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Kuigi piimalehmade praakimismäära suurenemine viimastel aastakümnetel ei ole leidnud 
otsest kinnitust, on aastatega vähenenud lehmade keskmine eluiga. Viie aastaga on Eesti 
lehmade keskmine eluiga kahanenud 107 päeva, olles 2018. aastal  5 aastat ja 1 kuu. 
Kõrgel praakimismääral on negatiivsed majanduslikud mõjud, samuti peegeldab lehmade 
lühem eluiga nende halvemat tervisestaatust ja heaolu. Palju on uuritud praakimise 
põhjuseid, kuid vähem on teada lehmade eluiga lühendavatest karjataseme riskiteguritest. 
Käesoleva lõputöö eesmärk on anda ülevaade Eesti piimalehmade eluea pikkust 
mõjutavatest karjataseme riskiteguritest. Uuringus osalesid kõik jõudluskontrolli 
teostavad piimakarjad, kus aastatel 2015-2017 peeti vähemalt 20 aastalehma. Nendele 
karjadele (n=338) saadeti posti teel küsimustikud, mis sisaldasid küsimusi farmi, vastaja 
ning lehmade pidamissüsteemi ja -tingimuste kohta. Karjataseme lehmade 
hukkumiskordaja arvutamiseks kasutati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
Ameti andmeid. Kokku saadi täidetud küsimustikud 214 farmist. Mitme muutujaga 
lineaarse regressioonanalüüsi kohaselt seostusid lehmade lühema elueaga järgmised 
tegurid: karja madalam somaatiliste rakkude arv, karja suurem surnultsündide osakaal, 
lehmade mittekarjatamine, robotlüps võrreldes torusse-/kannulüpsiga ning lehmade 
lõaspidamine. Karja lehmade keskmine vanus praakimisel varieerus karjade lõikes 
suuresti - vastava näitaja mediaan oli 5,3 aastat (varieeruvus 4,1-8,6 aastat). Antud 
uuringus selgus, et karjad erinevad suuresti lehmade keskmise eluea pikkuse poolest ja 
tuvastati mõned üldised tegurid, mis on selle tulemusnäitajaga seotud. Siiski ei anna 
käesolev uuring lõplikku selgitust antud probleemi lahendamiseks (mudeli kirjeldusvõime 
oli 25,8%). Edaspidistes uuringutes oleks vaja kaasata tegureid rohkematest 
muutujagruppidest (nakkushaiguste esinemine, töötajate tegevused farmis, nende 
suhtumine ja motivatsioon jt), mis ka varasemate uuringute kohaselt võiksid lehmade 
tervisele ja eluea pikkusele mõju omada. 
Märksõnad: praakimine, praakimismäär, karjaspüsivus 
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The average life span of dairy cows has decreased worldwide. Within the last five years 
Estonian dairy cow’s life span has shortened 107 days, being 5 years and 1 month in year 
2018. Higher culling rates decreases farm profit and reflects poor health status of cows. 
The information about herd level risk factors associated with dairy cow longevity is 
scarce. The aim of this study was to identify herd level risk factors influencing life span 
of Estonian dairy cows. Questionnaires were sent to all dairy herds with a herd size of at 
least 20 cow-years in years 2015-2017 and that participated in the milk recording system. 
Data of Estonian Agricultural Registers and Information Board was used to calculate the 
herd average age of culled cows. Filled questionnaires were returned from 214 farms. 
Factors associated with a shorter life span of dairy cows were smaller herd average 
somatic cell count, larger herd average stillbirth rate, zero-grazing, automatic milking 
system (compared to pipeline/jug milking) and keeping cows in tiestall. The average age 
of dairy cows varied significantly across herds – the median age of culled cows was 5.3 
years (range 4.1-8.6). Current study is not able to propose complete solution to the 
problem (model explained 25.8% of the variability of the herd average age of culled 
cows). Further research should include variables from widened list of variable groups (e.g. 
herd status regarding infectious diseases, activities, attitudes and motivation of farm 
employees etc) to help involved parties to inprove dairy cow longevity. 
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 4 

 

 

SISUKORD 
 
SISUKORD ........................................................................................................................... 4 
LÜHENDITE LOETELU ...................................................................................................... 5 
SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 6 
1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ........................................................................................ 9 

1.1 Praakimise mõiste ja klassifikatsioon .................................................................... 9 
1.2 Praakimismäär ..................................................................................................... 11 
1.3 Lehmade praakimise majanduslik mõju .............................................................. 13 
1.4 Praakimise põhjused ............................................................................................ 14 

1.4.1 Lehmade praakimise põhjused Eestis .............................................................. 17 
1.5 Lehmataseme praakimise riskitegurid ................................................................. 19 

1.5.1 Poegimisaeg ja praakimine .............................................................................. 19 
1.5.2 Vanuse mõju praakimisele ............................................................................... 20 
1.5.3 Praakimine laktatsioonijärkude kaupa ............................................................. 20 
1.5.4 Piimatoodangu mõju praakimisele .................................................................. 21 
1.5.5 Sigimisstaatuse seos lehma praakimisega ....................................................... 21 
1.5.6 Udarahaiguste ja –probleemide seos lehmade praakimisega .......................... 22 
1.5.7 Jäsemehaigused ja lehmade praakimine .......................................................... 23 
1.5.8 Ainevahetushaigused ja lehmade praakimine .................................................. 24 

1.6 Lehmade praakimise karjataseme riskitegurid .................................................... 24 
2. UURIMISTÖÖ EESMÄRGID .................................................................................... 27 
3. MATERJAL JA METOODIKA .................................................................................. 28 

3.1. Uuritav populatsioon ........................................................................................... 28 
3.2. Küsimustik ........................................................................................................... 28 
3.3. Andmete töötlemine ja statistiline analüüs .......................................................... 29 

4. TULEMUSED ............................................................................................................. 32 
4.1. Uuringus osalenud karjad .................................................................................... 32 
4.2. Karjade praagitud lehmade keskmine eluea pikkus ............................................ 33 
4.3. Lehmade eluea pikkusega seotud karjataseme tegurid ........................................ 34 

5. ARUTELU ................................................................................................................... 42 
KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 46 
KASUTATUD KIRJANDUS .............................................................................................. 47 
LISAD ................................................................................................................................. 55 

Lisa 1. Küsimustik piimaveisekasvatajatele. ................................................................... 56 
 
  



  

 5 

 

 

LÜHENDITE LOETELU 
 

EHF – Eesti holstein friisi tõug 

EPJ – Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS 

EPK – Eesti punane tõug 

PRIA – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

SRA – somaatiliste rakkude arv 

VIF – variatsioonitegur (ingl k variance inflation factor)  



  

 6 

 

 

SISSEJUHATUS 
 

Praakimise mõistet on käsitletud erinevalt ning selle üheti mõistetavuseks on vaja selget 

definitsiooni. Just sellele probleemile on leidnud vastuse Fetrow et al. (2006) - praakimine 

tähendab lehma karjast väljaminekut tema müümise, hukkumise (k.a eutanaasia), tapamajja 

inimtoiduks või muuks otstarbeks kui inimtoiduks saatmise eesmärgil.  

 

Viimastel kümnenditel ei ole küll täheldatud praakimismäära olulist suurenemist, kuid  

lühenenud on lehmade eluea pikkus (Hare et al. 2006; Bell et al. 2010; Rocha et al. 2010; 

Compton et al. 2017). Ühtlasi on leitud, et mitmete riikide raporteeritud praakimismäärad 

ületavad optimaalset soovituslikku normi (< 30% aastas) (Allaire 1981; Congleton Jr. ja 

King 1984; van Arendonk 1985; Hadley et al. 2006). 

 

Praakimine on seotud kuludega ja liiga suur praakimismäär mõjutab negatiivselt farmide 

kasumlikkust (Rogers et al. 1988; Fetrow et al. 2006; Hadley et al. 2006; Compton et al. 

2017). Teisalt on praakimine vajalik, sest kui lehmi (eeskätt haigeid ja väikese 

piimatoodanguga) liiga kaua karjas hoida, kannatab farmi piimatoodang ja/või lehmade 

tiinestuvus ning aeglustub karja geneetiline paranemine (Hadley et al. 2006). Selleks, et 

farmi kasumlikkust maksimeerida, tuleks hoida vabatahtlikel põhjustel (st praakimist 

põhjustel, mis ei ole seotud lehma tervise ega fertiilsusega) praakimise osakaal kogu 

praakimises võimalikult suur (Rogers et al. 1988; Stevenson ja Lean 1998; Weigel et al. 

2003; Hadley et al. 2006). Kõrgemat praakimismäära, nagu ka kõrgemat suremuskordajat, 

võib pidada ka üheks loomade heaolu indikaatoriks (Weigel et al. 2003; Ahlman et al. 2011; 

de Vries et al. 2011).  

 

Pikendades lehmade produktiivset iga, säästab farm mullikate üleskasvatamise kulude pealt 

(Brickell ja Wathes 2011; Archer et al. 2013). Ühtlasi tähendab see farmile potentsiaalset 

noorloomade ja mullikate ülejääki, kelle arvelt saab kas karja suurendada või lisa teenida 

nende müümisega (Archer et al. 2013). Pikendades lehmade eluiga suurendatakse ka 

vanemate lehmade osakaalu karjas. Sellega suureneb võimalus praakida rohkem 

vabatahtlikel põhjustel; vanemad lehmad annavad ka rohkem piima kui esmaspoeginud 
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lehmad (Allaire ja Gibson 1992; Sewalem et al. 2008; Brickell ja Wathes 2011).  Lehmade 

pikem eluiga karjas seostub ka väiksemate ebasoovitavate keskkonnamõjudega. Pikem 

tootlik eluiga vähendab tugevasti süsiniku jalajälge (ingl k carbon footprint) (Knapp et al. 

2014). Vähendades piimatootmisega seotud negatiivseid mõjusid suureneb ka lõpptarbija 

rahulolu (Alvåsen et al. 2018). 

 

Eestis on lehmade üldine eluiga ning seeläbi ka produktiivne eluiga pigem langevas trendis. 

Viie aastaga on need näitajad kahanenud vastavalt 107 päeva ja 62 päeva (EPJ aastaraamatud 

2017, 2018). Selline trend ei ole kindlasti soovitav farmeritele, veterinaaridele ega ka 

tarbijatele.  

 

Varasematest uuringutest leiab üsna palju informatsiooni sagedasemate praakimise põhjuste 

kohta. Need on suures pildis riikide lõikes samad, kuid nende erinevate põhjuste osakaal 

varieerub (Bascom and Young 1998; Seegers et al. 1998; Stevenson ja Lean 1998; Whitaker 

et al. 2004; Ahlman et al. 2011; Chiumia et al. 2013; Heise et al. 2016). Riskitegurite puhul 

on varasemates uuringutes analüüsitud enam lehmade karjast väljamineku riskitegureid 

looma tasandil, kuid vähem on uuringuid, mis tooksid välja karjataseme riskitegureid 

(Compton et al. 2017). Karjapõhiste riskitegurite tuvastamine aitaks aga farmeritel teha 

otsuseid, mis avaldaksid eeldatavasti positiivset mõju karja tervisele ja seeläbi pikeneks ka 

lehmade eluiga. Pidades silmas jätkuvalt kasvava karja suuruse trendi kõikjal maailmas 

(Barkema et al. 2015), on karjataseme tegurite manipuleerimine lihtsam kui loomapõhiste 

tegurite mõjutamine. Samuti toob karjapõhiste tegurite muutus kaasa mõju kõigile karjas 

olevatele lehmadele. 

 

Käesoleva lõputöö eesmärk oli leida seos Eesti piimalehmade eluea pikkuse ja erinevate 

karjataseme tegurite vahel. Uuringusse kaasati kõik Eesti piimaveisekarjad, kus aastatel 

2015-2017 peeti vähemalt 20 aastalehma (vastav nimekiri karjadest saadi Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASist). Eesti Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni ametist (PRIA) teostati sama perioodi kohta andmepäring eesmärgiga 

arvutada igale farmile tema loomade keskmine eluea pikkus samal perioodil. Koostatud 

küsimustiku eesmärgiks oli koguda andmeid karjataseme tegurite kohta (puudutasid 

lehmade pidamistingimusi, söötmist ja nendega läbiviidavaid tegevusi), mis võiksid 

mõjutada lehmade eluea pikkust. Farmiomanike või -juhatajate küsitlemine viidi läbi nii 

posti kui ka telefoni teel. Lineaarse regressioonanalüüsi mudeliga hinnati farmi tegurite 
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satitistilisi seoseid karjas praagitud lehmade keskmise vanusega. Käesoleva töö autor osales 

karjade küsitluse läbiviimises, andmeanalüüsi teostamises ja tulemuste interpreteerimises. 

 

Avaldan tänu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ning Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-ile andmete väljastamise ning abi eest uuringu 

läbiviimisel. Samuti avaldan tänu uurimismeeskonna liikmetele Kerli Mõtusele, Kaari 

Reimusele ja Arvo Viltropile ning kõigile farmidele, kes soostusid uuringus osalema. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Praakimise mõiste ja klassifikatsioon 
 

Ameerika Ühendriikides 2004. aastal peetud konverentsil, kus käsitleti piimalehmade 

praakimise vähendamise teemat selgus asjaolu, et arusaam praakimise mõistest on väga 

erinev ning seda tuleks ühtselt arusaadavaks muuta (Fetrow et al. 2006).  

 

Praakimise definitsioon on läbi aegade muutunud. 1980ndatel defineeriti praakimist kui 

lihtsalt elusa lehma karjast lahkumist, misjärgselt ei kasutata teda enam piimatootmise 

eesmärgil (Martin et al. 1982). Selle tähenduse põhjal ei arvatud karjas hukkunud, 

eutaneeritud ega teise karja müüdavaid piimalehmi praagitud lehmade hulka. Tänaseks 

päevaks on jõutud konsensusele, et praakimine on lehma karjast väljaminek müümise (ingl 

k sale), hukkumise, k.a eutanaasia (ingl k death); tapamajja inimtoiduks (ingl k slaughter) 

või muuks otstarbeks kui inimtoiduks (ingl k salvage) saatmise eesmärgil (Fetrow et al. 

2006). Seega tähendab praakimine lehma karjast väljaminekut olenemata põhjusest, 

sihtkohast või konditsioonist. Praakimist võib nimetada ka karja uuenemiseks, sest enamasti 

on olemas uus lehm, kes asub praagitud lehma asemele (Fetrow et al. 2006). 

 

Müügi korral liigub loom teise farmi, kus tema kasutamise eesmärk on edasise tulu 

teenimine (piimatootmine, järglaste/embrüote saamine) (Fetrow et al. 2006). Samas Hadley 

et al. (2006) arvates ei peaks eluslooma müüki, nt mullikate müüki teise farmi 

piimaloomadeks, pidama osaks praakimisest. Tema arvates kuulub müügikategooria alla 

vaid probleemsete loomade müük, tulenedes näiteks madalast toodangust, 

sigimisprobleemidest, halvenevast tervislikust seisundist, sest tervete piimaloomade müüki 

teise piimakarja ei peaks käsitlema probleemina. 

