5 11 17 
Loomade arv perioodi lõpus, tk 481 475 451 

Piimakarjaga mitteliituvate 
noorloomade määr, % 10 16 20 

Karja suuruse säilitamiseks vajalik 
lehmvasikate arv aastas, tk 198 241 196 

 

Valemi 1.1 alusel on küll võimalik arvutada kui palju lehmvasikaid peaks ettevõttes 

sündima, et keskmine karja suurus jääks püsima, kuid seda arvu mõjutab ka lehmikute 

müük elusloomadeks. Üldjuhul müüvad ettevõtted siiski neid loomi, mis neil endal üle jääb 

nt otsusega, et soovitakse karja suurust säilitada mitte suurendada, sest pole piisavalt 

ressursse.  

Rakendusuuringus osalenud ettevõtte 7 karja iseloomustavad näitajad aastatel 2013-2014 

on koondatud tabelisse 6. Ettevõttes 7 on aastal 2013 põhikari suurenenud 100 looma 

võrra, selleks on noorkarjast põhikarja liikunud 251 looma. Samas on juurde ostetud 30 

lehmikut, mis võib viidata soovile suurendada põhikarja kiiremini kui see oma karjas 

mullikaid üles kasvatades oleks võimalik. Kuid 2014. aastal alanud kriis on ka sellesse 

ettevõttesse jälje jätnud, sest 2014. aasta lõpuks on põhikari vähenenud lehmade lihaks 

müügi tõttu ning samuti on osa lehmikuid müüdud elusloomaks.   
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Tabel 6. Ettevõtte 7 karja käivet iseloomustavad näitajad aastatel 2013-2014 

Ettevõte 7 2013 2014 
Lehmad 

Loomade arv perioodi algul, tk 681 782 
Mullikaid põhikarja, tk 251 202 

Ostetud lehmad, tk 0 0 
Müüdud lihaks, tk 104 192 
Hädatapp/hukkumine, tk 46 83 

Loomade arv perioodi lõpus, tk 782 709 
Väljaprakeerimise määr, % 20 36 

Lehmikud 
Loomade arv perioodi algul, tk 571 593 
Sündinud lehmvasikaid, tk 324 364 

Mullikaid põhikarja, tk 251 202 
Ostetud lehmikud, tk 30 0 

Müüdud lihaks, tk 20 23 
Müüdud elusloomaks, tk 0 42 

Hädatapp/hukkumine, tk 61 61 
Loomade arv perioodi lõpus, tk 593 629 

Piimakarjaga mitteliituvate 
noorloomade määr, % 0,11 0,16 

Karja suuruse säilitamiseks vajalik 
lehmvasikate arv aastas, tk 177 370 

 

Ettevõtetes 2, 4 ja 7 on põhikarjas olevate lehmade arv aastatel 2012 ja 2013 suurenenud 

ning 2014. aasta lõpuks taas vähenenud, mis tähendab, et ettevõtetel oleks piisavalt 

ruumilist ressurssi, et karja suurendada ja seega ka tootmisvõimsust suurendada. Kui 

laudas ei ole maksimaalselt loomi, siis viitab see, et ei kasutata tootmisvõimsust 

efektiivselt ning see tähendab püsikulude suurenemist ühe toodanguühiku kohta.  

 
 
2.3. Noorkarja üleskasvatamiskulud uuringus osalenud ettevõtetes 

 
Uuringus osalenud ettevõtetes ei peeta täpset kuluarvestust noorloomadega seotud kulude 

kohta, kuid siiski on võimalik arvutada arvestuslikud üleskasvatamiskulud ja nende alusel 

ettevõtteid võrrelda. Ühe noorlooma arvestuslikud üleskasvatamiskulud 2012. aastal on 

välja toodud joonisel 7. Jooniselt 7 võib näha, et ettevõtetes on noorloomade 

üleskasvatamiseks tehtavad kulud üsna erinevad, varieerudes 944 eurost 1 354 euroni 

noorlooma kohta. Ettevõtte 2 söödakulud noorlooma kohta on oluliselt madalamad kui 

ettevõtetel 3 ja 4. Arvestuslikud üleskasvatamiskulud kokku olenevad söödakulude 

suurusest, sest nende arvutamisel olid aluseks söödakulud. 
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Joonis 7. Ühe noorlooma arvestuslikud üleskasvatamiskulud 2012. aasta andmetel, € (autori 

koostatud) 

Võrreldes 2012. aasta arvestuslikke üleskasvatamiskulusid joonisega 8, kus on välja 

toodud noorlooma üleskasvatamisega seotud arvestuslikud kogukulud 2013. aastal, siis 

2012. aastal kõige madalamate söödakuludega ettevõttel 2 on söödakulud suurenenud ligi 

100 euro võrra.  

 

 

Joonis 8. Ühe noorlooma arvestuslikud üleskasvatamiskulud 2013. aasta andmetel, € (autori 

koostatud) 

Ettevõttel 4, kelle noorlooma söödakulud olid 2012. aastal 932 eurot, on need 2013. 

aastaks tõusnud 1 183 euroni. 2013. aastal olid vaadeldavatest ettevõtetest kõige 

madalamad söödakulud 759 eurot ning kõrgeimad 1 183 eurot.  
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2014. aasta noorlooma söödakulud, mis on välja toodud joonisel 9, on ettevõtetel 2, 3 ja 4 

veidi vähenenud, kuid ettevõttel 7 suurenenud ligi 80 eurot võrreldes 2013.aastaga. 

Võrreldes ettevõtte 4 ühe noorlooma söödakulusid, selgub, et söödakulud olid 2012.  aastal 

oluliselt madalamad kui 2013. ja 2014. aastal. 

 

 

Joonis 9. Ühe noorlooma arvestuslikud üleskasvatamiskulud 2014. aasta andmetel, € (autori 

koostatud) 

 
Võrreldes erinevate aastate arvestuslikke kogukulusid, on näha, et ettevõttel 4 on kõige 

suuremad arvestuslikud üleskasvatamiskulud ühe noorlooma kohta. Neid arvestuslikke 

kogukulusid mõjutavad kõige enam söödakulud, mis omakorda sõltuvad ettevõttes välja 

töötatud söödaratsioonist. Ülevaade erinevate söötade kulude osatähtsus noorkarja 

söödakuludes on välja toodud tabelis 7.  

Tabelist 7 selgub, et ettevõtete lõikes on söödaratsioonid väga erinevad, mistõttu tulebki 

söödakulu söötmispäeva kohta erinevates ettevõtetes nii erinev. Ettevõtte 2 söödakuludes 

on suur osatähtsus silol ja võrreldes teiste ettevõtetega oluliselt väiksem täispiimaasendaja 

ja piima osatähtsus, mis tõenäoliselt on ka põhjuseks miks ühe söötmispäeva kaaluiive on 

madal. 

Kõige olulisem näitaja, mis on otseses seoses söödaratsiooniga, on kaaluiive – kas valitud 

söödaratsioon tagab optimaalse päevase juurdekasvu. Ühe söötmispäeva keskmine 

maksumus võib olla kuitahes kõrge, kuid kui see ei taga piisavat juurdekasvu, siis on sööda 

efektiivsus madal. Piisava juurdekasvu puudumine tähendab seda, et noorloom peab olema 

pikemalt noorkarjas, mis tähendab suuremaid üleskasvatamiskulusid. 
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Tabel 7. Erinevate söödakulude maksumus (€) ja osatähtsus (%) noorkarja keskmistes 

söödakuludes 2013. aastal.  

