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Piimatootmise tasuvus sõltub peamiselt sellest, kui kvaliteetset ja odavat põhisööta 

suudetakse loomadele toota. Praeguse hetke madalat piimahinda arvestades on väga oluline 

hoida kulutused madalal ja tootlikus maksimaalne. Sellest tulenevalt on valitud töö teemaks 

liikurhekseldi mõju rohusilo kvaliteedile ja omahinnale, nimelt uuritakse, kuidas mõjutab 

liikurhekseldi soetamine, võrrelduna teenusega, rohusilo omahinda ja kvaliteeti. Töö 

eesmärgiks oli välja selgitada, kas liikurhekseldi soetamine oli majanduslikult tasuv ja 

kuidas mõjutas liikurhekseldi soetamine sööda kvaliteeti.  

Töös kasutatud andmed pärinevad uuritavast ettevõttest. Rohusilo analüüsid teostati Eesti 

Maaülikoolis Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmise osakonna laboris. 

Andmeid töödeldi statistikaprogrammiga „Statistika“. 

Rohusilo omahind langes uuritaval perioodil 2,1 € tonni rohusilo kohta, selle põhjuseks oli 

diiselkütte hinna langus. Diiselküte oli 2015. aastal odavam 28,2%.  Kulutused 

liikurhekseldile rohusilo tootmise kogukuludest, ning osakaal rohusilo omahinnast tõusis 

liikurhekseldi soetamisega ettevõttese. 2015. aastal tõusid kulutused liikurhekseldile 4,1%. 
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The profitability of milk production is mostly affected by the cost and quality of the main 

forage of the animals. Since the milk price is very low, it is crucial to maintain the low costs 

and high productivity. According to this, the topic of this thesis is the effect of the self-

propelled forage harvester on the cost price and the quality of forage. The focus is on how the 

purchase of the self-propelled forage harvester affects the cost price and quality of the grass-

forage compared to buying in the service of the machine 

The data used in this thesis were given from the studied company. The analysis of the grass 

silage were performed in the laboratory of Animal Nutrition of the Institute of Veterinary 

Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences. The data was 

processed with the programm of statistics „Statistika“. 

The cost-price of grass silage decreased on the studied period by 2,1 €/t  because of the 

decrease in the price of diesel which was 28,2% cheaper in 2015. The costs on the self-

propelled forage harvester and the precentage of the cost price of grass-forage increased when 

the machine was purchased. In 2015 the costs on the self-propelled forage harvester increased 

by 4,1%. 
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SISSEJUHATUS 
 

Piim on maailmas paljudele inimestele nii toiduks kui ka erinevate piimatoodete tooraineks. 

Lisaks piima tootmisele tegelevad üldiselt samad ettevõtted ja ettevõtjad teravilja ja 

õlikultuuride tootmisega. Põllumajandus on tooraine tootja paljudele teistele majandusharudele 

ja pakub sellega kaasnevalt tööd suurele hulgale inimestele. Alates 2014. aasta teisest poolest, 

kui Euroopas  hakkas piimanduskriis, on piima kokkuostuhinnad langenud Eestis 10 senti liitri 

kohta. Selline langus on pannud Eesti piimatootjad raskesse olukorda, kus majanduslikke 

kulusid jälgitakse täpselt, kuna piima omahind tuleb hoida võimalikult madalal. Piimakarja 

põhisöödaks on rohusilo, mille tootmiskulud on ettevõttes vaja hoida võimalikult madalad, kuid 

samas tuleb hoida sööt võimalikult kvaliteetne.  

 

Kvaliteetse põhisöödaga on võimalik ettevõttel kärpida kulutusi kallite lisasöötade hankimisele. 

Kvaliteetse põhisööda ehk rohusilo tootmine nõuab õiget ajastust ja head tehnoloogiat. 

Liikurhekseldiga toodetud rohusilo on kvaliteetsem, kuna masin suudab hekseldada tänu oma 

võimsusele paremini rohtu ning kvaliteetselt hekseldatud rohi sileerib paremini. Antud 

tehnoloogia sai uurimiseks valitud, kuna hetkel valitsevas  olukorras piimandussektoris on vaja 

tõsiselt kaaluda investeeringute tasuvust, et  tehtav investeering tooks oodatud kasu. 

 

Antud magistritöö eesmärk on analüüsida ettevõttesse liikurhekseldi soetamise tasuvust ja mõju 

silo kvaliteedile. Samuti analüüsida, kuidas mõjus liikurhekseldi soetamine silo omahinnale 

ning kas liikurhekseldi tõstis silo kvaliteeti. Antud uurimustöö hüpoteesideks on: liikurhekseldi 

soetamine on majanduslikult tasuv;  

-liikurhekseldi soetamine tõstab rohusilo kvaliteeti; 

-liikurhekseldi soetamine ei  tõsta rohusilo omahinda.  

Magistritöö on üles ehitatud järgmiselt: algselt antakse ülevaade piimandussektorist. Järgneb 

ülevaade ettevõtte tootmisvahenditest ja maafondist. Järgnevad peatükid sisaldavad ettevõtte 
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 piimatootmise ja söödatootmise tutvustust ning analüüse silokvaliteedist ning  

majandusanalüüsi rohusilo omahinnast.  

 

Avaldan tänud AS Laatre Piim juhatusele, agronoomile ja Edda Vahtramäele lõputööks vajalike 

andmete võimaldamise eest.  
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MATERJAL JA METOODIKA 
 

Magistritöö uurimisobjektiks on AS Laatre Piim rohusilo ja sööda tootmine ning iseliikuva 

silokombaini tasuvus. Töös analüüsitakse sööda omahinda, sööda kvaliteeti ja piimatootmist.  

 

AS Laatre Piim asub Valgamaal, Tõlliste vallas, Laatre alevikus. As Laatre Piim on Tõlliste 

valla suurim tööandaja.  Ettevõtte põhisuunaks on piima tootmine, peale lüpsilehmade kasvatuse 

tegeleb ettevõte ka teravilja ja õlikultuuride kasvatamisega.  2015. aastal oli ettevõtte kasutada 

2208 ha maad, millest 1298-l hektaril kasvatati teravilja ja õlikultuure ning 788-lt hektarilt tehti 

rohusilo, maisi kasvatati 122-l hektaril. Ettevõttel oli 2015. aastal 905 lüpsilehma ja 1313 

noorlooma. Ettevõttes on  püsikohaga töötajaid 58. 

Ettevõttest ülevaate saamiseks on kasutatud järgmisi andmeid ettevõttest: 

1. Maakasutus 

2. Kasvatatavate kultuuride pindalad ja saagikused 

3. Piimatoodang 

4. Söödaratsioonid 

5. Rohu- ja maisisilo kvaliteet 

6. Sööda tootmiseks kasutatav tehnika ja tehnoloogia 

7. Tootmistegevuse tasuvus 

Töös selgitatakse välja iseliikuva silokombaini tasuvus ettevõttes, kus antud masin on alates 

2015. aastast omandis, võrdluseks võtetakse sama masina keskmist  teenuse sisseostu hinda 

aastatel 2012-2014. Samuti analüüsitakse rohusilo kvaliteeti võrrelduna eelmiste aastatega, kui 

iseliikuva silokombaini teenust osteti ettevõttesse sisse, võrdluseks 2015. aasta rohusilo 

kvaliteedinäitajad. 

 

Töös püütakse leida  kitsaskohti  söödatootmises ja anda soovitusi ettevõtte juhtkonnale 

söödatootmise optimeerimiseks ja tootmise kasumlikumaks muutmiseks.  
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Töös kasutatud rohusilo keemiline analüüs viidi läbi uuritavatel aastatele Eesti Maaülikooli 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmise osakonna laboris. Töös analüüsiti 

rohusilo kvaliteedi näitajatest: toorproteiini, seeduva kuivaine, kuivaine ja toortuha näitajaid. 

Töös  kasutatavaid andmeid analüüsiti statistikaprogrammiga „Statistika“.  

 

Töös kasutatud materjalid on kogutud töö koostaja poolt. Andmete kogumiseks käis töö autor 

ettevõttes kohapeal tutvumas söödatootmise tehnoloogiaga, tehes omapoolseid märkmeid ja 

kokkuvõtteid, samuti sai töö koostaja infot ettevõtte juhtkonna ja agronoomi käest. 
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1. PIIMATOOTMINE EESTIS 

 

Eesti piimakari on üks Euroopa parimaid, samas on piima kokkuostuhind siin peaaegu kõige 

madalam Euroopas ning piimatootjad raskustes. Põllumajanduse majandusarvestuse andmetel 

on loomakasvatus Eesti põllumajandustoodangus erinevalt Euroopast suurema osatähtsusega 

kui taimekasvatus. Loomakasvatustoodangu väärtusest omakorda üle poole annab 

piimatoodang. (E. Valdvee, A. Klaus 2016).  

 

Piimatootjate arv selgub põllumajanduse struktuuriuuringust, mida korraldatakse kord iga 

kolme-nelja aasta järel ja mis toimus viimati 2013. aastal. Siis oli Eestis 2500 

piimalehmapidajat. 2001. aastal oli neid veel 17 500, mis näitab, et kõnealusel perioodil vähenes 

piimalehmapidajate arv seitse korda. Seega on Eesti piimatootmine, nagu kogu ülejäänud 

põllumajanduski, teinud läbi olulise struktuurimuutuse, mille käigus on tootmine koondunud 

aina suurematesse ettevõtetesse ja alles on jäänud vaid kõige tugevamad. Kujunenud on 

struktuur, kus juba 80% piimalehmadest peetakse vaid 198-s vähemalt 100 piimalehmaga 

majapidamises. 60% piimalehmadest peetakse vähemalt 300-pealistes karjades. Euroopa Liidus 

on piimakarja kontsentreeritus oluliselt väiksem, seal on vähemalt 100 piimalehmaga 

majapidamiste osatähtsus umbes 3% ja neis peetakse 36% piimalehmades. Suurem kui Eestis 

on suurte karjade osatähtsus vaid Tšehhis, Taanis ja Slovakkias. ( E.Valdvee, A.Klaus 

2016).Piimatootmisele spetsialiseerunud majapidamistes töötas 2013. aastal Eestis 9700 

inimest. Eestis oli 2014. aasta lõpu seisuga 95 600 piimalehma ehk umbes 0,4% EL-i 23,6 

miljonist piimalehmast Kümme aastat varem ehk 2004. aastal oli Eestis veel 116 500 

piimalehma, seega on nende arv vähenenud peaaegu viiendiku võrra. Praeguse kriisi mõju 

näitab aga see, et 2015. aasta teises kvartalis oli piimalehmi juba 4700 vähem kui aasta tagasi 

samal ajal, s.t, et väärtuslikku piimakarja juba vähendatakse. Söödabaasi arvestades on Eestil 

samal ajal hoopis suur potentsiaal loomakasvatuses, sh piimakarjakasvatuses. Eesti 

põllumajandusmaa loomkoormus ehk loomühikute arv hektari kohta oli 2013. aastal üks EL-i 
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väiksemaid (0,32) ja üle kahe korra väiksem kui EL-i keskmine (0,75). ( E. Valdvee, A. Klaus 

2016). 