 

Tapamajja saatmine jaguneb omakorda kaheks sõltuvalt lehma konditsioonist ning edasisest 

eesmärgist. Ühine kriteerium tapamajja saatmisel on see, et loom lahkub farmist elusalt. Kui 

looma liha on inimtoiduks kõlbulik, siis ta realiseeritakse – see moodustab ka kõige suurema 

osa lehmade praakimisest. Kui loom lahkub farmist küll elusalt, kuid mingil põhjusel ei sobi 
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inimtoiduks tarbimiseks, läheb ta utiliseerimisele. Põhjused, miks lehm ei sobi lihatootmise 

eesmärgil kasutamiseks, võivad olla järgmised: lehm sai antibiootikumiravi või kasutati 

tema raviks teisi keeluaega omavaid ravimeid ning looma liha kasutamise suhtes kehtib 

keeluaeg. Utiliseerimise põhjuseks võivad olla ka rasked süsteemsed haigused (pneumoonia, 

pleuriit, kasvajad jm), hiljutine operatsioon jt (Fetrow et al. 2006). 

 

Hukkumise mõiste on üpris selge – lehm ei lahku farmist elusalt. Surmajuhtumi alla 

arvatakse juhtumid, mille puhul lehm suri farmis või oli tema seisund nii äärmuslik, et ta 

eutaneeriti (Fetrow et al. 2006; Compton et al. 2017). 

 

Praakimist on võimalik klassifitseerida mitmel erineval moel. Esmalt saab praakimist 

klassifitseerida looma sihtkoha järgi ning siis põhjuste alusel. Praegu kasutatakse mitmete 

riikide süsteemides praakimise kirjeldamiseks samaaegselt nii sihtkohta kui ka põhjusi, mis 

tekitab segadust. Näiteks võib lehm ühe põhjuse tõttu liikuda erinevatesse sihtkohtadesse – 

ägeda mastiidi tõttu võib lehm farmis hukkuda, kuid farmer võib ta kroonilise mastiidi tõttu 

ka praakida ja tapamajja saata (Fetrow et al. 2006).  

 

Kuigi Fetrow et al. (2006) ei õigusta praakimise jaotamist vabatahtlikuks (ingl k voluntary) 

ja  tahtmatuks (ingl k involuntary) praakimiseks, leiavad need mõisted laialdast kasutamist 

mitmetes kirjandusallikates (Stevenson ja Lean 1998; Monti et al. 1999; Weigel et al. 2003; 

Hadley et al. 2006; Ahlman et al. 2011 jpt). 

 

Vabatahtliku praakimise korral on farmeril vaba valik, millise lehma ta karjast välja viib 

(Stevenson ja Lean 1998). Sel puhul otsustatakse tahtlikult praakida terve ja fertiilne lehm 

(Weigel et al. 2003). Vabatahtliku praakimise alla kuuluvad sellised põhjused nagu 

müümine, agressiivsus ja madal toodang (Stevenson ja Lean 1998; Fetrow et al. 2006; 

Hadley et al. 2006). Tahtmatu/sunnitud praakimine tähendab seda, et farmer peab karjast 

välja viima muidu produktiivse ja kasumliku looma, kes teatud põhjusel ei saa enam karja 

jääda. Sellisel juhul oleks praakimise tinginud põhjuse ärahoidmisel lehm saanud karja jääda 

(Stevenson ja Lean 1998; Weigel et al. 2003). Tahtmatu praakimise alla kuuluvad 

praakimised terviseprobleemide tõttu (nt mastiit, akuutsed jäsemehaigused, sigimishäired, 

teised haigused), surm jm (Stevenson ja Lean 1998; Weigel et al. 2003; Fetrow et al. 2006; 

Hadley et al. 2006). Praakimise klassifitseerimine vabatahtlikuks ja tahtmatuks ei anna aimu 
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praakimise tegelikest põhjustest, samuti on piir nende vahel sageli üsna ebaselge, mistõttu 

Fetrow et al. (2006) taunib sellist klassifitseerimist.  

 

Alternatiiv praakimise klassifitseerimisele vabatahtlikuks ja tahtmatuks oleks praakimise 

klassifitseerimine majanduslikel ja bioloogilistel e sunniviisilistel põhjustel (Monti et al. 

1999; Fetrow et al. 2006). Bioloogilistel põhjustel praakimine tähendab, et lehm ei ole enam 

võimeline edasiseks tootmiseks (Stevenson ja Lean 1998). Bioloogilisi põhjuseid esineb 

harva ning nendeks võivad olla näiteks permanentne sigimisvõime kadu, lootusetu 

prognoosiga vigastus/trauma, tuberkuloosi suhtes positiivne loom jne. Majanduslik 

praakimine tähendab, et lehm on majanduslikust seisukohast kasumlikum karjast välja viia 

ja asendada teise lehmaga (Fetrow et al. 2006; Compton et al. 2017). Fetrow et al. (2006) 

meelest pole ka see klassifitseerimine ideaalne ning tuleks siiski eelistada praakimise 

klassifitseerimist esiteks sihtkoha ja teiseks täpsemate põhjuste järgi. 

 

Karjast väljamineku põhjusteks võivad olla erinevad haigused, traumad, käitumishäired jpm 

(Fetrow et al. 2006). Praakimise põhjuste kirjeldamisel tuleb olla võimalikult täpne ning 

põhjuste raporteerimisel peab farmerile võimaldama valida mitu põhjust, sest tihti ei 

langetata otsus vaid ühe probleemi tõttu, vaid mitme probleemi kombinatsioonina. Seetõttu 

võib vaid ühe põhjuse raporteerimine anda väära info, andmata aimu tegelikest praakimise 

põhjustest (Fetrow et al. 2006). 
 

 

1.2 Praakimismäär 
 

Praakimismäär näitab praagitud lehmade osakaalu karjas (Hadley et al. 2006). 

Praakimismäära/praakimisriski ehk karja uuenemise kiiruse arvutamiseks tuleb kindlal 

ajaperioodil praagitud loomade arv jagada samal perioodil karjas olevate loomade arvuga 

ning korrutada sajaga (Fetrow et al. 2006). Ajaraamiks võib võtta aasta, mis on ka kõige 

tüüpilisem ajavahemik, kuid võib võtta mingi kindla laktatsiooniperioodi, kalendrikuu või 

täiesti vabalt valitud perioodi (nt esimesed 60 laktatsiooni päeva) kohta (Fetrow et al. 2006).  

 

1988. aastal leidis Rogers et al., et majanduslikult optimaalne praakimismäär on 25-30%. 

Aastatega see arvamus suuresti muutunud ei ole ning Hadley et al. (2006) peab optimaalseks 



  

 12 

praakimisrismääraks 19-29%. Üldiselt ollakse üksmeelel, et praakimismäär ei tohiks ületada 

30% (Allaire 1981; Congleton Jr. ja King 1984; van Arendonk 1985). Paraku kipuvad 

praktilises elus need numbrid olema oluliselt kõrgemad (Hadley et al. 2006). Hadley et al. 

(2006) korraldatud seitse aastat kestnud uurimusest selgus, et keskmine praakimismäär 

kümnes Ameerika Ühendriikide osariigis oli keskmiselt 35,1% (ilma elusloomade müügita 

keskmiselt 31,6%). 1998. aastal Austraalias läbiviidud uuringust selgus, et Austraalia 

piimaveisekarjade praakimismäär (26%) jääb soovitud vahemikku (Stevenson ja Lean 

1998). Kuigi Suurbritannia tervikuna jäi praakimismäära osas soovitusliku normi piiridesse 

(22-25%) (Brickell ja Wathes 2011), siis oli Šotimaa praakimismäär soovitust kõrgem – 

33,7% (Chiumia et al. 2013). Eesti piimaveisekarjades oli lehmade praakimismäär 2018. 

aastal 34,7%, seega üle soovitusliku piirmäära (EPJ aastaraamat 2018). Ühtlasi on täheldatud 

viimastel kümnenditel praakimismäära tõusvat trendi (De Vries et al. 2010; Socha et al. 

2015). Ka Maher et al. (2008) täheldas, et lehmade karjast väljamineku trend on pigem 

tõusutrendis Iiri veisepopulatsioonis, seda nii piima- kui ka lihaveiste hulgas. Ühtlasi on ka 

lehmade suremus karjades suurenenud (Maia et al. 2014; Compton et al. 2017; Reimus et 

al. 2017). Kõrgem praakimismäär, eriti kõrge suremuse tõttu, võib viidata ka loomade 

heaolu probleemile (Ahlman et al. 2011; de Vries et al. 2011). 

 

Bell et al. (2010) leidis, et 59% lehmadest praagiti enne 4. laktatsiooni ning USA-s on 

lehmade keskmine vanus laktatsioonides vähenenud 3,4-lt (1989) 2,8-le (2004) (Nieuwhof 

et al. 1989; Hare et al. 2006). Ka Portugalis on lehmade vähene karjas püsimine probleemiks 

– vaid 15% esmaspoegijatest jõuab 4. laktatsioonini (Rocha et al. 2010). Ameerika 

Ühendriikides läbiviidud uuringust selgus, et vaid 50% lehmadest jõuab 3. laktatsioonini ja 

see protsent kahaneb iga laktatsiooniga ning 8. laktatsioonini jõuab vaid 2% lehmadest (Hare 

et al. 2006). 

 

Dürr et al. (1997) leidis oma uuringus, et tõusnud on pigem tahtmatute praakimiste osakaal 

– nimelt kui 1981. aastal oli  sunnitud praakimisi 23%, siis 1994. aastaks oli see tõusnud 9% 

võrra (32%-ni). Seejuures on vähenenud vabatahtlike praakimiste osakaal (16%-lt 4,5%-ni). 

Tahtmatute praakimiste osakaalu suurenemist tingivad süvenevad probleemid lehmade 

taastiinestumises, halvenenud udaratervis ning jäsemehaiguste suurenemine. Tahtmatute 

praakimiste kasvav trend mõjutab suuresti farmi majanduslikku tasuvust, sest sunnitud 

praakimiste osakaalu suurenemise tõttu ei ole farmeritel võimalik teha soovitud määral 

vabatahtlikku praakimist (Dürr et al. 1997). 
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1.3 Lehmade praakimise majanduslik mõju 
 

Lehmade praakimine on majanduslikult kulukas (Fetrow et al. 2006). Kui farmis praagitakse 

lehmi liiga tihti ja kiiresti, on farmi taastootmiskulud kõrged. Teisalt, kui lehmi liiga kaua 

karjas hoida, kannatab farmi piimatoodang ja/või lehmade tiinestuvus ning aeglustub karja 

geneetiline paranemine (Hadley et al. 2006).  

 

Lehmade pikaealisus (ingl k longevity) hõlmab perioodi esimesest poegimisest kuni 

praakimiseni. Mida kauem lehmad karjas püsivad, seda rohkem on farmil võimalik teostada 

valikulist praakimist tootlikkuse parandamise eesmärgil, mis viib vanemate lehmade 

osakaalu suurenemiseni karjas. See aga mõjub positiivselt karja tootlikkusele, kuna vanemad 

lehmad toodavad rohkem piima kui esimese laktatsiooni lehmad (Rogers et al. 1988; Allaire 

ja Gibson 1992; Sewalem et al. 2008; Brickell ja Wathes 2011). 

 

Üks suuremaid farmi kululiike on praagitud lehma asemele tuleva mullika 

üleskasvatamisega seotud väljaminekud (Hadley et al. 2006). Hollandis maksab mullika 

üleskasvatamine esimese poegimiseni keskmiselt 1567 eurot (1423-1715 eurot) (Nor et al. 

2012). Lehmade eluea pikendamine võimaldab raha kokkuhoidu mullikate 

üleskasvatamiskulude arvelt (Brickell ja Wathes 2011; Archer et al. 2013). Meeles tuleb 

pidada ka seda, et praagitava lehma asendaja – enamus juhtudel esimese laktatsiooni lehm – 

toodab üldjuhul vähem piima kui praagitav lehm, ehk teisisõnu ei too ta mõnda aega farmile 

samasugust kasumit sisse kui vanem lehm (Rogers et al. 1988; Compton et al. 2017). 

Poeginud mullikad hakkavad farmile kasumit tooma alles esimese laktatsiooni järel (Bach 

2011; Archer et al. 2013). Tuleb ka meeles pidada, et kõik mullikad, kes peaksid asendama 

praagitud lehmi, ei pruugi jõuda kasumit tootvasse ikka.  

 

Kõige suurema piimatoodangu saavutab lehm 3.-4. laktatsioonil (Jingar et al. 2014; 

Vijayakumar et al. 2017). Seejuures Eesti 2018. aasta keskmine laktatsioonide arv oli 2,4 

(EPJ aastaaruanne 2018). See tähendab, et suur osa meie lehmadest ei jõua kõige suuremat 

kasumit toovasse ikka. 1984. aastal Congleton Jr. Ja King’i uurimusest selgus, et karja 

keskmise laktatsioonide arvu tõstmine 2,8 pealt 3,3 peale tõstis farmi kasumlikkust 29,92 

dollari võrra lehma kohta aastas, mis on inflatsiooni kalkulaatori (www.saving.org) 

andmetel 2018. aastal võrdne 70 dollari ja 57 sendiga.  
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Majanduslikus mõttes on kasumlikum praakida (vaba)tahtlikel põhjustel (Rogers et al. 1988; 

Stevenson ja Lean 1998; Hadley et al. 2006). Näiteks mullikate müük suurendab otseselt 

ettevõtte tulubaasi (Compton et al. 2017). Samuti on madalama toodanguga lehmade karjast 

väljaviimine farmi tootlikkust silmas pidades kasulik (Sewalem et al. 2008). Vähendades 

tahtmatute praakimiste osakaalu, saab tõsta vabatahtlike praakimiste osakaalu (Van 

Arendonk 1985). 

 

Lehmade kõrgema produktiivse eluea korral tekib farmil mullikate ülejääk. Nende müük on 

farmile potentsiaalne tuluteenimise võimalus. Üleliigsed mullikad võib ära kasutada karja 

suurendamiseks või müügiks; samuti võimaldab mullikate suurem varu potentsiaalselt 

teostada rohkem tahtlikku praakimist parandamaks karja geneetikat (Archer et al. 2013).  

 

 

1.4 Praakimise põhjused 
 

Piimalehmade praakimise põhjused on viimastel kümnenditel drastiliselt muutunud 

(Compton et al. 2017). Eeskätt on vähenenud vabatahtliku praakimise osakaal. Seda 

illustreerivad järgmised uuringud, kus on vaadatud piimatoodangu tõttu praakimise 

osakaalu. Piimatoodangu tõttu praakimine on pigem langevas trendis (Dürr et al. 1997). 

