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LIHAVEISTE ALGTÖÖTLEMISEL TEKKIVAD KÕRVAL-

SAADUSTE KOGUSED JA FÜÜSIKALIS-KEEMILINE 

KOOSTIS  

Lühikokkuvõte  

Märksõnad: LOOMSED KÕRVALSAADUSED, TAPASAADUSED, LIHAVEIS, 

VÄLJATULEKUD, SEIRESÜSTEEM 

 

Lihaveiste algtöötlemisel tekib olulisel määral kõrvalsaadusi ja neid käideldakse kui 

ohuallikat kõrgeima riskifaktori (I kategooria) kohaselt, utiliseerides neid põletamise teel. 

Teades kõrvalsaaduste koguseid, füüsikalis-keemilist koostist ja arvestades riskifaktoritega, 

on neid võimalik väärindada näiteks loomasöödaks, tehniliseks otstarbeks jne.  

Töö eesmärgiks oli koostada kirjanduse põhjal ülevaade veiste algtöötlemisel tekkivate tapa- 

ja kõrvalsaaduste väljatulekutest ja nende füüsikalis-keemilisest koostisest. Samuti määrata 

lihaveiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja kõrvalsaaduste kogused ning arvutada nende 

saagised. Saadud andmete põhjal töötada välja lihaveiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja 

kõrvalsaaduste seiresüsteemi aluseks olev mudel, arvestades töötlemise käigus tekkivaid 

koguseid ja nende füüsikalis-keemilist koostist. 

Magistritöö käigus kaaluti AS Arke Lihatööstuse tapamajas 36 lihaveise algtöötlemisel tekki-

vaid tapa- ja kõrvalsaaduste koguseid, mille alusel arvutati nende osakaalud rümbamassist. 

Lihaveiste keskmine rümbamass oli 280,9 kg ning rümbasaagis 52,8%. Tõuti jagunesid 

lihaveiste rümbamassid järgmiselt: limusiin 296,4, hereford 279,4, aberdiini-anguse 272,2, 

akviteeni hele 282, simmental 264 ja šarolee 281 kg. Lihaveiste kõrvalsaadused moodustasid 

rümbamassist keskmiselt 49,0%. Aberdiini-anguse veistel tekkis algtöötlemisel kõrvalsaadusi 

51,3, herefordil 52,8 ja limusiinil 42,8% rümbamassist. Suurima osakaaluga kõrvalsaadusteks 

olid nahk, keskmiselt 13,4% (37,6 kg) ja suurima osakaaluga tapasaaduseks veri, keskmiselt 

3,6% (10 kg) rümbamassist. Tapasaadused moodustasid rümbamassist keskmiselt 8,2%. Töö 

käigus töötati välja mudel kõrvalsaaduste seireks, mis arvutab algtöötlemisel tekkivaid tapa- 

ja kõrvalsaaduste koguseid arvestades ka nende füüsikalis-keemilist koostist ning lihaveise 

sugu. Mudel koostati MS Excel keskkonnas nii, et sisendparameetriteks olid töödeldud 

pullide ja lehmade ning nende rümbamass. Eeltoodu alusel arvutati välja partii keskmine 

rümbamass, mille kaudu leiti tapa- ja kõrvalsaaduste kogused. Mudelis kasutati  töö käigus 



3 
 

arvutatud tapa- ja kõrvalsaaduste osakaalusid ning kirjanduse andmeid nende füüsikalis-

keemilise koostise kohta. Mudel võimaldab tapa- ja kõrvalsaadusi grupeerida erinevate 

parameetrite järgi ja prognoosida  tekkivate kõrvalsaaduste koguseid. 

 

Magistritöö sisaldab:  58 lehekülge, 30 tabelit, 7 joonist ning 3 lisa.  
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OUTPUT OF BY-PRODUCTS QUANTITIES DURING PRIMARY 

PROCESSING AND THEIR PHYSICO-CHEMICAL COMPOSI-

TION OF BEEF CATTLE 

 

ABSTRACT 

Keywords: ANIMAL BY-PRODUCTS, EDIBLE BY-PRODUCTS, BEEF CATTLE, OUT-

COMES, MONITORING SYSTEM  

Significant quantities of by-products are produced during the primary processing of beef cat-

tle and they are handled as a risk source. According to the highest risk, 1st category by-

products are utilized by burning them. Being aware with the quantities of by-products, physi-

co-chemical composition and taking into consideration risk factors, it is possible to turn them 

into animal feed, technical purpose, etc.  

The aim of the thesis was to: 1) give an overview about the outcomes of non-edible and edible 

by-products during primary processing and their physico-chemical composition of beef cattle 

based on literature; 2) weight the quantities of edible and non-edible by-products emerge dur-

ing primary processing of beef cattle and calculate their yields; 3) develop an base model to 

monitor slaughter- and by-products during primary processing of beef cattle in accordance 

with the quantities during the processing and their physico-chemical composition.  

During the study, the quantities of edible and non-edible by-products within primary pro-

cessing of 36 beef cattle were weighed. According on weight, their relative importance from 

the carcass weight was calculated.  

The average carcass weight of beef cattle was 280.9 kg and carcass yield 52.8%. The carcass 

weights of beef cattle according to the breeds were: Limousine – 296.4, Hereford – 279.4, 

Aberdeen Angus – 272.2, Blonde d'Aquitane 282, Simmental 264 and Charolais 281 kg. The 

average yield of by-products of beef cattle were 49% from the carcass weight. During the 

primary processing Aberdeen Angus by-products yield was 51.3%, Hereford 52.8% and Lim-

ousine 42.8% from the carcass weight. The largest proportion of by-products formed skin, an 

average 13.4% (37.6 kg) from the carcass weight and the largest proportion of slaughter prod-

ucts formed blood, an average 3.6% (10 kg). Slaughter products formed 8.2% from the car-

cass weight. During the study, a model to monitor by-products quantities was developed. This 
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reflect the quantities of slaughter- and by-products that emerge during primary processing in 

accordance with their physico-chemical composition. Model was developed by using MS Ex-

cel spreadsheet software with a method where input parameters were the number of processed 

beef cattle and their carcass weight. On the basis of the model, an average carcass weight of 

the sample batch was calculated which aided to identify the quantities of slaughter- and by-

products. Proportions of edible and non-edible by-products calculated during the study and 

their physico-chemical composition according to the literature data were used in the model. 

The model enables to categorize slaughter- and by-products according to various parameters 

and predict the quantities of by-products.  

Master’s thesis includes: 58 pages, 30 tables, 7 figures and 3 appendices.  
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SISSEJUHATUS 
 

Erinevatel liha tooteahela etappidel tekib märkimisväärses koguses inimtoiduks 

mittekõlbulikke loomseid kõrvalsaadusi (edaspidi kõrvalsaadus). Võrreldes teiste tooteahela 

lülidega tekib neid lihatööstustes loomade algtöötlemisel, lihalõikuses ja edasisel töötlemisel 

väga suurel hulgal. Lihatööstused kvalifitseerivad kõrvalsaaduseid kui jäätmeid, mis tuleb 

utiliseerida, sest teatud osa kõrvalsaadustest kujutavad endast töötlemata kujul ohtu nii 

inimestele kui loomadele. Ohukriteerium ongi aluseks kõrvalsaaduste grupeerimisel 

kategooriateks ja nende ümbertöötlemise läbiviimisel, mis peab toimuma tunnustatud ja 

pädevas ettevõttes ohutult, kusjuures töödeldud toode ei tohi jõuda tagasi toiduahelasse. 

Kõrvalsaadused on valgu- ja rasvarikas tooraine, mistõttu pole otstarbekas seda materjali 

hävitada põletamise või matmisega. Kõrvalsaaduste hulka satub ka tapasaaduseid, mida 

tarbija erinevatel põhjustel pole valmis ostma. Lihatööstused ja tapamajad kaotavad aastas 

sadu tuhandeid eurosid utiliseerides tegelikult väärtuslikku toorainet. Kasulikum on 

kõrvalsaadused ümber töödelda ning neist valmistada uusi erinevaid tooteid. Selleks on aga 

vajalik teada töötlemise käigus tekkivate kõrvalsaaduste koguseid ja nende füüsikalis-

keemilisi omadusi. 

Lihaveisekasvatus on Eestis viimasel aastatel jõudsalt arenenud. Eestis on registreeritud 16 

lihaveisetõugu. Neist arvukamalt on esindatud hereford, aberdiini-anguse ja limusiin. 2016. 

aasta 1 jaanuari seisuga on PRIA-s arvel 66 222 lihaveist, neist ammlehmi oli 25 099. (ELKS 

2016) 

Vaatamata ülaltoodule puuduvad Eestis andmed lihaveiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja 

kõrvalsaaduste koguste ja keemilise koostise kohta. Käesolev uurimistöö püüab seda lünka 

täita. Töö raames määrati lihaveiste algtöötlemise käigus tekkivate kõrvalsaaduste kogused 

(hereford, aberdiini-anguse, limusiin, akviteeni hele, šarolee, simmental, limusiin), mille 

alusel arvutati kõrvalsaaduste osakaal lähtudes rümbamassist. MS Excel 

tabelarvutusprogrammi baasil loodi süsteem nende grupeerimiseks erinevate parameetrite 

alusel. Seiresüsteem on heaks aluseks kõrvalsaaduste töötlemistehnoloogiate väljatöötamisel.  

Uurimuses antakse ülevaade kõrvalsaadustest, nende füüsikalis-keemilisest koostisest, 

ümbertöötlemise võimalustest ning nende kasutusvaldkondadest erinevates tootmissektorites 

(nt loomasööda-, ravimi-, nahatööstuses).  
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Uurimustöö eesmärkideks oli: 

1. Koostada kirjanduse põhjal ülevaade veiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja 

kõrvalsaaduste väljatulekutest ja nende füüsikalis- keemilisest koostisest. 

2. Määrata lihaveiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja kõrvalsaaduste kogused ning 

arvutada saagised. 

3. Töötada välja lihaveiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ning kõrvalsaaduste 

seiresüsteemi alused, arvestades töötlemise käigus tekkivate kõrvalsaaduste saagiseid 

ja füüsikalis-keemilist koostist. 

Magistritöö autor soovib tänada enda töö valmimisel töö juhendajaid Lembit Lepasalu, Aarne 

Põldvere, Alo Tänavotsa ning Tanel Kaarti, tänu kellele töö kaante vahele jõudis. Aarnet ja 

Lembitut tänan abi eest teoreetilise osa valmimisel, katsete teostamisel ja juhendamisel. Alo 

Tänavotsa ja Tanel Kaarti tänan andmete analüüsimise ja mõõtmistulemuste järeldusteni 

jõudmisel. Soovin tänada ka AS Arke Lihatööstust ja eelkõige Mati Antsovit, kes lubasid oma 

ettevõttes viia läbi katsetöid. Tänusõnad ka retsensent Ragnar Lemingule töö ülevaate ja 

hinnangu andmise eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Tapa- ja kõrvalsaadused 

Euroopa Parlamendi- ja nõukogu määruses nr 1069/2009 nimetatakse loomseteks kõrvalsaa-

dusteks loomade terveid kehasid või kehaosasid, loomseid saaduseid või muid loomset 

päritolu saadusi, mis pole ette nähtud inimtoiduks (Euroopa Liidu Teataja 2009: 11). Nendeks 

on näiteks sõnnik, seedekulgla sisu, jalad, nahk, pea, sarved, suguelundid jne (VTAa). 

Maailma erinevates kultuurides käsitletakse kõrvalsaadusi erinevalt. Mõnes riigis on 

kõrvalsaadus lihtsalt jääde, teises on see aga kallis ja hõrgutav delikatess. Rupsid, mis ei sobi 

inimtoiduks, kasutatakse kas lemmikloomade söödaks, väetiste või kütuste tootmiseks. 

Viimaste aastakümnendite jooksul on loomade tapmine ja liha tarbimine aasta aastalt 

suurenenud, rupside söömine aga vähenenud. (Ockerman, Hansen 2000: 23–25) 

Loomse päritoluga kõrvalsaaduseid saadakse loomakasvatusega tegelevatest ettevõtetest, 

tapamajadest, liha müügikohtadest, kauplustest või lihalõikusega tegelevatest ettevõtetest 

(Soidla jt 2010: 86). Loomseid kõrvalsaadusi tekib nii põllumajandusloomade tapmisel, 

surnud loomade kõrvaldamisel kui ka lihatoodete töötlemisel ning valmistamisel. Loomseid 

kõrvalsaadusi sisaldavaid tooteid saadakse kõrvalsaaduste töötlemisel tunnustatud ettevõtetes 

(VTAc). 

Loomseid kõrvalsaadusi tuvastatakse õigusaktide alusel (toit või sööt, mis ei vasta enam 

nõuetele ning on ületanud näiteks ettenähtud „kõlblik kuni“ tähtaja), või toidukäitleja otsusel 

(toit tunnistatakse loomseks kõrvalsaaduseks, kui ta on riknenud või toitu ümbritsev pakend 

on purunenud või defektidega) (VTAe 2013: 2). 

USA-s jaotatakse kõrvalsaadused kahte kategooriasse – söödavad ja mittesöödavad saadused. 

USA terminoloogia kohaselt liigitatakse kõrvalsaaduste hulka kõik see, mis ei kuulu otseselt 

rümba külge (Liu 2002: 1). 

Tapasaadusteks nimetatakse tapetud looma töötlemisel lihakehalt eemaldatud siseelundeid, 

mida inimene saab kasutada kuumtöötlemise järgselt toiduks (Riigiteataja 1999: 2). Veiste 

tapasaadusteks on näiteks veri, keel, neerud, maks, süda, saba ja vahelihas ehk diafragma. 

Tapasaadused pärinevad tapetud loomadelt ning neid hoiustatakse teistest tapasaadustest 

eraldi jahutatuna ning töödelduna. Nendeks on maks, süda, keel, saba, neerud, aju, harknääre, 
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põrn, sea- ja lambasooled, veri ning teatud luud. Seasooli kasutatakse tavaliselt vorstide ja 

sabasid puljongi valmistamisel. Luudest saadakse želatiini, mida kasutatakse jäätiste ja 

tarrendtoodete valmistamisel (Marti jt 2011: 3−5). 

Tapasaadused on vitamiinide ja toitainete allikateks. Loomamaksast saab inimene rauda, 

tsinki, B-, C-, D-vitamiini. Loomasüda sisaldab suures koguses rauda, ta on seleeni, tsingi ja 

fosfori allikas. Neerud on aga kõrge valgusisaldusega, sisaldades niatsiini, keel on vitamiini 

B12 allikas (Marti jt 2011: 5). 

Želatiini ja liimi füüsikalis- keemiline koostis on sarnane. Näiteks želatiini valmistatakse 

USA-s riiklikult kontrollitud värskest toormaterjalist, mis lubab seda arvata tapasaaduste 

kategooriasse (Ockerman, Basu 2010: 107). 