 

Statistikaameti kogutud infost on joonisel 1  näha, kuidas piimalehmade arv on aastatel 2004-

2008 vähenenud ligikaudu 4000 piimalehma võrra aastas. Alates 2009. aastast on püsinud 

piimalehmade arv stabiilsena 96-97 tuhande piirimail. Kuid 2014. aastal langes piimalehmade 

arv alla 96 tuhande, veel suuremat piimalehmade arvu vähenemist on oodata 2015. aasta 

andmetes. Aastatel 2003-2014 on piimalehmade arv vähenenud väikemajapidamiste arvelt, kes 

lõpetasid tegevuse. Esialgsete andmete põhjal prognoosib statistikaamet 2015. aastal 

piimalehmade arvu vähenemist 5000 looma võrra, see vähenemine ei tulene ainult 

väikemajapidamiste sulgemise arvelt, vaid 2015. aastal sulges oma uksed ka mitu suurtootjat. 

Kui vaadata keskmist piimatoodangut aastatel 2003-2014, siis on see olnud pidevas kasvamises, 

8000 kg lehma kohta aastas ületati 2014. aastal, kus keskmine piimatoodang oli 8233 kg lehma 

kohta. Statistikaameti andmetel näitas keskmine piimatoodang ka 2015. aastal tõusu, 

piimatoodanguks oli 8337 kg lehma kohta. Antud näitaja on hea igas mõttes, kuna ettevõtted 

lõpetavad oma tegevust ja loomade arv on vähenemises, siis kõrgetoodanguliste loomade arv 

on säilinud 

 

 

Joonis 1. Keskmine piimatoodang lehma kohta (kg), piimalehmade arv (tuhat) perioodil 2003-

2014. Allikas: (PM09 2016, PM12 2016)   
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AS Trigon farmingusse kuuluva Väätsa ja Kaiu farmide lehmade keskmine piimatoodang on 

üle 10000 kg aastas ning piimatoodang lehma kohta läheb järjest paremaks. Parima farmi 

toodang on koguni keskmiselt 11,7 tonni aastas lehma kohta. (J. Helenius 2015) 

 

Statistikaameti info põhjal on näha piimahinna muutumist aastatel 2003-2015(Joonis 2).  

Piimahind on olnud pidevas kõikumises viimase 12 aasta jooksul. Iga 3-4 aasta tagant on toimud 

piimahinna märgatav langus. Sama suur piimahinna langus nagu praeguse piimakriisi ajal, oli 

aastal 2009, kus piimahind eelmise aastaga võrreldes langes 85 eurot tonni piima kohta. Kui 

võrrelda 2014. ja 2015.a. piimahinna kõikumisi, siis 2015. aastal langes piimahind eelneva 

aastaga võrreldes koguni 96 eurot tonni piima kohta. See on suur langus, mis paneb paljud 

piimatootjad raskesse olukorda ja sunnib tootmist piirama ja halvimal juhul lõpetama.  

 

 

Joonis 2. Keskmine piimahind eurot/tonn aastatel 2003-2014. Allikas: (PM18 2016) 

 

Statistikaameti andmeil oli piima kokkuostuhind juulis 2015. a. 239,91 eurot tonnist, mis on 

26,1 protsenti väiksem kui aasta tagasi samal ajal (Statistikaamet 2016). 
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2. ETTEVÕTTE ÜLDISELOOMUSTUS 

 

2.1. Ettevõtte asukoht ja tutvustus 
 

Ettevõtte tootmise efektiivsus ja tasuvus sõltub suuresti olemasolevate ressursside kasutamisest 

ja kasutamise tõhususest. 

 

AS Laatre Piim  asub Valgamaal, Tõlliste vallas, Laatre alevikus. Ettevõte alustas oma tegevust 

1992. aastal Laatre sovhoosi Suurfarmi baasil, alates 01.01.1993.a. kannab ettevõte nime AS 

Laatre Piim. Ettevõttes on aastaringselt tööl 58 töötajat, hooajaliselt (mai-september) võetakse 

ettevõttes juurde 10 lisatöölist. Nende numbritega ollakse suurim tööandja Tõlliste vallas.  

2004. aastal moodustas As Laatre Piim kahe naaberettevõttega AS Maasu Grupi, et üksteist 

toetada ja pankadelt paremini laene saada investeeringuteks. 2005. aastal saadi ka tänu sellele 

laen lautade ehitamiseks.  

 

Ettevõtte põhisuunaks on piimatootmine, lisaks tegeletakse veel teravilja- ja õlikultuuride 

kasvatamisega. 01.01.2016. aastal oli ettevõttes 2218 looma, kellest 905 olid lüpsilehmad ja 

1313 noorloomad. Noorloomi kasvatakse nii müügiks kui ka põhikarja täiendamiseks ja vähesel 

määral ka põhikarja suurendamiseks. Hetkel põhikarja oluliselt suurendada ei saa, kuna hooned 

seavad selleks piirangud. Piimalehmad kasvavad 2005. aastal ehitatud laudas, kus on kohti 1000 

loomale. Kompleks sisaldab kaasaegseid tootmisvahendeid ja Eesti esimest karusell-lüpsiplatsi. 

Keskmine piimatoodang 2015. aastal oli 9228 kg piima lehma kohta. 2014. aastal oli ettevõtte 

kasutada 2208 ha, millest 18,1% ehk 400 ha on ettevõtte omandis, ülejäänud 1808 hektarit 

renditakse. 

 

Oma toodang turustatakse erinevatesse ettevõtetesse. Piima müüakse AS Valio Võru juustu, 

kellega on ettevõttel pikaajaline koostöö. Noorloomad ja pullid müüakse Valga lihakombinaati, 

kuna see asub ettevõttele lähedal ja kulutused transpordile on väikesed. Teravili, mis omatarbest 
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üle jääb, müüakse erinevatele koostööpartneritele, kellelt tarnitakse ka sisendeid 

teraviljakasvatuseks.  

 

 

2.2. Ettevõtte tootmiskompleksi iseloomustus 
 

As Laatre Piim  piimatootmiskompleks asub Laatre alevikus, kuhu kuulub 7 laudakompleksi( 6 

lauta noorloomadele, 1 poegimislaut ja 1 lüpsilehmade laut). Lisaks laudakompleksidele on veel 

14 silotranžeed, 2 kuivheina küüni, 2 lägalaguuni, 6 tahkesõnnikuhoidlat ning 2 

garaažikompleksi, millest esimeses  asub loomakasvatuspoole tehnika ja selle remont ning teises 

hoitakse põllutehnikat ja teostatakse selle remonti. Silotranžeed on 75% ulatuses renoveeritud 

ja korrastatud, vajadusel kasutatakse lautade juures olevat betoonplatsi maapealse siloauna 

loomiseks. Lägalaguunid asetsevad lüpsilehmade lauda juures, ülejäänud lautade juures 

asetsevad tahkesõnniku hoidlad.  

 

Samuti on ettevõttel oma söödasõlm, mis sisaldab teraviljaveskit, kus jahvatatakse omatoodetud 

teravili jahuks,  ning seal lisatakse ka omatoodetud jahule vajalik kogus erinevaid jõusöötasid 

ja teisi toiteelemente. 

 

Teraviljakuivati ja hoidlad asuvad ettevõtte südamest 10 km kaugusel Sooru asulas. 

Kuivatikompleksi kuuluvad 2 teraviljakuivatit, millest ühega kuivatakse omale seemnevilja ja 

teisega vilja, mis läheb müügiks ja loomasöödaks. Kogu kasvatatav vili jõutakse ise ära 

kuivatada. Kuivatid töötavad gaasi - ja vedelkütte pealt  Teraviljakompleksi kuuluvad 3 suurt 

põrandaladu ja teraviljapunker. Põrandalaod on jaotatud 6-ks eri osaks, et mahutada erinevaid 

kultuure. Raps hoiustatakse eraldi laos, mis asub kuivatist 6km kaugusel Õru asulas, kus asub 

teraviljakasvatus-sisendite ladu.  

 

Ettevõtte tootmiskompleksi võib iseloomustada hästi kontsentreerituks, sest silohoidlad 

paiknevad lautade juures, samuti heinaküünid ning söödasõlm. Teraviljakuivati asub küll 

ettevõtte keskusest kaugel, kuid enamus teraviljapõlde asub kuivatiga samas piirkonnas, mis 
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lihtsustab teravilja transporti kuivatisse. Omasöödaks toodetud teravilja transporditakse 

söödasõlme, kus on punkrid selle hoiustamiseks.  

 

 

2.3. Masinapargi iseloomustus 
 

AS Laatre piim omab kaasaegset ja  ökonoomset tehnikat. Sovhoosiaegset tehnikat on ettevõttes 

minimaalselt ning seda kasutatakse abitöödel ning vajadusel asendusmasinatena. Tehnika 

täpsem nimistu on toodud välja lisa 1-s.  

 

Ettevõttes on  aktiivses kasutuses 22 traktorit, mille võimsus jääb vahemikku 80-300 hp, nendest 

11  on nõukogudeaegsed traktorid, mida kasutatakse sõnniku välja lükkamisel vanematest 

lautadest ning suvel karjakoplitesse vee vedamisel ja 2  rasketraktorit margiga  K701 kasutatakse 

silo tallamiseks. Ülejäänud 11 traktorit on kaasaegsed ja nende vanus jääb vahemikku 3-11 

aastat. Ettevõte omab vajaliku tehnikat sööda varumiseks. Silo valmistamiseks on ettevõttes 

liikurhekseldi Claas Jaguar 960, millega  rohi hekseldatakse. Rohumassi transportimiseks 

põllult hoidlasse kasutatakse erinevaid liiki kärusid. Rohu niitmiseks on ettevõttes olemas 2 

niidukomplekti laiustega 9m ja 6m. Heina kaarutamiseks ja vaalutamiseks kasutatakse 8-

meetrist kaarutit ja vaalutamiseks 12-meetrist vaalutit. Hein kogutakse ettevõttes kokku 

kogurkärudega ja ladustatakse lahtiselt küünide all. Heinapressi Claas kasutatakse ettevõttes 

allapanu varumisel ja sellega pressitakse kokku teraviljapõhk.  

 

Teraviljade külv toimub kahe Väderstadi kombikülvikuga. Teraviljade väetamiseks omab 

ettevõte mineraalväetise laoturit, samuti taimekaitsetööde tegemiseks vajalikku pritsi, mõlema 

masina töölaiused on 24m. Teraviljade ja õlikultuuride koristus toimub kahe kombainiga, mille 

heedri koristuslaius on 7,2 m. Koristatud kultuuride saak veetakse kuivatisse enamasti oma 

veoautoga ja vajadusel ostetakse veoteenust sisse. 

 

Ettevõte künnab oma teraviljade külvipinnast enamasti 80%, selleks on ettevõttes 3 atra. 

Küntakse, kuna ettevõttes on palju tahesõnnikut. Tahesõnnik laotatakse nõukoguaegsete 

laotajatega, mis on ettevõttes oma vanuse kohta heas korras. Vedelsõnniku laotamiseks omab 
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ettevõtte selleks vajalikku tehnikat, mille laotuslaius on 3,5m, enamasti kasutatakse läga mulda 

viimise tehnoloogiat. Suvel, kui samaaegselt on silotegu ja vajadus läga laotada, ostab ettevõte 

lägalaotus-teenust.  

Ettevõtte masinapark vastab ettevõtte vajadustele, osalisi puudujääke on lägalaotuses ning 

vajadusel ostetakse lägalaotusteenust sisse.  

 

 

2.4. Investeeringud  
 

Ettevõtte omab lüpsilauta, mis on 11 aastat vana. Antud hoone hetkel suuri rekonstrueerimistöid 

ei vaja. Pidevalt tehakse rekonstrueerimistöid vanades noorloomalautades ja teistes 

loomapidamishoonetes.  