1972. aastal leidsid Van Vleck ja Norman, et 32,5% lehmi praagiti madala toodangu tõttu. 

Ka Milian-Suazo et al. väitis oma 1989. aastal avaldatud uuringus, et madal piimatoodang 

on üks sagedasemaid praakimise põhjuseid piimaveiste hulgas. Tänapäeval on 

piimatoodangu tõttu praakimine pigem harv. Dechow ja Goodling (2008) järeldasid oma 

uurimusest, et vaid 7,7% lehmadest praagitakse madala toodangu pärast. Ka Eestis on 

madala toodangu tõttu praakimine pigem harv ning 15 aasta jooksul ei ole see oluliselt 

muutunud. 2002. aastal praagiti madala toodangu tõttu vaid 6,2% (EPJ aastaraamat 2002) ja 

2018. aastal 5,7% lehmadest (EPJ aastaraamat 2018) . 

 

Üheks probleemiks lehmade karjast väljamineku põhjuste registreerimisel on see, et farmeril 

ei ole tihti võimalik registreerida mitut karjast väljamineku põhjust (Fetrow et al. 2006), kuid 

enamasti on praakimisotsus mitmepõhjuseline (Monti et al. 1999; Fetrow et al. 2006). 

Bascom ja Young (1998) tuvastasid oma uuringus, et farmerid märkisid kaks 

praakimispõhjust 35%-l praagitavatest lehmadest ning lausa kolm põhjust 11% praakimise 
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juhtudel. Sellistel juhtudel, kus pole võimalik mitut väljamineku põhjust raporteerida, 

märgib farmer praakimise põhjuseks tavaliselt kõige olulisema, mis tegelikult ei pruugi olla 

primaarne karjast väljamineku põhjus (Fetrow et al. 2006). 

 

Sagedamini raporteeritud lehmade karjast väljamineku põhjused on müük, madal toodang, 

sigimishäired, udara, jalgade või sõrgade halb konformatsioon, mastiit, haigus, trauma, surm 

(Fetrow et al. 2006). Neist enamlevinumad põhjused piimakarjades on sigimishäired, 

jäsemehaigused ja halb udaratervis (Bascom and Young 1998; Whitaker et al. 2004; 

Chiumia et al. 2013). 

 

Praakimise põhjused olenevad suuresti lehma vanusest (Milian-Suazo et al. 1988; Monti et 

al. 1999). Sigimishäired on esimese ja teise laktatsiooni lehmade seas üks olulisim 

väljamineku põhjus (Milian-Suazo et al. 1988; Pinedo et al. 2010). Madala toodangu tõttu 

praakimise risk on väiksem vanematel  ning kõrgem esimese laktatsiooni lehmadel (Dürr et 

al. 1997). Heise et al. (2016) leidis, et kõige märkimisväärsemad erinevused esimese 

laktatsiooni ja vanemate lehmade karjast väljamineku põhjuste osas on järgmised: esimese 

laktatsiooni lehmi praagitakse palju rohkem madala toodangu ja halva lüpstavuse tõttu ning 

rohkem kui kaks laktatsiooni karjas püsinud lehmi praagitakse enam ainevahetushaiguste, 

udarahaiguste, vanuse ja muude haiguste tõttu. Ka Beaudeau et al. (1995) leidis, et vanemaid 

lehmi praagitakse rohkem mastiidi tõttu. Heise et al. (2016) ei leidnud vanusega seostuvaid 

erinevusi sigimishäirete, jäsemehaiguste ja -traumade tõttu praakimises. Seevastu Seegers et 

al. (1998) leidis, et jäsemehaiguste ja -traumade tõttu praagitakse rohkem vanemaid lehmi. 

  

Praakimise põhjused on erinevad ka laktatsioonijärkude kaupa. Laktatsiooni varajases järgus 

esineb kõige sagedamini praakimist hukkumise, trauma ja haiguste tõttu. Praakimise risk 

madala toodangu ja sigimishäirete tõttu suureneb pärast poegimist (Pinedo et al. 2010). 

Noorematel (kõrgema piimatoodanguga) lehmadel on sigimishäirete tõttu praakimise risk 

kõrgem pigem hilisemas laktatsioonijärgus (Seegers et al. 1998; Pinedo et al. 2010). 

Esmaabi tõttu praakimisi esineb rohkem varajases laktatsioonstaadiumis nooremate lehmade 

seas (Seegers et al. 1998). Sol et al. (1984) leidis oma uurimuses, et sigimishäirete tõttu 

praagitakse lehmi pigem laktatsiooni hilisemas faasis. Ta seostas seda nähtust sellega, et 

laktatsiooni lõpufaasis on lehmad heas konditsioonis ning tapamajast saadav tulu kõige 

suurem. Udarahaiguste ja jäsemeprobleemide tõttu lähevad lehmad karjast sagedamini välja 

varajases laktatsioonifaasis ning pigem on praakimisrisk nende põhjuste puhul suurem 
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vanematel lehmadel (Seegers et al. 1998). Ka Neerhof et al. (2000) leidis, et mastiidi tõttu 

praagitakse pigem vanemaid lehmi, kuid tema täheldas, et see toimub sagedamini 

laktatsiooni teisel poolel. Vahetult pärast poegimist on sagedased karjast väljamineku 

põhjused raske poegimine, mastiit ja nisade traumad (Sol et al. 1984). 

 

Praakimise põhjused sõltuvad suuresti ka piimaveise tõust (Pinedo et al. 2014). Eesti 

paremates piimaveisefarmides hiljuti läbiviidud uuringus selgus, et kolm kõige olulisemat 

karjast väljamineku põhjust Eesti holsteini tõugu lehmadel (EHF) olid jäsemete probleemid 

(25,3%), sigimisprobleemid (17,8%) ja mastiit (16,7%). Seevastu olid Eesti punast tõugu 

(EPK) lehmade kõige sagedasemad praakimise põhjused mastiit (27,1%), jäsemete 

probleemid (16,0%) ja sigimisprobleemid (15,1%) (Tänavots et al. 2018).  Tõugudevahelist 

erinevust täheldasid ka Bascom ja Young (1998), kes leidsid, et kõrgetoodangulistes 

Holsteini karjades esines vähem praakimisi mastiidi ja piimatoodangu tõttu võrreldes teist 

tõugu karjadega. Tänavots et al. (2018) uuringus selgus ka, et madala piimatoodangu tõttu 

praakimine erines suuresti tõugude lõikes. EPK tõugu lehmi praagiti madala toodangu tõttu 

rohkem (keskmiselt 20,3%) kui EHF tõugu lehmi (keskmiselt 10,3%). Lisaks selgus, et 

mastiidi tõttu praakimine suurenes EHF puhul vanemates laktatsioonides, kuid mitte EPK-l 

(Tänavots et al. 2018). 

 

2006. aastal võrdles Hadley et al. erinevate praakimispõhjuste esinemist sõltuvalt farmi 

suurusest. Oma uurimuses järeldas ta, et alla 300 lüpsilehmaga karjas olid peamised 

praakimise põhjused „trauma või muu“ (25,8-27,4%) ja „sigimishäired“ (18,1-19,5%). Karja 

suurenedes vähenes traumade kui väljamineku põhjuse osakaal märgatavalt (27,4%-lt 

23,3%-ni), kuid esimesele kohale jäi see sellegipoolest. Kõige suuremates karjades (üle 600 

lüpsilehma) esines teise peamise praakimise põhjusena surm (16,4%) ning kolmandat, 

neljandat ja viiendat kohta jagasid madal piimatoodang (13,4%), sigimishäired (13,4%) ja 

mastiit (13,4%). 

 

Praakimise põhjused võivad olla erinevad mahefarmides. Fall et al. (2008) ei leidnud Rootsi 

mahefarme ja tavafarme (ingl k conventional dairy herds) võrreldes suuri erinevusi 

praakimise põhjustes. Rozzi et al. (2007) leidis, et Kanada mahepiimafarmides olid kõige 

sagedasemateks praakimise põhjusteks sigimishäired ja mastiit, neile järgnesid jäsemete 

probleemid ning madal piimatoodang. Kuigi Hamilton et al. (2006) mastiitide tõttu 

praakimiste esinemissageduses olulist erinevust mahefarmide ja tavafarmide vahel ei 
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märganud, siis Ahlman et al. (2011) leidis, et  Rootsi mahefarmides praagiti halva 

udaratervse tõttu enam loomi kui tavafarmides, vastavalt 26,7% ja 20,6%. Kui tavafarmides 

olid praakimise põhjustest esikohal sigimishäired (25,9%), siis mahefarmides jäi see teisele 

kohale (23,6%). Madala toodangu tõttu praakimine jäi kolmandale kohale mõlemat tüüpi 

farmides (mahefarmides 8,3% ja tavafarmides 8,8%). Kuigi jäsemeprobleemide tõttu 

praakimine jäi mõlemat tüüpi farmides neljandale kohale, praagitakse tavafarmides 

jäsemeprobleemide tõttu rohkem loomi kui mahefarmides (vastavalt 5,9% ja 5,0%). 

 

Lehmade praakimise põhjused sõltuvad ka farmi toodangu tasemest. Nimelt leidsid Bascom 

ja Young (1998), et kõrgetoodangulistes Holsteini karjades esines rohkem abortide tõttu 

praakimisi ning vähem mastiidi tõttu praakimisi kui madalama toodanguga karjades.  

 

 

1.4.1 Lehmade praakimise põhjused Eestis 

 

2018. aastal oli Eestis Põllumajandusloomade Jõudluskontrollis registreeritud 81 821 lehma, 

neist praagiti kokku 28 388 lehma (v.a elusmüügi tõttu) ehk 34,7%. Karjast väljamineku 

põhjustest olid esikohal sigimisprobleemid ning jäsemehaigused ja -vead (mõlemad 19,0%), 

nendele järgnesid udarahaigused ja -vead (18,6%). Palju esines ka traumade (11,6%) ja 

ainevahetushaiguste (10,9%) tõttu praakimisi.  Lehmade keskmine vanus praakimisel oli 5 

aastat ja 1 kuu (tabel 1). 

 

Tabel 1. Eesti piimalehmade karjast väljamineku põhjused 2018. aastal (EPJ aastaraamat 

2018)  

Põhjus Arv % Praagitud lehmade keskmine 
vanus aastates (a) ja kuudes (k) 

Vanus 341 1,2 9 a 11 k 
Madal toodang 1630 5,7 4 a 3 k 
Sigimisprobleemid 5406 19,0 5 a 1 k 
Udarahaigused ja vead 5290 18,6 5 a 4 k 
Jäsemete haigused ja vead 5381 19,0 5 a 3 k 
Ainevahetushaigused 3085 10,9 5 a 0 k 
Muud haigused 2303 8,1 4 a 8 k 
Traumad 3285 11,6 4 a 8 k 
Muud põhjused 1667 5,9 4 a 9 k 
Kokku 28388 100,0 5 a 1 k 
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Võrreldes 2017. aastaga sagenes 2018. aastal jäsemehaiguste tõttu praakimine ning vähenes 

udarahaiguste ja -vigade tõttu praagitud lehmade osakaal (tabel 2). Sellegipoolest olid 

suuremas osas peamised väljamineku põhjused aastatel 2013-2018 jäänud samaks – 

udarahaigused ja -vead, sigimisprobleemid ning jäsemete haigused olid nendel aastatel kolm 

peamist väljamineku põhjust (EPJ aastaraamat 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Ka 2003. 

aastal olid peamised lehmade praakimise põhjused udarahaigused (26,1%), ahtrus (24,6%), 

muud põhjused (13,0%) ja jäsemehaigused (11,9%) (EPJ aastaraamat 2003), praagitud 

lehmade keskmine vanus oli siis 6 aastat ja 6 kuud ja aasta jooksul praagiti 26,6% 

aastalehmadest. 

 

Tabel 2. Eesti piimalehmade karjast väljamineku põhjused aastatel 2013-2018 (EPJ 

aastaraamat 2013,  2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Põhjus % % % % % % 

Udarahaigused ja -vead 20,5 21,6 21,3 21,1 20,4 18,6 
Sigimisprobleemid 19,0 18,7 19,6 18,9 19,0 19,0 
Jäsemete haigused 16,3 17,6 16,5 17,8 17,9 19,0 
Traumad 11,4 10,9 10,7 11,2 11,1 11,6 
Ainevahetushaigused 11,5 11,0 9,7 10,6 10,6 10,9 
Muud haigused 7,6 7,4 7,5 7,4 7,8 8,1 
Muud põhjused 6,2 5,8 7,6 5,9 6,0 5,9 
Madal toodang 5,8 5,3 5,3 5,6 5,6 5,7 
Vanus 1,7 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2 
Kokku praagitud piimalehmi*  29,9 34,5 35,4 35,6 31,6 34,7 

* v.a elusmüügi tõttu praagitud lehmad 

 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli  2017. ja 2018. aastaraamatutest nähtub, et nii 

lehmade üldine eluiga kui ka produktiivne eluiga on langevas trendis. Kui aastal 2013 olid 

need vastavalt 1958 ja 1113 päeva, siis aastaks 2018 on need näitajad alanenud vastavalt 

1851-le ja 1051-le päevale. See tähendab, et viie aastaga on lehmade keskmine eluiga 

kahanenud 107 päeva ja produktiivne eluiga 62 päeva võrra. Seevastu elueatoodang on 

tõusvas trendis: 2013. aastal oli see 23 869 kg ning 2018. aastaks tõusis 26 900 kg-le ehk 

viie aastaga on elueatoodang keskmiselt suurenenud 3031 kg võrra.  
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1.5 Lehmataseme praakimise riskitegurid  
 

Erinevates uuringutes on tuvastatud erinevaid lehmade praakimise riskitegureid. On leitud, 

et lehma madalam piimatoodang, lühem laktatsioon (võrreldes eelmise laktatsiooniga) ning 

poegimise aastaaeg on olulised praakimisega seotud tegurid (Milian-Suazo et al. 1989). 

Hadley et al. (2006) lisas riskiteguritena ka lehma vanuse ehk laktatsiooninumbri. Monti et 

al. (1999) on koostanud kirjanduse ülevaate põhjal tabeli kõikidest potentsiaalsetest lehmade 

praakimise riskiteguritest, milleks on mõne haiguse esinemine, mastiit, kõrge somaatiliste 

rakkude arv (SRA) piimas, nisade vigastused, hüpokaltseemia, ketoos, sõrgade ja jalgade 

probleemid, raske poegimine, päramiste peetus, abort, pikem poegimisvahemik, kõrgem 

seemendusindeks (seemenduste arv tiinestumise kohta), pikem uuslüpsiperiood (mittetiine 

periood), pneumoonia ja madal piimatoodang.  