Inglismaal jaotatakse tapamajades rupsid värvuse järgi vastavalt punaseks (pea, kopsud, keel, 

saba) ja valgeks (rasv, soolekomplekt, põis) (Liu 2002: 1). 

Eelpooltoodud kõrvalsaaduste kategooriatesse jagamine ei kehti kõigis maailma riikides. 

Näiteks Indias on veis/lehm püha loom ja seal ei sööda veiseliha üldse, mis tähendab, et 

hindude jaoks on veis täielikult söögiks sobimatu. Islamimaades on pühaks loomaks siga ja 

seetõttu käib islamiusulistele sealiha söömine usuliste põhimõtete vastu. Mõnedes riikides on 

kõrvalsaadused (maks, veri, kopsud) söödavad, teistes riikides mittesöödavad, olenevalt 

toitumisharjumustest (Leoci 2014: 17). 

1.2. Kõrvalsaaduste klassifitseerimine Eestis 

Inimeste ja loomade terviseriske arvestades liigitatakse kõrvalsaadused kolme 

ohukategooriatesse (tabel 1). Kõige kõrgema riskitasemega on esimese kategooria ning 

madalaima riskitasemega kolmanda kategooria kõrvalsaadused (Soidla jt 2010: 86). 

I kategooria materjali oht tuleneb prioonidest (ebanormaalselt muundunud valgumolekul), 

keskkonna saasteainetest ja keelatud ainetest. Selle materjali hulka kuuluvad ebaseaduslikult 

ravitud loomad, kõrvalsaadused, mis sisaldavad üle lubatud taseme keskkonna saasteainete 

jääke, transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (edaspidi TSE) (prioonhaigus) kahtlusega 

loomad, nakkava haiguse kahtlusega metsloomade kehad ja kehaosad (VTAa). 

TSE on käsnjas nakkus/kahjustus looma ajukoes, mille tagajärjel sureb loom närvikoe 

kahjustumise tagajärjel (NIND: 2016). TSE on ajuhaigus, mille vormiks veistel on BSE 

(veiste spongiformne entsefalopaatia), ehk hullulehmatõbi (Riigikontrolla). 
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II kategooria materjali ohu allikaks on mikrobioloogiline saastumine ning veterinaarravimite 

jäägid. Selle kategooria materjali alla liigitub seedekulgla sisu, sõnnik ning II ja III 

kategooriat materjalide segu.  

III kategooria materjal pärineb tervetelt loomadelt, milleks on tapamajas hukatud loomade 

rümba- ja kehaosad, mida inimesed toiduks ei tarvita (nahk, jalad, sarved, suguelundid jne). 

Antud kategooriasse kuuluvad veel ka toiduainetööstuses, toidupoodides tekkivad 

kõrvalsaadused, mida enam ärilistel eesmärkidel kasutada ei saa, kuid mis pole inimeste ja 

loomade tervisele ohtlikud. (VTAa) 

 

Kui mistahes kõrvalsaadus puutub kokku kõrgema riskitaseme materjaliga, töödeldakse kogu 

materjali automaatselt kõrgema riskitaseme kategooriana. Näiteks kui III kategooria materjal 

puutub kokku I kategooria omaga, siis töödeldakse seda kui I kategooria loomset 

kõrvalsaadust. Kui II kategooria materjal puutub kokku III kategooria materjaliga, 

käideldakse kogu segu kui II kategooria materjali. (Soidla jt 2010: 87) 

 

Kõrvalsaadused on oma iseloomult/olemuselt väga erinevad (tabel 1). I kategooria on kõige 

ohtlikum, II kategooria on vähemohtlikum ning III kategooria on kõige ohutum. 

Tabel 1. Loomsete kõrvalsaaduste kategooriad ning vastavasse kategooriasse liigituv materjal 

(Soidla jt 2010: 86−87) 

Kategooria Loomsete kõrvalsaaduste materjali iseloomustus 

I kategooria - loomade terved kehad ning kehaosad, k.a. nahad, toornahad 

- määratletud riskiteguriga materjal 

- surnud loomad, mis sisaldavad määratletud riskiteguriga materjali 

- keelatud ravimeid sisaldavad kõrvalsaadused 

- heitvete töötlemisel kogutud loomne materjal, kanalisatsiooni setted ning 

rasvapüüduri jäägid 

- rahvusvahelistest reisitranspordivahenditest pärinevad toidujäätmed 

- I kategooria materjali segu II ja/või III kategooria materjali või nende mõlemaga-

kõrvalsaadused, mis on tekkinud inimtoiduks ettenähtud toodete tootmisel 

(rasvatustatud kondid, kõrned) 

II kategooria - sõnnik, loomade seedekulgla sisu 

- heitvete loomsed jäätmed (tapamajadest), II kategooria kõrvalsaadused 

töötlemisettevõtetest 

- kõrvalsaadused, mis sisaldavad üle lubatud taseme ravimite ning saasteainete jääke 

- kõrvalsaadused, mis on tunnistatud inimtoiduks kõlbmatuks selles esinevate 

võõrkehade tõttu 

- kolmandatest riikidest pärinevad ja imporditud loomsed saadused (mitte I 

kategooria) 

II ja III kategooria materjali segu kõrvalsaadused, mis ei kuulu I ja III kategooriasse 
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Tabel 1 lisa 

Kategooria Loomsete kõrvalsaaduste materjali iseloomustus 

III 

kategooria 

- loomade kehaosad, veterinaarkontrolli läbinud, tunnistatud toidukõlbulikuks, kuid 

esteetilistel põhjustel inimtoiduks ei kasutata 

- tervetelt loomadelt pärinevad kõrvalsaadused (nahk, veri, sõrad, sarved, seaharjased, 

suled, vill, karvad, karusnahk, platsenta, kabjad, sõralõikmedinimtoiduks kõlblikuks 

tunnistatud, veterinaarkontrolli läbinud loomade veri 

- loomsed saadused või saadusi sisaldav toit, mis pole enam ette nähtud inimtoiduks 

ärilistel kaalutlustel (nt. „parim enne“ või „kõlblik kuni“ tähtaja ületanud tooted) 

- lemmikloomasööt 

- inimtoiduks tunnistatud ulukite kehad ja kehaosad 

- kala ja kalatoodete kõrvalsaadused,haudejaamade kõrvalsaadused 

 

1.3. Kõrvalsaaduste käitlemine Eestis 

Kogu Euroopa Liidus, sh ka Eestis toimub loomsete kõrvalsaaduste käitlemine vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1069/2009. See sätestab loomsete 

kõrvalsaaduste ja kõrvalsaadustest saadud toodete terviseeeskirjad. Määrus sätestab ka 

kõrvalsaaduste steriliseerimise, üldised hügieeni- ja käitlemisnõuded ning ettevõtja 

kohustused käitlemaks loomseid kõrvalsaadusi. (Euroopa Liidu Teataja 2009: 1) 

Loomseid kõrvalsaadusi/jäätmeid peetakse peamiseks loomataudide levikuallikaks. 

Taudikahtlusega loomade mittenõuetekohasel utiliseerimisel, võib nakkus kanduda üle 

tervetele loomadele ning tagajärgedeks võivad olla ulatuslikud haiguspuhangud. Välistatud ei 

ole ka loomadelt pärinevate haiguste kandumine inimestele. Lisaks loomadele ja inimestele 

on loomsed jäätmed ohtlikud ka keskkonnale, põhjustades parasiitide levikut ning põhjavee 

reostust. Keskkonna saastatuse vähendamiseks ja parasiitide/ haiguste leviku tõkestamiseks 

kehtivad Euroopa Liidus ühesugused ranged nõuded loomsete jäätmete käitlemisel 

(Riigikontrolla: 3). 

I kategooria loomsete kõrvalsaaduste utiliseerimine ja käitlemine on korraldatud rangelt 

kindlate reeglite alusel ning I kategooria materjali taaskasutamine on lubamatu. Oluliselt 

laiem on II ja III kategooria kõrvalsaaduste taaskasutamise võimalus. Vaja on leida lahendus 

I kategooria kõrvalsaaduste eraldi käitlemiseks II ja III kategooria saadustest (Pitk 2013: 17). 

Kuna erasektoril Eestis puudus huvi I kategooria loomsete kõrvalsaaduste 

jäätmekäitlusettevõtte rajamiseks, asutas Vabariigi Valitsus 2001. aastal Loomsete Jäätmete 

Käitlemise (LJK) Aktsiaseltsi, praeguse nimega AS Vireen. See ettevõte käitleb keskmiselt 

kuni 10 000 tonni loomseid jäätmeid aastas. 2010. aastal kahjutustati esimese kaheksa kuuga 
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6005 tonni loomseid jäätmeid, millest hukkunud põllumajandusloomad moodustasid 3774 

tonni. 

Kui I kategooria kõrvalsaadusi tohib Eestis käidelda vaid AS Vireen, siis II kategooria 

loomseid jäätmeid tohivad lisaks AS Vireenile käidelda ka AS Atria Eesti Hummuli tšehh ja 

AS Rakvere Lihakombinaat. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) andmeil käideldi Eestis 2009. 

aastal neis ettevõtetes 26 013 tonni loomseid kõrvalsaadusi (joonis 1). Kõige enam, 13 366 

tonni (51,4%) käideldi I kategooria kõrvalsaadusi, II kategooria materjali käideldi 4917 tonni 

(18,9%) ning III kategooria materjali 7731 tonni (29,7%). (Riigikontrollb: 2011: 6) 

 

 

Joonis 1. Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise kogused (tonnides) ja erinevate kategooriate 

osakaal (%) 2009. aastal (Riigikontrollb: 6) 

Kuna loomse kõrvalsaaduse materjal kujutab inimesele ning teistele loomadele terviseriski 

(eelkõige haiguste levik, keskkonnareostus), siis hüvitab riik AS Vireen kaudu 

loomapidajatele loomsete jäätmete eest 75% transpordi ja kahjutustamise kuludest. 2010. 

aastal oli ühe tonni kõrvalsaaduste käitlemise hinnaks 3410 krooni (217.94 €), millest riik 

hüvitas 2557 krooni (163.42 €). (Riigikontrollb: 5) 

1.4. Veise tapa-ja kõrvalsaaduste väljatulekud  

Loomsete kõrvalsaaduste kasutamise ja töötlemise efektiivistamine parandab lihatööstuste 

tootmise kasumlikkust. Taiwanis läbiviidud uuringutest selgub, et veiste kõrvalsaaduste 

13 366
51%

4917
19%

7731
30%

I kategooria II kategooria II kategooria
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osatähtsus võib moodustada elusmassist ligikaudu 66%. Enam kui pooled nendest pole 

inimtoiduks tavapäraseks tarbimiseks kõlblikud koostise tõttu. (Liu 2002: 1) 

Kõrvalsaaduste osakaal sõltub looma liigist, soost, vanusest, elusmassist ja söötmisest. 

Veistel, sigadel ja lammastel varieeruvad osakaalud 10–30% ning kanadel 5–6% elusmassist. 

(Nollet & Toldra 2011: 3) 

Teoreetiliselt on üks tapaloom 95%- liselt kasutus- ja käitlemiskõlbulik, ülejäänud 5% 

loomast on töötlemiskaod. Sellest umbes 55% moodustavad rümp ja tapasaadused, teine osa 

45% on  kõrvalsaadused (Leoci 2014: 18). Meekeri ja Hamiltoni (2006: 72) uurimus näitab 

(tabel 2), et umbes 49% veiste, 44% sigade ning 37% broilerite elusmassist moodustavad 

kõrvalsaadused.  

Tabel 2. Tapa- ja kõrvalsaaduste väljatulek elusmassist (%) (Meeker, Hamilton 2006: 72) 

Loomaliik Rümba ja tapasaaduste 

väljatulek, % 

Kõrvalsaaduste väljatulek, % 

Veis 51 49 

Siga 56 44 

Linnud 63 37 

 

Joonisel 2 on toodud ülevaade tekkivatest kadudest liha tootmisahelas (Westhoek jt 2011: 68). 

Selgub, et 500 kilogrammise veise töötlemisel saadakse 300 kg rümbaliha (60% elusmassist), 

ülejäänud 200 kg (40%) moodustavad kõrvalsaadused. Poelettidele jõuab 300 kilogrammisest 

rümbast vaid 180 kilogrammi (36% elusmassist). Rümbamassist tekib tootmisettevõttes 120 

kg kadusid lihalõikusel, lihakeha korrastamise ajal, rümbalt kontide eemaldamisel ning 

lihakehalt eemaldatud kõrvalsaaduste arvelt. 

 

Joonis 2. Ülevaade kadudest lihatootmisahelas 



15 
 

Ockermani ja Hanseni (2000) uuringu järgi varieeruvad veiste tapa- ning kõrvalsaaduste 

väljatulekud elusmassist suurtes piirides (tabel 3). Kuna järgnevas tabelis pole välja toodud 

suurima osakaaluga kõrvalsaadusi (nahk, pea, soolestik koos sisaldisega), siis suurima 

väljatulekuga veiste kõrvalsaaduseks on veri, moodustades kuni 6 % looma elusmassist ning 

jalad – 2,1% elusmassist. Tapasaadustest on suurima väljatulekuga maks (kuni 4,5% 

elusmassist). Ülejäänud tapa- ning kõrvalsaaduste osakaal jääb alla 1% elusmassist.  

Tabel 3. Tapa- ja kõrvalsaaduste saagised elusmassist (Ockerman, Hansen 2000:  

23–25) 

Kõrvalsaaduse nimetus Saagis, % Kõrvalsaaduse nimetus Saagis, % 

Veri 2,4–6 Süda 0,3–0,5 

Peaaju 0,7 Rinnakurasv 0,07 

Põseliha 0,03–0,32 Kamar 3,0 

Kõrvad 0,02 Rasvkude toidurasva tootmiseks 1–7 

Jalad 1,9–2,1 Söögitoru 0,03 

Pea- ja põseliha 0,32–0,4 Neerud 0,07–0,24 

Mokad 0,1–0,24 Maks 1,0–4,5 

Kopsud 0,4–0,8 Kiidekas 0,38 

Libedik 0,48 Pankreas 0,06 

Peenis 0,18 Laap 0,23 

Seljaaju 0,03 Põrn 0,1–0,27 

 

Tabelis 4 antakse ülevaade uurimusest (Liu 2002), kus esitatakse veiste kõrvasaaduste 

keskmiseid saagised elusmassi suhtes. Katses oli veiste keskmiseks rümbamassiks 378 kg, 

mis moodustas 63% elusmassist. Ülejäänud 37% moodustasid tapa- ning kõrvalsaadused. 

Siseelundeid eraldi ei kaalutud, kõik siseorganid arvestati siseelundite gruppi ning nad 

moodustasid 16% veise elusmassist.  