Söödaliik 

Ettevõtted 
2 3 4 7 

kulu, 
€ 

osa-
tähtsus, 
% 

kulu, 
€ 

osa-
tähtsus, 
% 

kulu, 
€ 

osa-
tähtsus, 
% 

kulu, 
€ 

osa-
tähtsus, 
% 

Silo 0,38 42,0 0,63 50,6 0,26 18,5 0,43 37,9 
Maisisilo         0,01 0,5 0,02 2,0 

Karjamaarohi     0,09 6,8 0,01 0,9     
Jõusööt (ostetud valmiskujul)         0,03 2,4     

Konservvili (oder)     0,01 0,6         
Hein 0,09 10,2 0,05 3,70 0,07 5,2     
Põhk 0,05 5,8 0,01 1,2 0,01 0,9 0,02 1,6 

Oder 0,10 10,9 0,11 8,5     0,14 12,6 
Nisu 0,08 8,2 0,04 3,6     0,12 10,9 

Segavili 0,01 0,9     0,37 26,0     
Rapsikook     0,03 2,7     0,10 8,4 
Sojasrott     0,02 1,2         

Kaitstud rasv     0,01 0,4         
Energiasööt         0,02 1,5     

Täiendsööt             0,09 7,8 
Piim (vasikatele) 0,04 4,1     0,27 18,7     

Täispiimaasendaja 0,09 9,6 0,15 12,4 0,16 10,9 0,15 12,9 
Starter 0,04 4,8 0,06 4,5 0,05 3,1 0,04 3,9 
Mineraalid ja sool, lubjakivi 0,03 3,4 0,05 3,9 0,16 11,4 0,02 2,1 

KOKKU 0,91 100,0 1,26 100,0 1,42 100,0 1,13 100,0 

 

Uuringus osalenud ettevõte keskmine söödakulu söötmispäeva kohta ja keskmine kaaluiive 

söötmispäeva kohta 2013. aastal on välja toodud tabelis 8. Kalmus (2011) peab 

optimaalseks juurdekasvuks keskmiselt 0,800-0,825 kg ööpäevas, siis võib öelda, et 

ettevõte 2 kaaluiive söötmispäeva kohta on liialt madal. Sellest tulenevalt on erinevused ka 

söödakuludes ühe söötmispäeva kohta.  

 
Tabel 8. Ühe noorlooma keskmine söödakulu söötmispäeva kohta (€) ja kaaluiive (kg) 

söötmispäeva kohta 2013. aastal. 

Näitaja 
Ettevõtted 

2 3 4 7 
Keskmine söödakulu söötmispäeva kohta, € 0,93 1,26 1,42 1,13 
Kaaluiive söötmispäeva kohta, kg 0,49 0,56 0,64 0,82 

 

Optimaalse noorloomade juurdekasvu on 2013. aastal saavutanud ettevõte 7, kes on 

suutnud välja töötada sobiva söödaratsiooni ning millega ei ole liialt kõrge ka söödakulu 

söötmispäeva kohta. 
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Ettevõttel 2 oli 2013. aastal kõige madalam keskmine söödakulu noorlooma söötmispäeva 

kohta, ka aasta varem oli see kõige madalam. Ettevõte 4, kelle keskmine söödakulu 

söötmispäeva kohta oli 2013. aastal kõrgeim, kasutas vasikate söödana oluliselt rohkem 

piima kui teised ettevõtted. Ka kasutas ettevõte 4 täispiimaasendajat. Piima ja 

täispiimaasendajat võib pidada kallimateks söötadeks, mistõttu on ettevõtte 4 keskmine 

söödakulu söötmispäeva kohta nii kõrge.  

Keskmise söödakulu söötmispäeva kohta kujunemine ettevõtetes 2014. aastal on näha 

tabelis 9, kus on välja toodud erinevate söödaliikide osatähtsus söödakuludes. Ettevõte 2, 

kellel on madalaim keskmine söödakulu söötmispäeva kohta, kasutab noorloomade 

söötmiseks kõige rohkem silo. Samuti on selles ettevõttes vaadeldavatest ettevõtetest enim 

kasutatud ka heina ja põhku. Need söödaliigid on oluliselt odavamad ja seetõttu ongi 

keskmine söödakulu söötmispäeva kohta oluliselt odavam kui ettevõttel 4, kelle 

söödakuludes on vasikatele joodetav piim kõige suurema osatähtsusega. Nii ettevõte 4 kui 

ka ettevõtted 3 ja 7 kasutavad täispiimaasendajat oluliselt rohkem kui ettevõte 2.  

Tabel 9. Erinevate söödakulude maksumus (€) ja osatähtsus (%) noorkarja keskmistes 

söödakuludes 2014. aastal  

Söödaliik 

Ettevõtted 

2 3 4 7 

kulu, 
€ 

osa-
tähtsus, 
% 

kulu, 
€ 

osa-
tähtsus, 
% 

kulu, 
€ 

osa-
tähtsus, 
% 

kulu, 
€ 

osa-
tähtsus, 
% 

Silo 0,37 43,9 0,35 33,7 0,23 16,7 0,49 39,7 
Maisisilo         0,10 7,1 0,31 24,8 
Karjamaarohi     0,08 7,7 0,01 1,0     

Jõusööt (ostetud valmiskujul)         0,09 7,1     
Hein 0,10 11,1 0,02 1,5 0,04 2,9     

Põhk 0,07 8,2 0,02 1,8 0,08 5,9 0,01 1,0 
Oder 0,06 7,5 0,17 16,7     0,04 3,6 

Nisu 0,07 8,5         0,02 1,7 
Segavili         0,19 13,8     
Rapsikook     0,09 8,5     0,05 4,5 

Sojasrott     0,02 2,2         
Energiasööt         0,02 1,4     

Täiendsööt             0,09 6,9 
Piim (vasikatele) 0,04 5,1     0,26 19,4     
Täispiimaasendaja 0,06 6,9 0,16 15,7 0,22 15,9 0,15 12,0 

Starter 0,05 6,2 0,04 4,0 0,03 2,5 0,04 2,9 
Mineraalid ja sool, lubjakivi 0,02 2,5 0,08 8,2 0,09 6,5 0,04 2,9 

Kokku 0,84 100,0 1,03 100,0 1,36 100,0 1,24 100,0 
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Seega võib öelda, et keskmine söödakulu söötmispäeva kohta sõltub ettevõttes välja 

kujunenud noorloomade söödaratsioonist. Võrreldes 2014. ja 2013. aasta söötade 

osatähtsust söödakuludes võib täheldada, et ettevõte 2 on jäänud kindlaks samale 

söödaratsioonile ja seega ei ole suuri muutusi keskmises söödakulud söötmispäeva kohta 

toimunud. Väikesed muudatused võivad olla tingitud söödahindade muutusest. Sama aga ei 

saa öelda ettevõtte 3 kohta - kui aastal 2013 oli keskmine söödakulu söötmispäeva kohta 

1,26 eurot, siis 2014. aastal oli see langenud 1,03 euroni. Ettevõtte 3 puhul on kõige 

suurem ja olulisem muutus on toimunud silo osatähtsuses – kui 2013. aastal moodustas 

50% söödakulude maksumusest silo, siis 2014. aastaks oli silo osatähtsus vähenenud 33%-

ni. Samas on ettevõte suurendanud vilja ja täispiimaasendaja osatähtust ratsioonis, kuid see 

on hoopiski vähendanud keskmist söödakulu söötmispäeva kohta.  