 

Eestis läbiviidud uuringus on leitud, et kõige enam mõjutavad praakimisotsust farmi suurus, 

laktatsiooninumber ja aeg poegimisest. Olulist seost ei täheldatud aastaaja ja 

praakimisotsuse vahel (Tänavots et al. 2018). 

 

 

1.5.1 Poegimisaeg ja praakimine 

 

Milian-Suazo et al. (1989) ning Dechow ja Goodling (2008) leidsid oma uuringutes 

(vastavalt New York’is ja Pennsylvanias), et suvel poegimine on seotud kõrgema 

praakimisriskiga. Samas tõestas Hadley et al. (2006) oma uuringuga vastupidist. Tema 

leidis, et kui poegimisperiood langeb suve-sügise peale (10 osariigis üle terve USA), on 

lehmadel väiksem praakimisrisk. New York (NY) ja Pennsylvania kuuluvad enam-vähem 

ühte kliimavöötmesse (vastavalt Köppeni kliimaklassifikatsioonile on NY subtroopiline ja 

Pennsylvania parasvöötme ja subtroopilise piiril) (Dechow ja Goodling 2008). Hadley et al. 

(2006) uuringusse kaasatud 10 osariiki kuulusid nii parasvöötmesse kui ka subtroopilisse 

kliimavöötmesse. 
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1.5.2 Vanuse mõju praakimisele 

 

Praakimisrisk oleneb lehma vanusest (van Arendonk ja Dijkhuizen 1985; Milian-Suazo et 

al. 1988; Monti et al. 1999; Hadley et al. 2006). Mida kõrgem vanus ja sellest tulenevalt ka 

laktatsiooninumber, seda kõrgem on lehma praakimisrisk (van Arendonk ja Dijkhuizen 

1985; Hadley et al. 2006; Bell et al. 2010). Igal järgneval laktatsioonil pärast esimest 

suureneb praakimisrisk 20-30% võrra (Hadley et al. 2006). Kakskümmend aastat tagasi 

leidsid Stevenson ja Lean (1998) jällegi, et kuni 3. laktatsioonini püsis praakimisrisk 6,8% 

juures, kuid sealt edasi kuni 9. laktatsioonini tõusis praakimisrisk iga laktatsiooniga järk-

järgult üle 30%. Tõenäoliselt ei olnud tol ajal laktatsiooninumbri kasvades praakimisriski 

suurenemine nii ilmne, kuid hilisemad uuringud pigem kinnitavad, et iga laktatsiooniga 

suureneb praakimisrisk märgatavalt. Dechow ja Goodling (2008) kinnitasid 

laktatsiooninumbri ning praakimisriski vahelist positiivset seost. Nemad leidsid oma 

uuringus, et esimesel laktatsioonil oli lehmade praakimisrisk 17,7%, kuid kolmanda ja 

vanema laktatsiooni lehmade hulgas oli see 46%. Sarnaseid tulemusi leidis ka De Vries et 

al. (2010) oma uurimusest - esimesel laktatsioonil oli lehmade praakimisrisk 29,2% ning 

kolmandaks laktatsiooniks oli see tõusnud 46,4%-ni. Praakimisriski suurenemine lehma 

vanusega on ilmselt seotud ka asjaoluga, et vanuse suurenedes kasvavad ka terviseriskid, 

näiteks traumad, haigused, udaraprobleemid ja sigimishäired (van Arendonk ja Dijkhuizen 

1985). 
 

 

1.5.3 Praakimine laktatsioonijärkude kaupa 

 

Üks kriitilisemaid perioode lüpsilehma elus on kolm nädalat enne kuni kolm nädalat pärast 

poegimist ehk üleminekuperiood. Sel perioodil on lehm kõige vastuvõtlikum erinevatele 

haigustele (sh ainevahetushaigustele) (Goff ja Horst 1997). Godden et al. (2003) ja Heise et 

al. (2016) leidsid oma uurimustes, et kõige suurem praakimisrisk esineb vahetult pärast 

poegimist, seejärel see väheneb ja püsib ühtlasena läbi terve laktatsiooni ning hakkab taas 

suurenema laktatsiooni hilisemas järgus. 
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1.5.4 Piimatoodangu mõju praakimisele 

 

Hadley et al. (2006) leidis, et kõrgema piimatoodanguga lehm, kes toob sellega farmile 

suuremat kasumit sisse, saab väiksema tõenäosusega praagitud kui samas karjas sama 

tervisestaatuse juures, kuid väiksema piimatoodanguga lehm. Ka Gröhn et al. (1997) 

kinnitas Hadley leidu – lehma kõrgem piimatoodang eelmise laktatsiooni 305. päeval omab 

kaitsvat mõju tema praakimisele. 

 

2013. aastal leidis Chiumia et al. (2013), et kiire piimatoodangu suurenemine 

laktatsiooniperioodi jooksul suurendab lehma praakimisriski udaraprobleemide tõttu. See 

risk on lausa 5 korda kõrgem kiire piimatoodangu suurenemisega lehmadel võrreldes 

stabiilse piimatoodanguga lehmadega. 
 

 

1.5.5 Sigimisstaatuse seos lehma praakimisega 

 

Sigimisprobleemid on üks olulisim piimalehmade praakimise põhjus (Beaudeau et al. 1993).  

Kõrgem seemendusindeks ja tiinestumisraskused on riskiteguriks lehmade praakimisele 

(Bell et al. 2010; De Vries et al. 2010). Van Arendonk ja Dijkhuizen (1985) arvasid, et kui 

eelmisel laktatsioonil lehm küll tiinestus, kuid vajas tiinestumise jaoks rohkem seemendusi 

kui keskmine lehm selles karjas, vaadati teda järgmisel laktatsioonil karja jätmise mõttes 

kriitilisema pilguga. Chiumia et al. (2013) uuringust selgus, et keskmisest kõrgema 

kehakonditsiooni indeksiga lehmad praagitakse sigimishäirete tõttu viis korda suurema 

tõenäosusega kui keskmise kehakonditsiooni indeksiga lehmad. 

 

Tiinuse diagnoosimisel kinnitust saanud tiinus oli protektiivne faktor praakimise suhtes 

(Pinedo et al. 2014). Võrreldes tiineks tunnistatud lehmadega oli mittetiinetel lehmadel 2,7-

6,7 korda kõrgem praakimisrisk (De Vries et al. 2010).  

 

Pikem uuslüpsiperiood (aeg poegimisest tiinestumiseni) on oluline riskifaktor praakimisele 

(Schneider et al. 2007; Bell et al. 2010), suurendades riski praakimisele igas laktatsioonis 

lehmadel. Selliste loomade karjast väljamineku riski suurendab veelgi mastiidi põdemine, 

seda eriti varajases laktatsioonijärgus (Schneider et al. 2007). Võrreldes pika 

uuslüpsiperioodiga lehmadega on tiinete lehmade praakimise risk hukkumise, 
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sigimishäirete, traumade/muude põhjuste, madala piimatoodangu ja mastiidi tõttu väiksem 

(Pinedo et al. 2010). 

 

Valdmann et al. (2018) leidis, et mitme probleemi koosmõjul (kliiniline haigus ja 

tsütoloogiline endometriit) vähenes drastiliselt lehma sigivus ning suurenes praakimisrisk. 

Oma uurimuses leidis Gröhn et al. (1998), et metriit üksi ei ole oluline praakimise riskitegur. 

Varasem uuring on aga vastupidist leidnud - metriit oli selles uuringus oluliseks praakimise 

riskiteguriks (Milian-Suazo et al. 1988). 

 

Palju on vaieldud ka munasarja tsüstide kui praakimisriski suurendava teguri üle (Beaudeau 

et al. 2000). Mõned autorid leidsid, et see suurendas lehma karjast väljamineku riski (Erb et 

al. 1985) ning teised jällegi, et munasarja tsüstide esinemine oli protektiivne tegur (Martin 

et al. 1982). Gröhn et al. (1998) ja Beaudeau et al. (2000) põhjendasid neid vastakaid 

arvamusi sellega, et tõenäoliselt viivad munasarja tsüstid kaudselt praakimiseni raskendatud 

tiinestumise tõttu ning seetõttu ei peeta munasarjatsüste otseseks praakimist soodustavaks 

riskiteguriks. 

 

Raske poegimine on otsene riskitegur praakimisele igas vanuses ja laktatsioonis lehmadele 

(Beaudeau et al. 2000; De Vries et al. 2010). Ka Bell et al. (2010) leidis oma uurimuses, et 

abistatud poegimine on potentsiaalne riskifaktor praakimisele. Samuti leidis ta, et praakimise 

riskiteguriks on ka abort. Ka kaksikute emadel on 23-46% kõrgem praakimisrisk võrreldes 

üksikjärglase sünnitanud lehmadega (De Vries et al. 2010). See risk on oluliselt suurem 

esmaspoegijate seas (De Vries et al. 2010). 

 

 

1.5.6 Udarahaiguste ja –probleemide seos lehmade praakimisega 

 

Kõrge somaatiliste rakkude arv (SRA) piimas on oluline praakimise riskitegur lehmadel. 

Nimelt kui lihtsalt kõrge piima SRA ei vii alati praakimisotsuseni, viitab see halvale 

udaratervisele ning suuremale mastiidiriskile, mis omakorda suurendab praakimise 

tõenäosust (Nor et al. 2014). Ka Chiumia et al. (2013) ning Brickell ja Wathes (2011) leidsid, 

et kõrge piima SRA oli üks olulisimaid praakimise põhjuseid. 
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Kuigi piima SRA-d ja lehmade praakimisriski seost käsitlevad kirjandusallikad kipuvad 

olema vastuolulised (Monti et al. 1999), siis Dohoo ja Martin (1984) leidsid, et kõrge piima 

SRA oli seotud kõrgema praakimisriskiga, seda eriti hilises laktatsioonifaasis lehmadel. 

Keskmisest kõrgema somaatiliste rakkude arvuga lehmad praagitakse 1% suurema 

tõenäosusega kui keskmise SRA tasemega lehmad (Hadley et al. 2006).  

 

Kliiniline mastiit vähendab lehma karjaspüsivuse tõenäosust (Beaudeau et al. 1993; Seegers 

et al. 1998). Mastiiti põdevatel ja laktatsiooni jooksul udarapõletikku põdenud lehmadel oli 

suurem praakimisrisk võrreldes mastiiti mittepõdenud lehmadega ning see risk püsis läbi 

terve laktatsiooni (Dohoo ja Martin 1984; Gröhn et al. 1997; Gröhn et al. 1998; Neerhof et 

al. 2000; Bell et al. 2010). Neerhof et al. (2000) täheldas, et eelmisel laktatsioonil ravitud 

mastiidijuht ei mõjutanud järgmisel laktatsioonil mastiidi tõttu praakimise tõenäosust. 

 

Lehma risk mastiidi tõttu praakimiseks oli kõrgem kui mastiit tekkis kinnisperioodil või kuni 

45 päeva pärast poegimist (sõltumata asjaolust, kas loom oli esmapoegija või korduvpoegija) 

(Beaudeau et al. 1995).  

 

Kuigi Bigras-Poulin et al. (1985) ei leidnud, et nisa trauma oleks praakimise riskitegur, on 

paljud teised autorid leidnud vastupidist. Nimelt nisade traumad (Milian-Suazo et al. 1988; 

Beaudeau et al. 1995) ning halb udarakonformatsioon suurendavad lehmade praakimisriski 

(Caraviello et al. 2003). 

 

 

1.5.7 Jäsemehaigused ja lehmade praakimine 

 

Jäsemeprobleemide ja praakimise riski osas on varasemad uuringud vastuoluliste 

tulemustega. Dohoo ja Martin (1984) ning Milian-Suazo et al. (1988) leidsid oma 

uuringutes, et jäsemeprobleemidega lehmadel oli suurem tõenäosus praakimiseks, kuid 

Beaudeau et al. (1995) ei leidnud mingit seost jäsemeprobleemide ja praakimisriski vahel. 

Ka Martin et al. (1982) järeldas oma uurimuses, et jäsemehaiguste esinemine eelneva 

laktatsiooni jooksul oli suuremaks riskiks praakimisele. Seda vastuolu võib ehk seletada 

sellega, et paljud jalgadega seonduvad probleemid jäävad subkliinilisteks ning farmerid ei 

tea nendega praakimisotsuse tegemisel arvestada (Beaudeau et al. 1993). 
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1.5.8 Ainevahetushaigused ja lehmade praakimine 

 

Hüpokaltseemia suurendab lehmade praakimise riski (Dohoo ja Martin 1984; Milian-Suazo 

et al. 1988). Lehmad, kellel esines hüpokaltseemia, praagitakse suurema tõenäosusega 

esimese 30 laktatsioonipäeva jooksul võrreldes lehmadega, kellel ei ole poegimishalvatuse 

episoodi esinenud. Kõrgem risk hüpokaltseemia tõttu praakimiseks püsib ka laktatsiooni 

hilisemas faasis (Gröhn et al. 1998). Praakimisrisk oli eriti kõrge lehmadel, kes olid haiguse 

tõttu jäänud lamama (Dohoo ja Martin 1984; Milian-Suazo et al. 1988). Neves et al. (2018) 

leidis, et poegimisjärgse kaltsiumi kõrgema plasma kontsentratsiooniga vanematel lehmadel 

oli suurem tõenäosus praakimiseks. 

 

Ketoosi esinemise ja praakimise vahel ei ole leitud üheseid seoseid (Beaudeau et al. 1993; 

Monti et al. 1999). Dohoo ja Martin (1984) ei täheldanud, et ketoos üksi oleks otsene 

riskitegur praakimisele, vaid tõid välja, et pigem toimub praakimine kaudselt vähenenud 

piimatoodangu tõttu. Samas Milian-Suazo et al. (1988) ja Gröhn et al. (1998) täheldasid 

positiivset korrelatsiooni ketoosi esinemise ja kõrgenenud praakimisriski vahel. Ketoosi 

tõttu praakimise risk püsib stabiilselt kõrgem läbi terve laktatsiooni sõltumata 

piimatoodangust ja sigimisstaatusest (Gröhn et al. 1998; Rajala-Schultz ja Gröhn 1999). 

 

Libediku  paigaltnihkumine oli nii otseseks kui ka kaudseks praakimise riskiteguriks  

(Beaudeau et al. 2000), seda eriti varajases laktatsioonifaasis ning kohe pärast selle tekkimist 

(Gröhn et al. 1998). Kaudselt on see riskiteguriks praakimisele läbi vähenenud 

piimatoodangu (Geishauser et al. 1998). Siiski ei leidnud Dohoo ja Martin (1984) seost 

libediku paigaltnihkumise ja praakimisriski vahel. 