Tabel 4. Veise rümba ja kõrvalsaaduste keskmised saagised olenevalt elusmassist               

(Liu 2002: 2) 

Saaduste nimetus 
Saagis 

% kg 

Rümp 63,0 378,0 

Veri 18,0 4,0 

Rasvkude 4,0 24,0 

Nahk 6,0 36,0 

Siseelundid 16,0 96,0 

Jalad 2,0 12,0 

Saba 0,1 6,0 

Aju 0,1 6,0 
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Pitk jt (2012: 44) andmetel saadakse 550 kg elusmassiga veisest kõrvalsaadusi 313,7 kg  

(57% elusmassist), sellest omakorda I kategooria 44,1 (8% elusmassist), II ja III kategooria 

kõrvalsaaduseid vastavalt 51,2 (9,3%) ja 218,4 kg (39,7% elusmassist). Tapasaaduste ja 

rümbamassiks on 239,2 kg, moodustades 43% veise elusmassist. 

Eestis läbiviidud uuringus (Lepasalu jt 2010: 46) leiti, et loomsete kõrvalsaaduste suhe 

tapasooja rümba massi on ligikaudu 60,0 %, sealhulgas I, II ja III kategooria puhul vastavalt 

11,7%, 18,62% ja 31,26% (tabel 5).  

Tabel 5. Veise rümba ja tapa- ning kõrvalsaaduste suhe tapasooja rümba massi (Lepasalu jt 

2010: 46)  

Saadus, rümp Saagis, % Kogus, kg 

Rümba mass 100 350 

Tapasaadused 

Keel 0,56 1,96 

Kopsud 0,88 3,08 

Süda 0,69 2,41 

Maks 1,91 6,68 

Neerud 0,33 1,15 

Lihas- ja rasvkoe lõiked 7,25 25,30 

Kokku 11,62 40,60 

III kategooria kõrvalsaadused 

Veri 5,58 19,53 

Hingetoru 0,59 2,10 

Kõrisõlm 0,34 1,19 

Magu (sisaldiseta) 5,10 17,85 

Söögitoru 0,20 0,70 

Põrn 0,31 1,08 

Kusepõis 0,10 0,35 

Sapipõis (tühi) 0,09 0,31 

Suguorganid 1,40 4,90 

Jalad 3,47 12,14 

Nahk 14,67 51,34 

Kokku 31,26 111,46 

II kategooria kõrvalsaadused 

Magude/sooletrakti sisaldis 18,62 65,17 

I kategooria kõrvalsaadused 

Pea 5,13 17,90 

Seljaaju 0,04 0,14 

Sooled (sisaldiseta) 3,05 10,70 

Soolterasv/ rasvik 3,48 12,18 

Kokku 11,70 40,95 

Kõrvalsaadused kokku  217,58 

 

Mobiilse lihatööstuse pilootprojekti raames läbiviidud uuringust selgus, et kõrvalsaadused 

moodustavad tapasooja veiserümba massist umbes 60%, sealhulgas I, II ja III kategooria 
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vastavalt 11,7%, 18,62% ja 31,26%. Kõige suurema osa kõrvalsaadustest moodustab 

vähemohtlikum grupp, III kategooria. Selle kategooria kõrvalsaadustest moodustab suurima 

koguse nahk – 51,3 kg, ehk 14,7% rümbamassist. I kategooria saadustest moodustab suurima 

koguse veise pea – 17,9 kg, ehk 5,13% rümbamassist. 

Marcos jt (2010) andmetel on veiste keskmiseks elusmassiks 540 kg ning rümbamassiks 

300 kg (55% elusmassist). Kõrvalsaadusi tekib elusmassist 240 kg (45% elusmassist), nende 

hulka on arvatud ka tapasaadused. 

Kuznetovi, Šmenakovi (1971: 108) ja Rein, Grigaš (1970: 94) andmetele tuginedes 

moodustavad kõrvalsaaduste kategooriasse kuuluvad veise vats ja kopsud keskmiselt 1,33 ja 

0,66% elusmassist. Tapasaadustest on suurima väljatulekuga vahelihas ehk diafragma ja süda, 

keskmiselt 0,42 ja 0,39% elusmassist (tabel 6). 

Tabel 6. Veise tapa- ja kõrvalsaaduste saagis elusmassist Kuznetovi, Šmenakovi (1971: 108) 

ja Rein, Grigaš (1970: 94) järgi 

Tapa- ja kõrvalsaadused Saagis (%) 

Maks 0,98 

Keel 0,24 

Lihalõikmed 0,14 

Aju 0,14 

Süda 0,39 

Vahelihas e diafragma 0,42 

Saba 0,16 

Udar 0,26 

Vats 1,33 

Söögitoru 0,07 

Libedik 0,21 

Kopsud 0,66 

Põrn 0,17 

Kiidekas 0,31 

 

Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi majandus- ja ökonoomika osakonnas 

tehtud analüüsidest selgus, et 11,4% kogu lihatööstuse brutotulust saadakse veiste 

kõrvalsaaduste töötlemisel. Nende töötlemata jätmine tekitab majanduslikku ja 

keskkonnakahju. Kõrvalsaaduste täiuslikum ärakasutamine ja töötlemine annab tööstusele 

rohkem majanduslikku tulu (Liu 2002: 1). 

Veistel moodustavad tapa-/kõrvalsaadustest suurima osa nahk, veri, siseorganid ning maod, 

tapasaadustest on kõige raskem veise maks. Veise sugu mõjutab kõrvalsaaduste väljatulekut. 
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Näiteks emasloomadel ja kastreeritud isasloomadel on soolterasva/rasviku (I kategooria) 

osatähtsust rümbas suurem võrreldes isasloomadega (Soidla jt 2010: 89).  

1.5. Kõrvalsaaduste füüsikalis- keemiline koostis  

Veise lihakeha sisaldab vett (54,7%), rasva (28,0%), valku (16,5%), mineraalaineid ja vähesel 

määral süsivesikuid. Toidu ja selle töötlemise seisukohast on liha kõige väärtuslikum loomse 

valgu allikas. (FAO 2008) 

Nii töötlemata liha kui ka kõrvalsaadused on suure veesisaldusega. Veesisalduse 

vähendamiseks tuleb neid termiliselt töödelda, mistõttu kaotavad nad oma esialgsest massist 

kuni 60%. Näiteks USA-s tekib aastas 24,5 miljardit tonni loomseid kõrvalsaadusi, millest 

saadakse pärast kuumtöötlemist 5,1 miljonit tonni loomse päritoluga valku ning 5 miljonit 

tonni sulatatud rasva. Vere veesisaldus on kuni 90% ning kontides ja rupskites on vett 55–

70%. Toorainest vee eraldumise tagajärjel alaneb ka toote veeaktiivsus ning kasvukeskkond 

patogeenidele muutub ebasobivaks (Meeker, Hamilton 2006: 82).  

Veretooted on toiduainetööstusele kõige rikkalikumaks looduses esinevaks valgu- ning 

lüsiiniallikaks. Verejahu kasutati 1960–1970. aastatel vähe, sest inimestele oli verejahust 

valmistatud toodete tarbimine vastumeelne. Tänapäeval on toitumisspetsialistid verejahust 

huvitatud, kuna see on kõrge valgusisaldusega toore ja seda peetakse suurepäraseks 

lüsiiniallikaks (Meeker, Hamilton 2006: 11). 

Kõrvalsaadused on söödatööstustele traditsiooniliselt head valgu-, energia- ja 

toitaineteallikateks. Kuigi kõrvalsaadused erinevad keemiliselt koostiselt, sisaldavad nad 

ligikaudu 60% vett, 20% valku ja 20% rasva. Nad riknevad kiiresti, kuna sisaldavad suures 

koguses mikroorganisme, millest paljud on patogeensed nii inimestele kui loomadele 

(Meeker, Hamilton 2006: 13). 

Kõrvalsaaduste keemilised koostised erinevad oluliselt. Pealiha on kõige väiksema 

veesisaldusega (68%), kõige rohkem vett sisaldub veisevatsas (74%) Tapa- ja kõrvalsaaduste 

keskmine veesisaldus on 74% (tabel 7). Veiseaju sisaldab kõige vähem valku (14%), seevastu 

kõige valgurikkamateks tapa- ning kõrvalsaadusteks on veisemokad ning põrn (21%). 

Keskmiselt sisaldavad kõrvalsaadused valku 17%. Rasvarikkaimaks kõrvalsaaduseks on 

veiseudar (14%), veise südames ja kopsudes on rasva ainult 2,3–2,5% (Rei 1986: 5–6). 
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Tabelis 7 toodud andmed on aluseks kõrvalsaaduste töötlemistehnoloogiate väljatöötamisel 

Tabel 7. Tapa- ja kõrvalsaaduste koostis (%) (Rei 1986: 5–6) 

Saadused 

 

Sisaldus, % 

vesi valk rasv tuhk 

Maks 73,0 16,0 3,2 1,2 

Süda 78,0 18,0 2,3 1,0 

Neerud 75,0 17,0 5,0 1,1 

Keel 73,0 18,0 6,5 1,0 

Aju 77,0 14,0 5,2 1,2 

Lihalõikmed 72,0 16,5 7,0 1,0 

Udar 70,0 14,0 14,0 0,3 

Pealiha 67,8 18,1 12,5 0,7 

Veisemokad 72,0 21,0 3,0 0,9 

Põrn 77,0 21,0 3,2 1,3 

Kopsud 77,5 18,0 2,5 1,2 

Vats 79,0 16,8 3,2 0,8 

Libedik 74,0 17,5 8,0 0,7 

 

Asendamatute aminohapete sisaldus pealihas, põrnas, vatsas ja mokkades on vastavalt 38, 36, 

32 ja 31% valgu kohta. Treoniini, lüsiini, leutsiini, iseleutsiini ja fenüülalaniini sisaldus lihas 

ning põrnas, pealihas, vatsas, libedikus oluliselt ei erine. Mikroelementidest leidub 

subproduktides fosforit, kaaliumi, kaltsiumi, rauda, tsinki ja vaske. (Rei 1986: 6)  

Ligikaudu 65% loomorganismi valkudest moodustavad lihasvalgud, umbes 30% sidekoe- 

valgud (kollageen, elastiin) ning ülejäänud 5% on verevalgud ja keratiin (karvad, küüned) 

(FAO 2008). 

Kirjanduse autorite poolt saadud kõrvalsaaduste keemilised koostised erinevad mõneti. 

(tabelid 8–10).  

Tabel 8. Veiste tapasaaduste vee-, valgu- ja rasvasisaldus (100 g kohta) (Скурихин ja 

Волгарева 1987: 80) 

Tapasaadused Saagis elusmassist, % Sisaldus, % 

vesi valk rasv 

Veiserümp 47,00 - - - 

Udar 0,33 72,6 12,3 13,7 

Kõri - 72,3 15,6 10,0 

Kopsud 0,60 77,5 15,2 4,7 

Lihalõige - 73,5 18,9 5,5 

Maks 2,64 71,7 17,9 3,7 

Neerud 0,27 79,0 15,2 2,8 

Vats 1,72 80,0 14,8 4,2 

Süda 0,19 77,5 16,0 3,5 
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Tabel 8 lisa 

Keel 0,39 68,8 16,0 12,1 

Libedik 0,32 - - - 

Sooled  5,29 - - - 

Kusepõis 0,10 - - - 

Kõhunääre 0,69 - - - 

Neerurasv 0,71 - - - 

Magude rasv 0,22 - - - 

Toiduveri 1,56 - - - 

Sapipõis 0,04 - - - 

 

Peebseni ja Rei (1976) (tabel 9) andmetel kõigub tapasaaduste vee- ning valgusisaldus 

vahemikus vastavalt 71,2–80,0% ning 13,6–17,4%. Seevastu rasvasisalduse varieeruvus on 

suurem, toiduveres on rasva 0,4%, libedikus on rasva kuni 18,0 %.  

Tabel 9. Veiste tapasaaduste vee-, valgu- ja rasvasisaldus (100 g kohta) (Peebsen ja Rei 1976: 

18−19) 

Tapasaadused Sisaldus, % 

vesi valk rasv 

Kopsud 77,5 15,2 4,7 

Maks 72,9 17,4 3,1 

Süda  79,0 15,0 16,8 

Keel 71,2 13,6 12,1 

Libedik - - 18,0 

Toiduveri 80,0 17,0 0,4 

 

Tabeli 10 andmetel on enam vett sisaldavaks kõrvalsaaduseks veisepõrn (77,9%), valku 

sisaldub kõige rohkem sabas (19,7%) ning rasva sisaldub enam veisepeas (12,5%) 

(Скурихин, Волгарева (1987). 

Tabel 10. Veiste kõrvalsaaduste vee-, valgu- ja rasvasisaldus (100 g kohta) (Скурихин, 

Волгарева 1987) 

Kõrvalsaadused Sisaldus,% 

vesi valk rasv 

Sarved - 5,0 1,2 

Saba 71,2 19,7 6,5 

Pea 67,8 18,1 12,5 

Aju 77,6 11,7 8,6 

Põrn 77,9 16,4 2,4 

 

Rei (1986) jõudis järeldusele, et veistelt saadud toiduks mittekasutatav veri sisaldab 

keskmiselt 100 grammi kohta 80,9 g vett, 17,3 g valku ja 0,06 g rasva. I kategooriasse 
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kuuluvas veise ajus on umbes 77 g vett, 14 g valku ning 5,2 g rasva. Soidla jt (2010: 73) järgi 

sisaldavad 100 g tooraine kohta III kategooria materjali hulka kuuluvad sisaldiseta sooled  

75–85 g vett, 6,3–9,0 g valku ja 6,8–12,5 g rasva.  

1.6. Kõrvalsaaduste töötlemine ja kasutamine  

Juba muinasajal osati kasutada teatud liiki loomseid kõrvalsaaduseid. Veisenahad pakuvad 

sooja, nad on veekindlad ning piisavalt suured ning neid on hea töödelda. Nad on veiste 

kõrvalsaadustest ühed väärtuslikumad. Nahkadest tehakse käekotte, saapaid, mütse jne 

(Jayathilaka jt 2012: 282). 

Viimasel ajal täheldatakse tapasaaduste tarbimisel langustrendi, mida seostatakse 

hullulehmatõve (BSE) levikuga maailmas. Euroopa komisjoni poolt ohutuse mõttes seatud 

piirangute tõttu peab varasemalt tarbimiseks lubatud tapasaadused ja lemmikloomatoiduks 

lubatud kõrvalsaadused nüüdsest põletama. Põletamise protsess on kulukas nii tootjale kui ka 

üldiselt keskkonnale ja ka inimese tervisele. Selle tagajärjeks on liha ja lihatoodete hinnatõus. 

Majanduslikel ja keskkonnasäästlikel põhjustel on vaja leida võimalusi, et tapamaja 

kõrvalsaadustele anda rohkem lisandväärtust (Selmane jt 2008: 640). 