Nägemaks muutusi, mis on 2014. aasta söödakuludes ja kaaluiibes söötmispäeva kohta 

toimunud võrreldes 2013. aastaga, on 2014. aasta söödakulud ja kaaluiive söötmispäeva 

kohta koondatud tabelisse 10.  

 

Tabel 10. Ühe noorlooma keskmine söödakulu (€) söötmispäeva kohta ja keskmine 

kaaluiive (kg) söötmispäeva kohta 2014. aasta andmetel 

Näitaja 
Ettevõtted 

2 3 4 7 
Keskmine söödakulu söötmispäeva kohta, € 0,84 1,03 1,36 1,24 
Kaaluiive söötmispäeva kohta, kg 0,54 0,75 0,70 1,02 

 

Nagu tabelist 10 võib näha, siis on ettevõtetes noorlooma keskmine söödakulu ühe 

söötmispäeva kohta väga erinev – varieerudes 0,84 eurost kuni 1,36 euroni. See tähendab, 

et üksnes söödakulude erinevus ühes päevas on 0,52 eurot ning kui arvestada, et noorloom 

on noorkarjas keskmiselt 25 kuud ehk 750 päeva, siis on ühe looma söödakulude erinevus 

390 eurot. Nii suurte erinevuste tõttu on keeruline arvestada ka noorlooma üleskasvatamise 

kulusid arvestusega, et söödakulud on 70% kogu üleskasvatamiskuludest. Selline arvestus 

viiks tulemuseni, et ettevõttel, kellel on suuremad söödakulud, on ka muud kulud 

suuremad.  

Ettevõttel 7, kellel 2013. aastal oli noorloomade kaaluiive 0,820 kg söötmispäeva kohta, 

tundub seevastu 2014. aasta  kaaluiive söötmispäeva kohta ebareaalne, mille põhjuseks 

võib olla ka ettevõtte poolt tehtud viga andmete sisestamisel. Andmete kontrollimiseks 



51 

 

oleks tarvis andmeid seemendusvanuse ja –kaalu ning esmapoegimisvanuse ja –kaalu 

kohta, kuid kahjuks ei ole antud uuringu raames seda infot kogutud.  

Võrreldes käesoleva töö raames vaadeldud ettevõtete aritmeetilist keskmist söödakulu 

söötmispäeva kohta 2013. aastal (1,19 eurot) Wisconsini Ülikooli piimakarjade spetsialisti 

M. Atkinsi uuringu (Fyksen: 2015) tulemustega, kus 2013. aastal oli söödakulu noorlooma 

söötmispäeva kohta 1,71 dollarit (31.12.2013 kursi alusel seega 1,24 eurot), on näha, et 

söödakulu söötmispäeva kohta ei erine palju. Küll aga on Ameerikas söödad oluliselt 

odavnenud võrreldes 2013.aastaga, sest 2015. aastal oli ühe söötmispäeva maksumus 1,37 

dollarit (31.12.2015 kursi alusel seega 1,26 eurot). Hindade ümberarvestamisel dollaritest 

eurodesse hinnavahet ei ole, sest euro on 2015. aastal dollari suhtes oluliselt nõrgenenud. 

 
 
2.4. Kulud noorkarja sisseostul 

 
Eestis on üldine suund kasvatada ise oma noorloomad üles ja kasutada neid karja 

täienduseks. Peamine põhjus, miks ettevõtjad selle tee on valinud, on karja tervis. See 

tähendab, et soovita loomaga sisse tuua haigusi teisest karjast. Isegi kui karja statistikast on 

näha, et on noorloomi ostetud, on need enamasti ostu-müügi tehingud omavahel seotud 

ettevõtete vahel.  

Vaatluse all olevatest ettevõtetest on noorkarja ostnud ettevõtted 2, 3 ja 7. Tabelisse 11 on 

välja toodud uuringu andmetest saadud info loomade ostu kohta: ostmise aasta, kogus, 

kogumaksumus ning kogukaal. Töö autor on arvutanud nende andmete põhjal välja ühe 

looma keskmise kaalu ja maksumuse ning keskmise hinna eluskaalu kilogrammi kohta. 

Selline üldistus ei pruugi anda 100% õiget tulemust, sest võib olla ostetud nii peagi 

poegivaid mullikaid kui ka lehmvasikaid ning nende kaalude kokku liitmisel ja jagamisel 

soetatud loomade arvuga saab keskmise tulemuse. Nagu näha tabelist 11, on ettevõtete 

strateegia väga erinev, sest kui vaadata ostetud loomade keskmist kaalu, on ettevõtted 2 ja 

7 ostnud mõne kuu vanuseid vasikaid. Lehmvasika hind ühe eluskaalu kilo kohta on 

kõrgem kui mullika puhul – näiteks 2013. aastal oli 52 kg kaaluva looma keskmine 

eluskaalu hind 2 eurot kilogrammi kohta, kuid keskmise kaaluga 365 kg looma keskmine 

eluskaalu hind oli 1,63 €/kg. See näitab, et hinnatakse seda aega ja söödakulu, mis on 

vajalik vasika saamiseks.   
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Tabel 11. Noorloomade ost valitud ettevõtete lõikes aastatel 2012-2013 

Ette-
võte Aasta Kogus, tk 

Kogu-
maksumus, € Kogukaal, kg 

1 looma 
keskmine 
kaal, kg 

1 looma 
keskmine 

maksumus, € 

Eluskaalu 
keskmine 
hind, €/kg 

2 2012 18 3 575,00 1 920 107 199 1,86 

3 2012 35 20 807,50 12 774 365 595 1,63 

2 2013 16 1 656,00 828 52 104 2,00 

7 2013 30 4 788,00 2 280 76 160 2,10 

 

2013. aastal oli antud töös vaadeldud ettevõtete noorkarjades aritmeetiline keskmine 

söödakulu söötmispäeva kohta 1,19 eurot ning Eesti keskmine esmapoegimisiga 27,3 kuud 

(Piimaveiste aastaaruanded 2013), siis see tähendab, et ainuüksi keskmised söödakulud ühe 

noorlooma kohta tema üleskasvatamisperioodil olid 975 eurot (27,3 kuud x 30 päeva x 

1,19 €). Tegelikult on ju vasikal sündimise hetkel ka väärtus, millele lisanduvad tema 

üleskasvatamisperioodil tehtud kulud, seega on tabelis 11 toodud arvutuslikud hinnad väga 

madalad ja ei kata ehk söödakulusidki. Kuna aga Eesti oludes kasvatatakse ise noorloomad 

üles ja noorloomade ost-müük toimub seotud ettevõtete vahel, siis tõenäoliselt 

müügitehingud ei too kaasa kasumit ja müügihind ongi sisuliselt üleskasvatamiseks tehtud 

kulude hüvitamine.  

Rakendusuuringu raames koguti andmeid ka elusloomaks müüdud noorloomade kohta. 