 

Ettevõtte 14-st silohoidlast on tänaseks rekonstrueeritud 9, 5 hoidlat on veel valmimisest alates 

heas korras. Silohoidlate juures vajab rekonstrueerimist hoidlate juurde viiv tee, samuti plats 

hoidlate vahel. Ettevõtte juht peab teede ja hoidlate vahelise platsi rekonstrueerimist väga 

tähtsaks, kuna kehvas olukorras teedelt kantakse silohoidlatesse mustust ja pori, mis nõuavad 

lisatööd silohoidlate puhastamise näol. 

 

2016. aastal investeerib ettevõte uue poegimislauda ehitusse. Selleks saadi raha PRIAst, 

investeeringutoetuse meetmest.  Lauda juurde ehitatakse lisaks lägahoidla. 

 

Lisaks investeerib ettevõte iga-aastaselt masinaparki, et masinapark ei oleks liialt 

amortiseerunud, samuti suureneb ettevõtte maafond, mis suurendab vajamineva tehnika hulka.  
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3. MAAFOND 
 

3.1. Ettevõtte maakasutus 
 

AS Laatre Piima maafond 2015. aastal oli 2208 ha, millest 42,3% (935 ha) kasutati 

rohumaadena, rohumaadest 15,7% (145 ha) on püsirohumaad.  5,6% -le (122 ha) oli külvatud 

mais ning 52,1% (1153 ha) kasvatati teravilja (Joonis 3). Ettevõtte püüab iga-aastaselt oma 

maafondi suurendada, kuid see on raske, sest kõrval asuvad ettevõtted tegelevad samuti 

põllumajandusega ning konkurents maakasutuse üle on suur. Maafondi püütakse suurendada nii 

ostu- kui ka rendipinna näol, ostmine hetkel on raskendatud, kuna kõrge viljakusega maid tuleb 

müüki vähe ning tihti nende maade hind on kõrge.  

 

 

Joonis 3.  AS Laatre Piim maakasutus (ha) aastal 2015. Allikas: (AS Laatre Piim  põlluraamat 

2015) 
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3.2. Mullastik ja kasutussobivus 

 

Künnikiht on nii põllumaa, kui ka rohumaa kõige tähtsam kiht, mis reguleerib taimede kasvu 

läbi selle, kui suurel hulgal on künnikihis toitained. Farmi põllumuldade tundmine on väga 

tähtis, et oma rohumaadelt ja põldudelt saada maksimaalne saak. (J. Frame 1994) 

Ettevõtte  kasutuses olevad maaüksused asuvad Otepää kõrgustiku alaservas, mis lõuna suunas 

liikudes jõuavad Väikese Emajõe orundi alale ning veel lõuna poole jääb Karula kõrgustik. 

Antud ettevõtte maafond on suur ja põldude kaugused pikad. Ettevõtte keskusest kõige kaugema 

põlluni on maad 12 km.  

 

AS Laatre Piim kasutatavate muldade keskmine boniteet jääb vahemikku 36-41 hindepunkti. 

Mullareaktsioon ettevõtte kasutuses olevatel põldudel jääv vahemikku 5,2-6,8, mis näitab, et 

mullad vajaksid lupjamist, et tõsta mulla pH-d. Mulla pH parandamisega ka ettevõte iga 

aastaselt tegeleb. 2014. aastal lupjas ettevõte 98 ha ning 2015. aastal lubjati 116 ha lupjamist 

vajavatest põldudest. 

 

Fosfori ja kaaliumi sisaldus jaguneb muldades järgnevalt: fosforit on mullas 52-283 mg/kg 

ning kaaliumit 71-205 mg/kg. 

 

 

Mullastik ettevõtte kasutuses olevas maafondis jaotub järgmiselt (Joonis 4): 
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Joonis 4. AS Laatre Piim muldade jaotus protsentuaalselt. Allikas:(Maa-ameti geoportal) 

 

 

3.2.1.   Näivleetunud ehk kahkjad mullad 

 

Ettevõtte maafondist moodustavad 65% näivleetunud mullad, kus 45% on kahkjaid (LP) 

muldasid ja 20% gleistunud pruune (LPg) muldasid, mis moodustab üle poole ettevõtte 

maafondist. Antud muldade keskmine boniteet jääb vahemikku 30-40 hindepunkti. 

Kuivendamisega võib tõsta mulla boniteedi 40-45 hindepunktini. Antud muld sobib 

kasvatamiseks kõikidele kultuuridele. Hästi kasvavad nii teraviljad, kui ka rohumaad. Antud 

muldade miinuseks on, et kuivendamata põllud võivad suurte sademete korral kannatada  ülavee 

tõttu, mis nõuab põldudel õigete agrotehniliste võtete täpset ajastamist. Niisketel suvedel võib 

raske tehnikaga mulla liigselt tihendada. Soovituslikult võiks neid põldusid hoida rohukamara 

all. Antud mullaga põllud vajavad sügavkobestamist, kuna kündmisel ja liigsel tallamisel tekib 

tihes. Mulla struktuuri saab hästi parandada orgaanilise väetisega. (A. Astover, et al, 2012).  
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3.2.2. Leedemullad 

 

Moodustavad 6% ettevõtte muldadest. Antud muldade keskmine boniteet on 35-40 hindepunkti. 

Selle mulla suureks miinuseks on tugev happesus ja väike aktiivveevaru. Soojenevad kevadel 

kiiresti tänu oma väikesele veesisaldusele. Antud ettevõtte leedemullad on kerge lõimisega, mis 

ei sobi intensiivtootmiseks, kuna nende saagid jäävad väikeseks. Antud põllud on sobilikud 

rohumaadele, kust ei oodata nii suurt saagikust. (A. Astover, et al, 2012).  

 

 

 

3.2.3.  Gleimullad 

 

Antud muldasid,  leetjaid gleimuldasi (GI), on ettevõtte kasutuses olevast põllumast 12%.  

Keskmine boniteet jääb 40-50 hindepunkti vahele. Looduslikult leostunud ja leetjad mullad on 

heaks reserviks haritava maa laiendamisel. Antud mullad on head põllutüübilised haritavad 

maad, mis sobivad kasvatamiseks peamistele põllukultuuridele. AS Laatre Piima kasutuses 

olevate põldude lõimised jäävad keskmise raskusastme juurde. Kergema lõimise puhul sobivad 

antud mullal kasvatamiseks pigem heintaimed, vähemsobivad on kaer, oder, rukis. (A. Astover, 

et al, 2012).  

 

 

3.2.4. Leetjad mullad  

 

Gleistunud leetjad (Klg) mullad moodustavad AS Laatre Piim mullastikust 9%. Kergema 

lõimisega muldade keskmine boniteet jääb vahemikku 40-45 hindepunkti. Leetjad mullad on 

head põllumullad ja sobivad kõikidele kultuuridele. Nende muldade viljakus tuleneb 

taimekasvuks parajalt nõrgalt happelisest mullareaktsioonist, optimaalsest huumusesisaldusest, 

soodsast veemahutavusest ja heast veeläbilaskvusest.  Kultuuride saagikust piirab puuduliku 

väetamise korral väike toitainete sisaldus. Leetjad mullad on harimiskindlad ja universaalse 

kasutussobivusega. Tähelepanu tuleks pöörata mulla huumusesisaldusele, et see ei langeks 

mullaliigile omast optimaalset taset.  Antud mullal kujunenud looduslikud rohumaad on hea 
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tallamiskindluse ja keskmise söödaväärtusega. Mullad sobivad nii karjatamiseks kui ka 

niitmiseks. (A. Astover, et al, 2012).  

 

 

Joonis 5. AS Laatre Piim muldade jaotus lõimise järgi protsentuaalselt. Allikas: (Maa-ameti 

geoportaal) 

 

AS Laatre Piim mullad sobivad nii rohumaadeks kui ka teravilja kasvatamiseks. Antud mullad 

võimaldavad intensiivtootmist. Otseseid piiranguid kultuuride kasvatamisel pole, kuid tuleb 

arvestada mulla iseärasuste ja omadustega, et saada maksimaalset saaki antud muldadelt. 

Väiksema boniteediga muldasid tuleks kasutada püsirohumaana. Õigete agrotehniliste võtetega 

ja tööde ajastamisega on võimalik saada antud põldudelt  kõrgeid saake. Vältida tuleks niisketel 

suvedel põldude liigset tallamist, kuna 65% ettevõtte maadest on näivleetunud mullad, mis 

liigsel tallamisel võivad tiheneda. Selle vältimiseks tuleks rohumaadelt silo tehes sõita 

masinatega põllul võimalikult erinevaid teid ja vältida ühe koha mitmekordset tallamist.  
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4. PIIMATOOTMINE AS LAATRE PIIM  

 

4.1. Karja struktuur  
 

AS Laatre Piima 905-st piimalehmast 78% ehk 706 looma on  eesti punast tõugu. 22% ehk 199 

piimalehma on holsteini musta tõugu. Karja uuendamiseks kasutatakse ostetud spermat. 

Loomade seemendamine ja ravi toimub ettevõtte oma loomaarsti poolt.  

 

Ettevõtte piimakari on grupeeritud vastavalt toodangule nelja gruppi. Gruppe söödetakse 

erinevate ratsioonidega, kus ratsioonis olevate toitainete ja sööda kogused on jaotatud vastavalt 

lehma piimatoodangule. Ettevõtte keskmine piimatoodang on tõusnud alates 2006. aastast, kui 

ettevõtte piimakari viidi üle uude lüpsilauta ja hakati kasutama täisratsioonilist söötmist ja loomi 

hakati grupeerima vastavalt nende toodangule. 2015. aastal on toimud keskmises 

piimatoodangus langus, ettevõtte loomakasvatusjuhi sõnul on see tingitud piimahinna langusest. 

Hetkel pakutav piima kokkuostuhind on liiga madal, et katta kulutusi erinevatele jõusöötadele 

ja sellega kaasnevalt  vähendati piimalehmadele antavate jõusöötade hulka ja tähtsust ratsioonis. 

Jõusöötade vähendamisega kaasnev toitainete puudujääk püütakse katta kvaliteetsema 

põhisöödaga, kuid põhisöödaga ei suudeta katta kõikide toitainete vajadust, kuna teatud 

toitaineid rohusilos ei leidu ning sellest tulenevat on  langenud ka keskmine piimatoodang lehma 

kohta - 274 kg/aastas (joonis 6). AS Laatre Piim loomakasvatusjuhi sõnul  on ettevõte hetkel 

piimatoodanguga rahul, kuna  suudeti vähendada piima omahinda jõusöötade vähendamisega ja 

suurt keskmist piimalangust ettevõtte tootmises ei toimunud.  

 

 

 Võrreldes ettevõtte keskmist piimatoodangut Eesti keskmise piimatoodanguga  aastatel 2006-

2014 on AS Laatre Piima keskmine piimatoodang kõrgem  Eesti keskmisest piimatoodangust 

keskmiselt 1414 kg(Joonis 6). See näitab, et ettevõte piimalehmadele  antav sööt ja toitainete 

hulk on piisav, et loomade toodang oleks kõrge ja kvaliteetne.   
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Joonis 6. AS Laatre Piim ja Eesti keskmine piimatoodang  lehma kohtas aastas (kg), aastatel 

2006-2015. Allikas: (AS Laatre Piim juhtkond, PM12 2016) 

AS Laatre piim piimakari on viimase 5 aasta jooksul olnud kõikumises (joonis 7), kõikumise 

intervall on olnud 35 lehma piires. 2015. aasta piimalehmade arvukuse vähenemise põhjuseks 

on piimahinna langus ja karjast praagiti välja madala toodangulised loomad. Ettevõtte juhi sõnul 

pole plaanis hetkel karja rohkem väljapraakimise teel vähendada. 