 

 

1.6 Lehmade praakimise karjataseme riskitegurid  
 

Oluliselt vähem on avaldatud uuringuid, mis käsitlevad piimalehmade karjataseme 

praakimise riskitegureid. Karjataseme riskitegurite teadmine aitaks optimeerida karja 

praakimismäära ning annaks juhiseid karja hea sigimise, piimatoodangu, tervise ja 

bioturvalisuse tagamiseks (Nor et al. 2014). 
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Lehmade praakimise otsust mõjutavad farmi juhtimine ja eesmärgid (karja geneetiline 

paranemine, majanduslikud eesmärgid) (Monti et al. 1999). Praakimise otsuse langetamise 

jaoks peaksid farmerid kirja panema ja monitoorima iga looma haigestumist, haiguse kulgu, 

sigimisnäitajaid ning kasutama seda infot ühtse tervikuna (Gröhn et al. 1998; Fetrow et al. 

2006). Praakimisel arvestatakse ka looma vanust, laktatsioonifaasi, piimaproduktsiooni ja 

reproduktsiooninäitajaid (Bascom ja Young 1998; Gröhn et al. 1998). Ka farmeri suhtumine 

ning teadmised mõjutavad praakimist (Bigras-Poulin et al. 1985; Beaudeau et al. 1996). 

Praakimise otsust mõjutavad ka majanduslikud tegurid (piima hind, praagitava looma 

väärtus, asendusmullikate üleskasvatamise kulud) (McCullough ja DeLorenzo 1996). 

 

Karja kõrgem piima somaatiliste rakkude arv on üks lehmade praakimise riskiteguritest (Nor 

et al. 2014). Ka Barkema et al. (1998) kinnitas, et kõrge SRA-ga karjades oli lehmadel 

suurem praakimisrisk. 

 

Mõned uuringud on leidnud, et karja piimatoodangu suurus ei mõjuta karja keskmist 

praakimisriski ega lehmade karjaspüsivust (van Arendonk ja Dijkhuizen 1985; Stott 1994), 

kuid Weigel et al. (2003) leidis tugeva positiivse korrelatsiooni kõrgema piimatoodangu 

ning tahtmatu praakimise protsendi vahel. Suuremates karjades oli kõrgem toodang seotud 

lehmade kõrgema praakimisriskiga (Weigel et al. 2003). Bascom ja Young (1998) 

tuvastasid, et kõrgetoodangulistes farmides oli kõrgem praakimisrisk. Ka hilisemates 

uuringutes on selles osas leitud vastuolulisi seoseid. Nimelt Smith et al. (2000) ja Hadley et 

al. (2006) jõudsid oma uuringutes järeldusele, et madalama piimatoodanguga farmides oli 

praakimismäär väiksem kui kõrgetoodangulistes farmides. Samas just vastupidist tõestas 

Pinedo et al. (2010), kes leidis, et kõrgetoodangulistes farmides oli lehmadel pigem 

madalam praakimisrisk. On leitud, et kõrgetoodanguliste lehmade puhul vähendab 

praakimise riski ventilaatorite, vihmutite, isesulguvate väravate ning poegimissulgude 

kasutamine (Weigel et al. 2003).  

 

Ka farmi suurus omab mõju lehmade praakimisriskile - suuremates farmides on kõrgem 

lehmade praakimisrisk (Hadley et al. 2006). Praakimisriski vähendav tegur oli ka väiksem 

lehmade arv töötaja kohta ning pereliikmetest tööjõu kasutamine (Weigel et al. 2003). Lisaks 

leidsid Hadley et al. (2006) ja Nor et al. (2014), et praakimisrisk sõltus ka farmi 

eesmärkidest. Nimelt suurenevates farmides oli lehmade praakimisrisk väiksem. 
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Praakimisrisk sõltub ka farmi avatusest – avatud karjades ehk karjades, kuhu osteti uusi 

loomi, oli 1,6% kõrgem praakimisrisk kui suletud farmides (Nor et al. 2014). 

 

Üks märkimisväärsemaid praakimise riskitegureid on karjas kasutusel olev tiinestamise 

meetod. Nimelt selgus Weigel et al. (2003) uuringust, et kõikides (100%) farmides, kus oli 

kasutusel kunstlik seemendamine, oli lehmade karjast väljamineku risk väiksem võrreldes 

farmidega, kus olid kasutusel muud tiinestamise meetodid, nt naturaalne paaritus. 

 

On leitud seos karja praakimismäära ja poegimisvahemiku vahel. Karja keskmise 

poegimisvahemiku pikenemine 10 päeva võrra seostub karja kõrgema praakimisriskiga (Nor 

et al. 2014). 

 

Weigel et al. (2003) leidis, et päevane lüpsikordade arv mõjutab sunnitud praakimiste riski. 

Praakimisrisk oli kõrgem karjades, kus lehmi lüpsti kolm korda päevas. Tänavots et al. 

(2018) leidis, et suurema lüpsikordade arvuga (3 ja enam lüpsi päevas ning robotlüps) 

farmides praagiti lehmi mastiidi tõttu vähem. 

 

Praakimisotsused ja kriteeriumid sõltuvad suuresti farmerist endast. Farmer on see, kes 

otsustab, milliste kriteeriumite alusel praakimine toimub. See tähendab, et farmi 

juhtumisviisist sõltub, mis tingimustel ja põhjustel lehmi praagitakse (Beaudeau et al. 1996). 

Farmeri vanus oli seotud lehmade karjaspüsivusega. Mida vanem oli farmer, seda kauem 

püsisid lehmad karjas, eeldatavasti põhjusel, et vanem farmer võtab farmi omamist kui 

elustiili ja mitte kui äri (Alvåsen et al. 2018). Bigras-Poulin et al. (1985) leidis, et kõrgem 

praakimisrisk esines farmides, kus farmer oli rahulolev, farm on väike ning omab suurt 

territooriumi.  

 

Alvåsen et al. (2018) tuvastas oma uuringus, et karjatervisealast nõustamisteenust 

kasutavates karjades on lehmade karjaspüsivus väiksem. Selline seos oli tingitud tõigast, et 

karjatervise nõustamise teenust kasutasid farmid, kus oli rohkem probleeme ning nende 

lahendamiseks võidi teostada lühikese aja jooksul suurem arv praakimisi. Samas 

sigimisnõustaja kasutamine mõjus positiivselt lehmade karjaspüsivusele. Karjades, kus 

haige lehma avastamise järel kutsuti esimese asjana kohale veterinaar, oli ka lehmade 

praakimisrisk väiksem (Alvåsen et al. 2018).  
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2. UURIMISTÖÖ EESMÄRGID 
 

Uurimistöö eesmärgid olid: 

 

• tuvastada Eesti piimaveisefarmides lehmade keskmine eluea pikkus ja selle 

varieeruvus farmide lõikes; 

• analüüsida, millised on lehmade keskmist eluea pikkust mõjutavad karjataseme 

riskitegurid. 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

3.1. Uuritav populatsioon 
 

Eesti Põllumaandusloomade Jõudluskontrolli AS-ist (EPJ) teostati päring 2015., 2016. ja 

2017. aastal jõudluskontrolli teostavate karjade kohta, kellel nimetatud kolmel aastal oli 

karjas vähemalt 20 aastalehma. Väiksemad karjad jäeti välja põhjusel, et karjataseme 

näitajate (sh lehmade keskmine vanus praakimisel) osas on juba üksikute loomade 

andmepunktidel suur mõju karja keskmistele näitajatele. Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ametist (PRIA) teostati päring loomade kohta perioodil 1. jaanuar 2015 kuni 

31. detsember 2017. PRIA andmestik sisaldas infot iga looma sünni ja karjast väljamineku 

kuupäeva kohta, samuti oli eristatav karjast väljamineku põhjus (hukkumine, hädatapp, 

lihaks realiseerimine, eksport, kadumine).  

 

 

3.2. Küsimustik 
 

Küsimustiku eesmärgiks oli koguda informatsiooni karjapõhiste andmete kohta, mis 

uurimisrühma arvates võiksid mõjutada lehmade eluea pikkust. Küsimused käsitlesid karja 

tüüpi, loomade pidamisviisi ja -süsteeme ning lehmadega seotud tegevusi. Küsimustik 

koosnes kolmest osast. Esimene osa hõlmas üldiseid küsimusi farmi kohta (farmi nimi, 

loomapidamishoone ehitisenumber, vastaja nimi, ametikoht ja tööstaaž). Kui farm/ettevõte 

omas mitut lehmalauta, paluti täpsustada selle lauda ehitisenumber, mille kohta vastaja 

küsimustele vastas. Küsimustiku teises osas paluti kirjeldada lehmade pidamissüsteemi ja -

tingimusi, samuti poegimist puudutavaid tegureid. Seoses sellega, et küsimustiku andmeid 

sooviti kasutada ka vasikate hukkumise riskitegurite analüüsis, küsiti küsimustiku 

kolmandas osas küsimusi kuni kolmekuuste vasikate pidamissüsteemide ja -viiside kohta 

(käesolevas töös neid andmeid ei analüüsita). Küsimustiku lõpus paluti vastajal täpsustada, 

kas viimase nelja aasta jooksul on loomade pidamissüsteemide  ja -tingimuste osas tehtud 

suuremaid muutusi (näiteks uue lauda kasutuselevõtt vms) ning täpsustada, millised need 

muutused olid. Kokku oli küsimustikus 49 valikvastustega küsimust ning 3 avatud küsimust. 
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Küsimustikku testiti eelnevalt kolmes piimafarmis, et teada saada, kas küsimused on 

arusaadavad, üheti mõistetavad ja kas vastuste valikuvariandid on piisavad. Küsimustik on 

toodud lisas 1.  

 

Küsimustikud saadeti 2017. aasta oktoobris postiga 338-le farmile EPJ poolt koos kontroll-

lüpsi vastustega. Küsimustikega ühes ümbrikus oli ka uuringut ja selle eesmärke tutvustav 

kaaskiri. Samuti täpsustati selles, kes sobib küsimustikule vastama (sobivaks isikuks loeti 

farmi omanik, farmijuhataja või keegi teine antud farmis igapäevaselt loomadega tegelev 

isik), seejuures ei palutud küsimustikus registreerida vastaja nime ega mõnda teist isikut 

tuvastavat indikaatorit. Ühtlasi anti kaaskirjas teada, et andmete töötlemise, analüüsimise 

ning tulemuste avaldamise protsessis jäävad farmid ja vastajad anonüümseks. Samast 

ümbrikust leidis vastaja ka küsimustiku tagasisaatmiseks vajamineva margistatud ja 

adresseeritud ümbriku.  

 

2017. aasta detsembris saadeti EPJ poolt kõikidele farmidele postkaardid meeldetuletusega 

küsimustikule vastata ja see uurijatele postitada. 2018. aasta veebruarist kuni märtsini 

helistasid kaks uurijat (üks neist käesoleva töö autor) farmidele, kes ei olnud täidetud 

küsimustikku tagasi saatnud. Helistajad olid kooskõlastanud küsitlusmeetodid ning püüdsid 

vastajatele võimalikult vähe lisainfot anda selleks, et telefoni teel ja postiga saadud 

küsimustike vastused oleksid võimalikult üheväärsed. 

 

 

3.3. Andmete töötlemine ja statistiline analüüs 
 

Küsimustike vastused sisestati veebipõhisesse küsitlussüsteemi Connect 

(http://en.connect.ee/). Seejärel eksporditi kõik vastused veebisüsteemist Exceli formaati. 

Vastused kategoriseeriti tähenduslikesse gruppidesse. 

 

EPJ-st saadi päringu korras karja suuruse ja tootlikkuse kohta andmed kõigi kolme aasta 

(2015-2017) kohta, mis kuulusid vaatlusperioodi. Seejärel arvutati saadud andmete 

näitajatele kolme aasta keskmised, mida kasutati mudelites pidevate sõltumatute 

muutujatena. 
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PRIA andmete põhjal arvutati perioodil 1. jaanuar 2015 kuni 31. detsember 2017 karjast 

välja läinud lehmadele (v.a müüdud loomadele) nende eluea pikkus, misjärel arvutati igale 

karjale tema praagitud lehmade keskmine vanus karjast väljaminekul. Seejuures võeti 

lehmade vanuse alampiiriks 26,1 kuud, mis on Eesti keskmine piimaveiste 

esmaspoegimisvanus aastatel 2015-2017 jõudluskontrolli teostavates karjades (EPJ 

aastaraamatud 2015-2017). Praakimise definitsioonist (Fetrow et al. 2006) jäeti elusmüük 

välja seetõttu, et vähendada vabatahtliku väljamineku osatähtsust. 

 

Vastanud karjade esinduslikkuse hindamiseks võrreldi kõigi uuringusse kvalifitseerunud 

karjade ja vastanud farmide jaotust asukoha (maakond) ja suurusklassi (lehmade arv karjas 

küsimustike postitamise hetkel) lõikes kasutades kirjeldavat statistikat. 

 

Enne statistilist andmeanalüüsi koostati programmis DAGitty (http://www.dagitty.net/) 

muutujatevaheline kasuaaldiagramm. Andmeanalüüsis oli sõltuv muutuja 2015-2017. aastal 

„karjas praagitud lehmade keskmine vanus“, segavateks muutujateks (ingl k confounders) 

oli kasuaaldiagrammi alusel „farmi keskmine lehmade arv“, „karja tüüp“ ja „piirkond“. 

 

Farmi tegurite statistilise seose analüüsimiseks karjas praagitud lehmade keskmise vanusega 

kasutati lineaarset regressioonanalüüsi. Analüüsiks kasutati statistikaprogrammi Stata MP14 

(StataCorp LP, College Station, USA). Esmalt teostati sõltumatute muutujate vaheline 

korrelatsioonianalüüs. Muutujate puhul, mis olid omavahel tugevalt korreleerunud (VIF 

(ingl k variance inflation factor) >10), eemaldati neist üks analüüsist. Edasi teostati 

küsimustikus registreeritud muutujate ühekaupa analüüs sõltuva muutujaga kasutades 

lineaarset regressioonanalüüsi („reg“ käsklus Stata statistikaprogrammis), kusjuures 

muutuja „farmi keskmine lehmade arv“ võeti mudelis arvesse põhjusel, et see mõjutas 

tugevalt teiste karjataseme tegurite esinemist karjas. Tegurid, mille seos sõltuva muutujaga 

oli mudelis p-väärtusega < 0,15, lisati korraga mitme muutujaga mudelisse. Mitme 

muutujaga mudelist eemaldati ühekaupa muutujad, mille seos sõltuva muutujaga ei olnud 

statistiliselt oluline (p-väärtus > 0,05). Segavad muutujad jäeti mudelisse siis, kui nende 

eemaldamisel muutusid riskitegurite koefitsiendid enam kui 20% vaatamata sellele, kas 

segav muutuja ise oli statistiliselt oluliselt seotud sõltuva muutujaga. Mudelisse jäänud 

muutujate vahelisi interaktsioone testiti statistiliselt. Pidevate arvtunnuste korral kontrolliti 

nende lineaarse suhte esinemist sõltuva muutujaga lisades mudelisse sõltumatu muutuja 

tsentreeritud ruuttermini (Dohoo et al. 2009).  
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Lõplikku lineaarset regressioonimudelit kontrolliti vaadates graafiliselt mudeli jääkide 

lineaarset jaotust. 
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4. TULEMUSED 
 

4.1. Uuringus osalenud karjad 
 

Küsimustik saadeti 338-le farmile ning kokku saadi vastused nii posti- kui ka telefoniteel 

kokku 214-lt farmilt (127 posti teel ja 87 telefoni teel). Kokku oli vastamismäär 63,3%. Kuna 

15 karja vastasid, et nad on viimase 4 aasta jooksul teinud suuremaid muutusi, siis need 

karjad jäeti lõplikust mudelist välja ning andmeanalüüsi jäi lõpuks 199 karja (119 posti teel 

ja 80 telefoni teel vastanut). Kokku oli andmeanalüüsis kasutatav vastamismäär 58,9%. 