Kahjuks ei sisalda uuringu andmeid infot selle kohta, kas loomad on müüdud Eestisse või 

Eestist välja. Koguseliselt kõige rohkem noorloomi müüdi 2014. aastal, seega on nende 

müükide kohta välja toodud detailsem info, mis kajastub tabelis 12. Uuringu raames 

kogutud andmetest on tabelisse koondatud andmed müüdud noorloomade koguse, 

kogumaksumuse, kogu bilansilise maksumuse ja kogukaalu kohta. Ühe noorlooma kohta 

välja toodud andmed on arvutuslikud, kus kogusummad ja –kaalud on jagatud müüdud 

noorloomade arvuga. Selline keskmiste näitajate leidmine ei anna kindlasti täit ülevaadet 

müüdud noorloomade maksumusest ja kaalust ning seega ei saa nende näitajate põhjal teha 

olulisi järeldusi.   

Vaadeldud ettevõtetes oli noorloomade keskmine müügihind 2014. aastal 1 190 eurot. 

Viimaste aastate tendents on hindade languse suunas, 2014. aasta hindasid mõjutas 

kindlasti järsk piima müügihinna langus, mille tõttu paljud tootjad otsustasid karja 

vähendada või tegevuse lõpetada.  
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Tabel 12. Noorloomade müük ettevõtete lõikes aastal 2014 

Ette-
võte Aasta 

Kogus, 
tk 

Kogu-
maksu-
mus, € 

Müüdud 
loomade 

bilansiline 
maksumus, 

€ 

Kogu-
kaal, 
kg 

1 looma 
keskmine 
kaal, kg 

1 looma 
keskmine 

maksumus, 
€ 

Eluskaalu 
keskmine 
hind, €/kg 

Bilansiline 
maksumus, 

€/kg 

2 2014 46 62 450 53 941,00 25 910 563 1358 2,41 2,08 

3 2014 25 22 500 20 300,00 10 150 406 900 2,22 2,00 

4 2014 51 67 950 55 672,73 24 814 487 1332 2,74 2,24 

7 2014 42 49 200 37 598,00 27 756 661 1171 1,77 1,35 

 

Noorloomad on ettevõtete bilansis kajastatud madalama maksumusega kui neid müüakse, 

mis tähendab, et ettevõtted on loomade õiglasesse väärtusele hindamisel pigem 

konservatiivsed ning ei ole oma varasid kunstlikult suurendanud. 

Noorloomade müügi andmed tabelist 12 annavad kindlasti parema ülevaate võimalike 

sisseostetavate noorloomade maksumusest kui noorloomade ostu andmed tabelist 11, sest 

müüdud noorloomad on sellises keskmises kaalus, milles reaalselt võikski karja 

taastootmiseks sisse ostetav loom olla.  

 
 
2.5. Eksperdi arvamus noorkarja uuendusvõimalustest 

 

Olukord Eesti piimandussektoris on kriitiline alates 2014. aasta augustist, kui Venemaa 

kehtestas embargo Euroopa Liidust pärinevatele toiduainetele. Erinevad piimatöötlejad 

kogu Baltikumis reageerisid sellele drastilise toorpiima hinna langetamisega. See aga 

tähendas paljudele piimatootjatele suuri majanduslikke raskusi, mille tagajärjel osad 

piimatootjad otsustasid 2015. aastal oma tegevuse lõpetada või oluliselt kokkupoole 

tõmmata. Ettevõtted on senisest enam eksportinud noorkarja ja mullikaid, et säilitada 

likviidsust ja olla võimeline tasuma igapäevaste hädavajalike kulutuste eest (nt lüpsikarja 

sööt, töötasud). See aga mõjutab oluliselt Eesti piimakarjade taastootmist, mis tähendab, et 

mingil hetkel ei ole oma karjas piisavalt noorloomi tegevuse jätkamiseks, mis võib 

omakorda viia tootja otsuseni lõpetada piimakarja kasvatamine. Eesti Tõuloomakasvatajate 

Ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko kirjutas 2015. aasta oktoobris, et 2015. aasta üheksa 

kuuga oli tõuveiste eksport Eestist kolmandatesse riikidesse ja Euroopa Liitu viimase 25 

aasta suurim, küündides 3500 veiseni. Müügiks läksid nii lüpsilehmad, tiined ja mittetiined 

mullikad kui ka vasikad.  
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Piimaveiste müügi suurenemine mõjutab jõudluskontrolli all olevate lehmade arvu – kui 

2013. aasta lõpus oli neid 92 134, siis 2015. aasta lõpuks 86 349. Piimalehmade arvu 

vähenemine on jätkuv, sest paljud tootjad on oma noorkarja müünud või otsustanud 

põhikarja mitte enam seemendada, see aga tähendab, et kui praegused põhikarja loomad 

karjast välja prakeeritakse, siis uusi põhikarja loomi enam peale ei tule ja pikemas 

perspektiivis need tootjad lõpetavad oma tegevuse. Isegi kui olukord piimanduses paraneb, 

võib praegune noorloomade müük viia olukorrani, kus Eestis ei ole piisavalt noorloomi, et 

oleks võimalik tegevust jätkata või oluliselt vähenenud karja suurendada.  

2010. aastal tehtud karja taastootmisanalüüsis tõi Uba (2013: 34) välja, et piimakarja 

aretuse peamiseks eesmärgiks on olnud lehmade produktiivsuse suurendamine, kuid see 

mõjutab negatiivselt lehmade sigivust ja karjaspüsivust. Joonis 10 iseloomustab lehmade 

tootliku aja ja keskmise eluaja piimatoodangu muutumist aastate lõikes. Jooniselt 10 on 

näha, et lehmade tootlik aeg on pidevalt vähenenud ja see tähendab ka ühelt lehmalt 

saadavate järglaste arvu vähenemist.   

 

 

Joonis 10. Eesti piimakarjades väljaprakeeritud lehmade keskmine eluaja piimatoodang 

(kg) ja tootlik aeg (kuudes) (Uba 2013: 34) 

 
Kui arvestada, et aastal 2012 oli keskmine poegimisvahemik 13,8 kuud (Piimaveiste 

aastaruanded 2012) ja tootlik aeg 36 kuud (Uba: 2013:34), siis poegis keskmine lehm eluea 

jooksul kolm korda ja seega sündis ka kolm vasikat.  

Üleskasvatatud noorloomade noorkarjast väljaminekut iseloomustab joonis 11. Eestis 

jõuab põhikarja vähem kui ¾ üles kasvatatud noorloomadest. Viimastel aastatel on 

noorkarjast põhikarja jõudnud lehmikute osakaal siiski tõusnud – kui 2004. aastal oli see 
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näitaja 59%, siis 2014. aastal 68%. Selline tendents tähendab, et põhikarja jõuab rohkem 

noorloomi ja saab suurendada põhikarja, aastatel 2011-2013 suureneski põhikarja lehmade 

arv 1700 looma võrra (Eesti Jõudluskontrolli aastaraamat 2014). Lehmade koguarv 2014. 

aastal vähenes, kuid selle põhjuseks võib pidada piimahindade olulist langust 2014. aasta 

kolmandas kvartalis ja sellega seotud suurenenud väljaprakeerimist.  