 

Joonis 7. Piimalehmade arv AS Laatre Piim perioodil 2006-2015. Allikas: (AS Laatre Piim 

juhtkond 
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5. SÖÖDATOOTMINE AS LAATRE PIIM  

 

Et saada kõrget piimatoodangut, on vaja kvaliteetset ja kõrge  toitainesisaldusega sööta. 

Piimakarja põhisöödaks söödaratsioonis on rohusilo, millele lisatakse vajadusel mineraalaineid 

ja jõusöötasid, et katta vajalik toitainete kogus söödas. Mida kvaliteetsem ja suurema 

energiasisaldusega on rohusilo, seda vähem on vaja lisada erinevaid lisasöötasid, mis tõstavad 

loomadele söödetava sööda omahinda.  

 

5.1.  Rohusöödad 

 

Rohusöödad on taimede vegetatiivosadest saadavad haljas-, kore- või mahlakad söödad. 

Rohusöötasid söödetakse peamiselt mäletsejalistele ja hobustele, vähem teistele loomadele. 

Värsked rohusöödad on haljassöödad (karjamaa-, niidu- ja põllurohi), konserveeritud 

rohusöödad on hein, silo ja kuivised (S.Tölp 2010) 

 

Rohusöödad on suure mahuga söödad, mistõttu täidavad hästi loomade seedeorganeid, annavad 

täiskõhutunde ning tagavad rohusööjatel loomadel normaalse seedetegevuse. Kvaliteetsed 

rohusöödad sisaldavad märkimisväärsel hulgal energiat, proteiini, mineraalelemente, vitamiine, 

samuti lõhna- ning maitseaineid. (S.Tölp 2010) 

 

AS Laatre Piim toodab vajalikud rohusöödad ise. Lüpsilehmade peamiseks söödaks on rohusilo, 

lisaks rohusilole saavad lüpsilehmad ka maisisilo. Maisisilo söödetakse piimalehmadele 

ettevõttes 8-9 (oktoober-mai) kuu vältel. Aastaringseks maisisilo söötmiseks puudub ettevõttel 

vajalik kogus vajalike suurustega silohoidlaid, kuhu maisisilo varuda. Hetkel omatavad  

silohoidlad on suhteliselt suured ja maisisilo kogused, mida igapäevaselt söödetakse, pole 

piisavalt suured, et hoidla optimaalse ajaga tühjaks sööta. Seega on suvel soojade ilmadega suur 

oht, et maisisilo läheb roiskuma.  
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Rohusöötade tootmiseks on ettevõttel  935 ha rohumaid. Millest ligikaudselt 700 ha kasutatakse 

iga-aastaselt rohusilo tootmiseks. Ülejäänud rohumaid kasutatakse  karjamaadena noorkarjale 

ning omale kuiva heina varumiseks. 

 

Ettevõte vajab  aastaringseks loomade toitmiseks 10-11 tuhat tonni rohusilo. Antud kogused on 

ettevõte suutnud alati endale toota ja rohusilo juurde ostmise vajadust pole olnud. Igal aastal 

toodetakse maksimaalne kogus rohusilo vastavalt rohumaade saagile ja hoidlate mahutavusele. 

Võimalusel tehakse lisakogused rohusilo ka maapealsetesse hoidlatesse, et vähendada riske, kui 

mõne tranšee silo juhtub olema riknenud või väikese toiteväärtusega. Maisisilo vajab ettevõte 

aastas ligikaudselt 3500 tuhat tonni. 2015. aastal toodeti ettevõttes maisisilo 3000 tonni, mis 

pole piisav, et ettevõtte piimakarja söödaratsioonis jätkuks maisisilo piisavaks ajavahemikuks. 

Väiksem maisisilo toodang tuleneb sellest, et kehvade ilmastikuolude tõttu jäid osad 

maisipõllud kiduraks ja nendelt põldudelt jäi planeeritud saak saamata. Puuduolev maisisilo ja 

sellest saadav energia asendatakse ratsioonis teiste lisasöötadega. Maisisilo eemaldamine 

ratsioonist tõstab ratsiooni maksumust ühe piimalehma kohta 28 eurosenti päevas, sellega 

kaasnevalt tõuseb kogu ratsiooni maksumus päevas 253 eurot. Mis praegust keskmist 

piimahinda (235€/t) arvestades tähendab ettevõttele üle tonni piimast saadava tulu kaotamist.  

 

 

5.2. Rohumaade rajamine ja hooldamine  

 

Rohumaa rajamisel lähtutakse selle kasutusotstarbest, õige rajamine annab eeldused heale 

saagile. Tänapäeval rajatakse rohumaad põhiliselt uuskülviga, pealt uuendamist kastutatakse 

kultuurrohumaadel ning püsirohumaadel. Rohumaade majandamise tulemuslikkus sõltub liikide 

ja sortide valiku oskusest. Kasvukeskkonna suhtes on nõudlikumad liblikõielised heintaimed, 

eriti lutsern (U. Tamm 2007).  

 

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

madal. Rohukamara botaanilise koosseisu halvenemise põhjuseks on enamasti rohumaade 

ebaõige kasutamine ja hooldamine, muutused mulla toitainete sisalduses, happesuses ja 

niiskusrežiimis (A.Selge 2007) 
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Põhiline aspekt, mida tuleb karjamaa rajamisel jälgida, on see, millised loomad hakkavad antud 

karjamaa toodangut tarbima. Õigesti valitud karjamaarohu koosseis lubab toota parema 

kvaliteedi ja maitsega liha ning piima, samuti villa ja nahka. Kandes hoolt karjamaa üle, annab 

see võimaluse toota kvaliteetset rohtu, mis omakorda seab eeldused loomade heale tervisele 

(L.R. Humphreys 2007) 

 

AS Laatre Piim uuendab iga-aastaselt 10-15% rohumaadest. 2016. aastal läheb uuendamisele 

121,5 ha rohumaid ehk 13% kogu rohumaade hulgast. Püsirohumaid on ettevõttel 75,4 ha, mis 

on 8,1%  kogu rohumaade hulgast.  

 

Rohumaid, mida kasutatakse silo tootmiseks ja  kuiva heina varumiseks, uuendatakse vastavalt 

sellele, kui suurt ja kvaliteetset saaki rohumaa annab. Rohumaade uuendamiseks kasutatakse 

uuskülvi. Enamasti külvatakse seemnesegu „Põldhein siloks“, mille botaaniline koostis on: 

punane ristik 25%, põldtimut 30%, karjamaa raihein  30%, harilik aruhein 15%. Karjamaade 

uuendamiseks kasutatakse seemnesegu „Karjamaasegu veistele“, mis koosneb: valge ristik 

10%, punane ristik 7%, karjamaa raihein 24%, aasnurmikas 9%, punane aruhein 3%, põldtimut 

17%, harilik aruhein 17%, itaalia raihein 13%. 

 

Katteviljata uuskülvide esimene hooldusvõte on umbrohtude niitmine. Üheaastaste umbrohtude 

levik uuskülvis on üsna sage ning seetõttu tuleks taimik niita 15 cm kõrguselt. Antud kõrgus ei 

kärbi kultuurtaimi, küll aga pidurdab umbrohtude arengut ning välistab umbrohtude seemnete 

valmimist ning levikut. Kui umbrohud pole liialt levinud ja kultuurtaimed varjatud, siis on 

mõttekam I niide koristada haljasmassiks koos umbrohtudega (A. Selge 2006) 

 

Rohumaade kevadisel nii-öelda ettevalmistamisel on mõistlik rohumaid kas äestada või rullida. 

Äestada tuleks kindlasti rohumaid, mida kasutati eelneval aastal karjatamisel, sellega aetakse 

laiali eelmisel aastal põllule jäetud loomade väljaheited, samuti mullamuttide poolt tekitatud 

mullahunnikud ning külmakergitused. Heinaks ja siloks kasutatavate rohumaade puhul piisab 

rullimisest, et suruda mullakamarasse tagasi väljatulnud kivid, samuti tasandada mullamuttide 

poolt tekitatud mullahunnikud ja külma ilmaga tekkinud külmakergitused. 
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5.3. Silo valmistamine  

 

Silo on orgaaniliste hapete, peamiselt piimhappe toimel konserveerunud haljasmass. Silo 

valmistatakse eelkõige kõrreliste ülekaaluga põld- ja niiduheinarohust ning ädalatest, samuti 

ristikust, lutsernist ja maisist. (S. Tölp 2010) 

 

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

optimaalsem viis on silo valmistamine. Silo on sööt, mis on toodetud suure niiskusesisaldusega 

haljasmassist kontrollitud käärimistingimustes. (P. Lättemäe 2006) 

 

Silo on soovitatav teha eelkuivatatud, ehk närvutatud rohust. Sellega saab vältida mahlakadu, 

parandada sileerimistingimusi, suurendad kindlustuslisandi efektiivsust ja lõpptulemusena 

saada kvaliteetsem silo. Kiiremaks närvutamiseks on soovitatav niita rohtu muljurniidukiga, 

kuna muljumine kiirendab rohu närbumist. (P. Lättemäe 2006) 

 

Vaalust rohumassi kogumisel on mitmesuguseid tehnoloogiaid. Tehnikat on erineva võimsuse 

ja tootmismahuga: kasutada saab nii rullsilo tehnoloogiat, kui ka tranšeesilo valmistamiseks 

kogurkärusid ja iseliikuvaid silokombaine. (P. Lättemäe 2006) 

 

Suurte lüpsikarjadega suurettevõtetes eelistatakse hoidlasilo valmistamist suure tootlikkusega 

liikurhekselditega, kus valdavalt 3-niitelise koristuse korral kulutatakse ühe niite koristamiseks 

7-10 (10-14) päeva, mis tähendab energeetiliselt ja kvaliteedilt hea silo tootmist. (J. Haabpiht 

2003) 

 

Rohu sileeruvus on tähtis kriteerium tehnoloogia valikuks, et tagada silo kvaliteet. Siinjuures 

tuleb koristamisel, säilitamisel ja söötmisel arvestada rahaliste kulutustega, et rakendada parim 

lahendus. Uurimistulemuste järgi tõstab kõige rohkem silo kvaliteeti efektiivne 

silokindlustuslisandi oskuslik kasutamine, kuid on veel teisi tegureid, mis mõjutavad käärimist. 

Nendeks on rohu hekseldamine, tallamistihedus, nitraatide sisaldus, mikroobide koosseis ja 

temperatuur. (P. Lättemäe 2011) 
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Uuritavas ettevõttes valmistatakse silo silotranšeesse. Silo valmistamiseks  kasutatakse 

liikurhekseldit, millega rohi hekseldatakse. Liikurhekseldit omab ettevõte alates 2015. aastast, 

enne seda osteti liikurhekseldi teenust ettevõttesse sisse. Enne hekseldamist rohi niidetakse 

muljurniidukiga. Vajadusel (et kiirendada rohu närbumist) kaarutatakse niidetud rohi laiali ja 

vaalutatakse kokku enne koristust. Purustatud rohule lisatakse silokindlustuslisandit 

liikurhekseldil oleva dosaatoriga ja hekseldatud rohi transporditakse erinevate kärudega 

hoidlasse. Hoidlas toimub rohu laialijaotamine ühtlaseks kihiks teleskooplaaduriga, peale 

laialijaotamist tallatakse silo rasketraktoriga.  Silotranšee täitumiseks kaetakse silotranšee 

esmalt aluskilega ja siis pealiskilega. Raskuseks kasutatakse vanu autorehve ja äärte 

hermeetiliseks sulgemiseks liiva.  