Kõiki kõrvalsaadusi pole mõtet utiliseerida, kuna neid saab ümber töödelda ja kasutada 

erinevates tööstussektorites (loomasööda-, keemia-, põllumajandustööstustes). Kasutada on 

lubatud vaid II ja III kategooria loomseid kõrvalsaaduseid. I kategooria kõrvalsaadused 

utiliseeritakse põletamise teel pärast rõhu all steriliseerimist ja materjali märgistamist. Selle 

kategooria töötlemisel peab materjali sisaldav konteiner/tsistern, veok kandma märgistusteksti 

„AINULT KÕRVALDAMISEKS“. II kategooria materjali märgistamiseks kasutatakse sõna 

„SÕNNIK“. Kui selle kategooria kõrvalsaadusi tarvitatakse loomasöödaks (nt 

karusloomadele), siis peab kasutama märgistust „SÖÖTMISEKS...“ ning punktiirjoonele peab 

kirjutama loomaliigi nime, kellele sööt mõeldud on (VTAb). 

II kategooria kõrvalsaadusi saab edukalt kasutada väetiste või mullaparandajate tootmiseks, 

maa väetamiseks ilma eeltöötluseta. Selle kategooria kõrvalsaadusi saab kompostida või 

töödelda pärast rõhu all steriliseerimist biogaasiks (Euroopa Liidu teataja 2009: 17–18). 

III kategooria materjali võib kasutada põllumajandus- ja lemmikloomade sööda tootmiseks 

ning ravimi- ja nahatööstuses (Euroopa Liidu teataja 2009: 18–19). 
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Kõrvalsaadused on valgu-, rasva- ja mineraalaineterikkad ning nendest saab toota 

söödagraanuleid ja -jahu. Sulatatud rasva saab kasutada keemia-, metallurgia-, kummi- ja 

õlitööstustes. Sellest valmistatakse seepi, hooldustooteid, küünlaid ja järjest enam tehakse 

tehnilisest rasvast biokütust (Meeker, Hamilton 2006: 18). 

Sulatatud rasva kasutatakse erinevates kosmeetikatoodetes, näiteks kätekreemides, 

vannitoodetes. Rasvhappeid kasutatakse määrdeainetes, plastifikaatorites, kummi- ja plasti 

polümerisatsioonis. Kollageeni, želatiini, glütseriini kasutatakse pindaktiivsetes värvides, 

lakkides, liimides, koristustarvetes, farmaatsiatööstuses (Toldra jt 2012: 294) 

Kõrvalsaaduseid võib kasutada erisöötmise eesmärgil, st et III kategooria materjali võib sööta 

tsirkuse- ja loomaaialoomadele, roomajatele, karus-, mets- ja varjupaigaloomadele (Soidla jt 

2010: 94–95). 

Suures koguses valku, rasva, mineraalaineid ja vitamiine sisaldavad kõrvalsaadused on 

andnud suure panuse lemmikloomasööda tööstustele. Umbes 25–40 % kogu maailma 

koerasöötadest sisaldavad loomseid kõrvalsaadusi (Murray jt 1997). 

Mäletsejaliste söötmine lihakondijahuga lõpetati USA-s 1997. aastal, sest jõuti järeldusele, et 

veiste kõrvalsaadustest valmistatud söödaga levib veiste spongioosne entsefalopaatia (BSE), 

üldtuntud kui hullulehma tõbi (Meeker, Hamilton 2006: 220). Eestis aga keelati loomse valgu 

kasutamine mäletsejaliste söödas 2001. aastal. Siiski tohib võõrutamata mäletsejaliste 

piimaasendajates kasutada kalajahu, juhul kui kõik nõuded on kooskõlas õigusaktidega 

(VTAd). 

Želatiini kasutatakse farmaatsiatööstuses kapslite valmistamiseks, see on ka siduvaks aineks 

tablettide ja pastillide valmistamisel. Želatiin on väga hea stabilisaator ja emulgaator paljudes 

emulsioonides ja vahtudes (Jayathilaka jt 2012: 283). 

1.7. Loomsete kõrvalsaaduste kogused Eestis 

Eestis tapeti 2015. aastal kodustes majapidamistes või müüdi lihatööstustele tapmiseks 

120 864 tonni elusmassiga loomi ja linde, mis on 2014. aastaga võrreldes 2% rohkem 

(tabel 11). 
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Tabel 11. Lihatoodang loomaliigiti (elusmass tonnides) (Lokk jt 2016: 4) 

Näitaja 2014 2015 2015 /2014 

+/- % 

Tapaloomi ja -linde kokku 118 399 120 864 2465 102 

Veised 22 478 21 909 -569 97 

Sead 67 735 69 691 1956 103 

Lambad 28 186 29 264 1078 104 

 

2015. aastal toodeti veiseliha 21 909 tonni, mis on 2014. aastaga võrreldes 900 tonni (3%) 

vähem. Lihatöötlemis ettevõtetesse kokku ostetud 34 400 veisest saadi 8658 tonni liha (Lokk 

jt 2016: 4). 

Viimased avalikud andmed kõrvalsaaduste koguste kohta pärinevad 2009. aastast. Tabelis 12 

antakse ülevaade 2009. aastal Eestis tekkinud loomsete kõrvalsaadusteste kogustest. Pitk 

(2013) võrdleb veiste, sigade, lindude kõrvalsaaduste koguseid kategooriate kaupa. Suurimad 

kõrvalsaaduste kogused tekivad veiste algtöötlemisel (10 869 tonni aastas), samal ajal sigade- 

ja lindude töötlemisel tekib kõrvalsaadusi vastavalt 7090 ja 4750 tonni aastas. Veiste 

algtöötlemisel tekib ka I kategooria kõrvalsaadusi, mida sigade ning lindude töötlemisel ei 

teki. Kolme loomaliigi töötlemisel tekkis loomseid kõrvalsaadusi 2009. aastal kokku 22 709 

tonni. Kõige ohtlikuma, I kategooria kõrvalsaadused moodustasid 7,8% kogu veiste 

kõrvalsaadustest. II kategooria (seedetrakti sisu) vastav näitaja oli 85%. Eestis tekkinud veiste 

kõrvalsaaduste osakaal kogu kõrvalsaadustest moodustas 48%. I, II, ja III kategooria 

kõrvalsaadusi tekkis aastas vastavalt 1756, 2049 ja 7055 tonni. (Pitk 2013: 18–19) 

Tabel 12. Veiste, sigade, lindude töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste kogused tonnides 

Eestis 2009. aastal (Pitk 2013) 

Näitaja  Veised Sead Linnud Kõrvalsaadused 

III kategooria 7055 5906 4350 17 311 

II kategooria 2049 1184 400 3633 

I kategooria 1765 0 0 1765 

Seedetrakti sisu 1695 1143 0 3108 

Kokku 10 869 7090 4750 22 709 

 

Tabelis 13, kus on toodud veiste töötlemise dünaamika aastate lõikes, selgub, et aastatel 

2010–2012 vähenes veiste töötlemine, kuna vähenes ka veiste arvukus. Aastatel 2013–2014 

suurenes veiste töötlemine 3000 loomade võrra 
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Tabel 13. Tunnustatud lihakäitlemis ettevõtetes tapetud veiste arv tuhandetes  

(Voog jt. 2013: 13, Lokk jt 2016: 4) 

Näitaja Aasta 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Veised 38,6 32,8 30,8 31,8 37,1 34,4 

Veiseliha, tonni 9,0 7,6 7,2 7,6 8,9 8,7 

 

Kui Eestis tekib aastaga 22 000–25 000 tonni loomseid kõrvalsaadusi, siis näiteks Ameerika 

Ühendriikides tekkis 2004 aastal ühe nädalaga tapamajades, supermarketites, lihapoodides ja 

restoranides 44 000 tonni kõrvalsaaduseid. (Ockerman, Basu 2010: 2) 

Kokkuvõtteks kirjanduse ülevaatest: 

1. Eestis tekib veiste, sh lihaveiste algtöötlemisel loomseid kõrvalsaaduseid ca 11 000 tonni 

aastas.  

2. Veiste kõrvalsaaduste füüsikalis-keemiline koostis varieerub suurtes piirides, samas 

puuduvad andmed paljude loomsete kõrvalsaaduste kohta. 

3. Enamasti on kõrvalsaaduste väljatulekud toodud lähtudes loomade elusmassist. Neid 

väljatulekuid on keeruline rakendada, sest tänasel päeval lihatööstused veiste elusmassi ei 

määra. 

4. Enamus Eestis veiste algtöötlemisel tekkivatest kõrvalsaadustest edasiseks töötlemiseks ei 

kasutata vaid utiliseeritakse lähtudes kõrgeimast riskifaktorist – I kategooriast.  

5. II ja III kategooria kõrvalsaaadusi on võimalik töödelda eritehnoloogiate alusel 

tööstuslikuks otstarbeks või söödaks.  

2. MATERJAL JA METOODIKA 

Uurimistöö katseplaan nägi ette mõõta tapamajas lihakeha algtöötlemise käigus tekkivate 

lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste kogused. Nende põhjal arvutada välja kõrvalsaaduste suhe 

rümbamassi ja võrrelda neid kirjandusallikates tooduga ning analüüsida sugupoole ja tõu 

mõju kõrvalsaaduste kogusele statistiliselt. Tulemuste baasil töötada välja MS Exceli 

tabelarvutusprogrammis kasutatav mudel veiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja 

kõrvalsaaduste seireks. 
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2.1. Katsematerjal 

Veiseid toodi tapapunkti läbi Baltic Vianco OÜ Pärnu-, Harju-, Saare-, Põlva-, Valga-, Lääne-

Viru-, Rapla-, Võru-, Viljandi-, Järva- ja Jõgevamaalt.  

Katsetöö viidi läbi ajavahemikus 26.09.2015–04.12.2015 Põlvamaal, AS Arke Lihatööstuses. 

Lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste kaalumised toimusid kaks korda kuus.  

Tapa- ja kõrvalsaaduste kogused määrati 36 lihaveise algtöötlemise käigus (tabel 14). Valimis 

oli 12 aberdiini-anguse (11 ristandit ja üks puhtatõuline), üheksa limusiini (ristandid), seitse 

herefordi (neli ristandit ja kolm puhtatõulist), neli šarolee tõugu (ristandid), kaks simmentali 

(ristandid) ja kaks akviteeni heledat (ristand ja puhtatõuline) lihaveist. Tapa- ja kõrvalsaaduste 

kaalumisel jagunesid emaseid ja isaseid lihaveiseid võrdselt, kumbagi sugupoolt 18 isendit. 

Tabel 14. Lihaveiste tõugude ja sugupoolte jagunemine katses 

Sugupool AB BA CH HF LI SI Kokku 

Lehm  6 2 2 0 7 1 18 

Pull 6 0 2 7 2 1 18 

Kokku 12 2 4 7 9 2 36 

AB – aberdiini-anguse, BA – akviteeni hele, CH – šarolee, HF – hereford, LI – limusiin, SI – 

simmental 

Katsesse võetud lihaveiseid töödeldi ning nende tapa- ja kõrvalsaadused määrati kuue partii 

katsemõõtmiste alusel. Katsepäevadeks olid 2015. aastal 26. september (5 veist), 09. oktoober                         

(6 veist), 23. oktoober (6 veist), 06. november (7 veist), 23. november (6 veist) ning 

04. detsember (6 veist). Tabelist 15 selgub, et vaid limusiini tõugu veised olid esindatud 

kõigil kuuel mõõtmiskorral. Kõige rohkem erinevast tõust veiseid kaaluti 23. oktoobril, kui 

valimis oli esindatud aberdiini-anguse, limusiini, herefordi, simmentali ja šarolee veisetõug.  

 

Tabel 15. Lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste määramine ajakava 

Mõõtmise 

kuupäev 

Veisetõud  

Sugu 
AB BA LI HF SI CH 

Lehm Pull 

26.09 1 1 1 2   1 4 

09.10   2 2 1 1 2 4 

23.10 2  1 1 1 1 4 2 

06.11 5  1 1   4 3 

23.11 3  2 1   3 3 

04.12 1 1 2   2 4 2 

Kokku 12 2 9 7 2 4 18 18 

AB – aberdiini-angus, BA – akviteeni hele, LI – limusiin, HF – hereford , SI – simmental, 

CH – šarolee,  
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Algtöötlemise käigus veised uimastati vastavalt Euroopa Liidu määrusele (EÜ) nr 1099/2009, 

mille eesmärgiks on loomade heaolu tagamine surmamisel. Kaalumisprotsess toimus 

tapamajas joonisel 3 esitatud veiste tapa- ja kõrvalsaaduste koguste määramiseks loodud 

tehnoloogilise skeemi kohaselt. Algtöötlemine algas veise uimastamisega poltpüstoliga ning 

lõppes rümba kaalumisega enne jahutusruumi transportimist.  

Tapa- ja kõrvalsaaduste koguste määramiseks kasutati järgmisi vahendeid: 

 Kahveltõstukkaal ER- A20 (kaalumisvahemik 10–2000 kg, mõõtmistäpsus 0,05 %) – 

kaaluti veri, nahk, pea, rasv magude ümbert, soolestik koos sisaldisega, eesmagu 

sisaldisega, vats- ja võrkmik sisaldisega  

 Elektrooniline lauakaal CAS SW-1 W (mõõtevahemik 20g–5 kg, mõõtmistäpsus 0,04 

% (+- 2g)) – kaaluti sarved, esijalad, tagajalad, udar, munandid, peenis, sabatutt, 

kõrvad, sapipõis, põrn 

 Elektrooniline lauakaal KERN (mõõtevahemik 10g–15 kg, mõõtmistäpsus 0,04%  

(+-0,8g)) – kaaluti põseliha, keel, neerud, maks, saba, vahelihas, süda, kopsud, 

seljaaju, korrastusel saadud rasv 

 25- liitrine plastmassanum vere kogumiseks  

 Lihatööstuses kohapeal olevad ladustamise kastid sooltekomplekti kaalumiseks  

 

Veise kohta mõõdeti 8 tapa- ning 19 kõrvalsaaduse kogused. Tapasaadustest kaaluti veri, 

põseliha, keel, neerud, maks, saba, vahelihas ehk diafragma ja süda, kõrvalsaadustest sarved, 

esijalad, tagajalad, sabatutt, kõrvad, nahk, pea, sapipõis, põrn, kopsud, seljaaju, rasv magude 

ümbert, soolestik koos sisaldisega, eesmagu sisaldisega, vats ja võrkmik sisaldiseta ning 

rümba korrastamise käigus saadud rasv. Mõõtmisprotsess ja saaduste kaalumise järjekord on 

kirjeldatud joonisel 3.  

Veiste algtöötlemisel tekkis keskmiselt 22,1 kg tapasaadusi (tabel 16), millest moodustas 

suurima osa veri (9,0 kg) ning maks (5,5 kg). Väikseima massiga oli põseliha ja neerud, 0,6 ja  

1 kg veise kohta. 