 

 

Joonis 11. Noorkarjast väljamineku põhjused (%-des) (autori koostatud Piimaveiste aastaaruanded 

2005-2015 alusel) 

 
Noorloomade elusmüük on aastatel 2005-2014 püsinud suhteliselt stabiilsel tasemel, 

kõikudes 9% ja 15% vahel, kuid 2015. aastal tõusis 20,5%-ni. Viimaste muutuste 

põhjuseks on piimandussektoris tekkinud olukord, kus paljud ettevõtted kas koondasid 

oma tegevust või lõpetasid sootuks. Seda näitab ka põhikarja läinud noorloomade 

osatähtsuse vähenemine võrreldes 2014. aastaga. Aastal 2015 oli keskmine noorlooma 

vanus elusmüügi puhul 16 kuud (Piimaveiste aastaaruanne 2015), see tähendab, et müüdi 

tiinestumisealisi mullikaid, see omakorda viitab võimalusele, et neis ettevõtetes lõpetatakse 

piimakarja pidamine.  

Noorkarja müük kajastub põhikarja loomade arvu järjepidevas vähenemises, sest kahjuks 

ei peeta Eestis noorkarja üle nii täpset arvestust kui lehmade üle, mistõttu pole ka võimalik 

prognoosida, millised muutused piimakarja kasvatuses lähimal paaril aastal ees ootavad.  
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Noorkarjast väljamineku muude põhjuste seas on joonisel 11 kajastatud erinevate haiguste, 

traumade ja õnnetusjuhtumite tõttu karjast väljaminek. Nende probleemide tõttu karjast 

väljaminek oli 2015. aastaks küll vähenenud 15%-ni, kuid on endiselt väga kõrge kui nii 

suure osa lehmvasikatest on ettevõte sunnitud välja prakeerima. Viimastel aastatel on üks 

olulisemaid sunnitud noorkarjast väljamineku põhjuseid olnud sigimisprobleemid. Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS koostatud karjast väljamineku aastaaruannete 

põhjal olid 2012-2015. aastal need loomad karjast välja läinud keskmiselt 23-25 kuu 

vanuselt ning see moodustas 4-5% kogu noorkarjast väljaminekust. See tähendab, et 

ettevõtja on teinud nendele loomadele kahe aasta jooksul kulutusi (eelkõige söötadele, 

ravimitele, seemendusele), kuid noorloomad põhikarja ei jõua.  

Uba (2013: 35) toob välja, et karja taastootmise näitajad saavad paraneda eelkõige 

noorkarja pidamistingimuste ja söötmise hoolikal jälgimisel ning piimakarja sihipärasel 

aretusel. Seega on piimakarja kasvatajatel oluline jälgida, et noorloomade üleskasvatamise 

kulud oleksid optimaalsed, kuid tagaksid noorkarja tervise ja heaolu, et noorloomade 

sunnitud väljaprakeerimine oleks väiksem.   

Loomade ostu-müügi ja transpordiga tegeleva ettevõtte ning kahe piimakarja kasvatusega 

tegeleva ettevõtte tegevjuht Egrit Viitkini (2016) sõnul on praegu tendents selline, et 

sündinud lehmvasikad jäetakse siiski oma karja ja pullvasikad müüakse umbes 70 kg 

kaaluvatena. Tema ettevõte ekspordib pullvasikad peamiselt Belgiasse või Hollandisse, kus 

70 kg kaaluva pullvasika hind jääb 180 euro ringi. Pullvasikate müügist oleks  võimalik 

teenida oluliselt rohkem, kui piimalehma ristata belgia sinise tõuga ja pullvasikaid 

kasvatada suuremaks kui 70 kg. Hollandis on selliste pullvasikate hind umbes 380 eurot. 

Eestis on probleemiks noorloomade pidamistingimused, eelkõige ruumipuudus, mis 

takistab ka pullvasikate kasvatamist.  

Noorloomade pidamistingimuste parandamise lahendusena nähakse üksnes noorkarja 

kasvatusele spetsialiseerunud ettevõtteid nagu on USA-s või Hollandis. Hollandi eeskuju 

oleks parem järgida, sest kasutatakse Euroopas levinud tavasid ja võtteid. Üksnes 

noorkarja kasvatav ettevõte võiks olla ühe piirkonna piimakarjakasvatusettevõtete vasikaid 

üles kasvatav ettevõte. Selline noorkarja laut ei vaja erilisi seadmeid, tarvis on sobivat 

taristut ja laudahoonet. Probleem, miks ettevõtted noorkarja pidamistingimustesse 

investeerida ei taha, seisnebki selles, et ühe ettevõtte jaoks on see liialt kulukas. E. Viitkini 

hinnangul erineb 500-pealise noorkarja lauda maksumus 1000-pealise noorkarja lauda 
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maksumusest ca 20%, sest sobiv taristu peab niikuinii olema olenemata noorkarja 

suurusest. Üks olulisemaid kokkuhoiu valdkondi oleks tööjõukulud, sest kui näiteks kolm 

piimakarja kasvatusega ettevõtet koondaksid oma noorkarja kasvatuse ühte ettevõttesse, 

oleks 5-6 töötaja asemel tarvis 1-2 töötajat. Kui arvestada Eesti tööjõu kallidust, oleks 

kokkuhoid märkimisväärne. Samuti on oluline, et piimakarja kasvatusega tegelev ettevõte 

saaks kõik oma ressursid koondada piimatootmisele ning ei peaks tegelema noorkarja 

probleemidega.  

Kõik ülalnimetatud tegurid peaksid igati soodustama üksnes noorkarja kasvatusega 

tegeleva ettevõtte loomist, kuid põhjus, miks see idee on ellu viimata, on inimsuhted. 

Transpordikulude vältimiseks peaksid piimakarjakasvatusettevõtted asuma paarikümne 

kilomeetri raadiuses, kuid nagu eestlastele tavaks, siis naabritega läbisaamine ja koostöö 

on tihtilugu raskendatud. Teine takistus on praegune piimandussektori finantsseis, mis 

investeeringuid ei soodusta.  

E. Viitkini juhitud piimatootmisettevõtete noorloomalautades on ruumipuuduse 

probleemile lahenduse leidmine üks järgmisi prioriteete, sest poegimis- ja vasikalauta 

tehtud investeering ei täida muidu oma eesmärki, kuna uues laudas heade tingimustega 

harjunud vasikatel tekivad kitsikuses mitmed terviseprobleemid ja nad kaotavad oma 

toodangupotentsiaali. Viimane on ääretult oluline ka mullikate müügil, sest tiinete 

mullikate hinnad on sõltuvuses ema piimatoodangust. E. Viitkini sõnul on 6 500-8 500 kg 

aastatoodanguga lehma järglase hind tiinena 1 000 – 1 200 eurot, kuid üle 8 500 kg 

toodanguga lehma järglase hind tiinena 1 350 – 1 600 eurot. Seega on hinnavahe märgatav.  