 

 

5.4. Heina tootmine  
 

Hein on rohttaime  kuivatatud maapealne osa, mis säilib pikka aega aeroobse 

konserveerimisviisi juures. Rohi, mis on minetanud normaalse silo tegemiseks sobivad näitajad, 

on heina tegemiseks sobiv, sest seda on võimalik põllul kuivatada. Vältida varajases kasvufaasis 

kõrreliste ja liblikõieliste segude kasutamist heinaks, sest nende suurem toorproteiinisisaldus 

takistab kiiret looduslikku kuivamist. (R.J. Sarand 2007) 

 

AS Laatre Piim toodab omale vajaliku heina olenevalt aastast ise. Vastavalt aastale ostetakse 

vajadusel heina juurde. Heina toodetakse püsirohumaadel ning rendimaadel, kuhu pole võimalik 

rajada silo tegemiseks vajalikku heintaimikut. Heina tootmisel kasutatakse niitmiseks 

muljurniidukit, hiljem hein kaarutatakse ja kogutakse kokku kogurkärudega, mis hekseldavad 

heina puruks. Purustatud hein ladustakse heinaküünides.  Heina rullimist pallidesse ettevõte ei 

kasuta.  

 

Kuiva heina vajab ettevõtte aastas 250 tonni, mis toodetakse kõik ise. Samuti, kui aasta lubab 

toota heina rohkem, toodetakse vajalikust kogusest suurem kogus kvaliteetset heina, et seda 

saaks vajadusel järgnevatel aastatel kasutada. Ettevõtte omab heina ladustamiseks hooneid, mis 

võimaldavad hoida suuremat kogust, kui ettevõtte ise tarbida suudab.  
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6. ROHUSILO KVALITEEDI ANALÜÜS, AS LAATRE PIIM  

 

6.1. Rohusilo kvaliteet 
 

Kõige tähtsam element silo valmistamisel on rohu kvaliteet silo tegemise ajal.  Rohu kvaliteet 

sõltub eelkõige rohu kasvufaasist. Mida hilisem on heintaimede kasvufaas, seda suurem on ka 

saak ja madalam kvaliteet. Sellest sõltuvalt tuleb leida kompromiss rohu saagi ja kvaliteedi 

vahel. (D. Davies 2012) 

 

Esimese niite õige ajastamine on tõestanud, et see on peamiseks faktoriks silol hea seeduvuse 

ja  kõrge söömuse tagamiseks piimalehmadel. (M. Rinne 2007) 

 

Rohu hekseldamine soodustab käärimist. Hekseldamisega purustatakse lehtede ja varte 

rakusein, segatakse materjali ja suhkrutega, rakumahl pääseb kergemini välja. Mida lühem on 

heksel, seda rohkem eraldub mahla. Alla 1-2 cm heksel ei ole soovitatav, sest siis väheneb 

söömus ja pealegi nõuab see koristusel suuremat energiakulu. Heksli pikkus mõjutab silo 

tihedust. Hekseldatud rohtu on kergem kinni tallata. Tihedas silos ei pääse õhk sisse ja väheneb 

gaaside vahetus ümbritseva keskkonnaga. (P. Lättemäe 2011) 

 

Silo kvaliteet on esimeses niites kõige parem ehk esimese niitega tuleb toota maksimaalne kogus 

rohusilo. Masinapark peab olema nii võimas, et on võimalik 7 päevaga teha niide ära (varusse 

3 vihmapäeva). (K. Kuningas 2015) 

 

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

osas. Õigesti valitud koristamistehnoloogia tagab maksimaalse koguse kõrge kvaliteediga sööta 

ja minimiseerib kaod. Maksimaalset kasu saab juhul, kui sööda kvaliteet ja kogus rahuldavad 

täielikult looma vajadused. Optimaalsest madalam rohusööda kvaliteet põhjustab kas looma 

produktiivse vähenemise või suurenevad kulutused lisasöötadele (A.Selge 1996). 
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Piimatootmise aluseks on põhisööda kvaliteet, mille all mõistetakse silo toitainete sisaldust ja 

sileerumise kvaliteeti.  

Silo tootmise eesmärgiks loomade söödana on: 

 toota silo madalama omahinnaga (vähem kulutusi niitmisest kuni söötmiseni) 

 maksimaalselt proteiini ja energiat piima tootmiseks igalt hektarilt (P. Puskar, 2014)  

 

Tabel 1. Kvaliteetse silo kvaliteedinäitajad. Allikas: (U.Tamm Eesti Maaviljeluse Instituut) 

Kuivaine % 30-35 

pH 4,0-4,2 

Proteiin % 15-17 

Piimhape(g/kg KA) 100-150 

Äädikhape(g/kg KA) 20-30 

Võihape(g/kg KA) 0-0,5 

Ammoniaak N/üld N, % 5,0-7,0 

Seeduva kuivaine % 65-70 

Ainevahetusenergia  9,5-11 

 

 

6.2. Seeduv kuivaine rohusilos 

 

AS Laatre Piim  alustas rohusilo tootmist liikurhekseldi tehnoloogiaga 2007. aastal. Enne 2007. 

aastat toodeti silo vastavalt võimekusele, ruloonsilo tehnoloogiaga ning osaliselt ka 

silotranžeedesse. Kuni 2014. aastani osteti liikurhekseldi teenust sisse ettevõttest Agrotex OÜ. 

Alates 2015. aastast omab ettevõte liikurhekseldit Claas Jaguar 960. Liikurhekseldi omamisega 

saab ettevõtte juhi sõnul optimeerida rohusilo tegemise aega, et põllult saada kätte võimalikult 
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kvaliteetne rohi, samas kaotamata saagikuses. Liikurhekseldi teenuse sisseostmisega on raske 

ajastada niite algust, kuna lepingutega määratakse ajavahemik, millal masin ettevõttesse teenust 

tuleb tegema ja sellel ajavahemiku ei pruugi olla rohu valmimine piisav või on rohi silo 

valmistamiseks liialt ülekasvanud.  

 

AS-is Laatre Piim toimub piimakarja aastaringne täisratsiooniline söötmine. Kuna rohusilo 

moodustab söödaratsioonist 46,3%, siis on väga tähtis, et silo kvaliteet oleks võimalikult hea. 

Suvel valmistatud silo hoitakse enamasti silotranžeedes ning sügisel 3. niite ajal tehakse 

betoonalusele siloaun, et kindlustada loomadele aastaringne kvaliteetne põhisööt.  

 

Optimaalne niitmisaeg on veidi enne põhimassi moodustavate taimede pealoomist; nende 

toorkiusisaldus on siis KA-s < 25 %. Seejärel halvendab ligniini ladestumine sööda seeduvust 

ja omandamist. Optimaalne rohusööda koristusaeg on taimede võrsumise lõpust kuni õitsemise 

alguseni, kui rohi saavutab täisõitsemise hakkab seeduva kuivaine protsent langema. (K. 

Kuoppala, et al. 2010) 

 

AS Laatre Piima juhi sõnul alustati 2014. aastal silo esimese niitega liialt hilja, kuna 

liikurhekseldi teenus oli tellitud kindalaks kuupäevaks ning varem ei olnud võimalik alustada. 

2014. aasta soe maikuu teine dekaad ja piisav hulk sademeid kiirendasid rohu kasvu ning rohi 

oli niiteküps 3-4 päeva varem, sellest ajast, kui oli lepitud kokku teenusmasina saabumine. Rohu 

suuremat saagikust on näha ka  tabelis 2, kus väiksemalt alalt tehti 2014. aasta esimese niitega 

700 tonni rohusilo rohkem, kui 2015. aastal.  
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Tabel 2. AS Laatre Piim 2014-2015.a. niite pikkuse, koguse ja pindala ning siloanalüüside 

seeduva proteiini keskmised näitajad niidete lõikes Allikas: As Laatre Piim siloanalüüsid 

 

Aasta 

 

Niide 

 

Seeduv kuivaine % 

 

Niite pikkus 

päevades 

 

Kogus, tonni 

 

Niite pindala, ha 

2014 1 61,28 11 5700 
 

716 

2015 1 63,4 12 5000 
 

742 

2014 2 62,33 8 3400 
 

502 

2015 2 63,25 10 3900 
 

633 

2014 3 60,25 9 2900 
 

577 

2015 3 62,5 9 4100 

 

540 

 

AS Laatre Piim varus 2015. aastal kokku 13 000 tonni rohusilo, mis on 1000 tonni rohkem, kui 

see oli 2014. aastal. Kui võrrelda 2014. ja 2015. aasta niidete seeduva kuivaine protsente (Tabel 

2) siis on 2015. aastal näha tõusu. Kõigi niidete keskmised seeduva kuivaine näitajad on 2015. 

aastal kõrgemad, kui need olid 2014. aastal. Suurem seeduva kuivaine osakaal näitab, et 2015. 

aastal on olnud silo valmistamise ajastamine täpsem, mis omakorda annab kinnitust, et 

ettevõttesse ostetud liikurhekseldi kasutamine on tõstnud 2015. aastal silo seeduva proteiini 

protsenti silos. Liikurhekseldi teenuse sisse ostmisel, ei saa ettevõte nii täpselt valida silo 

tegemise ajastatust, kui  oma masinaga.  

 

Kui võrrelda niidete ajalist pikkust ja koristuspindala, siis ei erine 2014. ja 2015. aasta pindalad 

suuresti. Suurem erinevus tuleb sisse 2014. ja 2015. aasta teise niite pindalade vahel, kus 2014. 

aastal oli niite pindala 131 ha väiksem. See tuleneb sellest, et 2015. aasta esimese ja teise niite 

vaheline aeg oli suhteliselt kuiv (Joonis 8) ning rohumaade saagikus jäi väikeseks. Samuti 

kasutati sööda varumiseks mõeldud rohumaade hulgast 2015. aastal üle 80 ha kuiva heina 

varumiseks. 2014. aastal tehti samuti teise niite ajal silo vähem, kuna peale esimest niidet oli 

suurel hulgal sademeid ning osadelt rohumaadelt ei saadud liigniiskuse tõttu sööta varuda ning 
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ettevõttel oli piisavalt silo alles 2013. aastast, et katta oma rohusilo vajadus. 2014. aastal 

rohusiloks koristamata põldudelt koguti rohi kuivaks heinaks. Kolmandate niidete pindalade 

vähenemist selgitab see, et taliraps külvatakse ettevõttes rohumaade järgi ning kolmanda niite 

ajaks on talirapsi põllud külvatud ja talirapsidele eelviljaks olnud rohumaad ülesharitud.  

 

 

Joonis 8. Efektiivsete temperatuuride summa üle 10°C ja sademeid aastatel 2014-2015 Laatres. 

Allikas: (Eesti Keskkonnaagentuur, EMHI)  

 

Joonisel 8 on välja toodud Laatre alevikule kõige lähemal oleva mõõtejaama sademete ja 

efektiivsete temperatuuride summa 2014. ja 2015. aasta vegetatsiooni perioodi jooksul. 