 

Kõikide küsimustiku saanud karjade ja vastanud karjade jaotumine farmi suurusklasside 

lõikes on toodud joonisel 1.  

 

  
 
Joonis 1. Kõikide Eesti enam kui 20 lehmaga (aastatel 2015-2017) jõudluskontrolli 

teostavate karjade (n=339) ja küsimustikule vastanud karjade (n=214) jaotus suurusklassi 

(lehmade arv karjas) alusel. Tulpade kohal on toodud karjade proportsioon, mis kuuluvad 

antud suurusklassi. 
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Vastanud karjade jaotus ja esinduslikkus asukoha lõikes on toodud joonisel 2.  

 
 

  
 
Joonis 2. Kõikide Eesti enam kui 20 lehmaga (aastatel 2015-2017) jõudluskontrolli 

teostavate karjade (n=339) ja küsimustikule vastanud karjade (n=214) jaotus asukoha alusel. 

Tulpade kohal on toodud karjade proportsioon, mis kuuluvad antud maakonda. 

 

 

4.2. Karjade praagitud lehmade keskmine eluea pikkus 
 

Uuringus osalenud karjade (n=199) lehmade keskmine vanus praakimisel oli 5,5 aastat ning 

mediaan 5,3 aastat. Karjade praagitud lehmade keskmised vanused varieerusid vahemikus 

4,1 – 8,6 aastat (joonis 3). 
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Joonis 3. Küsimustikule vastanud karjade jaotus aastatel 2015-2017 praagitud lehmade 

keskmise vanuse järgi  

 

 

4.3. Lehmade eluea pikkusega seotud karjataseme tegurid 
 

Lisaks küsimustikus registreeritud andmetele analüüsiti ka seost karja praagitud lehmade 

keskmise vanuse ja karja toodangu- ja sigimisnäitajate vahel. Viimaste osas on kirjeldav 

statistika ning statistiline seos karja keskmise praagitud lehmade vanusega (p-väärtus) 

toodud tabelis 3.  

 

Tabel 3. Uuringukarjade toodangu- ja sigimisnäitajate kirjeldav statistika ja seos karjas 

praagitud lehmade keskmise vanusega 

Muutujaa Mediaan (min; max) Karjade 
arv 

P-
väärtusb 

Karja keskmine lehmade arvc 128,7 (19,3; 2249,3) 199 <0,001 

Karja keskmine piimatoodang lehma 
kohta aastas (kg)c 

8741,3 (4408,7; 12393,0) 199 <0,001 



  

 35 

tabel 3 järg 
Karja keskmine piima rasva-valgu suhec 1,2 (1,1; 1.5) 199 <0,001 

Karja keskmine piima somaatiliste 
rakkude arv (*1000/ml)c 

282,3 (119,3; 1082,0) 199 0,002 

Karja keskmine piima karbamiidi 
sisaldus (mg/l)c 

239,0 (165,7; 328,0) 199 0,375 

Karja keskmine vanus esimesel 
poegimisel (päevades)c 

809,0 (689,3; 1391,0) 199 <0,001 

Karja keskmine poegimisvahemik 
(päevades)c 

414,7 (353,7; 538,3) 199 0,042 

Karja keskmine kinnisperioodi pikkus 
(päevades)c 

65,3 (43,3; 171,3) 199 0,137 

Karja keskmine vahemik poegimisest 
seemenduseni (päevades)c 

92,3 (59,3; 275,0) 190 0,003 

Karja keskmine intervall poegimisest 
tiinestumiseni (päevades)c 

135,7 (76,3; 248,7) 192 0,075 

Karja keskmine seemendusindeksc 1,9 (1,0; 3,2) 191 0,036 

Karja keskmine tiinestuvus esimesest 
seemendusest (%)c 

54,1 (17,2; 86,8) 191 0,271 

Karja keskmine surnultsündide osakaal 
(%)c 

7,3 (0,0; 24,4) 198 0,016 

Karja keskmine abortide osakaal (%)c 0,8 (0,0; 10,3) 198 0,019 

Karja keskmine vanus esimesel 
seemendusel (päevades)c 

498,7 (397,7; 1031,3) 177 <0,001 

aTabelis toodud karja toodangu- ja sigimisnäitajad on karjade keskmised näitajad aastatel 2015-2017 
bSeost on hinnatud lineaarses regressioonmudelis, kus on arvesse võetud karja suurus, v.a karja suuruse 
hindamisel  
cAndmed pärinevad Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-st 

 

Korrelatsioonianalüüsi tulemuste alusel jäeti uuringust välja järgmised muutujad: “karja 

keskmine vanus esimesel seemendusel”, “karja keskmine vahemik poegimisest 

seemenduseni” ja “karja keskmine intervall poegimisest tiinestumiseni”. Muutujad, mille 

seos karja keskmise praagitud lehmade vanusega oli p > 0,15, jäeti samuti edasisest 

analüüsist välja. Muutujad, mis lisati mitme muutujaga regressioonanalüüsi olid: “karja 

keskmine lehmade arv”, “karja keskmine piimatoodang lehma kohta aastas”, “karja 

keskmine piima rasva-valgu suhe”, “karja keskmine piima somaatiliste rakkude arv”, “karja 

keskmine vanus esimesel poegimisel“, “karja keskmine poegimisvahemik“, “karja keskmine 

kinnisperioodi pikkus“, “karja keskmine vahemik poegimisest seemenduseni“, “karja 

keskmine intervall poegimisest tiinestumiseni“, “karja keskmine seemendusindeks“, “karja 
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keskmine surnultsündide osakaal“, “karja keskmine abortide osakaal“ ja “karja keskmine 

vanus esimesel seemendusel“. 

 

Küsimustikus registreeritud muutujate kirjeldav analüüs ja seos karja praagitud lehmade 

keskmise vanusega on toodud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Uuringukarjade küsimustikus registreeritud muutujad, nende kirjeldav statistika ja 

seos karja praagitud lehmade keskmise vanusega 
Muutuja Mediaan 

(min; 
max) 

Kategooria Karjade 
arv 

Karjade 
praagitud 
lehmade 
mediaan 

vanus 
väljaminekula 

P-
väärtusb 

Karja tüüpc 
 

Piimakari 187 5,3 0,707 
 

Segakari 12 5,7 
 

Piirkondd 
 

Kirde-Eesti 57 5,2 0,052 
 

Kagu-Eesti 42 5,1 
 

 
Edela-Eesti 68 5,5 

 
 

Loode-Eesti 32 5,4 
 

Uute loomade karja 
toomine aastatel 2013-
2016 

 
Ei ole toodud 122 5,4 0,111 

 
Ühel korral 33 5,2 

 
 

Rohkem kui ühel korral 44 5,2 
 

Farmeri töökogemus 
aastates 

24,5 
(2,0; 
66,0) 

 
198 

 
0,627 

Veiste pidamist, söötmist 
ja/või tervist käsitlevatel 
koolitustel osalemine 
viimase nelja aasta 
jooksul 

 
Ei 22 5,6 0,037 

 
Ühel korral 46 5,5 

 
 

2-3 korral 101 5,1 
 

 
Enam kui 3 korral 30 5,6 

 

Veiste pidamist, söötmist 
ja/või tervist puudutava 
nõuandeteenuse 
kasutamine viimase nelja 
aasta jooksul 

 
Ei 13 5,3 0,351 

 
Ühel korral 40 5,3 

 
 

2-3 korral 102 5,2 
 

 
Enam kui 3 korral 44 5,6 

 

Loomade talitamine 
 

Farmi omanik ja/või 
pereliikmed 

49 5,9 <0,001 
 

Lisaks farmi 
omanikule/pereliikmetele 
ka palgatöölised 

21 5,4 
 

 
Ainult palgatöölised 129 5,2 

 

Veterinaar osaleb haigete 
loomade avastamisel 

 
Ei 157 5,4 0,160 

 
Jah 
  

42 5,1 
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tabel 4 järg 
Veterinaar konsulteerib 
haiguste ennetamise osas 

 
Jah 145 5,4 0,679 

 
Ei 50 5,5 

 

Lüpsisüsteem 
 

Torusse/kannu 81 5,7 0,001 
 

Platsilüps 83 5,2 
 

 
Robotlüps 30 5,1 

 
 

Kombineeritud 
lüpsisüsteem 

5 5,1 
 

Pidamissüsteem 
 

Lõaspidamine 77 5,7 0,003 
 

Vabapidamine 116 5,2 
 

 
Kombineeritud 
pidamissüsteem 

6 4,9 
 

Karjatamine 
 

Ei 78 5,1 <0,001 
 

Jah 91 5,7 
 

 
Karjatatakse ainult 
kinnislehmi 

30 5,5 
 

Asemematerjal 
 

Betoon 79 5,7 0,018 
 

Kumm 67 5,1 
 

 
Madrats 33 5,2 

 
 

Sügavallapanu 15 5,4 
 

 
Kombineeritud 
asemematerjal 

5 5,0 
 

Allapanu 
 

Puudub 47 5,2 0,657 
 

Saepuru 41 5,2 
 

 
Põhk/hein 64 5,4 

 
 

Kombineeritud allapanu 31 5,5 
 

 
Muu 16 5,2 

 

Käiguteede 
põrandamaterjal 

 
Betoon ≥ 75% 165 5,4 0,038 

 
Kumm >25% 24 5,2 

 
 

Vastus puudub 10 5,1 
 

Ligipääs koresöötadele 
 

≥ 20 tunni päevas 19 5,3 0,443 
 

< 20 tunni päevas 180 5,3 
 

Koresöötade 
söödaanalüüside 
tegemine 

 
Ei 35 5,8 0,003 

 
Jah, kuid mitte igal aastal 26 5,6 

 
 

Jah, igal aastal 138 5,2 
 

Söötmisgruppide 
olemasolu 

 
Rohkem kui üks 
lüpsvatele lehmadele 

88 5,2 0,017 

 
Lüpsvatel ja 
kinnislehmadel sama 

15 5,4 
 

 
Lüpsvatel ja 
kinnislehmadel erinevad 

73 5,6 
 

 
Jõusööda pakkumine 
vastavalt piimtoodangule 

13 5,3 
 

 
Vastus puudub 10 6,3 
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tabel 4 järg 
Kinnislehmade söötmine 

 
Ainult koresöödad 118 5,3 0,909 

 
Koresöödad ja jõusööt 51 5,4 

 
 

Koresöödad, 
proteiinsöödad ja jõusööt 

30 5,1 
 

Poegimiseelne jõusööda 
söötmine 

 
Ei sööda jõusööta 32 5,6 0,215 

 
Vähem kui 1 nädal enne 
poegimist 

12 5,5 
 

 
2-3 nädalat enne 
poegimist 

114 5,3 
 

 
>3 nädala enne poegimist 29 5,3 

 
 

Vastus puudub 12 5,3 
 

Kinnisperioodi mineraali 
söötmine poegimiseelselt 
lehmadele ja mullikatele 

 
Jah 186 5,3 0,673 

 
Mõnikord või üldse mitte 13 5,5 

 

Kinnisperioodiaegne 
söödaratsioon põhineb 
silo analüüsidel 

 
Ei 92 5,6 0,003 

 
Mõnikord (alla 50% 
juhtudest) 

13 5,1 0,130 
 

Enamasti (üle 50% 
juhtudest) 

19 5,4 
 

 
Alati 73 5,1 

 
 

Vastus puudub 2 5,1 
 

Ketoosi ennetavate 
vahendite kasutamine 

 
Ei 63 5,4 0,311 

 
Energiajoogid (k.a 
propüleenglükool) 

80 5,4 
 

 
Vatsaboolid 17 5,3 

 
 

Kombineeritud vahendid 
ja muud vahendid 

38 5,1 
 

 
Vastus puudub 1 6,0 

 

Kehakonditsiooni 
hindamise sagedus 

 
Ei 95 5,4 0,698  
Vähem kui 1 kord aastas 16 5,2 

 
 

1-3 korda aastas 46 5,2 
 

 
Vähemalt 4 korda aastas 41 5,2 

 
 

Vastus puudub 1 6,0 
 

Mastiiti põdevate 
lehmade eraldamine 

 
Ei 44 5,3 0,013  
Jah 58 5,1 

 
 

Lõas 77 5,7 
 

 
Vastus puudub 20 5,2 

 

Ravitud lehmade 
eraldamine 

 
Ei 42 5,2 0,021 

 
Jah 60 5,1 

 
 

Lõas 77 5,7 
 

 
Vastus puudub 20 5,2 

 

Lonkavate lehmade 
eraldamine 

 
Ei 73 5,1 0,021  
Jah 29 5,2 

 
 

Lõas 77 5,7 
 

 
Vastus puudub 20 5,2 
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tabel 4 järg 
Vastpoeginud lehmade 
eraldamine 

 
Ei 11 5,3 0,021 

 
Jah 91 5,1 

 
 

Lõas 77 5,7 
 

 
Vastus puudub 20 5,2 

 

Esmapoeginud lehmade 
eraldamine 

 
Ei 70 5,2 0,015  
Jah 32 5,1 

 
 

Lõas 77 5,7 
 

 
Vastus puudub 20 5,2 

 

Värkimise sagedus 
 

Ei värgi 36 5,8 0,002 
 

Vähem kui 1 kord aastas 31 5,6 
 

 
Üks kord aastas 56 5,4 

 
 

≥2 korra aastas 76 5,1 
 

Lonkavate lehmade 
värkimine 

 
Ei värgi 30 5,4 0,996 

 
Mõnikord (alla 50% 
juhtudest) 

37 5,5 
 

 
Sageli (50-75% juhtudest) 28 5,3 

 
 

Enamasti (75-95% 
juhtudest) 

39 5,3 
 

 
Alati (üle 95% juhtudest) 65 5,2 

 

Digitaalse dermatiidi 
esinemine karjas 

 
Ei/ei tea 137 5,5 0,013 

 
Jah 60 5,1 

 
 

Vastus puudub 2 5,8 
 

Sõradesovannide 
kasutamine 

 
Ei 163 5,4 0,271 

 
Jah 36 5,1 

 