Kui aga tiine mullika hinda võrrelda üleskasvatamiskuludega, siis tegelikult ettevõte looma 

müügist ei teeni. P. Pichon tõi Baltic Agro 2016. aasta Teadmiste talgutel välja, et mullika 

üleskasvatamise kogukulu on 2-3 eurot elupäeva kohta. See tähendab, et ühe kuu 

üleskasvatamiskulu on 60 – 90 eurot. Kui mullika esmapoegimisvanus on 24 kuud, siis 

kogukulu ühe mullika üleskasvatamiseks jääb vahemikku 1 440 – 2 160 eurot, kuid mida 

vanem on mullikas esmapoegimisel, seda suuremaks lähevad ka tema 

üleskasvatamiskulud. Kuna üleskasvatamiskulud on nii suured, siis teenib loom need kulud 

piimatoodanguga tagasi alles esimese laktatsiooni lõpuks.  

Kui võrrelda üleskasvatamiskulusid ja noorloomade müügihinda, siis ainult rahalist poolt 

vaadates, oleks ettevõttele kasulikum noorloomad sisse osta. See tooks kaasa teise eelise – 
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piimakarja kasvatajal on sel juhul võimalik tegeleda üksnes piimakarjaga. Kui majanduslik 

olukord piimanduses oleks parem, saaks noorkarja sisseostmise puhul senised noorkarja 

laudad ümber ehitada piimakarja laudaks ja nii oleks võimalik tootjatel oma tegevust 

laiendada.  

 
 
2.6. Tulemused ja arutelu 

 
Noorloomade üleskasvatamise kulusid ning müüdud noorloomade maksumusi võrreldes 

saab ülevaate, millised on rahalised erinevused. Päris üks-ühele neid numbreid võrrelda ei 

saa, sest lõpptiinet looma ei transpordita ühest karjast teise. Ühe noorlooma 

üleskasvatamisperioodi arvestuslike kogukulude ja noorlooma keskmise müügihinna 

võrdlus on tabelis 13. Noorlooma keskmine müügihind on arvutatud ettevõtte esitatud 

noorloomade kogu müügihinna ja müüdud loomade koguse alusel. Selline arvutuskäik 

annab tulemuseks keskmise ja seega ei pruugi tegelikult ükski loom sellise hinnaga 

müüdud olla.  

 
Tabel 13. Ühe noorlooma üleskasvatamisperioodi arvestuslike kogukulude ja keskmise 

müügihinna võrdlus aastatel 2012-2014 

Aasta Ettevõte 

Arvestuslikud 
kogukulud 
noorlooma 

kohta, € 

Noorlooma 
keskmine 

müügihind, € 

2012 4 1 277,51 1 660,00 

2013 4 1 690,56 1 429,00 

2013 2 1 084,15 1 550,00 

2014 4 1 598,88 1 332,00 

2014 2 973,24 1 358,00 

2014 3 1 198,79 900,00 

2014 7 1 452,83 1 171,00 

 

Ettevõte 4 müüs 2012. aastal 6 noorlooma keskmise kaaluga 542 kg looma kohta keskmise 

hinnaga 1 660 eurot looma kohta. Tema ühe noorlooma üleskasvatamiseks tehtavad 

söödakulud 2012. aastal olid 894 eurot ja arvestuslikud muud kulud 383 eurot, kokku 

arvestuslikud üleskasvatamiskulud 1 277 eurot. Seega oleks arvestuslik kasum 383 eurot.  

Tabelist 13 selgub, et ettevõte 4 aastal 2012 ja ettevõte 2 aastal 2013 on müünud noorloomi 

kõrgema hinnaga kui on kogukulud ühe noorlooma kohta. 2014. aastal on olukord 
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vastupidine ja ettevõtted 4, 3 ja 7 on müünud noorloomi oluliselt madalama hinnaga kui on 

noorlooma üleskasvatamiseks tehtud kulud. Vaid ettevõte 2 on suutnud müüa noorloomi 

kõrgema hinnaga kui on noorloomale tehtud kogukulud, kuid siin võib põhjus olla ajalises 

erinevuses – ettevõte 2 võis müüa loomi kevadel, aga teised ettevõtted sügisel kui 

piimandussektori olukord oli muutunud kriitiliseks.  

Noorlooma üleskasvatamiskulude ja võimalike noorloomade sisseostuhindade võrdlus 

mõjutab üksnes ettevõtte finantsilist seisu ja rahavoogusid, kuid tootjate jaoks on tihti 

olulisemad teised tegurid, mille põhjal otsuseid tehakse.  

Peamine põhjus, miks ettevõtted on otsustanud pigem ise noorloomad üles kasvatada kui 

sisse osta, on bioturvalisus ehk võimalikud haigused, mis loomaga kaasa tulevad. Kahjuks 

rakendusuuring on numbrilisele informatsioonile üles ehitatud ja seoseid erinevate 

näitajate vahel võib vaid teooria põhjal oletada. Uuringu raames on ettevõtted sisestanud 

andmed kogu karja kulude kohta veterinaarteenustele ja –ravimitele. Erinevate aastate 

kulusid võrreldes ei saa küll täheldada, et aastal, mil loomi juurde osteti, oleks need kulud 

oluliselt suuremad kui aastal, mil loomi juurde ei ostetud. Küll on veterinaarteenuste ja -

ravimite kulud ettevõtete lõikes väga erinevad, kuid need sõltuvad ka palju sellest, kas 

ettevõttel on oma veterinaararst või ostetakse teenust sisse. Kuna veterinaarteenuste ja –

ravimite kulud on kogu karja peale kokku, siis on ühele loomale keskmise kulu 

arvestamine keeruline, sest noorkarjal on need kulud väiksemad kui põhikarjal. Samas 

saaks ühele loomale tehtud veterinaarkulusid ettevõtete lõikes võrreldes aimu ka 

pidamistingimustest, sest mida parem on looma kasvukeskkond, seda parem on ka tema 

tervis.    

Pidamistingimuste kohta võiks ülevaate saada, kui oleks info  ettevõtte varade kohta, kuid  

kahjuks selle rakendusuuringu raames seda infot ei kogutud. Ettevõtte varade põhjal saaks 

hinnata ettevõtte kasutuses olevaid ressursse. Näiteks oleks võimalik saada ülevaadet 

ettevõtte maakasutusest – kui palju on ettevõttel oma maad ja kas piimakarjale sööda 

tootmiseks piisab sellest või peab juurde rentima. Samuti on ressursside hindamisel oluline 

info ettevõtte hoonetest, masinatest ja seadmetest ning nendega seotud kohustustest. 

Ettevõtte kasutada olevatest ressurssidest sõltub, milliseid vahendeid on ettevõttel võimalik 

noorkarja üles kasvatamiseks kasutada.  
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Ressursside kasutamisest noorkarjale annab infot noorkarja kulude osatähtsus 

loomakasvatuse muutuvkuludest ja loomakasvatuse kogukuludest, 2013. aasta vastav info 

on koondatud tabelisse 14.  