Ilmastiku tingimused on olnud väga erinevad. 2014 aastal on sademeid olnud  

vegetatsiooniperioodi jooksul hulgaliselt rohkem, samuti on suurem olnud efektiivsete 

temperatuuride summa, mis annab eelduse, et rohu areng on olnud kiirem kui 2015 aastal.  
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6.3.  Kuivaine sisaldus rohusilos 

 

Õige kuivaine sisalduse teadmine niidetavas rohus enne niitmise algust ja pärast niitmist on 

peamine faktor silo tegemises. Silo peab olema niidetud ja koristatud õige kuivaine sisaldusega, 

et kindlustada õige fermentatsioon ja vältida aeroobset käärimist. (F. Mickan 2008) 

Rohus on kuivainet 20-30%, madalaim on kuivaine sisaldus noores rohus taimede võrsumise 

faasis, hilisematesse kasvufaasidesse jõudmisel see suureneb ning saavutab maksimumi 

seemnete valmimise ajal. Märgsilo puhul on arvestuslik kuivaine sisaldus 15-25%, närbsilol 25-

40%, kuivsilol 40-60%. (M. Aamisepp, H. Persitski 2013) 

 

Võrreldes AS Laatre Piim rohusilo kuivaine näitajaid, siis on näha, et 2015. aasta esimese niite 

kuivaine protsent rohusilos võrreldes 2014. aastaga on märgatavalt kõrgem (Joonis 9). Kõrge 

kuivaine protsent rohusilos tuleneb sellest, et 2015. aastal tuli sademeid ainult 0,4 mm terve 

esimese niite jooksul, tänu sellele sai rohi piisavalt närbuda ja kuivada ning rohusilo sai tehtud 

võimalikult kuiv. Ettevõtte juhi sõnul soovivad nad teha kuivemapoolset silo, kuid eelnevatel 

aastatel on see olnud kohati raskendatud, kuna liikurhekseldi teenuse tellitud ajal on olnud  

sademeid sellisel määral, mis on takistanud kuivemapoolse rohusilo tegemist. 2015. aasta teise 

ja kolmanda niite kuivaine näitajad on võrrelduna 2014. aasta teise ja kolmanda niite kuivaine 

näitajatega tõusnud, kuigi sademeid on olnud 2015.a. niidete perioodil rohkem. See näitab, et 

niidetud rohi on saanud piisavalt närbuda/kuivada ja ettevõte pole märjast rohumassist silo 

valmistanud.  

2015. aasta teise ja kolmanda niite kuivainete kõrgemad näitajad näitavad, et rohi on saanud 

piisavat närbuda, kuna ettevõte on saanud läbi liikurhekseldi omamise reguleerida rohumassi 

koristust ning vihmaste ilmade korral silotegemise peatada, mida teenuse sisse ostmisel on väga 

raske teha, kuna renditud masin on ettevõttese toodud kindlateks kuupäevadeks.   

AS Laatre Piim valmistas 2014. aastal rohusilo 12 000 tonni, millest saadi 4028 tonni kuivainet. 

Keskmiseks kuivaine sisalduseks 33,5%, mis liigitab selle silo närbsilo alla. 2015. aastal 

valmistas ettevõte 13 000 tonni rohusilo, millest saadi 4650 tonni kuivainet. Keskmiseks 

kuivaine sisalduseks 2015.aastal teeb see 35,7%.  
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Joonis 9. AS Laatre Piim siloanalüüside kuivaine % ja Laatre aleviku sademed mm 2014-2015 

siloniidete ajal. 

 

 

6.4. Toortuhk rohusilos   
 

Toortuhk  tuleb rohusilosse kahest allikast: esimeseks allikaks sisemine tuhk ehk taimedes 

olevad mineraalid, näiteks: kaltsium, magneesium, kaalium ja fosfor. Teiseks allikaks on 

välimine tuhk ehk põllult tulev muld, liiv, vanad taimejäänused. Kõrreliste rohke silo sisaldab 

sisemist tuhka, mis tuleb taimedega keskmiselt 5%, ülejäänud tuhk, mis on siloproovides, on 

põllult silovalmistamise käigus toodud muld, liiv, taimejäänused. ( D. Undersander 2009) 

Rohusilos oleva toortuha vähendamiseks: 

 Ei tohiks lasta rohul üle kasvada ja lamanduda. Sellega vähendatakse taimedes olevaid 

mineraalaineid, mis tõstavad tuha näitajat, samuti väheneb saastumine mulla, liivaga 

 Tuleks niita rohtu kõrgemalt ja aeglasemalt. Niiduk suudab paremini kopeerida 

maapinda ja ei sega rohumassi pinnasega 

 Tuleks kaarutada, vaalutatada ja koristada rahulikumalt, ja mitte viimast kõrt taga ajades. 

Rahulikumad töövõtted välistavad rohu saastumise pinnasega 
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 Hoidla juurde viivad teed hoida kõvakattega, et vältida masinatega pinnase kandmist 

rohusilosse. (D. Undersander 2009) 

Joonisel 10 on näha, et AS Laatre Piim siloanalüüside toortuha näitajad on 2015. aastal 

vähenenud. 2015. aastal on esimese ja teise niite toortuha näitajad üsnagi sarnased, millest saab 

järeldada, et silovalmistamise tööpuhtuse kvaliteet on olnud parem, rohumaadelt kogutud 

rohumass pole liigselt saastunud mulla, liiva ega vanade taimejäänustega. Samuti näitab see, et 

rohi on kogutud õigeaegselt ja taimede ülekasvamist pole toimunud ning vihmane periood 

silovalmistamise ajal pole tõstnud rohu saastumist mullaga.  Kolmanda niite kõrgem toortuha 

näitaja võrreldes esimese ja teise niitega tuleneb sellest, et ettevõtte kasutab silo valmistamiseks 

kevadel rajatud rohumaid, mille rohukamar pole piisavalt tugev ning mulla, liiva ja 

taimejäänustega saastumine on väga kerge. Samuti  mõjutavad kolmandat niidet sügisesed 

vihmad, mis muudavad pinnase pehmemaks.  

 

 

Joonis 10. Keskmine toortuha % /kg-s rohusilos niidete lõikes AS Laatre Piim. Allikas: (AS 

Laatre Piim siloanalüüsid 2014-2015) 

 

Ettevõtte siloanalüüse võrreldes on eelnevatel aastatel (2011-2013) toortuha näitajad kõrgemad 

2015. aasta näitudest. Mis annab kinnitust, et 2015. aasta silo tööpuhtus on olnud kvaliteetsem, 
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kuna omandis oleva liikurhekseldiga saab paremini koordineerida silokonveieri tööd, kuna 

masina operaator ei pea kiirustama tööga, et jõuda lepingutes sätestatud kuupäevaks valmis.  

Kui vaadata 2014. ja 2015. aasta esimese niite silo koguseid (tabel 2) on näha, et väiksema 

päevade arvuga on suudetud teha märkimisväärselt rohkem silo. Suurem kogus silo omakorda 

näitab, et silokonveieri töö on olnud  kiirem ja  sellega kaasnev paratamatu silomassi suurem 

saastumine mulla ja liivaga, mida kinnitab ka peaaegu protsendi võrra suurem toortuha sisaldus 

2014. aasta esimese niite silodes.  

 

 

6.5. Toorproteiini  sisaldus rohusilos 

 

Optimaalseks  rohusilo toorproteiini sisalduseks loetakse 15-17% kuivaines. Toorproteiini 

sisaldus muutub taimedes erinevate kasvufaaside ajal, samuti sõltub toorproteiini sisaldus taime 

liigist. Liblikõielised taimed sisaldavad rohkem proteiini kui kõrrelised taimed, samuti sõltub 

toorproteiini protsent lämmastikväetiste annusest.  

 

Toorproteiini sisaldus 2014. aasta rohusilodes on lähedased hea silo proteiinisisaldusele (Joonis 

11) ning on niidete lõikes kõikumatud. 2014. aasta esimese niite keskmine toorproteiini sisaldus 

on teiste niidete omast madalam, kuna ettevõte hilines koristusega, sest liikurhekseldi teenus oli 

tellitud hilisemaks ajaks ning rohi oli kasvanud liiga suureks, et saada maksimaalne 

proteiinisaak. 2015. aasta rohusilode esimese ja teise niite madal proteiin on tingitud ilmastikust. 

2015. aasta jahe maikuu (Joonis 12)  ning väike hulk sademeid piiras taimede võimet mullas 

olevast lämmastikust kätte saada piisav kogus lämmastikku, et sellest sünteesida enesele 

proteiini. 2015. aasta teise niite madal proteiini sisaldus rohusilos on samuti tingitud jahedast 

perioodist juunis ja juulis,  eriti juuli-kuus, kuna ettevõte koristas teise niite juuli keskpaigas, 

siis jahe juulikuu esimene dekaad, kus taimede areng on kiire ja toimub toitainete süntees ning 

jahe ilmastik pidurdas sünteesi protsessi. 2015. aasta juulikuu efektiivsete temperatuuride 

summa oli väiksem 2014. aasta juulikuu omast 108°C.  
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Joonis 11. AS Laatre Piim rohusilo toorproteiini sisaldus(protsenti) kg/KA niidete lõikes 2014-

2015. Allikas: (AS Laatre Piim siloanalüüsid 2014-2015) 

 

Head toorproteiini näitajad on AS Laatre Piima 2015. aasta kolmanda niite rohusilodel. Kuna 

2015.aasta august oli soe ja  efektiivsete temperatuuride summa(Joonis 12)  oli suur suutis 

taimik  omastada mullast piisavalt toitaineid, selle kinnituseks on ka kolmanda niite rohusilo 

proteiini näitajad head. 

 

 

Joonis 12. Efektiivsete temperatuuride summa üle 10 °C, Laatre piirkonnas. Allikas: (Eesti 

Keskkonnaagentuur, EMHI) 
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6.6. Rohusilo kvaliteedi mõju piimalehmade söödakulule 

 

AS Laatre Piima piimatootmise kogukuludest (Joonis 13) moodustas 2014. aastal 20,9% (354 

014€) kulud omatoodetud söödale. Omatoodetud söödakuludest moodustasid kulutused 

rohusilole 2014. aastal 72,3%. Omatoodetud söödakulutused piimatootmise kogukuludest 

moodustasid  2015. aastal samuti 20,9% (344 412€), kuigi kulutused omatoodetud söödale 

võrreldes 2014. aastaga on  vähenenud ligi 10 000 eurot. Omatoodetud söödakuludest olid 

kulutused rohusilole 71,2%. Põhiliseks kulu vähenemise allikaks oli madalam diiselkütte hind, 

mis muutis tootmise odavamaks, samuti väiksemad kulutused silokindlustuslisanditele, mis olid 

ettevõttel laovarudes olemas. Kulutused ostusöödale moodustasid 2014. aasta piimatootmise 

kogukuludest 28,6% (484 938€). 2015. aastal oli sama näitaja 24,2%(399 677€). Ettevõtte juhi 

sõnul on ostusööda kulutuste vähenemine tingitud sellest, et vähesel määral kärbiti loomade 

söödaratsioonist jõusööta, mille tulemusena vähenes ettevõtte keskmine piimatoodang 274 kg  

piimalehma kohta. Selle langusega Eesti keskmise 2015. aasta  piimahinnaarvestusega kaotas 

ettevõte 58 045€, mis näitab, et jõusöötade vähendamine ratsioonis vähendas keskmist 

piimatoodangut liigselt ja sellega kaasnevalt kaotas ettevõte tulu üle 8000€. Söödaratsioonist 

jõusöötade vähendamisega hoidis ettevõte kokku 49 829€. Kvaliteetsema rohusilo näol hoidis 

ettevõte lisa jõusööda mitte ostmisega kokku 35 432€.  