Tabel 16. Katsetöö käigus kaalutud veise tapasaaduste koguste üldiseloomustus (kg) 

Tapasaadus Keskmine Standardhälve Min  Max  

Veri 9,00 1,54 6,00 13,50 

Põseliha 0,60 0,09 0,30 0,80 

Keel 1,00 0,09 0,90 1,30 
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Tabel 16 lisa 

Neerud 1,00 0,11 0,80 1,40 

Maks 5,50 0,80 1,80 6,90 

Saba 1,20 0,20 1,10 2,90 

Vahelihas e diafragma 2,10 0,45 1,10 2,90 

Süda 1,70 0,23 1,10 2,10 

Tapasaadused kokku (kg) 22,10 3,51 13,10 31,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Tehnoloogiline skeem veiste tapa- ja kõrvalsaaduste koguste määramiseks 
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Suurim standardhälve (1,54 kg), ehk suurim erinevus keskmisest arvnäitajast oli veise verel, 

kus kaalumistulemustel saadud vere miinimumkoguseks oli 6 kg ning maksimumkoguseks 

13,5 kg veise kohta. Tapasaadusi tekkis keskmiselt 22,1 kg. 

III kategooriasse kuuluvatest kõrvalsaadustest moodustas suurima osakaalu veisenahk 37,6 kg 

(13,5% rümbamassist), soolestik koos sisaldisega kaalus keskmiselt 23,3 (8% rümbamassist) 

ning I kategooriasse kuuluv pea, keskmiselt 17,2 kg (6% rümbamassist) (tabel 17).  

 

Tabel 17. Katsetöö käigus kaalutud veiste kõrvalsaaduste koguste üldiseloomustus (kg)  

Kõrvalsaadused Keskmine Standardhälve Min  Max  

Sarved 0,60 0,24 0,00 1,00 

Esijalad 4,70 0,78 3,40 6,60 

Tagajalad 4,60 0,52 3,50 6,00 

Udar 1,80 1,93 0,00 5,50 

Munandid 0,60 0,69 0,00 1,90 

Peenis 0,50 0,59 0,00 1,50 

Sabatutt 0,20 0,06 0,10 0,30 

Kõrvad 0,80 0,17 0,50 1,30 

Nahk 37,60 6,16 28,00 53,00 

Pea 17,20 1,85 14,00 21,00 

Sapipõis 0,70 0,16 0,40 1,10 

Põrn 0,90 0,13 0,50 1,10 

Kopsud 2,50 0,64 1,70 5,80 

Seljaaju 0,30 0,05 0,20 0,40 

Rasv magude ümbert 12,10 5,60 3,00 24,50 

Soolestik koos sisaldisega 23,30 4,39 13,50 31,50 

Eesmagu sisaldisega 16,60 3,52 8,50 24,50 

Vats, võrkmik (sisaldiseta) 8,20 1,30 6,00 11,50 

Korrastusjäätmed 5,60 1,76 3,50 14,00 

 

Kõrvalsaadustest kaalusid kõige vähem veiste sabatutt (0,21 kg), peenis (0,61) ning kõrvad ja 

munandid (mõlemad 0,71 kg). Suur standardhälbe näitaja (6,16 kg) oli veisenahkade vahel, 

ehk põhjuseks oli erinevate tõugude naha masside vahe maksimaalselt 25 kg vahemikus. Kui 

herefordi tõugu veisel oli keskmine naha mass 44,9 kg, siis limusiinil 33,1 kg, ehk vahe on 

11,8 kg.  

Kõik mõõtmistulemused koondati lisas 1 olevasse tabelisse. Lisas 1a on toodud ka kõikide 

mõõtmistulemuste protokollid veisetõugude kaupa. Katsete andmeid ja tulemusi töödeldi MS 

Excel andmetöötlusprogrammiga. Analüüsiti veiste algtöötlemisel tekkinud tapa- ning 

kõrvalsaaduste miinimum-, maksimum-, keskmisi väärtusi ning arvutati standardhälbeid. 

Autori poolt teostatud katsete tulemusi võrreldi kirjandusandemetega ning analüüsiti, kas 

kirjanduse andmed ning autori kaalumistulemused jäävad ühte vahemikku.  
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Andmetöötluse ja statistilise analüüsi teine pool käsitleb kõrvalsaaduste keemilist koostist. 

Andmetöötlusprogrammi MS Exceli abil töötati välja kirjanduse andmete põhjal seiresüsteem. 

Seiresüsteem loodi arvestades tapa- ning kõrvalsaaduste keskmist,- ning kogumassi 36 looma 

töötlemisel.   

2.2. Statistiline analüüs 

Statistiline analüüs teostati vabavaralise statistikapaketiga R (versioon 3.2.5) kasutades 

pakette ‘lsmeans’ ja ‘multcompView’. Kasutati üldist lineaarset mudelit (GLM), millega leiti 

vähimruutkeskmised ja nendevahelised erinevused (p). 

Sugupoole ja tõu mõju statistiline analüüs teostati vabavaralise statistikapaketiga R (versioon 

3.2.5), kasutades pakette ‘lsmeans’ ja ‘multcompView’. Vähimruutkeskmised ja 

nendevahelised erinevused (p) arvutamisel kasutati üldist lineaarset mudelit (GLM).  

 

Yijk = μ + Si + Tj + vijk + ɛijk  

kus:  

Y = sõltuv tunnus; 

μ = üldkeskmine; 

Si = fikseeritud tunnus sugu (n = 2); pull, lehm; 

Tj = fikseeritud tunnus tõug (n = 6); AB, BA, CH, HF, LI, SI; 

vijk = juhuslik tunnus vanus; 

eijkn = juhuslik mõju. 

 

Mudelis kasutatud faktorite olulisuse tõenäosuse väärtused näitasid, et enam (p<0,05) mõjutas 

kõrvalsaaduste koguseid sugupool. Samas tõu ja vanuse mõju oli mõnevõrra väiksem 

(tabel 18). Statistiliselt oluline mõju oli tõul vaid veise keele ja suguorganite massile (p<0,05).  

 

Tabel 18. Üldise lineaarse mudeli faktorite statistiline olulisus 

 Näitajad Sugu Tõug Vanus 

Veri 0,68 0,59 1,00 

Sarved 0,46 0,19 0,94 

Esijalad <0,001 0,11 0,82 

Tagajalad <0,001 0,26 0,89 

Sabatutt 0,19 0,82 0,76 

Kõrvad 0,01 0,17 0,23 

Nahk <0,001 0,10 0,31 

Pea <0,001 0,10 0,72 

Põseliha <0,001 0,93 0,09 

Keel 0,30 0,02 0,38 

Neerud 0,00 0,35 0,17 

Sapipõis 0,67 0,08 0,68 



30 
 

Tabel 18 lisa 

Põrn 0,00 0,07 0,03 

Maks 0,05 0,76 0,13 

Saba 0,18 0,59 0,68 

Vahelihas e diafragma 0,29 0,47 0,86 

Süda 0,00 0,67 0,01 

Kopsud 0,67 0,84 0,38 

Seljaaju 0,31 0,85 0,48 

Rasv magude ümbert 0,01 0,22 0,44 

Soolestik koos sisaldisega 0,00 0,25 0,18 

Eesmagu sisaldisega 0,89 0,78 0,07 

Vats, võrkmik sisaldiseta 0,76 0,32 0,65 

Korrastusjäätmed, rasv 0,82 0,01 0,74 

Munandid   0,00 0,09 

Peenis   0,03 0,09 

Udar   0,07 0,53 

 

3. TULEMUSED 

3.1. Sugupoole mõju tapa- ja kõrvalsaaduste massile 

Peakomponentanalüüsi tulemused (joonis 4) näitavad, et valdavalt on tapa- ja kõrvalsaaduste 

masside vahel positiivsed seosed – mida rohkem kaaluvad ühed saadused, seda rohkem 

kaaluvad ka teised. Võib öelda, et suurematel loomadel on ka massilt suuremad tapa- ja 

kõrvalsaadused. Peakomponentanalüüs näitab, et enamus tapa- ja kõrvalsaadusi koonduvad 

horisontaalsihis samale suunale (joonis 4a). Sugupoolte võrdlusest selgub, et pullid on 

valdavalt suuremad (paiknevad joonisel vasakul pool; joonis 4b) ja lehmad väiksemad 

(paiknevad joonisel paremal pool). 
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Joonis 4. Lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste masside omavaheline seos peakomponent-

analüüsi kohaselt: a) tapa- ja kõrvalsaaduste paiknemine esimese kahe peakomponendi suhtes; 

b) uuritud loomade paiknemine kahe esimese peakomponendi väärtuste alusel, pullid ja 

lehmad on märgitud eri värvidega 

a 

b 
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Kui analüüsida tapa- ja kõrvalsaadusi sugupoolte kaupa, siis ilmneb, et pullidel paiknevad 

erinevad saadused rohkem hajutatult kui lehmadel, millest võib järeldada, et pullide puhul 

pole tapa- ja kõrvalsaaduste ning massi vahel nii tugev seos kui lehmadel (joonis 5). Lehmade 

puhul on suurema neerude massi korral enamasti ka südame, sooltekomplekti, naha jt massid 

suuremad (joonis 5a vasak sektor). Samas ei ole eelpool nimetatud saaduste mass kuigivõrd 

seotud joonise vertikaalsihis paiknevate saaduste, näiteks rümbasaagise, esijalgade, 

rümbamassi, pea, sapipõie ja udara massiga. Lahknemine vertikaalsihis näitab, et lehmadel, 

kelle rümbasaagis oli suur, oli ka suur rümbamass, pea ja esijalad, aga väike udar ja sapipõis, 

ja vastupidi. Pullide analüüsist võib välja tuua, et raskema peaga pullidel on enamasti ka 

suurema massiga nahk, veri, süda, munandid jt (joonis 5b). Pullidel, kelle rümbamass oli suur, 

oli ka kõrgem rümbasaagis, raskemad esijalad, maks ning keel, aga väiksema massiga 

sapipõis ning vahelihas. 

 

 

a 
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Joonis 5. Lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste masside omavaheline seos sugupooliti, kasutades 

peakomponentanalüüsi (a – lehmad, b – pullid) 

 

Pullide neerud olid lehmade omadest 0,12 kg raskemad (p<0,01), ehk erinevus veisetõu ja 

neerude keskmise massi vahel oli statistiliselt oluline (tabel 19). Suurima koguse nii lehmade 

kui ka pullide tapasaadustest moodustavad veri (vastavalt 10,06 ja 9,75 kg) ja maks (vastavalt 

5,33 ja 5,70 kg). Lehmade ja pullide teiste tapasaaduste masside vahel statistiliselt olulisi 

erinevusi ei olnud (p>0,05). Lehmadel oli tapasaaduste kogumassiks 22,95 kg, pullidel 23,04 

kg, ehk masside erinevus sugupoolte vahel oli väike.  

Tabel 19. Tapasaaduste koguste vähimruutkeskmised (LSM) ja standardvead (s.e) sõltuvalt 

sugupoolest (kg)  

Näitaja 
Lehm Pull p-väärtus 

LSM s.e LSM s.e 

Veri 10,06 0,48 9,75 0,54 0,68 

Põseliha 0,60 0,03 0,60 0,03 0,82 

Keel 1,05 0,02 1,07 0,03 0,65 

Neerud 0,90 0,03 1,02 0,03 0,01 

Maks 5,33 0,23 5,70 0,26 0,31 

Saba 1,17 0,06 1,21 0,07 0,67 

Vaheliha e diafragma 2,22 0,14 1,94 0,15 0,20 

Süda 1,62 0,06 1,75 0,06 0,15 

b 
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Mõõtmistulemuste usaldusväärsust kinnitab ka väikesed standardvead kõikidel tapasaadustel. 

Madalaima standardveaga olid pullidel keel, põseliha ja neerud (0,03 kg), lehmadel olid 

vastavad näitajad 0,02; 0,03; ja 0,03 kg.  

Pullide ja lehmade esi- ja tagajalgade, pea ning sisaldisega soolte masside p-väärtused 

erinesid sugupoolte vahel oluliselt (p<0,01; tabel 20). Lehmadel kaalusid esi- ja tagajalad 

keskmiselt 8,53, pullidel 10,28 kg. Pullide pea ning soolte mass koos sisaldisega olid 

vastavalt 2,3 ja 5,9 kg raskemad kui lehmadel. Suur erinevus sugupoolte vahel (5,87 kg) 

(p<0,02) oli ka magude ümber oleva rasva koguse osas, pullidel oli seda 15,1 ning lehmadel 

9,23 kg. Sugupoolte vahel sapipõie, sisaldiseta vatsa ja võrkmiku ning korrastusjäätmetel 

tekkinud rasva koguste vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei esinenud. Sugupoolte vahel 

erinesid oluliselt naha massid (p<0,05). 

Tabel 20. Kõrvalsaaduste vähimruutkeskmised (LSM) ja standardvead (s.e) sõltuvalt 

sugupoolest (kg)  

Näitaja 
Lehm Pull 

p-väärtus 

LSM s.e LSM s.e 

Sarved 0,30 0,16 0,73 0,17 0,22 

Esijalad 4,28 0,17 5,27 0,19 0,00 

Tagajalad 4,25 0,12 5,01 0,13 0,00 

Sabatutt 0,20 0,02 0,22 0,02 0,27 

Kõrvad 0,75 0,05 0,87 0,05 0,10 

Nahk 35,50 1,36 40,00 1,53 0,05 

Pea 16,00 0,34 18,30 0,40 0,00 

Sapipõis 0,66 0,05 0,65 0,05 0,92 

Põrn 0,83 0,03 0,88 0,04 0,27 

Kopsud 2,28 0,20 2,66 0,23 0,24 

Seljaaju 0,28 0,02 0,31 0,02 0,21 

Rasv magude ümbert 9,23 1,66 15,10 1,50 0,02 

Soolestik koos sisaldisega 21,40 1,12 27,30 1,26 0,00 

Eesmagu sisaldisega 15,70 1,10 17,30 2,10 0,37 

Vats, võrkmik sisaldiseta 8,15 0,40 8,30 0,44 0,81 

Korrastusjäätmed, rasv 6,00 0,46 6,10 0,52 0,90 

 

3.2. Tõu mõju tapa- ja kõrvalsaaduste massile 

Erinevat tõugu lihaveiste paiknemine tapa- ja kõrvalsaaduste masside peakomponentanalüüsi 

(joonis 4a) tulemuste kohaselt on näidatud joonisel 6a. Joonistel 6b ja 6c on näidatud erinevat 

tõugu lehmade ja pullide paiknemine vastavalt lehmade ja pullide andmetel teostatud 

peakomponentanalüüsidele (joonised 5a ja 5b). Kuna herefordi tõugu veised paiknevad 
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valdavalt joonise 6a vasakus ja limusiini tõugu veised joonise 6a paremas pooles, saab joonise 

6a alusel öelda, et herefordi puhul on tapa- ja kõrvalsaaduste kogused suurimad, limusiinil 

väikseimad. Kuna herefordid olid kõik pullid, siis on ka suurem rümbasaagis loogiline. 

Ülejäänud tõud jäävad saaduste masse võrreldes herefordi ja limusiini vahele. 