 
Tabel 14. Noorloomadega seotud kulude osatähtsus (%) loomakasvatuse kuludes 2013. 

aastal 

Ettevõte 

Noorloomade 
söödakulude 
osatähtsus 

loomakasvatuse 
muutuvkuludes, % 

Noorloomade 
söödakulude 
osatähtsus 

loomakasvatuse 
kogukuludes, % 

Noorloomade 
arvestuslike 
kogukulude 
osatähtsus 

loomakasvatuse 
kogukuludes, % 

2 23,3 15,5 22,2 

3 19,3 12,8 18,3 

4 28,0 19,2 27,4 

7 16,1 11,2 16,0 

 
Vaadeldes noorloomadega seotud kulude erinevaid osatähtsusi loomakasvatuse 

muutuvkuludes ja loomakasvatuse kogukuludes ja võrreldes seda Kärt (2012) arvamusega, 

et noorkarja üleskasvatamise kulud on nii mõneski ettevõttes suuremad kui 15-20% 

piimatootmise kogukuludest, võib öelda, et mõnes vaadeldud ettevõtetes see tõenäoliselt 

nii ongi. Ainuüksi noorloomade söödakulude osatähtsus loomakasvatuse kogukuludest 

2013. aastal ettevõttes 4 on 19,2% ja 15,5% ettevõttes 2. Kui lisada noorloomade 

söödakuludele veel arvestuslikud muud kulud, siis on noorloomade arvestuslike 

üleskasvatamiskulude osatähtsus ettevõttes 4 koguni 27,4% loomakasvatuse kogukuludest.  

Noorloomadega seotud kulude osatähtsus loomakasvatuse kuludes 2014. aastal on välja 

toodud tabelis 15. 

 

Tabel 15. Noorloomadega seotud kulude osatähtsus (%) loomakasvatuse kuludes 2014. 

aastal 

Ettevõte 

Noorloomade 
söödakulude 
osatähtsus 

loomakasvatuse 
muutuvkuludes, % 

Noorloomade 
söödakulude 
osatähtsus 

loomakasvatuse 
kogukuludes, % 

Noorloomade 
arvestuslike 
kogukulude 
osatähtsus 

loomakasvatuse 
kogukuludes, % 

2 21,3 14,0 20,0 

3 19,5 11,7 16,8 

4 22,3 17,6 25,1 

7 14,8 10,7 15,3 
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Ettevõtte 4 noorloomade arvestuslike üleskasvatamiskulude osatähtsus aastal 2014 on 

25,1% loomakasvatuse kogukuludest, mis on oluliselt suurem kui teistel ettevõtetel. Selle 

põhjuseks on teistest ettevõtetest oluliselt suurem söödakulu ühe noorlooma söötmispäeva 

kohta. Ning kuna arvestuslikud üleskasvatamiskulud on seotud söödakuludega, siis 

mõjutab see ka osatähtsust loomakasvatuse kogukuludes.   

2014. aastal on noorloomade söödakulude osatähtsus nii loomakasvatuse muutuvkuludes 

kui kogukuludes vähenenud võrreldes 2013. aastaga. Sellest võib järeldada, et ettevõtted 

püüdsid 2014. aastal noorlooma söödakuludelt kokku hoida, et tekkinud kriisiga toime 

tulla ja võimalikult palju ressursse lüpsikarjale suunata, sest lüpsikarja söödakulude 

osatähtsus loomakasvatuse muutuvkuludes jäi endiselt 60-70% vahele nagu ka varasematel 

aastatel.  

Selleks, et ettevõtted saaksid täpsema ülevaate noorkarjale kuluvatest ressurssidest ja 

nende otstarbekusest, peaks ettevõtjad pidama täpsemat arvestust noorkarjaga seotud 

kulude kohta. See võimaldaks neil edaspidi paremini hinnata, milline oleks kõige 

efektiivsem viis karja taastootmiseks. Samas oleks ehk võimalik välja töötada ka ettevõtete 

vaheline koostöö vorm, et saaks koondada noorkarja kasvatuse ühte ettevõttesse, et 

saavutada maksimaalne efektiivsus nii piimatootmises kui noorkarja üleskasvatamises. 
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KOKKUVÕTE 

 

Tagamaks piimakarja jätkusuutlikku arengut, on igal tootjal tarvis tegeleda taastootmisega 

seotud probleemidega. Arvestades, et tänapäeval on paljudel ettevõtjatel eesmärgiks 

võimalikult suur piimatoodang, tekitab see loomadele terviseprobleeme ning nad suudavad 

karjas püsida vaid mõne aasta ja seega saab ka järglasi vähem. Tulenevalt sellest on karja 

taastootmise võimaluste hindamine muutunud üha olulisemaks.  

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada piimakarja majanduslikult tasuvama karja 

uuendamise võimalused lähtudes üleskasvatamiskuludest ja noorkarja sisseostukuludest. 

Piimakarjakasvatajatele on oluline teada erinevate karja uuendamise võimalustega 

kaasnevaid kulutusi ja riske, et valida oma karjale sobivaim taastootmise viis.  

Enamasti eeldatakse, et karjale saadakse asendusloomad oma karjast, kuid on ka võimalus 

noorkari sisse osta. Leidmaks ettevõtte jaoks efektiivseimat varianti, tuleb analüüsida kõiki 

noorkarja kasvatamisega seotud kulusid, sest sisseostmise puhul on hind kohe näha. Samas 

ei sõltu noorloomade ostmine üksnes hinnast, on mitmeid tegureid, mis mõjutavad 

otsuseid. Kui oma karja looma kohta on teada nii põlvnemine kui põetud haigused, siis 

võõrast karjast looma soetamisel võib sisse tuua mõne haiguse või põlvnemine ei pruugi 

teada olla. Oma karjas noorloomade kasvatamise puhul tehakse jooksvalt kulusid, kuid 

mullika soetamisel on tarvis mullika maksumus korraga tasuda. See aga mõjutab mingi 

perioodi rahavoogu üsna oluliselt.   

Varasemate uuringute põhjal oli noorloomade üleskasvatamisel proportsionaalselt suurim 

kuluartikkel sööt, sellele järgnes tööjõud. Need tegurid mõjutavad üleskasvatamise 

kogukulusid enim ja seega muutused nende hindades põhjustavad olulisi muudatusi ka 

üleskasvatamise kogukuludes. Kahjuks ei ole Eesti piimakarja kasvatajatel täpset ülevaadet 

noorkarjaga seotud kuludest, mis võimaldaks välja selgitada noorlooma kogu 

üleskasvatamiskulud, et nende põhjal juhtimisotsuseid teha.  

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks kasutati Eesti Maaülikooli läbiviidud rakendusuuringu 

„Piimatootmisettevõtete tootmisprotsessi uuring tulemusmõõdikute süsteemi 
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väljatöötamiseks” andmeid, mille põhjal analüüsiti noorkarja üleskasvatamisega seotud 

kulusid. Kuna rakendusuuringu raames olid ettevõtted noorkarja puhul esitanud üksnes 

söödakulude andmed, siis muude üleskasvatamiskulude osa leiti varasematest uuringutest 

pärinevast seosest, et söödakulud moodustavad 70% noorlooma kogu 

üleskasvatamiskuludest. See seos aga tähendab seda, et mida suuremad on söödakulud, 

seda suuremad on ka muud üleskasvatamise kulud. Seega ei pruugi sellise seose alusel 

arvutatud tulemused päris 100% õiget tulemust anda, kuid kui võrrelda neid teooriaga, kus 

noorkarja kulud on vähemalt 15-20% loomakasvatuse kogukuludest, siis kolmel vaadeldud 

ettevõttel arvestuslikud noorkarja üleskasvatamiskulud sinna vahemikku ka jäid.  

Kuna aastal 2016 on piimandussektor sellises olukorra, kus piimakarja kasvatajad püüavad 

ellu jääda ja igati kulusid kokku hoida, on noorkarja müük paljudele tootjatele paratamatu. 