 

 

 

Joonis 13. AS Laatre  Piim  piimalehmade omatoodetud sööda ja ostusööda  kulud (eurot) 

aastatel 2014-2015.  Allikas: (AS Laatre Piim kasumiaruanne 2014-2015) 
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7. ROHUSILO TOOTMISE MAJANDUSLIK ANALÜÜS 

AASTATEL 2014-2015  

 

Eesti piimanduses on rasked ajad, aga Eestis on piimalehmi kasvatatud aastaid, mis on muutnud 

meie piimandussektori kogemusterikkaks.  Piima hinda me mõjutada ei saa, aga omahinda 

saame kujundada küll ja oluline osa selles on heal põhisöödal. Halva silo tootmine maksab 

täpselt sama palju kui hea silo tootmine. Kokku hoida on hetkel võimalik investeeringute pealt, 

aga seegi ei ole kokkuhoid, kui tahame ka tulevikus kvaliteetset piima ja taimekasvatussaadusi 

toota. Odava ja kvaliteetse silo tegemine on piimatootmises tasuva majandamise nurgakivi. (K. 

Kuningas 2015) 

 

Kõrg-kvaliteetse silo valmistamine võib olla väga kulukas, kui selle valmistamiseks on valitud 

vale tehnoloogia. Tehnoloogia valik sõltub olemasolevate masinate hulgast, selle all mõeldakse 

seda, kui suurel hulgal masinaid saab kasutada silo valmistamisel, samuti sellest, kui palju on 

vaja valmistada silo. Tehnoloogia valik mõjutab otseselt tootmise omahinda ja ettevõtte 

kasumlikkust. ( J. P. Frost and R. C. Binnie 2005) 

 

Uurimustöö üheks ülesandeks on analüüsida liikurhekseldi mõju sööda omahinnale ja hinnata 

liikurhekseldi soetamise majanduslikku tasuvust aastal 2015. Selleks et teha järeldusi arvutati 

välja täpsed kulutused rohusilo valmistamisel.  

 

Rohusilo valmistamise kuludest suurenesid 2015. aastal kulutused mineraalväetistele mis 

suurenesid 41,7% võrra(Joonis 14). Kulutused mineraalväetistele suurenesid  2015. aastal 

märgatavalt selle tõttu, et ettevõte loobus vedelsõnniku kastumisest rohumaade kevadisel 

väetamisel ning hakkas rohumaid väetama mineraalväetisega. Vedelsõnnikust loobumise 

põhjuseks olid probleemid laotamisega, kuna ettevõtte lägalaoturil puudub seade, mis viiks läga 

rohukamarasse, teiseks põhjuseks oli liiga kõrge kaaliumi sisaldus rohusilos, kuna 

vedelsõnnikuga viiakse mulda kõrgemal määral kaaliumi.  
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Joonis 14. AS Laatre Piim rohusilo valmistamise kulude jaotus(protsenti) aastatel 2014-2015. 

Allikas: (AS Laatre Piim kasumiaruanne 2014-2015) 

 

Teiseks kulude suurenemise kohaks olid kulutused liikurhekseldile. Diiselkütte kulu 

vähenemine on tingitud madalamast sisseostuhinnast ning silokilede ja silokindlustuslisandite 

kulude vähenemine tuleneb sellest, et ettevõttel oli piisavalt laojääke varasematest aastatest. 

Seemnete kulu vähenemine tulenes seemnete madalamast sisseostuhinnast. Muude kulude all 

on kulutused tööjõule, amortisatsioon, maarent, remondi materjal (v.a liikurhekseldi). Muud 

kulud vähenesid 6% selle arvelt, et kulutused silotehnika remondile olid väiksemad, samuti 

suudeti teha vastastikuseid kokkuleppeid maaomanikega renditasude suhtes.  

 

 

7.1. Rohusilo omahind  

 

Ettevõtte söödatootmise peamiseks eesmärgiks on toota võimalikult kvaliteetne ja madala 

omahinnaga põhisööt. Kvaliteetse ja võimalikult madala omahinnaga söödaga on võimalik 

kärpida lisasöötade vajadust, kuna loomad saavad vajalikud toitained kätte põhisöödast.  Sellega 

kaasnevalt on võimalik alandada sööda omahinda.  
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AS-is Laatre Piim moodustab rohusilo piimalehmade söödaratsioonist 46,3%, sellega 

kaasnevalt on rohusilo tootmisele minevaid kulutusi vaja rangelt kontrollida, et hoida 

söödaratsiooni omahind madalal.  

 

Joonisel 15 on näha AS Laatre Piim rohusilo omahinnad 2014-2015. aastal. Kui võrrelda 2014. 

ja 2015. aasta rohusilo omahinda, siis on näha, et 2015. aastal on rohusilo omahind madalam, 

üle 2 euro tonni kohta. Silo  omahinna vähenemise peamiseks teguriks on kütuse hinna 

langemine, 2014. aastal oli niidetel kasutatud kütte keskmiseks hinnaks 800 €/t, 2015. aasta oli 

keskmine küttehind niidete lõikes 570 €/t. 2015. aastal kulus ühe tonni rohusilo valmistamiseks 

5,2 liitrit diiselkütet, 2014. aastal kulus ühe tonni rohusilo valmistamiseks 5,15 l diiselkütet. Kui 

vaadata silo kuivaine omahinda, siis on see 2015. aastal 10,9 eurot madalam tonni kohta, kui 

2014. aastal. See tuleneb asjaolust, et ettevõte suutis närvutada 2015. aastal  rohkem sileeritavat 

rohumassi, kuna liikurhekseldi omamine lubas optimeerida rohu koristamist ja silokonveierit 

ning tõsta sellega 2015. aasta rohusilodes kuivaine sisaldust (Joonis 9), samuti oli  2015. aasta 

sademete hulk esimese niite ajal minimaalne ja selle ajaga suudeti koguda suure 

kuivainesisaldusega kvaliteetne rohusilo. Silokonveieri optimeerimisega ja närvutamisega ei 

vedanud ettevõte vett silo tranžeesse, sest söötmisel söödetakse lehmadele silo vastavalt 

kuivaine sisalduse järgi. Liiga madala kuivaine sisaldusega silo on vaja sööta rohkem loomadele 

ning sileerimisel  eraldub koos silomahladega ka  erineval hulgal vajalikke toitained ja silo 

energiasisaldus väheneb. 

 

Joonis 15. AS Laatre Piim silo ja silo kuivaine(KA) omahind aastatel 2014-2015. Allikas: (AS 

Laatre Piim siloanalüüsid, kasumiaruanne 2014-2015) 
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7.2. Liikurhekseldi kulu (€/t) rohusilo valmistamisel  

 

Rohusilo omahind sõltub suuresti masinatest, millega rohusilo tehakse, kuna tänapäeva tehnika 

on suhteliselt kallis ja vajab investeeringu tasumiseks piisaval hulgal tööd. Paljud ettevõtted 

kasutavad rohusilo tegemisel liikurhekseldit, millega hekseldatakse sileeritav rohumass. 

Liikurhekseldit kasutavad ettevõtted kas omavad antud masinat, või ostavad masina teenust 

ettevõttesse sisse. Peamiseks põhjuseks liikurhekseldi kasutamisel on suur jõudlus ja kvaliteetne 

rohu hekseldamine läbi suure võimsuse. Liikurhekseldi soetamisele tehtavad kulutused on 

suured, kuna masina tööperiood aastas on suhteliselt lühike. 

 

2014. aastal moodustas renditud liikurhekseldi kulu rohusilo kogukuludest 67 268€ (11%). 

2014. aastal kasutas ettevõte liikurhekseldi teenuse sisse ostmist firmalt Agrotex OÜ. 2015. 

aastal, kui ettevõte soetas omale liikurhekseldi, oli liikurhekseldi kulu rohusilo valmistamise 

kogukuludest 90291€ (15,1%), mis on 25,6% rohkem, kui oli see 2014. aastal. Liikurhekseldi 

kulu osakaalu tõusu rohusilo kogukuludest põhjustas liikurhekseldi soetamine 2015. aastal, 

kuna ettevõte maksab masina  liisingut aastaringselt  ning sellega suurendab rohusilo 

kogukulusid. Samuti on tabelist 3 näha kui suure osa moodustab liikurhekseldi kulu silo 

omahinnast ja silo kuivaine omahinnast.  

 

Tabel 3. Liikurhekseldi „Claas Jaguar 960“ kulu silo: kogukulust, omahinnast, kuivaine 

omahinnast aastatel 2014-2015 Allikas: (AS Laatre Piim kasumiaruanne 2014-2015) 

  2014 2015 

Liikurhekseldi "Claas Jaguar 960" kulu rohusilo valmistamisel 67 268 € 90 291 € 

Liikurhekseldi "Claas Jaguar 960" kulu silo omahinnast  4,6 €/t (11%) 6€/t (15%) 

Liikurhekseldi "Claas Jaguar 960" kulu silo kuivaine  

omahinnast  13,5 €/t (11%) 16,9 €/t (15%) 

 

Töötundide maksumuse arvestamisel on arvesse võetud kulutusi, mida tegi ettevõte 2015. aastal 

omandis olevale masinale. 2014. aastal tegi teenuses olev masin rohkem töötunde (Joonis 16 ), 
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kui see oli 2015. aastal, kuigi 2015.a. tehti koguseliselt rohusilo rohkem. Rohkem töötunde 

2014. aastal tuleneb sellest, et esimese niite rohumass oli suurem ning masinal oli seda raskem 

purustada. 2014. aastal rohumaade kogupindala, mida koristati, oli 1498 ha, 2015. aastal oli see 

1915 ha. Tänapäevased liikurhekseldid loevad töötunde vastavalt oma koormatusele, ehk kui 

purustatavat rohumassi on vaalus palju, siis loeb masin töötunde rohkem ühe kellatunni jooksul 

ja kui rohumassi on vähem vaalus, mida purustada, siis masin loeb töötunde vähem. Kui 

võrrelda töötunni maksumust, siis 2015.aastal on töötunni maksumus ettevõttes märgatavalt 

tõusnud. Hinnatõusu põhjuseks on kalli masina soetamine ning vähene kasutamine. Ettevõte 

kasutab aastas liikurhekseldit ligikaudu 40-päeva jooksul ja ülejäänud aja masin seisab.  

Töötunni hinna vähendamiseks ja viimiseks samale tasemele, kui see on teenuse sisseostu hind,  

peab ettevõte tõstma masina koormust praegusega võrreldes kahekordseks ehk antud 

liikurhekseldi peaks tööd tegema 870 töötundi aastas.  

 

Kuna ettevõte praegusel hetkel piimalehmade arvukust ja rohumaade pinda tõsta ei saa  

(tootmishooned seda ei võimalda), siis sellest tulenevalt liikurhekseldi töökoormust tõsta pole 

võimalik. Kuna ettevõte on teinud investeeringu masinasse, mis 2015. aastal ei saanud piisavalt 

teha tööd ettevõtte töömahu vähesuse tõttu, seega peaks juhtkond masinale tehtavate kulutuste 

tagasiteenimiseks mõtlema masinaga teenuse osutamisele. Ettevõtte juhi sõnul on masinaga 

teenuse osutamine ettevõttel raske, kuna ümbruskaudsed suured ettevõtted, kes oleksid nõus 

antud masina teenust ostma, tahavad teha silo samadel aegadel kui seda teeb  AS Laatre Piim, 

sest rohu optimaalsed koristusajad ühtivad. Kaugemale piirkondadesse minekuks peaks ettevõte 

palkama lisa masinaoperaatori ja muretsema veoki, millega liikurhekseldit transportida. Seda 

teed ettevõtte juhtkond praegu minna ei soovi. 
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Joonis 16. Liikurhekseldi töötunnid ja töötunni maksumus AS Laatre Piim aastatel 2014-2015. 