   

 
Joonis 6. Erinevat tõugu lihaveiste paiknemine tapa- ja kõrvalsaaduste masside pea-

komponentanalüüsi kohaselt: a) kõik veised, b) lehmad, c) pullid 

 

a 

b c 
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Tapasaaduste massid lihaveiste tõugude vahel ei erinenud statistiliselt olulist (p>0,05) (v.a 

veisekeel) (tabel 21). Aberdiini-anguse tõugu veise keele mass oli 0,98 kg, mis on limusiini 

tõugu lihaveise keele massist 1,12 kg (12,5% suurem) (p<0,05). Teiste tõugude vahel keele 

mass statistiliselt oluliselt ei erinenud. 

Tabel 21. Erinevate lihaveisetõugude tapasaaduste masside vähimruutkeskmised ja 

standardvead (s.e) (kg) 

 Näitajad 
Tõug 

AB BA CH HF LI SI 

n=36  12  2  4 7 9   2 

Veri 9,54a 9,60a 10,62a 10,80a 9,36a 9,50a 

s.e 0,47 1,24 0,83 0,69 0,57 1,14 

Põseliha 0,62 a 0,61 a 0,58 a 0,58 a 0,61 a 0,55 a 

s.e 0,03 0,07 0,05 0,04 0,03 0,07 

Keel 0,98a 1,03ab 1,07ab 1,07ab 1,12b 1,09ab 

s.e 0,02 0,03 0,04 0,06 0,05 0,02 

Neerud 0,96 a 0,95 a 1,10 a 0,90 a 0,97a 0,90 a 

s.e 0,03 0,08 0,05 0,04 0,04 0,07 

Maks 5,50a 5,70a 6,00a 5,30a 5,30a 5,20a 

s.e 0,22 0,60 0,40 0,33 0,27 0,55 

Saba 1,13 a 1,21 a 1,11 a 1,30 a 1,20 a 1,20 a 

s.e 0,06 0,16 0,11 0,09 0,07 0,15 

Vahelihas e 

diafragma 
2,12 a 1,60 a 2,00a 2,100a 2,00a 2,60a 

s.e 0,13 0,35 0,24 0,20 0,16 0,33 

Süda 1,68 a 1,61 a 1,87 a 1,60 a 1,67 a 1,71 a 

s.e 0,06 0,15 0,10 0,08 0,07 0,12 

Erinevad tähed a ja b tähistavad tõugude vahelist statistilist erinevust (p<0,05) 

AB – aberdiini-anguse, BA – akviteeni hele, CH – šarolee, HF – hereford, LI – limusiin, SI – 

simmental 

 

Tõugude vahel esines statistiline oluline erinevus korrastusjäätmetel ja munanditel. Šarolee 

tõugu lihaveistel tekkis korrastamise käigus rasva keskmiselt 4,4, kuid akviteeni heledal tõul 

oluliselt rohkem – 9,6 kg (tabel 22). Teiste veisetõugude korrastusjäätmete kogus jäi  

4,7–5,9 kg vahemikku, ehk need omavahel statistilist oluliselt ei erinenud. Oluline erinevus 

oli ka šarolee ja aberdiini-anguse munandite keskmiste kaalumistulemuste vahel, mis kaalusid 

vastavalt 0,58 ja 1,32 kg.  
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Tabel 22. Erinevate lihaveisetõugude kõrvalsaaduste masside vähimruutkeskmised ja 

standardvead (s.e) (kg) 

 Näitajad 
Tõug 

AB BA CH HF LI SI 

n=36 12  2 4 7 9 2 

Sarved - 0,70a - -0,02a 0,77a 0,60a 

s.e - 0,32 - 0,22 0,11 0,20 

Esijalad 4,28a 5,03a 5,02a 4,92a 4,86a 4,55a 

s.e 0,17 0,45 0,30 0,25 0,20 0,41 

Tagajalad 4,55 a 4,67 a 5,05 a 4,43 a 4,67 a 4,40 a 

s.e 0,12 0,31 0,21 0,17 0,14 0,28 

Sabatutt 0,20 a 0,22 a 0,19 a 0,21 a 0,22 a 0,23 a 

s.e 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,04 

Kõrvad 0,73 a 0,73 a 0,75 a 0,93 a 0,80 a 0,90 a 

s.e 0,04 0,12 0,08 0,06 0,05 0,11 

Nahk 37,30 a 39,70 a 37,60 a 42,10 a 34,50 a 35,10 a 

s.e 1,32 3,52 2,37 1,97 1,61 3,24 

Pea 16,70 a 16,60 a 17,20 a 18,50 a 17,30 a 16,70 a 

s.e 0,33 0,87 0,59 0,50 0,40 0,81 

Sapipõis 0,81 a 0,64 a 0,66 a 0,60 a 0,68 a 0,55 a 

s.e 0,05 0,12 0,08 0,07 0,05 0,11 

Põrn 0,83 a 0,75 a 1,00 a 0,89 a 0,92 a 0,75 a 

s.e 0,03 0,08 0,05 0,05 0,04 0,08 

Kopsud 2,30 a 2,70 a 2,40 a 2,30 a 2,70 a 2,30 a 

s.e 0,20 0,50 0,40 0,30 0,20 0,50 

Seljaaju 0,28 a 0,29 a 0,30 a 0,28 a 0,29 a 0,33 a 

s.e 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,04 

Rasv magude ümber 14,40 a 9,40 a 14,10 a 9,80 a 9,70 a 15,20 a 

s.e 1,45 3,85 2,60 2,10 1,80 3,50 

Soolestik koos sisaldisega 22,70 a 30,00 a 24,80 a 22,80 a 21,90 a 23,70 a 

s.e 1,10 2,90 1,90 1,60 1,30 2,70 

Eesmagu sisaldisega 17,00 a 18,00 a 17,50 a 16,60 a 16,00 a 13,90 a 

s.e 1,00 2,80 1,90 1,50 1,30 2,60 

Vats, võrkmik sisaldiseta 8,67 a 8,50 a 8,80 a 7,50 a 7,60 a 8,30 a 

s.e 0,38 1,00 0,68 0,56 0,46 0,94 

Korrastusjäätmed 5,80ab 9,60b 4,40a 5,90ab 4,70ab 5,70ab 

s.e 0,45 1,20 0,80 0,66 0,55 1,10 

Munandid * 1,32a - 0,58b 1,51b 0,86ab 0,82b 

s.e 0,11 - 0,20 0,10 0,20 0,28 

Peenis * 1,04 a - 0,77 a 1,33 a 0,91 a 0,62 a 

s.e 0,11 - 0,20 0,10 0,20 0,28 

Udar ** 4,10 a 5,60 a 2,60 a - 2,60 a 4,50 a 

s.e 0,50 0,90 0,90 - 0,45 1,20 

Erinevad tähed a ja b tähistavad tõugude vahelist statistilist erinevust (p<0,05) 

AB – aberdiini-anguse, BA – akviteeni hele, CH – šarolee, HF – hereford, LI – limusiin, SI – 

simmental; * – Lehmi kokku 18 (tabel 17); ** – Pulle kokku 18 (tabel 17) 
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3.3. Tapa- ja kõrvalsaaduste masside vahelised lineaarsed seosed 

Korrelatsioonianalüüsist (joonis 7) saab järeldada, et pullide ja lehmade üksikute tapa- ja 

kõrvalsaaduste masside vahel on enamasti tugev seos. Lisadena on esitatud lihaveiste tapa- ja 

kõrvalsaaduste korrelatsioonanalüüsi tulemused sugupooliti (lisa 2) ja kõikide veiste kohta 

(lisa 3). Selgus, et naha mass korreleerub positiivselt veiste elusmassi (r=0,55, p<0,05), 

munandite (r=0,65, p<0,05), ning kogu tapa- ning kõrvalsaadustega (r=0,71, p>0,05), ehk 

mida suurem on veise nahk seda suuremad on ka nimetatud tapa- ja kõrvalsaadused (kg-des) 

(lisa 3a). 

Lehmade tapa- ja kõrvalsaaduste vahel seoseid leides võib väita, et mida suurem on veise 

keel, seda suurem on ka veise rümbamass (r=0,78, p<0,05). Tugev seos esineb ka veisepea ja 

esijalgade masside vahel (r=0,66, p>0,05), ehk mida raskemad on veise jalad, seda raskem on 

ka veisepea. Tugev negatiivne seos avaldub veise esi- ja tagajalgade ning magude ümber 

oleva rasva vahel, vastavalt (r=0,44, p<0,05), (r=-0,61, p<0,05). Mida suuremad on veise 

jalad, seda väiksem on magude ümber oleva rasva kogus.  

Lehmade ja pullide tapa- ja kõrvalsaaduste masside võrdluses oli ka ühiseid tugevaid seoseid. 

Mida suuremad on mõlema sugupoole elusmassid, seda suurem on ka kõrvalsaaduste saagis 

(lehmadel r=0,78 p=<0,05), (pullidel r=0,78, p<0,05) (lisa 2). Suurema elusmassiga veistel on 

suurem sooltekomplekt (r=0,54, p<0,05), naha mass (r=0,55, p<0,05) ja kõrvalsaaduste saagis 

(r=0,90, p<0,05). Suurema naha massiga veiste töötlemisel saadakse mõlemal sugupoolel 

suurem kogus kõrvalsaadusi (r=0,78, p<0,05). 
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Joonis 7. Lehmade ja pullide tapa- ja kõrvalsaaduste masside korrelatsioonimaatriks (punkti 

suurus tähistab seose tugevust ja värv suunda) 
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3.4. Veiste tapa- ja kõrvalsaaduste saagised 

Tabelis 23 ja 24 on toodud kuuest lihaveisetõust saadud loomade keskmised tapasaaduste 

kogused (kg-des) ja osakaal rümbamassist. Kuna akviteeni heleda, simmentali ja šarolee 

tõugu veiseid esines katses kokku vaid 8 isendit, siis järgnevad tabelid küll sisaldavad 

andmeid ka nende tõugude kohta, kuid andmete analüüsimisel nende loomade tapa- ja 

kõrvalsaaduste väljatulekuid ei arvestatud.  

Kolmest enamlevinud tõust veiste keskmiseks tapasooja rümba massiks on 282,8 kg 

(tabel 23). Tõugude keskmiste tapasaaduste väljatulekud oluliselt ei erinenud, küll aga 

erinesid rümbasaagised tõugude vahel. Suurima keskmise rümbamassiga on limusiini tõugu 

lihaveised (296,4 kg), järgnesid herefordi ja aberdiini-anguse tõud (vastavalt 279,4 ja   

272,7 kg); rümbasaagise näitajad olid vastavalt 57,5; 51,6; 51,1%. 

Tabel 23. Erinevate lihaveisetõugude algtöötlemisel tekkivate tapasaaduste osakaal 

rümbamassist (%) ja keskmised kogused (kg) 

Näitaja Tõug 

AB HF LI BA SI CH Keskmine 

% kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg 

Veiste arv 12 7 9 2*** 2*** 4*** 36 

Veri 3,50 9,50 3,81 10,60 3,19 9,40 3,46 9,80 3,60 9,50 3,80 11 3,56 9,97 

Põseliha 0,23 0,60 0,20 0,60 0,21 0,60 0,22 0,60 0,20 0,50 0,20 0,60 0,21 0,60 

Keel 0,36 1,00 0,37 1,00 0,37 1,10 0,37 1,10 0,40 1,10 0,40 1,10 0,38 1,10 

Neerud 0,35 0,90 0,36 1,00 0,31 0,90 0,32 0,90 0,30 0,90 0,40 1,00 0,34 0,90 

Maks 2,01 5,50 2,00 5,60 1,75 5,20 2,00 5,70 1,97 5,20 2,10 5,90 1,97 5,50 

Saba 0,41 1,10 0,47 1,30 0,40 1,20 0,43 1,20 0,45 1,20 0,40 1,10 0,43 1,20 

Vahelihas  0,78 2,10 0,71 2,00 0,69 2,10 0,62 1,80 0,98 2,60 0,70 2,00 0,75 2,10 

Süda 0,61 1,70 0,61 1,70 0,54 1,60 0,57 1,60 0,63 1,70 0,60 1,80 0,59 1,70 

TSK* 8,25 22,00 8,53 23,80 7,46 22,10 7,99 22 8,53 22,70 8,60 24 8,23 23,10 

TRM** 273 - 279 - 296 - 282 - 264 - 281 - 281 - 

Rümba-

saagis (%) 51,1 - 51,6 - 57,5 - 52,5 - 49,9 - 52 - 52,4 - 

AB – aberdiini-anguse,  HF – hereford, LI – limusiin, BA – akviteeni hele, SI – simmental, CH – 

šarolee; * – Tapasaadused kokku (% rümbamassist); ** – Tapasooja rümba mass (kg); *** – 

Usaldusväärsus on väike 

 

Kogu valimit (36 veist) arvesse võttes oli keskmiseks lihaveise rümbamassiks 280,9 kg ning 

rümba väljatulekuks 52,4%. Kõigil veisetõugudel oli suurima massiga tapasaaduseks veri, mis 

moodustas rümbamassist keskmiselt 3,6%. Kuigi limusiini tõust veistel oli suurim rümba 

väljatulek (57,5%), oli tapasaaduste osakaal väikseim (7,5%).   
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Suurima osakaaluga kõrvalsaaduseks oli veisenahk, moodustades aberdiini-anguse, herefordi 

ja limusiini tõul vastavalt 13,6, 16,0 ning 11,1 % rümbamassist (tabel 24). Kõigil kuuel 

veisetõul moodustasid märgatava osakaalu rümbamassist ka soolestik koos sisaldisega (8,6%) 

ja pea (6,1%). 