2015. aastal müüsid piimakarja kasvatajad viiendiku oma noorloomadest ning see 

tähendab, et lähima kahe aasta jooksul Eesti piimalehmade arv väheneb oluliselt ja seega 

väheneb ka riigi kogu piimatoodang. Sellises mahus noorloomade müük tähendab, et kui 

piimandussektori olukord paraneb, siis on Eesti piimatootjad silmitsi probleemiga, et nende 

kari pole jätkusuutlik. Selleks, et ettevõte saaks kiiremini nö jalad alla, on tarvis noorloomi 

juurde osta, sest oma karja puhul on taastootmistsükkel vähemalt kaks aastat. Seni on 

piimakarja kasvatajad noorloomade ostmist pigem vältinud just võimalike riskide pärast. 

Kõige enam kardetakse levivaid haigusi, sest see võib mõjuda kogu karjale ja tema 

toodangupotentsiaalile. Aga just toodangupotentsiaal on see, mille järgi noorlooma 

hinnatakse, sest võimalik noorlooma ostja vaatab just ema toodangut ning määrab selle 

järgi noorloomale hinna.  

Noorloomade üleskasvatamine nõuab palju ettevõtte ressursse – nii rahalisi vahendeid, 

materiaalseid varasid kui ka tööjõudu, neid aga saaks piimatootmisettevõte kasutada 

märksa efektiivsemalt oma põhitegevuseks. Näiteks USA-s ja Hollandis on selle tõttu välja 

töötatud süsteem, kus piimakarja kasvataja müüb oma sündinud vasikad noorkarja 

kasvatusega tegelevale ettevõttele, kes need üles kasvatab ja siis saab piimakarja kasvataja 

sellest ettevõttest osta oma väljaprakeeritud lehmade asemele tiined mullikad. Selliste 

ideede elluviimise mõtteid mõlgutavad ka Eesti piimakarja kasvatajad, kuid praeguses 

olukorras napib nii ressursse kui ka koostöövõimalusi.  

Kõige enam aga vajavad piimakarja kasvatajad täpsemat kuluarvestust noorkarjaga seotud 

kulude üle, sest see võimaldaks saada parema ülevaate ressursside kasutusest ja 
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võimaldaks ettevõttel hinnata, kas senine karja taastoomisviis on kõige efektiivsem. Samuti 

võimaldaks täpsem kuluarvestus hinnata erinevate söödaratsioonide mõju 

üleskasvatamiskuludele, sest söötmisest sõltub üleskasvatamisperioodi pikkus. Sellest 

tulenevalt soovitab töö autor piimakarja kasvatajatel rakendada noorkarja kulude kohta 

täpsema arvestuse pidamist. 
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ESTIMATION OPTIONS OF DAIRY HERD 

REPLACEMENT AND THE INFLUENCING FACTORS 

 

SUMMARY 

In today’s economic crisis, many dairy farmers sell young stock, so that they could spend 

resources only on production units and thereby keep the company solvent. This situation 

throws doubt on the future sustainability of the cattle. For Estonian dairy farmers, young 

stock are often secondary, i.e. something accompanying dairy farming, as young stock do 

not produce income. As a rule, expenses related to young cattle are reflected in the 

companies' accounting records under the dairy cattle expenses, wherefore the size of the 

expenses of young cattle is not fully sensed. This gives rise to the issue that entrepreneurs 

do not know how much raising a young stock costs. The ordinary approach to renewing the 

cattle is to raise the calves born to the cattle, an alternative is to purchase young cattle. As 

dairy heifers are rarely, if ever, purchased in Estonia, there is no general understanding as 

to why such a decision is made and whether the reason lies in tradition or is it a weighted 

and calculated decision. 

Pursuant to the aforementioned, the objective of this Master’s thesis was to specify the 

economically beneficial options for renewing dairy cattle in companies, based on the 

expenses of raising dairy heifer and the purchase costs of young stock. For dairy farmers, it 

is important to be aware of the expenses and risks involved in the options of renewing 

cattle, in order to find the most suitable reproduction method for their cattle. 

In order to achieve the objective of the Master’s thesis, the following research tasks were 

set: 

• specify the bases and types of accounting young cattle expenses; 

• specify the ratio of young cattle expenses from the total dairy cattle expenses and 

the influencing factors; 

• specify the factors influencing the purchase of young cattle; 

• perform a comparative analysis between the raising expenses of young cattle and 

purchase expenses of young cattle. 



71 

 

In order to achieve the objective of the Master’s thesis, the data of the applied research 

Study of the Production Process of Dairy Companies for Developing a System of 

Performance Indicators was used. It was revealed on the basis of both this data and 

interviews with the head of a dairy company and several dairy farmers that thorough 

expense accounts with regard to the expenses related to young cattle are actually not kept. 

Some companies do keep separate records of feed expenses, but this is also based on 

various coefficients or earlier practices. Separate records are not kept on other expenses 

related to raising young animals and these are included in the general cattle farming 

expenses. Operational costs directly dependent on the number of young animals raised are, 

in addition to feed expenses, also expenses on medications and veterinary services, 

insemination expenses and other everyday expenses. Fixed expenses include labour 

expenses, expenses on and depreciation of buildings and machinery, and general uphold 

costs. 

On the basis of different sources, the ratio of young cattle expenses forms 15–20% of the 

total expenses of a dairy cattle. The proportions of these expenses are mainly affected by 

the age of first calving, i.e. how long the animal spends in the young cattle, and what the 

discarding rates in the cattle are, i.e. how many young animals are needed to replace the 

cows excluded from the main cattle to maintain suitably sized cattle. 

If a company decides to reproduce cattle by purchasing young cattle, it has to consider 

biosafety, i.e. the possibility that illnesses or parasites are brought in from another cattle. 

Many dairy farmers consider this factor as the reason why they prefer raising their own 

young cattle. Also, in purchasing a young stock, their genetics has to be specified, as this 

influences their production potential. In addition, it is necessary to specify the company’s 

objectives and resources used, so that a suitable strategy could be used for carrying out 

plans. For example, it the company wishes to solely focus on raising dairy cattle, keeping 

young cattle may spend too much of the company’s resources. On the other hand, 

purchasing young cattle takes funds out of the company and therefore significantly impacts 

the cash flow of a specific period. 

If we compare raising costs and the sales price of young animals, then financially it would 

be more beneficial for a company to purchase young stock. This would bring along another 

advantage – the dairy farmer could then only be involved with the dairy cattle. If the 

economic situation in dairy farming was better, purchasing young cattle would enable to 
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reconstruct the former young cattle barns as dairy cattle barns, and so the farmers could 

expand their activities. Estonian dairy farmers have not yet adopted the system common in 

the Netherlands and the USA where dairy farmers sell their young stock to a specific 

company involved in raising young animals and can later repurchase these animals to their 

cattle. This solution would enable to save on expenses and would enable dairy farmers to 

be only involved in dairy farming, thereby improving efficiency. 

Estonian dairy farmers do not have a specific overview of the expenses related to young 

cattle, which would enable to specify the total raising expenses of a young stock, so that 

managerial decisions could be made on that basis. Therefore, the author of the thesis 

recommends dairy farmers to implement keeping accounts on young stock expenses. 
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