Allikas (AS Laatre Piim kasumiaruanne 2014-2015)  

 

 

7.3. Soovitused efektiivsemaks tootmiseks 
 

Põllumajandustootjad, kes aktsepteerivad teaduslikke uuendusi ning juhivad ettevõtet 

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

 

AS Laatre Piim söödaratsioonist moodustab 46,3% rohusilo. Kvaliteetne rohusilo tagab kõrge 

tootlikkusega piimalehmadele piisaval määral toitaineid, mida rohusilo pakkuda suudab. 

Ettevõte peab tootma iga-aastaselt võimalikult kvaliteetset rohusilo, et vähendada lisasöötade 

ostmist ja sellega kaasnevalt piima omahinna tõstmist. 2015. aastal suutis ettevõte kvaliteetsema 

rohusiloga vähendada kulutusi ostusöödale 7,1%. Madalam piima omahind tagab suurema 

piimatootmise efektiivsuse ja võimaldab sellega ettevõttel investeerida ja muuta oma tootmist 

järjest paremaks. Autori arvates peab ettevõte püüdma järgnevatel aastatel samuti panna suurt 

rõhku rohusilo kvaliteedi säilitamisele ning võimalusel tõstmisele, kuna ettevõte omab kõiki 

vajalikke masinaid, mida rohusilo varumisel vaja on. Kõigi masinate olemasolu lubab ettevõttel 

rohusilo valmistamisel täpset ajastust. 
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Piimatootmise kogukuludest moodustab rohusilo tootmine üle 20,9%. Rohusilole tehtavad 

kulutused on suure osatähtsusega ning igakülgne rohusilo kulutuste muutumine muudab 

samaaegselt ka piima omahinda. Autori soovitusel peaks ettevõte pöörama suurt tähelepanu 

rohusilo tootmisele, et saada rohumaadelt maksimaalne saak võimalikult kõrge kvaliteediga. 

Kõrgema kvaliteedi saamiseks tuleks koostada rohusilo koristuskonveier nii, et esmajärjekorras 

saaks koristatud kõrge saagipotentsiaaliga rohumaad.  

 

Liikurhekseldi kulud moodustasid 2015. aastal 15,1% rohusilo kogukuludest, mis on võrreldes 

2014. aastaga tõusnud 4,1%. Kulude tõusu põhjustas liikurhekseldi soetamine. Silo omahind 

võrrelduna 2014. aastaga vähenes, kuid peamiselt diiselkütte hinna languse tõttu. 2015. aastal 

omandis oleva liikurhekseldiga tehtud rohusilo on olnud kvaliteetsem, kui see oli 2014.aasta 

liikurhekseldi teenuse sisse ostmisel, sellega kaasnevalt suutis ettevõte vähendada kulutusi 

lisajõusööda ostmata jätmisega.  Autori arvates peab AS Laatre Piim tegema masinaga 2015. 

aastaga võrreldes poole rohkem rohusilo, et saada liikurhekseldi kulude osakaal samale 

suurusele või madalamaks, kui see oli liikurhekseldi teenuse sisse ostmisel. Autori soovitusel 

peaks ettevõte pakkuma teistele ettevõtetele ümbruskonnas liikurhekseldi  teenust, et masin 

saaks piisavalt koormust, et tehtud investeering oleks ettevõttele kasumlik. 
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KOKKUVÕTE  
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida AS Laatre piima liikurhekseldi soetamise tasuvust 

ning mõju rohusilo kvaliteedile. Uuritavaks perioodiks võeti 2014-2015, kus 2014. aastal ostis 

ettevõte liikurhekseldi teenust ning 2015. aastal valmistas rohusilo omandis oleva masinaga. 

Vastavalt autori poolsete tulemuste välja selgitamisele, tehti ettevõttele soovitusi  rohusilo 

tootmise tasuvamaks muutmisel.  

 

AS Laatre Piim põhiliseks tegevussuunaks on piima tootmine. Kõrvalsuundadena toodab 

ettevõte teravilja- ja õlikultuure. Antud uurimistöös on rõhk rohusilo kvaliteedil ja omahinnal. 

Teravilja- ja õlikultuuride omahinda ja kvaliteeti ei analüüsitud.  

 

Uuritud perioodi jooksul on ettevõtte rohusilo kvaliteedi näitajad paranenud ning rohusilo 

omahind on langenud. Rohusilo omahind langes 2015.aastal võrreldes 2014.aastaga 2,1 € tonni 

rohusilo kohta. Kuid kulutused rohusilo tootmisel liikurhekseldile suurenesid. Peamiseks 

rohusilo omahinna langemise põhjuseks oli 2015. aasta madalam diiselkütte hind, mis oli 

võrreldes 2014. aastaga  29,8% madalam. Uuritaval perioodil tõusid liikurhekseldile tehtud 

kulutused 4,1%. Kuna kulutused liikurhekseldile suurenesid 2015. aastal masina soetamisega, 

siis soovitan ettevõttel hakata ümbruskonna ettevõtetele pakkuma teenust, ümbruskonnas on 

ettevõtteid, kes ostavad sisse liikurhekseldi teenust. Teenuse pakkumisega teenitakse tulu ning 

sellega kaasnevalt saab katta sellel ajal kui liikurhekseldiga tööd pole teha, kuna antud masin 

on spetsiifiline ja tööperiood, mil masin töötada saab, on lühike.  

 

Uuritava perioodi rohusilo kogused on tõusnud. Ettevõte varus 2015. aastal 1000 tonni rohusilo 

rohkem.  Rohusilo varuti 2015. aastal üle 400 ha rohkem rohumaadelt, kuna ettevõte omas 

masinat ning masina kasutamine ja rohusilo valmistamine oli paindlikum ning võimaldas 

paremini ajastada rohumaade koristust ning sellega saavutada rohumaadelt maksimaalne 

saagikus. 2014. aasta rohumaade saagikused olid väga head, kuid hilisem koristus mõjutas 

rohusilo kvaliteeti.  
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Kuna ettevõtte rohusilo kvaliteet uuritaval perioodil paranes ja kulutused lisasöötade ostmisele 

vähenesid, siis soovitan ettevõttel rõhuda veelgi silo kvaliteedile, kuna siloanalüüside põhjal on 

silo kvaliteet hea, kuid maksimaalset kvaliteeti pole veel saavutatud.   

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et liikurhekseldi soetamine parandas ettevõtte silokvaliteeti, kuid 

tõstis kulutusi liikurhekseldile silotootmise kogukuludes. Praegust madalat piimahinda 

arvestades peab ettevõte väga teraselt jälgima kulutusi sööda omahinnale ning hoidma rohusilo 

kvaliteedi maksimaalsena. Samuti peab ettevõte leidma liikurhekseldile lisatööd teenuse näol, 

et viia kulud liikurhekseldile madalamale, kui see oli teenuse sisse ostmisel. 
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SUMMARY 

 

The profitability of milk production is mostly affected by the cost and quality of the main forage 

of the animals. Since the milk price is very low, it is crucial to maintain the low costs and high 

productivity. According to this, the topic of this thesis is the effect of the self-propelled forage 

harvester on the cost price and the quality of forage. The focus is on how the purchase of the 

self-propelled forage harvester affects the cost price and quality of the grass-forage compared 

to buying in the service of the machine 

It appeared that the quality of the grass-forage was better at the time of the studied period and 

this resulted in decreasing costs by buying supplementary foods at the company. The company 

has not been satisfied with the quality of the grass-forage previous years, since they have not 

been able to harvest the grass on time because they bought in the service of the machine until 

2015. In 2015 the company invested in purchasing the self-propelled forage harvester. 

The data used in this thesis were given from the studied company. The analysis of the grass 

silage were performed in the laboratory of Animal Nutrition of the Institute of Veterinary 

Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences. The data was processed 

with the programm of statistics „Statistika“. 

The cost-price of grass silage decreased on the studied period by 2,1 €/t  because of the decrease 

in the price of diesel which was 28,2% cheaper in 2015. The costs on the self-propelled forage 

harvester and the percentage of the cost price of grass-forage increased when the machine was 

purchased. In 2015 the costs on the self-propelled forage harvester increased by 4,1% 

In conclusion, it can be said that the company was able to increase the quality of the forage after 

buying the forage harvester. This resulted in not having to buy extra forage for 40 000€ and was 

also the incentive for investments. The cost price of grass silage decreased in 2015 but on the 

other hand, the costs on the forage harvester increased. The result of the analysis is that the 

company has to increase the yearly amount of work hours and offer the service of the machine 

to other companies in order to decrease the costs on the self-propelled forage harvester. 
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Lisa 1. As Laatre Piim tehnikapargi iseloomustus 

 

Tabel 4. Ettevõtte varustatus tootmisvahenditega seisuga 01.04.2016 (As Laatre Piim juhatus) 

Jrk.nr. Nimetus Mark Väljalaske aasta  
Töötunde/ 

kilomeetreid 

19 kahveltõstuk 
Manitou  

Maniscorpic 
2016 

375 

26 liikurhekseldi Claas Jaguar 960 2015 435 

25 kombain Claas Tucano 450 2013 899 

24 kombain Claas Tucano 450 2012 1203 

15 traktor MTZ 1024.4 2014 1047 

3 traktor New Holland T7.270 2014 3316 

7 traktor Valtra t213 Versu 2012 7370 

18 kahveltõstuk 
Manitou  

Maniscorpic 
2009 

9202 

1 traktor John Deere 7820 2008 10300 

2 traktor New Holland t7060 2010 10355 

20 traktor Fentd 930 2006 10690 

6 traktor Valtra 6550 2006 11250 

21 traktor New Holland t5050 2010 11970 

22 traktor New Holland TL 100 2007 14 563 

17 traktor Ford 2002 15740 

4 traktor Valtra 8550 2006 19526 

5 traktor Valtra 8550 2006 22659 

37 veoauto Scania 2005 560 730km 

43 
mineraalväetise 

laotur 
Amazone 2016 

Ei mõõdeta  

42 taimekaitseprits John Deere 2016 Ei mõõdeta  

8 traktor K701 1980 Ei mõõdeta  

9 traktor MTZ 80 1991 Ei mõõdeta  

10 traktor MTZ 80 1990 Ei mõõdeta  

11 traktor MTZ 82 1983 Ei mõõdeta  

12 traktor MTZ 82.1 2002 Ei mõõdeta  

13 traktor MTZ 952 2001 Ei mõõdeta  

14 traktor MTZ 82 1995 Ei mõõdeta  

16 traktor T40 1991 Ei mõõdeta  

23 ader 
Vogel&Noot, 

kvernland 
3tk 

Ei mõõdeta  

27 söödamikser Seko samurai 5 3 tk Ei mõõdeta  

28 kultivaator Pottila 10m 1 tk Ei mõõdeta  

29 randaal Lemken rubin 4m 1tk Ei mõõdeta  
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30 külvik Väderstad rapid 4m 2 tk Ei mõõdeta  

31 silokäru 
Pottinger Jumbo 

7200 
2 tk 

Ei mõõdeta  

32 vaalutid Pottinger, Fella 2 tk Ei mõõdeta  

33 kaaruti PottingerHit 8.81 1 tk Ei mõõdeta  

34 niiduk 
Niidukomplekt 

Pottinger Novacat 
2 tk 

Ei mõõdeta  

35 lägapütt Scuitemaker robusta 1 tk Ei mõõdeta  

36 käru - 4 tk Ei mõõdeta  

 veoauto Gaz 53 1 tk Ei mõõdeta  

39 veoauto Sisu 1tk Ei mõõdeta  

40 silorullikiletaja Mc Halle 1tk Ei mõõdeta  

41 heinapress Claas Rolland 46 1tk Ei mõõdeta  

44 
orgaanilise väetise 

laotur 
- 4tk 

Ei mõõdeta  

45 tõstehark Mchale 4tk Ei mõõdeta  
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