Tabel 24. Erinevate lihaveisetõugude algtöötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste osakaal 

rümbamassist (%) ja keskmised kogused (kg) 

Näitaja Tõug 

AB HF LI BA SI CH Keskmine 

% kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg 

Veiste arv 12 7 9 2*** 2*** 4***  

Sarved - - 0,20 - 0,21 0,6 0,10 0,25 0,30 0,80 - - 0,16 0,41 

Esijalad 1,57 4,30 1,94 5,40 1,54 4,60 1,61 4,55 1,70 4,60 1,80 5,00 1,70 4,74 

Tagajalad 1,67 4,60 1,72 4,80 1,50 4,50 1,52 4,30 1,70 4,40 1,80 5,10 1,60 4,62 

Udar* 0,76 2,10 - - 0,68 2,00 1,90 5,40 0,80 2,20 0,50 1,40 0,93 2,62 

Munandid

** 
0,24 0,70 0,55 1,50 0,06 0,20 - - 0,10 0,30 0,10 0,30 0,21 0,60 

Peenis** 0,19 0,50 0,48 1,30 0,07 0,20 - - 0,10 0,30 0,10 0,40 0,19 0,54 

Sabatutt 0,07 0,20 0,08 0,20 0,07 0,20 0,10 0,21 0,10 0,20 0,80 0,40 0,20 0,24 

Kõrvad 0,27 0,70 0,35 1,00 0,26 0,80 0,70 2,00 0,90 2,40 0,30 2,00 0,46 1,48 

Nahk 13,60 37,30 16,00 45,00 11,10 33,10 13,50 38,00 13,00 35,00 13,00 37,00 13,40 37,60 

Pea 6,11 16,70 7,03 20,00 5,62 16,70 5,50 15,50 6,30 16,80 6,10 17,00 6,11 17,20 

Sapipõis 0,29 0,80 0,21 0,60 0,11 0,70 0,23 0,66 0,20 0,60 0,20 0,70 0,21 0,68 

Põrn 0,30 0,80 0,34 0,90 0,30 0,90 0,26 0,70 0,30 0,60 0,40 0,70 0,32 0,77 

Kopsud 0,84 2,30 0,87 2,40 0,90 2,70 0,90 2,45 0,90 2,40 0,90 2,50 0,89 2,46 

Seljaaju 0,10 0,30 0,10 0,30 0,09 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30 0,20 0,30 0,12 0,30 

Rasv 

magude 

ümber 

5,30 14,50 2,66 7,40 3,75 11,10 4,50 12,7 5,90 15,50 4,80 14,00 4,50 12,50 

Soolestik 

koos 

sisaldisega 

8,36 22,80 8,97 25,00 6,95 20,60 9,40 26,50 9,00 23,80 9,10 25,00 8,60 24,00 

Eesmagu 

sisaldisega 
6,27 17,10 5,93 17,00 5,38 15,90 5,80 16,50 5,30 14,00 6,50 18,00 5,90 16,40 

Vats, 

võrkmik 
3,18 8,70 2,74 7,60 2,53 7,50 3,00 8,50 3,10 8,30 3,10 8,80 2,90 8,23 

Korrastus-

jäägid 
2,15 5,90 2,09 5,80 1,60 4,70 3,40 9,50 2,20 5,80 4,50 4,50 2,30 6,03 

Kõrval-

saadusi 

kokku 

51,30 140 52,80 145 42,70 127 52,30 148 52,30 139 49,00 144 50,70 140 

AB – aberdiini-anguse, BA – akviteeni hele, CH – šarolee, HF – hereford, LI – limusiin, SI – 

simmental; * – Lehmi kokku 18 (tabel 17); ** – Pulle kokku 18 (tabel 17); *** – Usaldusväärsus on 

väike 

 

Tabelist 24 selgub, et limusiini tõugu lihaveiste töötlemisel saadi kõrvalsaadusi vähem kui 

aberdiini-anguse ja herefordi tõul, vastavalt 42,7; 51,3 ja 52,8% rümbamassist. Eeltoodu 
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üheks põhjuseks on limusiini tõugu lihaveiste tunduvalt väiksem naha ja pea osakaal 

rümbamassiga võrreldes. Limusiini tõugu veise nahk oli 2,5% võrra kergem võrreldes 

aberdiini-anguse tõugu lihaveiste nahaga, herefordi korral oli erinevus 4,9%. Limusiini tõugu 

lihaveiste pead olid 0,5% kergemad võrreldes anguse ja 1,4% kergemad võrreldes herefordi 

tõuga lihaveiste peaga. Märgatavalt kõrgem oli aberdiini-anguse tõugu veiste magude ümber 

olev rasva kogus (5,3%) võrreldes herefordi (2,6%) või limusiini (3,7%)  tõuga.  

Elusmass arvutati liites lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste ning tapasooja rümba massi, mis oli 

keskmiselt 440,9 kg (tabel 25), kusjuures ei arvestatud II kategooria kõrvalsaaduste massi 

ning seega on erinevus tegelikust elusmassist väiksem.  

Tabel 25. Lihaveiste keskmine elusmass arvestatuna tapa- ja kõrvalsaaduste kogustest ning 

rümbamassist 

Näitaja Osakaal, % Mass, kg 

Elusmass 100,0 440,9 

Tapasaadused 4,1 21,9 

Kõrvalsaadused, I ja II kategooria 25,9 138,1 

Tapasooja rümba mass 52,7 280,9 

 

3.5. Veiste tapa- ja kõrvalsaaduste väljatulekute võrdlus  

Teaduskirjanduses on esitatud tapa- ja kõrvalsaaduste väljatulekud enamasti elusmassist 

lähtudes, kuid praktikas määratakse ainult rümbamass. Seega kirjandusandmete kasutamine 

tapa- ja kõrvalsaaduste arvutamisel on problemaatiline. Kuna tapa- ja kõrvalsaaduste 

väljatulekute kohta on kirjandusallikates vähe informatsiooni, siis autoril ei olnud võimalik 

esitada põhjalikumat võrdlust oma mõõtmistulemuste ja kirjanduse andmete vahel. Alljärgnev 

võrdlus on toodud kahe kirjandusallika baasil (tabel 26).  

Suur erinevus tapasaaduste saagiste osakaalus kirjanduse (Lepasalu jt 2010; Sannik jt 2015) 

andmetel (varieeruvus 2,2–11,6%) võis olla tingitud sellest, et tapasaadusi ei kasutatud 

toiduks ja nad liigitati III kategooria kõrvalsaaduste hulka. Antud töös jäi tapasaaduste 

osakaal kahe eelneva tulemuse vahele (7,8%). I kategooria kõrvalsaaduste saagiste varieeru-

vus nii kõrge ei olnud (8,0–11,6%). Antud töös oli I kategooria kõrvalsaaduste osakaal 12,6% 

rümbamassi suhtes. II kategooria saadusi autor ei kaalunud, kuid kirjanduse andmeil jäävad 

saagised 9,3–18,6% vahemikku. Autori mõõtmistulemustest selgus, et III kategooria suhe 

rümbamassi oli 35%, kirjanduse andmetel oli varieeruvus 31,3–39,7%.  
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Tabel 26. Veise rümbamassi, tapasaaduste ja kõrvalsaaduste väljatulekute võrdlus 

kirjandusallika ja autori mõõtmistulemuste vahel 

 Lepasalu jt (2010) Sannik jt (2015) Autori tulemused 

Rümbamass (kg) 350 350 280,9 

 % rümbamassist kg % rümbamassist % rümbamassist kg 

Tapasaadused 11,60 40,60 2,22 7,80 21,90 

I kategooria 11,70 40,59 8,02 12,60 35,60 

II kategooria 18,62 65,17 9,31 - - 

III kategooria 31,26 111,46 39,70 35,00 98,20 

Kõrvalsaadused kokku 61,58 217,22 57,04 47,60 133,80 

 

3.6. Veiste tapa- ja kõrvalsaaduste seiresüsteemi aluste väljatöötamine 

Magistritöö üheks eesmärgiks oli välja töötada seiremudel, mis kajastaks algtöötlemisel 

tekkivaid tapa- ja kõrvalsaaduste koguseid arvestades ka nende füüsikalis-keemilise 

koostisega ja lihaveiste sooga. Mudel koostati MS Excel keskkonnas nii, et 

sisendparameetriks oli töödeldud pullide ja lehmade arv ja nende rümbamass, mille alusel 

arvutati välja partii keskmine rümbamass ning kõrvalsaaduste kogused liigiti. 

Väljundparameetritena arvutab mudel töödeldud lihaveiste partii tapa- ja kõrvalsaaduste 

kogused ning grupeerib neid alljärgnevalt:  

 Kõrvalsaadused kokku; 

 Tapa- ja kõrvalsaadused kokku; 

 III kategooria kõrvalsaadused; 

 II kategooria kõrvalsaadused; 

 I kategooria kõrvalsaadused; 

 Tapasaadused; 

 Tapasaadused, mis satuvad kõrvalsaaduste hulka; 

 Kõrvalsaadused, mille veesisaldus on üle 60%;  

 Kõrvalsaadused, mille valgusisaldus on üle 20%; 

 Kõrvalsaadustes sisalduv valk; 

 Kõrvalsaadustes sisalduv rasv; 

 Kõrvalsaadustes sisalduv vesi. 
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3.6.1. Lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste rasva-, valgu- ja veesisaldus 

 

Erinavatest kirjandusallikatest saadud andmete põhjal varieerub veiste tapa- ja kõrvalsaaduste 

rasva- 0,2–16,8%, valgu- 5,03–18,1% ja veesisaldus 61,0–80,9%, seiremudelis kasutatakse 

seetõttu nende keskmisi väärtusi (tabel 27). 

Lihaveiste kõrvalsaadustest sisaldab keskmiselt kõige rohkem rasva udar (13,85%) ning 

tapasaadustest põseliha (12,5%). Valgusisalduse protsent on kõrgeim põrnas ja vahelihas 

(vastavalt 18,7 ja 18,9%). Kõige rohkem vett sisaldavad kõrvalsaadustest sooled koos 

sisaldisega (80%) ning tapasaadustest veri (80,45%).  

Kõikide tapa- ja kõrvalsaaduste liikide keemilise koostise kohta kirjanduse andmeid ei leitud, 

seetõttu pole esialgu mudelis arvutatavad kõrvalsaaduste valgu-, rasva- ja vee kogused 

usaldusväärsed. Nende andmete saamiseks oleks vajalik  läbi viia täiendav uuring ning saadud 

tulemused sisestada seiremudelisse. 

Tabel 27. Veiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja kõrvalsaaduste rasva-, valgu-, ja 

veesisaldused (%) 100 g kohta kirjandusandmete põhjal (Soidla jt. 2010: 102, Rei 1968: 5–6, 

Скурихин, И, & Волгарева 1987: 80, Peebsen ja Rei (1976: 18–19, Nollet & Toldra 2011: 

112–114) 

Näitajad Rasv Keskmine Valk Keskmine Vesi Keskmine 

Veri 0,4–1 0,70 17–17,3 17,10 80–80,9 80,40 

Põseliha 12,50 12,50 18,10 18,10 67,80 67,80 

Keel 6,5–12,1 9,30 13,6–18 15,80 68,8–73 70,90 

Neerud 2,8–5,0 3,90 15,2–17 16,10 75–79 77,00 

Maks 3,1–3,7 3,40 16–17,9 17,00 71,7–73 72,40 

Saba 6,0–6,5 6,30 19,70 19,70 71,20 71,20 

Vahelihas e diafragma 5,50 5,50 18,90 18,90 73,50 73,50 

Süda 2,3–16,8 9,50 16–18 17,00 77,5–78 77,80 

Sarved 1,24 1,20 5,03 5,03 - - 

Esijalad 19,00 19,00 22,00 22,00 - - 

Tagajalad 19,00 19,00 22,00 22,00 - - 

Udar 13,7–14 13,80 12,3–14 13,10 70–72,6 71,30 

Kõrvad 15,00 15,00 22,50 22,50 61,00 61,00 

Nahk 0,20 0,20 15,70 15,70 77,50 77,40 

Põrn 2,4–3,2 2,80 16,4–21 18,70 77–77,9 77,40 

Kopsud 2,5–4,7 3,60 15,2–18,0 16,60 77,50 77,50 

Sisaldisega sooled 0,50 0,50 9,60 9,60 80,00 80,00 

Sisaldisega eesmagu 9,50 9,50 16,50 16,50 73,20 73,20 

Pea 12,50 12,50 18,10 18,10 67,80 67,80 
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3.6.2. Lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste seiremudeli tööpõhimõte ja kasutusvõimalused 

 

Väljatöötatud mudel kasutab veiste tapa- ja kõrvalsaaduste koguste arvutamisel saagiseid, mis 

arvutati antud töö raames läbiviidud mõõtmistulemuste põhjal arvestades ka lihaveiste sugu. 

Tapa- ning kõrvalsaaduste füüsikalis-keemilise koostise (vee-, valgu-, rasvasisaldus) 

arvutamisel kasutati kirjanduse keskmisi andmeid (tabel 27).  

Algandmetena sisestatakse mudelisse pullide ja lehmade arv ning nende rümbamassid. 

Tabelis 28  on toodud näitena antud töös mõõdetud 36 lihaveise andmed.  

Tabel 28. Lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste seiremudeli algandmed 

Näitaja Pullid Lehmad 

Arv, tk 18 18 

Partii rümbamass, kg 5045,0 5068,0 

Keskmine rümbamass, kg 280,3 281,6 

 

 

Tabelisse 29 on koondatud andmed lihaveise pullide ja lehmade tapa ja kõrvalsaaduste  

saagised (% rümbakaalust) ning nende keemiline koostis. Programmi MS Excel baasil 

arvutati partii tapa- ja kõrvalsaaduste kogused liikide lõikes, arvestades ka lihaveiste sugu. 

Saadud tulemused grupeeriti etteantud parameetrite järgi (tabel 30). Rasva-, valgu- ja 

veesisalduse arvutustulemused muutuvad usaldusväärseks täiendavate andmete lisamisel 

põhitabelisse (tabel 27). Vaatamata sellele on juba antud näite põhjal näha, et tapa- ja 

kõrvalsaadustes on küllaltki palju valku ja rasva sisaldavat tooret, mida on otstarbekas edasi 

väärindada.  



 
 

Tabel 29. Lihaveiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja kõrvalsaaduste arvestuse põhimudel 

Väljundparameetrid 

Tapa- ja kõrvalsaaduste 

nimetus 

Pullid Lehmad Rasv Valk 

 

Vesi  

 

Ühik % kg % kg kg % kg % kg % 

III kat 

Esijalad 1,9 94,3 1,9 94,8 18,0 19,0 20,8 22,0 - - 

Tagajalad 1,8 89,8 1,9 94,3 17,9 19,0 20,7 22,0 - - 

Udar 0,0 0,0 1,8 90,7 12,6 13,9 11,9 13,2 64,7 71,3 

Munandid 0,3 15,1 0,0 0,0 - - - - - - 

Peenis 0,4 20,2 0,0 0,0 - - - - - - 

Sabatutt 0,1 4,3 0,1 4,3 - - - - - - 

Kõrvad 0,3 16,1 0,3 15,7 2,4 15,0 3,5 22,5 9,6 61,0 

Nahk 14,3 721,4 14,8 747,5 1,5 0,2 117,4 15,7 579,3 77,5 

Sapipõis 0,2 11,1 0,3 14,7 - - - - - - 

Põrn 0,3 16,6 0,3 17,2 0,5 2,8 3,2 18,7 13,4 77,5 

Kopsud 0,9 43,4 1,0 52,2 1,9 3,6 8,7 16,6 40,5 77,5 

Soolestik koos sisaldisega 9,2 464,1 9,8 495,1 2,5 0,5 47,5 9,6 396,1 80,0 

Eesmagu sisaldisega 5,7 288,6 7,3 369,5 35,1 9,5 61,0 16,5 270,4 73,2 

Vats, võrkmik sisaldiseta 3,0 151,4 3,5 178,4 - - - - - - 

Kokku III kat 38,4 1936,6 42,9 2174,4 92,3 
 

294,8  1374  

I kat  

Rasv magude ümbert 3,8 191,7 6,2 312,2 - - - - - - 

 