Poegimise asukoht 
 

Grupisulus 64 5,2 0,024 
 

Individuaalsulus 36 5,3 
 

 
Lõas 82 5,6 

 
 

Kombineeritud või muu 16 5,6 
 

 
Vastus puudub 1 6,2 

 

Abistatud poegimiste 
osakaal 

 
1-10% 71 5,2 0,747  
11-30% 68 5,4 

 
 

31-50% 36 5,3 
 

 
≥51% 24 5,5 

 

Enamuse ( >90%) 
vastpoeginud lehmade 
emaka kontrollimine 

 
Ei 121 5,5 0,563 

 
Jah 78 5,2 

 

Enamuse (>90%) 
vastpoeginud lehmade 
kehatemperatuuri 
mõõtmine 

 
Ei 152 5,4 0,076 

 
Jah 47 5,0 

 

Enamusel (>90%) 
vastpoeginud lehmadel 
ketokehade määramine 

 
Ei 160 5,4 0,177 

 
Jah  39 5,1 
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tabel 4 järg 
Kinnisperioodiaegsete 
nisasiseste ravimite 
kasutamine 

 
Ei 22 5,9 0,174 

 
Mõnikord (alla 50% 
lehmadel) 

33 5,6 
 

 
Sageli (50-75% lehmadel) 16 5,4 

 
 

Enamasti (75-95% 
lehmadel) 

22 5,4 
 

 
Alati (üle 95% lehmadel) 106 5,3 

 

Küsimustikule vastamise 
viis 
  

 
Postiga 119 5,3 0,527 

  Telefonitsi 80 5,4   
aArvutatud PRIA loomapõhisest andmestikust (aastatel 2015-2017)  
bSeost on hinnatud lineaarses regressioonmudelis, kus on arvesse võetud karja suurus  
cPiimakari – vähemalt 75% veistest olid piimatõud; segakarjad – üle 25% veistest olid lihaveised 
dKirde-Eesti: Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Jõgeva-, Järvamaa; Kagu-Eesti: Tartu-, Valga-, Võru-, Põlvamaa; Edela-
Eesti: Pärnu-, Viljandi-, Saaremaa; Loode-Eesti: Harju-, Rapla-, Lääne-, Hiiumaa 
 

Muutujad, millel oli palju puuduvaid väärtusi („käiguteede põrandamaterjal“, „karja 

keskmine seemendusindeks“, „poegimiseelne jõusööda söötmine“, „söötmisgruppide 

olemasolu“,“mastiiti põdevate lehmade eraldamine“, „ravitud lehmade eraldamine“, 

„lonkavate lehmade eraldamine“, „vastpoeginud lehmade eraldamine“, „esmapoeginud 

lehmade eraldamine“), jäeti anaülüüsist välja. 

 

Interaktsioone testiti „karja keskmise loomade arvu“ ja “karja keskmise piima somaatiliste 

rakkude arvu (*1000/ml)”, „karja keskmise loomade arvu” ja „karjatamise“, „karja keskmise 

loomade arvu“ ja „karja keskmise surnultsündide osakaalu“, „karja keskmise loomade arvu“ 

ja „pidamissüsteemi“ ning „pidamissüsteemi“ ja „lüpsisüsteemi“ vahel. Nimetatud 

muutujate vahelised interaktsioonid ei olnud statistiliselt olulised. 

 

Lõplikus andmeanalüüsis osutusid lehmade lühema eluea pikkusega oluliselt seotud 

teguriteks karja madalam somaatiliste rakkude arv,  karja suurem surnultsündide osakaal, 

lehmade mittekarjatamine, robotlüps võrreldes torusse/kannulüpsiga (seos on lähedal 

statistilisele olulisusele) ning lehmade lõaspidamine. Segavateks teguriteks olid „karja 

keskmine loomade arv“, „piirkond“, „karja tüüp“ ja „lüpsisüsteem“ (tabel 5). Lõpliku mitme 

muutujaga lineaarse regressioonanalüüsi korrigeeritud determinatsioonikordaja (R2) oli 

25,8%. 
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Tabel 5. Mitme muutujaga lineaarse regressioonanalüüsi tulemused karjataseme tegurite ja 

karja praagitud lehmade keskmise eluea pikkuse (aastates) vahel 198 Eesti piimaveisekarjas 

aastatel 2015-2017  
Muutuja Kategooria Karjade 

arv 
Regressiooni 
koefitsient 

95% 
usaldusvahemik 

Kategooria 
P-väärtus 

Muutuja 
P-väärtus 

Karja keskmine 
loomade arv  
(ühe  
ühiku muutus  
võrdub 50 
lehma) 

 
 
 

198 -0,01  -0,03; 0,008  0,267 

Karja keskmine 
piima 
somaatiliste 
rakkude arv 
(*1000/ml) (ühe  
ühiku muutus  
võrdub 
50 000/ml) 

 
 
 
 

198 0,06 0,02; 0,10 
 

0,004 

Karja keskmine  
surnultsündide 
osakaal 
(tsentreeritud) 

 198 -0,05  -0,09; -0,02 
 

0,005 

Karja keskmine  
surnultsündide 
osakaal 
(tsentreeritud 
ruuuttermin) 

 198 0,005 0,0006; 0,010  0,026 

Piirkonda Kirde-Eesti 56 Võrdlusgrupp 
  

0,276 
 

Kagu-Eesti 42 -0,22  -0,52; 0,07 0,140 
 

 
Edela-Eesti 68 0,06 -0,21; 0,33 0,650 

 
 

Loode-Eesti 32 0,02 -0,31; 0,34 0,927 
 

Karja tüüp Piimakari 186 Võrdlusgrupp 
  

0,142 
 

Segakari 12 -0,34 -0,79; 0,11 0,142 
 

Karjatamine Ei 78 Võrdlusgrupp 
  

0,037 
 

Jah 90 0,42 0,10; 0,75 0,011 
 

 
Karjatatakse 
ainult 
kinnislehmi 

30 0,14  -0,16; 0,44 0,365 
 

Lüpsisüsteem Torusse/Kannu 80 Võrdlusgrupp 
  

0,131 
Platsilüps 83 -0,58 -1,20;  0,04 0,068 

 
 

Robotlüps 30 -0,66 -1,33; -0,01 0,054 
 

 
Kombineeritud 
pidamissüsteem 

5 -0,08 -0,99; 0,84 0,867 
 

Pidamissüsteem Lõaspidamine 76 Võrdlusgrupp 
  

0,018 
 

Vabapidamine 116 0,61 -0,003; 1,21 0,051 
 

 
Kombineeritud 
pidamissüsteem 

6 -0,2 -0,99; 0,60 0,628 
 

aKirde-Eesti: Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Jõgeva-, Järvamaa; Kagu-Eesti: Tartu-, Valga-, Võru-, Põlvamaa; Edela-
Eesti: Pärnu-, Viljandi-, Saaremaa; Loode-Eesti: Harju-, Rapla-, Lääne-, Hiiumaa 
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5. ARUTELU 
 

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli tuvastada, millised karjataseme tegurid on seotud lehmade 

eluea pikkusega. Uuringus osalenud 199 karja lehmade keskmine vanus praakimisel 

varieerus suuresti (4,1-8,6 aastat), mis viitab sellele, et lehmade tervisestaatus ja heaolu on 

karjade lõikes väga erinev. Karjapõhine lehmade keskmise vanuse mediaan oli 5,3 aastat, 

mis on ligilähedane sellele, mida on raporteeritud Eestis lehma tasemel (EPJ aastaraamat 

2018).  Kuigi Hadley et al. (2006) leidis, et suuremates karjades on lehmade praakimismäär 

kõrgem, siis käesoleva uuringu tulemused ei tähelda seost karja suuruse ja praagitud 

lehmade keskmise vanuse vahel, mida on leidnud ka hiljuti Rootsis läbiviidud uuringus 

(Alvåsen et al. 2018). Kuigi Eesti uuringus osalenud karjade praagitud lehmade vanuse 

mediaan oli kõrgem kui Rootsi uuringus osalenud karjades (vastavalt 5,3 ja 4,8 aastat), siis 

käesolevas uuringus osalenud karjad olid keskmiselt suuremad (Eestis keskmiselt 129 ja 

Rootsis 94 lehma karjas). Siit võib järeldada, et karjasuurus ei tundu olevat oluline tegur 

lehmade eluea pikkuse määramisel.  

 

Kirjanduses on palju vastakaid arvamusi tekitanud ka piimatoodangu suuruse mõju 

praakimismäärale (Smith et al. 2000; Weigel et al. 2003; Hadley et al. 2006; Pinedo et al. 

2010). Kuigi käesoleva uuringu lõplikus mudelis ei jäänud piimatoodang oluliseks 

muutujaks, siis ühe muutujaga analüüsis esines oluline negatiivne seos karja piimatoodangu 

taseme ja lehmade keskmise eluea pikkuse vahel. Olgugi, et see ei osutunud lõplikus mudelis 

oluliseks teguriks, näitab tuvastatud seos, et trend selles suunas on olemas. Ka Alvåsen et 

al. (2018) ei leidnud Rootsis läbiviidud uuringus statistiliselt olulist seost lehmade eluea ja 

piimatoodangu suuruse vahel. Kuigi võiks arvata, et kaalukad tegurid nagu kõrge 

piimatoodang ja suur kari mõjutavad lehmade eluiga, siis nii käesolevast uurimusest  kui ka 

Rootsi uurimusest (Alvåsen et al. 2018) ei saa järeldada, et need oleksid peamised 

mõjutegurid lehmade eluea pikkuse selgitamisel. 

 

Lineaarse regressioonanalüüsi tulemustest selgus, et lehmade eluiga oli pikem nendes 

karjades, kus karja keskmine somaatiliste rakkude arv oli kõrgem - piima SRA tõusmisel 

50 000 raku/ml võrra oli praagitud lehmade keskmine vanus keskmiselt 0,06 aastat kõrgem. 
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Monti et al. (1999) leidis oma analüüsist, et SRA-d käsitlevad uurimistulemused ja nende 

seos lehmade praakimisega on väga vastuolulised. Nii on vastukaaluks käesolevale 

uurimusele leidnud Dohoo ja Martin (1984) ja Hadley et al. (2006) just vastupidist. Uuringu 

üks peamisi limiteerivaid tegureid oli see, et ei ole võimalik teha otseselt järeldusi 

põhjuslikkuse osas (milline tegur on tinginud teise teguri muutuse). Seega võib tuvastatud 

seos tuleneda hoopis sellest, et lehmade halvema udaratervise üheks põhjuseks võib olla 

suhteliselt vähene praakimine, millega kaasneb ka praagitud lehmade keskmiselt kõrgem 

vanus. 

 

Uuringust selgus, et karja kõrgema surnultsündide osakaalu puhul on lehmade eluiga lühem. 

Varasemates uuringutes on leitud seost halvemate sigimistulemuste (kõrgem 

seemendusindeks, tiinestumisraskused, raskete poegimiste suurem osakaal) ja kõrgema 

praakimisriski vahel (Beaudeau et al. 2000; Bell et al. 2010; De Vries et al. 2010). Ka on 

leitud, et lehmad, kes toovad ilmale surnud järglase, praagitakse suurema tõenäosusega kui 

lehmad, kes toovad ilmale elusa vasika (Bicalho et al. 2007). Shahid et al. (2015) ja Reimus 

et al. (2018) läbiviidud uuringutest selgus, et surnultsünd on tugevas seoses lehma kõrgema 

suremusriskiga, seda nii korduv- kui ka esmapoeginud lehmade puhul. Lehmad, kellel on 

esinenud surnultsünd, esineb suurema tõenäosusega poegimisjärgseid terviseprobleeme 

(mastiit, emaka väljalangemine, päramiste peetus, metriit, libediku paigaltnihkumine, 

vähenenud tiinestuvus) (Correa et al. 1993; Emanuelson et al. 1993). Surnultsündide 

riskiteguriteks on poegimisraskused, lehma laktatsioon (esmapoeginud lehmadel kõrgem 

risk), vasika sugu (pullvasikatel suurem risk), poegimise aastaaeg (külmadel kuudel suurem 

risk), mitmikvasika sünd, suurem karja suurus (Meyer et al. 2000; Lombard et al. 2007; 

Kayano et al. 2016). Kuigi mõnda neist teguritest ei ole otseselt võimalik alati kontrollida 

(nt laktatsioon), siis teatud tegureid (nt poegimisraskus, vasika sugu) saab mõjutada ning 

seeläbi ka surnultsündide tõenäosust vähendada (Kayano et al. 2016).  

 

Lehmade karjatamine oli positiivselt seotud nende eluea pikkusega karjas – keskmiselt oli 

karjatavates karjades lehmade keskmine eluiga 0,42 aastat pikem võrreldes karjadega, kus 

loomi üldse ei karjatatud. Karjatamise soodsat mõju lehmade elumusele on leidnud ka 

Thomsen et al. (2006) ja Alvåsen et al. (2012). Selline tulemus on igati loogiline, sest 

karjamaal saavad loomad vabamalt väljendada oma loomulikku käitumist ega pea 

konkureerima söödafrondi ning lamamiskohtade pärast. Rohkem liikumist ning 

loomuomase käitumise väljendamine tõstab lehmade heaolu ning see omab soodsat mõju 
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nende tervisele ning immuunsusele (Gustafson 1993). Ühtlasi on karjatamisel kaitsev mõju 

jäsemehaiguste tekkimisele (de Vries et al. 2011; de Vries et al. 2015). de Vries et al. (2015) 

leidis oma uuringust, et suvel karjatamise puhul esineb lehmadel vähem lonkamist ning 

jäsemete probleeme (nahakahjustused, tursed). Lisaks on lonkamine ning jäsemete 

probleemide ja kahjustuste olemasolu lehmade heaolu indikaatoriks (Chapinal et al. 2013). 

Kuigi meie uuringust ei selgu, et jäsemehaigused ja -probleemid oleksid lehmade eluea 

pikkusega statistiliselt oluliselt seotud, siis vaieldamatult jagavad jäsemehaigused ja 

sigimisprobleemid esimest kohta Eesti piimalehmade praakimise põhjustena (mõlemad 

põhjused moodustasid 19% kõigist praakimistest) (EPJ aastaraamat 2018). Ka varasematest 

uuringutest on leitud, et jäsemeprobleemid suurendavad lehmade praakimisriski (Martin et 

al. 1982; Dohoo ja Martin 1984, Milian-Suazo et al. 1988). 

 

Lehmade pidamisviis mõjutas nende eluea pikkust. Võrreldes lõaspidamisega oli 

vabapidamisel olevate lehmade keskmine eluiga oluliselt kõrgem (keskmiselt 0,61 aastat). 