Korrastusjäätmed 1,9 96,9 2,9 146,0 - - - - - - 

Seljaaju 0,1 5,0 0,3 13,7 - - - - - - 

Pea 6,6 331,5 6,7 339,0 42,4 12,5 61,4 18,1 229,9 67,8 

Kokku I kat 12,4 625,1 16,0 810,9 42,4 - 61,4 - 229,9 - 

Kõrvalsaadusi kokku 50,8 2561,6 58,9 2985,3 134,6 - 356,2 - 1603,8 - 

Veri 3,4 179,5 4,3 166,5 1,2 0,7 28,6 17,2 133,9 80,5 

Põseliha 0,2 10,3 0,3 10,5 1,3 12,5 1,9 18,1 7,1 67,8 

Keel 0,4 18,7 0,5 18,0 1,7 9,3 2,8 15,8 12,8 70,9 

Neerud 0,4 18,3 0,4 15,1 0,6 3,9 2,4 16,1 11,6 77,0 

Maks 2,0 98,9 2,3 87,7 3,0 3,4 14,9 17,0 63,5 72,4 

Saba 0,5 25,9 0,5 19,2 1,2 6,3 3,8 19,7 13,7 71,2 

Vaheliha e diafragma 0,7 33,2 0,9 37,2 2,0 5,5 7,0 18,9 27,3 73,5 

Süda 0,7 32,4 0,7 27,1 2,6 9,6 4,6 17,0 21,1 77,8 

Tapasaadusi kokku  8,2 417,2 9,8 381,3 13,6 - 66,0 - 291,0 - 

Tapa- ja kõrvalsaadusi kokku 59,0 68,7 2978,8 3366,6 148,2 - 422,2 - 1894,8 - 
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Tabel 30. Töödeldud lihaveiste partii (36 looma) tapa- ja kõrvalsaaduste kogused grupeeritult 

(kg-des) 

Nimetus Pullid Lehmad Kokku 

Kõrvalsaadused kokku 2561,6 2985,3 5546,9 

Tapa- ja kõrvalsaadused kokku 2978,8 3366,6 6345,4 

III kategooria kõrvalsaadused  1936,6 2174,4 4110,9 

I kategooria kõrvalsaadused 625,1 810,9 1436,0 

Tapasaadused  417,2 381,3 798,5 

Tapasaadused, mis satuvad kõrvalsaaduste hulka 

   Kõrvalsaadused, mille veesisaldus on üle 60%  1881,8 2127,0 4008,8 

Kõrvalsaadused, mille valgusisaldus on üle 20% 200,3 204,7 405,0 

Kõrvalsaadused, mille valgusisaldus on alla 20% 1865,6 2111,3 3977,0 

Kõrvalsaadused, mille rasvasisaldus on alla 20% 2065,9 2316,1 4382,0 

KS sisalduv valgukogus kokku 

  

356,2 

KS sisalduv rasvakogus kokku 

  

134,6 

KS sisalduv veekogus kokku 

  

1603,8 

 

Väljatöötatud lihaveiste tapa- ja kõrvalsaaduste seiremudeli kasutamine on lihtne, see annab 

lihatööstustele vajalikku infot lihaveiste töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste koguste ja 

keemilise koostise kohta. Samuti on mudel heaks abimeheks kõrvalsaaduste koguste 

prognoosimisel ja nende töötlemistehnoloogiate väljatöötamisel. Rakendades antud töös 

väljatoodatud tapa-ja kõrvalsaaduste koguste määramise metoodikat lihatööstuses pikema 

perioodi jooksul, saab korrigeerida/täpsustada kõrvalsaaduste saagiseid näiteks kategooriate 

lõikes, tõuge arvestades jne. Mõttekas on koondada mõõtetulemused andmebaasi, mis 

võimaldaks neid kasutada näiteks töötlemistehnoloogiate arendamisel ja ka veiste 

tõuaretustöös. 
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4. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

• 36 lihaveise keskmiseks rümbamassiks mõõdeti 280,9 kg. Kolme enamlevinud tõu 

keskmiseks rümbamassiks oli 282,8 kg, tõugude võrdluses oli suurima keskmise 

rümbamassiga limusiini tõugu lihaveis – 296,4 kg.  

• Lihaveiste tapasaaduste suhe rümbamassi oli 8,23%. Tõugude võrdluses oli suurim 

tapasaaduste osakaal herefordi tõugu lihaveistel ja väikseim limusiinil. 

• Kolme katses enamesinenud tõu kõrvalsaaduste keskmiseks suhteks rümbamassi oli 

48,9%. Suurima kõrvalsaaduste osakaaluga olid herefordi tõugu lihaveised (52,8%), 

väikseim limusiini tõul (42,8%). Selle põhjuseks võis olla limusiini tõugu veiste 

kergem nahamass võrreldes aberdiini-anguse (2,5% kergem) ja herefordiga  

(4,9% kergem). Soolestik koos sisaldisega oli limusiinil vastavalt 1,4 ja 2% kergem 

võrreldes aberdiini-anguse ja herefordi tõugu lihaveistega. 

• Veise sugu ei mõjutanud oluliselt tapasaaduste koguseid (p>0,05). Statistiline oluline 

erinevus leiti ainult neerude masside vahel. Pullide neerud olid lehmade omadest 12% 

(0,12 kg) raskemad.  

• Kõrvalsaaduseid kokku tekkis lehmade töötlemisel 7,6% rohkem kui pullidel. Suurim 

erinevus kõrvalsaaduste liikide lõikes oli esi- ja tagajalgade, pea, magude ümber oleva 

rasva ja sooltekomplekti saagistes. 

• Lihaveiste kõrvalsaaduste seiremudel võimaldab arvutada ja prognoosida nende 

algtöötlemisel tekkivate tapa- ja kõrvalsaaduste koguseid arvestades lihaveiste sugu 

ning saadud andmeid ka erinevate parameetrite abil grupeerida. Valgu-, rasva- ja 

veesisalduste alusel grupeerimine on puudulike algandmete tõttu ebatäpne.   

 

Ettepanekud töö arendamisel ja seiremudeli täiustamisel: 

 Käivitada täiendavad uuringud lihaveiste töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste (eriti 

nende osas, kus andmed puuduvad) keemilise koostise määramiseks. 

 Rakendada seiremudelit ühes lihatööstuses, selleks et läbi viia täiendavad mõõtmised 

tekkivate kõrvalsaaduste saagiste osas pikema perioodi vältel. See võimaldab 

korrigeerida/täpsustada kõrvalsaaduste saagiseid näiteks nende kategooriate lõikes, 

vastavalt lihaveiste tõule.  



49 
 

 Luua kõrvalsaaduste üksikasjalikum seiremudel, mis arvestaks ka erinevate 

veisetõugude iseärasusi. Koondada mõõtetulemused andmebaasi, mis võimaldaks neid 

kasutada näiteks töötlemistehnoloogiate arendamisel ja ka veiste tõuaretustöös.  
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5. KOKKUVÕTE 
 

Veiste, sh lihaveiste algtöötlemisel tekib Eestis kõrvalsaaduseid ca 11 000 tonni aastas, 

millest enamust edasiseks töötlemiseks ei kasutata, vaid utiliseeritakse, lähtudes kõrgeimast 

riskifaktorist – I kategooriast. II ja III kategooria kõrvalsaaaduseid on võimalik töödelda 

eritehnoloogiate alusel tööstuslikuks otstarbeks või söödaks. Selleks on vajalik teada tekkivate 

kõrvalsaaduste koguseid ja keemilist koostist. 

Magistritöö eesmärgiks oli koostada kirjanduse põhjal ülevaade veiste algtöötlemisel 

tekkivate tapa- ja kõrvalsaaduste väljatulekutest ja nende füüsikalis- keemilisest koostisest. 

Määrata lihaveiste algtöötlemisel tekkivate tapa- ja kõrvalsaaduste kogused ning arvutada 

nende saagised. Saadud andmete põhjal töötada välja lihaveiste algtöötlemisel tekkivate tapa- 

ja kõrvalsaaduste seiresüsteemi aluseks olev mudel, arvestades töötlemise käigus tekkivaid 

tapa- ja kõrvalsaaduste koguseid ja nende füüsikalis-keemilist koostist. 

Katsete käigus kaaluti 36 lihaveise algtöötlemisel tekkivaid tapa- ja kõrvalsaaduste koguseid, 

mille alusel arvutati nende osakaalud rümbamassist.  

Faktorite olulisuse tõenäosuse väärtused näitasid, et enam (p<0,05) mõjutas kõrvalsaaduste 

koguseid sugupool, tõu ja vanuse mõju oli mõnevõrra väiksem. Statistiliselt oluline mõju oli 

tõul vaid veise keele ja suguorganite massile (p<0,05).  

Kolme katses enamesinenud tõu kõrvalsaaduste keskmiseks suhteks rümbamassi oli 48,95%. 

Suurima koguse lihaveiste kõrvalsaadustest moodustas III kategooriasse kuuluv nahk  

(13,5% rümbamassist), soolestik koos sisaldisega (8% rümbamassist) ning I kategooriasse 

kuuluv pea (6,2% rümbamassist). 

Sugupoolte võrdlusest selgub, et pullid on valdavalt suuremad ja lehmad väiksemad ning 

nende kõrvalsaaduste saagistes oli mõningaid erinevusi. Esi- ja tagajalgade, pea ning 

sisaldisega soolte masside p-väärtused erinesid sugupoolte vahel oluliselt (p<0,01). Lehmadel 

kaalusid esi- ja tagajalad keskmiselt 8,53, pullidel 10,28 kg. Pullide pea ning soolte mass koos 

sisaldisega olid vastavalt 2,3 ja 5,9 kg raskemad kui lehmadel. Suur erinevus sugupoolte vahel 

(5,87 kg) (p<0,02) oli ka magude ümber oleva rasva koguse osas, pullidel 15,1 ning lehmadel 

9,23 kg. Tapasaaduste massid lihaveiste tõugude vahel ei erinenud statistiliselt olulist 

(p>0,05) (v.a veisekeel, p<0,05). Aberdiini-anguse tõugu veise keele mass oli 0,98 kg, mis on 

limusiini tõugu lihaveise keele massist 1,12 kg (12,5% suurem) (p<0,05). 
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Korrelatsioonianalüüsist selgus, et naha mass korreleerub positiivselt veiste elusmassi 

(r=0,55, p<0,05), munandite (r=0,65, p<0,05), ning kogu tapa- ning kõrvalsaadustega (r=0,71, 

p>0,05), ehk mida suurem on veise nahk seda suuremad on ka nimetatud tapa- ja 

kõrvalsaadused (kg-des). Lehmade tapa- ja kõrvalsaaduste vahel seoseid leides võib väita, et 

mida suurem on veise keel, seda suurem on ka veise rümbamass (r=0,78, p<0,05). Tugev seos 

esineb ka veisepea ja esijalgade masside vahel (r=0,66, p>0,05), ehk mida raskemad on veise 

jalad, seda raskem on ka pea. Mida suuremad on mõlema sugupoole elusmassid, seda suurem 

on ka kõrvalsaaduste saagis (lehmadel r=0,78, p=<0,05) (pullidel r=0,78, p<0,01). 

Töö käigus välja töötatud tapa- ning kõrvalsaaduste seiremudel näitab, et 36 lihaveise 

töötlemisel tekkis 5546,9 kg kõrvalsaadusi. I kategooria kõrvalsaadusi tekkis 1436, ning III 

kategooriat kõrvalsaadusi 4110,9 kg. Tapasaadusi tekkis 36 lihaveise töötlemisel 798,5 kg. 

Puudulike algandmete tõttu pole arvutused valgu-, rasva ja veesisalduse kohta usaldusväärsed. 
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VÕÕRKEELNE KOKKUVÕTE 

 

OUTPUT OF BY-PRODUCTS QUANTITIES DURING PRIMARY 

PROCESSING AND THEIR PHYSICO-CHEMICAL COMPOSI-

TION OF BEEF CATTLE 

 

Summary 

 

In Estonia, in the primary process of cattle, including beef cattle, emerges ca 11 000 tons of 

by-products in a year, whence most of it is not used for further process, but is therefore 

utilized, guided by the highest risk factor – I category. It is possible to process the by-products 

of II and III category on the basis of special technology for industrial uses or to feed. To this 

end, it is necessary to know the amount of generated by-product and chemical composition.   

The purpose of the Master's thesis was to compile an overview of the output of edible and by-

products emerging on the primary process of cattle and their physiochemical composition. An 

overview of the outcome and physico-chemical composition of edible and by-products  

emerging on the primary process of cattle was compiled on the basis of literature. During the 

experiment 36 beef cattle's amounts of edible and by-products emerging in the primary 

process was weighed, based on which was calculated their percentage of carcass weight. 

On the basis of the gathered data was worked out a model for monitoring system of the beef 

cattle's generated edible and by-products, taking into account the amounts of edible and by-

product emerging during the process and their physiochemical composition and gender of the 

beef cattle. 

The probability values of the importance of factors showed that the amount of by-products 

was mostly (p<0,05) affected by the gender, the impact of breed and age was somewhat 

smaller. Statistically, breed only had relevant impact on the mass of cattle's tongue and genital 

organs (p<0,05). 

The ratio of by-products for carcass weight of the 3 most prevalent breeds in the experiment 

was 48,95%.  The largest amount of beef cattle by-products formed skin (13,5% of the carcass 
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weight) which belongs to the III category, intestine with contents (8% of the carcass weight) 

and head (6,2% of the carcass weight) which  belongs to the I category. 

Gender comparisons show that bulls are mainly larger and cows smaller, and there were some 

differences in the amounts of by-product yield. The p-values of fore and hind legs, head and 

intestine with contents masses differed appreciably (p<0,01) between genders. The fore and 

hind legs of cows weighed on average about 8,53 kg, bulls' 10,28 kg. The mass of head and 

intestine with contents of bulls were correspondingly 2,3 and 5,9 kg heavier than cows. A 

great difference (5,87 kg) (p<0,02) also appeared in the amount of fat around stomachs, bulls 

15,1 and cows 9,23 kg. Edible products masses between the breeds of beef cattle did not differ 

statistically significant (p>0,05) (except for beef tongue, p<0,05). Aberdeen-angus breeds 

cattle tongue mass was 0,98 kg, which is 1,12 kg of limousine cattle (12,5% larger) (p<0,05). 

It appeared from the correlation analysis that the mass of skin correlates positively with live 

weight (r=0,55, p<<0,05), testicles (r=0,65, p<0,05) and with all of the edible and by-products 

(r=0,71, p<0,05), therefore the larger the beefs skin the larger are the named edible and by-

product yields (in kilograms). Finding relations between cows edible and by-products we can 

claim that the larger a cattle's tongue, the larger the carcass weight (r=0,78, p<0,05). A strong 

connection appears between the masses of cattle head and forelegs (r=0,66, p>0,05), therefore 

the heavier the cattle’s legs the heavier is the head. The larger are the both genders live 

weights, the larger is the yield of by-products (cows r=0,78, p=<0,05) (bulls r=0,78, p<0,01). 

The monitoring system of edible and by-products worked out during the experiment shows 

that in the process of 36 beef cattle 5546,9 kg of by-product was formed. By-products of I 

category emerged 1436 and III category 4110,9 kg. During the process of 36 beef cattle 

emerged 798,5 kg of edible products. Due to inadequate inital data the calculations of protein, 

fat and water containment are not reliable. 
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