Pidamissüsteem kätkeb endas paljude tegurite koosmõju, mistõttu on raske anda lõplikke 

selgitusi tuvastatud seoste osas. Lõaspidamisega lautades ei saa loomad vabalt liikuda ning 

loomulikku suhtlemisvajadust rahuldada (Euroopa Toiduohutusamet, 2009). Nagu eespool 

öeldud, tõstavad suurem liikumisvabadus ning loomuomase käituse väljendamise võimalus 

lehmade heaolu seostudes ka parema tervise ning vastupanuvõimega (Gustafson 1993). 

Jaapanis läbiviidud uuringust selgus, et tunduvalt parem loomade heaolu esineb 

vabapidamislautades ning pidamissüsteemides, kus loomadel on ka ligipääs karjamaale (Seo 

et al. 2007). Vabalt liikumise positiivset mõju tuvastas ka Popescu et al. (2013), kes võrdles 

erinevaid lõaspidamislautu (ühtedes veetsid lehmad osa aastast karjamaal ja teistes olid 

loomad aastaringselt lõas) ning tuvastas liikumisvabaduse positiivse mõju lehmade heaolule. 

Kindlasti on lõaspidamisega seotud ka teised tegurid kui vaid liikumisvõimaluse puudumine 

(nt lüpsisüsteem, söötmise korraldus, sisekliima parameetrid, tööprotsessid jt), mistõttu 

antud seose selgitamiseks oleks vaja teha täiendavaid uuringuid. 

 

Lehmade karjaspüsivust mõjutas ka lüpsisüsteem. Robotlüpsiga karjades oli lehmade 

keskmine eluiga 0,66 aastat lühem võrreldes torusse-/kannulüpsiga lautades. Antud seos 

võib tuleneda sellest, et robotlüpsiga karjades on väga oluline udara konformatsioon ja 

nisade kuju ning neil põhjustel praagitakse lehmi enam ja tõenäoliselt ka nooremas eas. 

Antud väite kinnitamiseks oleks aga vajalik analüüsida praakimise põhjusi erineva 

lüpsisüsteemiga lautades. 
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Üldiselt esindasid vastanud karjad oma suuruse ja asukoha mõttes Eesti vastavasse 

suurusgruppi (≥ 20 aastalehma) kuuluvaid karju hästi. Siiski võivad tulemused olla 

kallutatud, sest arvatavasti soostusid uuringus osalema ja küsimustele vastama pigem 

rohkem motiveeritud farmerid ja nad ei pruugi seetõttu Eesti piimaveisekarju hästi esindada. 

Üks uuringu piiravaid tegureid oli ka uuringutüüp - kuna tegemist oli läbilõikeuuringuga, 

siis on raske teha järeldusi tegurite põhjuslikkuse osas ja väita, milline tegur mida mõjutas. 

Seetõttu on võimalik rääkida soestest, mitte põhjuslikkusest. 

 

Antud uuringus ei osutunud statistiliselt oluliseks seosed paljude küsimustikus registreeritud 

lehmade pidamist, söötmist ja nendega läbiviidud tegevusi puudutavate tegurite (ingl k 

management-related factors) ja lehmade eluea pikkuse vahel. Kokkuvõttes oli mudeli 

seletusvõime lehmade eluea pikkuse osas suhteliselt tagasihoidlik - lõplik mudel oli 

võimaline ära seletama vaid ca 26% lehmade eluea pikkuse koguhajuvusest. See tähendab, 

et on olemas veel mitmeid tegureid, mis mõjutavad lehmade eluea pikkust, kuid meie 

küsimustik neid ei registreerinud. Samale tulemusele jõudis ka Alvåsen et al. (2018) oma 

uuringus, kes põhjendas seda sellega, et võib-olla ei osatud vormistada õigeid küsimusi või 

oli viga küsimustikus kui tervikus, et selles ei registreeritud olulist mõju omavaid tegurid 

või tõepoolest polegi palju neid pidamisviiside ja –süsteemidega seotud tegureid, mis 

oluliselt mõjutaksid lehmade karjaspüsivust. Edasistes uuringutes oleks kindlasti vajalik 

kaasata tegureid rohkematest muutujagruppidest (nakkushaiguste esinemine, töötajate 

tegevused farmis, nende suhtumine ja motivatsioon jt). Kuna karjade pidamisega seotud 

tegurid erinevad suures ulatuses just karja suurusklasside lõikes, oleks võrreldavuse ja seoste 

tuvastamise eesmärgil vajalik pigem valimisse haarata sarnase suurusega karjad. 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud uurimistöös tuvastati suur karjadevaheline varieeruvus lehmade eluea pikkuse osas 

(4,1-8,6 aastat, mediaan 5,3 aastat). Selline tulemus viitab väga suurtele karjadevahelistele 

lehmade heaolu ja tervisestaatuse erinevustele. Samuti selgitati mitmete karjataseme tegurite 

oluline seos lehmade eluea pikkusega:  

 

• Karja kõrgem surnultsündide osakaal oli negatiivselt seotud praagitud lehmade 

keskmise elueaga.  

• Lehmade karjatamine seostus praagitud lehmade kõrgema keskmise elueaga 

(keskmiselt 0,42 aastat pikem võrreldes karjadega, kus lehmi ei karjatata). 

• Vabapidamisel peetavate lehmade eluiga oli kõrgem. Võrreldes lõaspidamisega oli 

vabapidamislautades praagitud lehmade eluiga keskmiselt 0,61 aastat kõrgem. 

• Robotlüpsiga lautade praagitud lehmade eluiga oli võrreldes torusse/kannu lüpsvate 

lehmade elueaga lühem (keskmiselt 0,66 aastat).  

• Karja kõrgem SRA seostus pikema lehmade keskmise elueaga karjas. Piima SRA 

tõusmisel 50 000 raku/ml võrra oli praagitud lehmade keskmine vanus keskmiselt 

0,06 aastat kõrgem. 

• Potentsiaalselt kaalukad tegurid nagu karja suurus ja piimatoodangu suurus ei 

omanud Eesti karjades statistiliselt olulist seost lehmade eluea pikkusega karja 

tasemel. 

 

Koostatud küsimustik ei pruukinud olla piisav kõikide ja/või kõige olulisemate tegurite 

väljaselgitamiseks ning antud probleem vajaks edasist uurimist. Kuna sedalaadi uurimusi on 

maailmas vähe avaldatud ning Eestis teadaolevalt esimene, siis annab käesolev uurimus 

sisendit edasistele uuringutele.  

 

Võrreldes Eesti ja enamuse maailma praakimismäärasid ning lehmade keskmisi vanuseid, 

tuleks kindlasti antud probleemiga tõsisemalt tegeleda, sest jätkusuutlik majandamine ning 

majanduslikult põhjendatud piimatootmine on igati ootuspärane. Lehmade pikem eluiga on 

ka tarbijate ootus. 
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Küsimustik piimaveisekasvatajatele 
 
Palume küsimustiku täita töötajal, kes vastutab loomade pidamise korraldamise eest (omanik, 
farmijuhataja, peremees, perenaine vst). 
 
Loomapidaja/ettevõtte nimi: _________________________________      
 
Loomapidaja/ettevõtte jõudluskontrolli kood: ___________    
 
Vastaja ametinimetus/positsioon:  _________________________________    
 
Piimaveistega töötatud aastate arv: ___________    
 
Veiste pidamist, söötmist, tervist käsitlevatel koolitustel osalemine viimasel neljal aastal 
(märgi üks)? 
 
� Ühe korra 
� 2-3 korda 
� Enam kui 3 korda 
� Ei ole osalenud 
 
Veiste pidamist, söötmist, tervist puudutava nõuandeteenuse (riiklikud konsulendid, sööda- 
/ravimifirmad, ülikool jt) kasutamine viimasel neljal aastal (märgi üks)? 
 
� Ühe korra 
� 2-3 korda 
� Enam kui 3 korda 
� Ei ole kasutanud 
 
Küsimustik koosneb kahest osast: küsimused lehmade kohta ning küsimused piimaperioodi 
(tavaliselt kuni 3-kuu vanuste) vasikate kohta. 
 
Kui teil on mitu eraldi PRIA ehitise-/alanumbriga lehmalauta, siis palun vastake lehmi 
puudutavate küsimuste osas ühe lauda kohta ja täpsustage selle ehitise-
/alanumber:________________________________ 
 
Kui selle lehmalauda kuni 3-kuu vanuseid vasikaid peetakse teise ehitise-/alanumbriga 
üksuses, siis palun täpsustage selle ehitise-/alanumber: _______________________ 
 
Palun veenduge, et eelnevatele küsimustele ei ole jäetud vastamata. Vastasel juhul ei saa me 
Teie andmeid kokku viia farmi hukkumise andmetega ja need jäävad uuringust välja. Andmed 
jäävad rangelt ainult teadusuuringus kasutamiseks ning neid ei avaldata kolmandatele 
osapooltele. 
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KÜSIMUSED LEHMADE KOHTA 
 

1. Kes talitavad peamiselt (k.a lüpsavad) lehmi (märgi kõik õiged)? 
 
� Peremees/perenaine 
� Pereliige(liikmed) 
� Palgatöötaja(d) 
� Muu (täpsusta) ___________    
 

2. Kes tegeleb peamiselt igapäevaselt haigete lehmade avastamisega (märgi kõik õiged)? 
 
� Perenaine/peremees/farmijuhataja 
� Farmi töötaja(d) 
� Loomaarst 
� Muu (täpsusta) ___________    
 

3. Kui avastate isutu ja oluliselt alanenud piimatoodanguga lehma, siis milline on Teie 
valdav tegevus (märgi üks)? 

 
� Konsulteerin kohe loomaarstiga telefonitsi 
� Kutsun kohe loomaarsti looma läbivaatamiseks ja ravi määramiseks 
� Kasutan kohe ravivõtteid, mis ei nõua loomaarsti abi 
� Jälgin looma ööpäeva ja otsustan siis edasise tegevuse 
� Muu (täpsusta) ___________    
 

4. Kas farmi teenindav loomaarst nõustab haiguste ennetamise osas (märgi üks)? 
 
� Jah 
� Ei 
 

5. Milline on teie lüpsisüsteem (märgi kõik õiged)? 
 
� Torusselüps ______________% lehmadest 
� Platsilüps ______________% lehmadest 
� Lüpsikarussell ______________% lehmadest 
� Robotlüps ______________% lehmadest 
� Muu (täpsusta) ___________ ______________% lehmadest   
 

6. Milline on lüpsvate lehmade pidamissüsteem (märgi kõik õiged)? 
 
� Lõaspidamine ______________% lehmadest 
� Vabapidamine, asemetega ______________% lehmadest 
� Vabapidamine, asemeteta ______________% lehmadest 
� Muu (täpsusta) ___________ ______________% lehmadest 
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7. Kas lehmi karjatatakse (märgi üks)? 
 

� Jah 
Palun täpsustage milliseid loomagruppe karjatatakse____________________________,  
karjatamisperioodi pikkus aastas____________________.  

� Ei 
 

8. Milline on lüpsvate lehmade asemematerjal (märgi kõik õiged)? 
 
� Betoon:   ______________% lehmadest 
� Kumm:   ______________% lehmadest 
� Madrats:   ______________% lehmadest 
� Sügavallapanu:  ______________% lehmadest 
� Muu (täpsusta) ___________ ______________% lehmadest 
 

9. Millist tüüpi allapanu kasutatakse lüpsvate lehmade asemetel (märgi kõik õiged)? 
 
� Saepuru ______________% lehmadest 
� Põhk/hein ______________% lehmadest 
� Liiv______________% lehmadest 
� Turvas ______________% lehmadest 
� Muu (täpsusta)  ___________ ______________% lehmadest 
� Ei kasuta 
 

10. Milline on lüpsilehmade käiguteede põrandamaterjal (märgi kõik õiged)? 
 

� Betoon      ≤ 25% �  25-75% �     ≥75%  � 
� Kumm või muu pehmendav materjal  ≤ 25% �  25-75% �     ≥75%  � 
� Restpõrand      ≤ 25% �  25-75% �     ≥75%  � 
� Muu (täpsusta) ________________  ≤ 25% �  25-75% �     ≥75%  � 
 

11. Mitu tundi päevas on lüpsvatel lehmadel ligipääs koresöötadele (silo/hein/põhk või 
täisratsiooniline segasööt)? 
 

___________tundi päevas 
 

12. Kas koresöötadele (silo/hein/põhk) tehakse söödaanalüüse (märgi üks)? 
 
� Jah, igal aastal 
� Jah, kuid mitte igal aastal 
� Ei 
 

13. Millistel lehmagruppidel on erinevad söödaratsioonid? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________    
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14. Milliseid söötasid söödetakse lehmadele kinnijätmisest kuni viimase poegimiseelse 
kuuni (ettesöötmisperioodini) (märgi kõik õiged)? 

 
� Silo 
� Põhk/hein 
� Jõusööt 
� Proteiinsööt 
� Mineraalsööt 
� Muu (täpsusta)  ___________    
 

15. Kas lehmadele ja mullikatele söödetakse poegimiseelselt jõusööta (ettesöötmine)?  
 
� Jah, märkige jõusööta saavate loomade osakaal: ≤ 25% � 25-75% � ≥75% � 
           , märkige ettesöötmisperioodi keskmine pikkus looma kohta:            

             vähem kui nädal�   2-3 nädalat � >3 nädalat� 
� Ei 
 

16. Kas kinnisperioodi lehmadele ja lõpptiinetele mullikatele söödetakse 
kinnisperioodiaegset mineraali (märgi üks)? 

 
� Jah 
� Ei 
� Mõnikord  
 

17. Kas kinnisperioodiaegne söödaratsioon koostatakse silo keemilise analüüsi tulemuste 
alusel (märgi üks)? 

 
� Jah, alati 
� Enamasti (>50%) 
� Vahel (<50%) 
� Ei 
 

18. Milliseid ketoosi ennetavaid meetmeid kasutate (märgi kõik õiged)? 
 
� Vatsaboole ______________% lehmadest 
� Propüleenglükooli ______________% lehmadest 
� Muid energiajooke  ______________% lehmadest 
� Muu (täpsusta)_____________________________ ______________% lehmadest 
� Ei kasuta 
 

19. Kas lehmade kehakonditsiooni hinnatakse regulaarselt (märgi üks)? 
 
� Jah, vähemalt 4 korda aastas 
� Jah, 1-3 korda aastas 
� Harvem kui kord aastas 
� Ei 
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20. Kui teil on vabapidamislaut, siis kas järgnevad loomarühmad on eraldi grupeeritud? 
(Lõaspidamise korral minge järgmise küsimuse juurde) 
  

Vastpoeginud lehmad (vähemalt ternespiima perioodi jooksul)? 
� Jah 
� Ei 
Esimese laktatsiooni lehmad? 
� Jah 
� Ei 
Kõrge somaatiliste rakkude arvuga lehmad? 
� Jah 
� Ei 
Lonkavad lehmad? 
� Jah 
� Ei 
Udarapõletikku põdevad (sh teatud udarapatogeenidega nakatunud) lehmad? 
� Jah 
� Ei 
Ravialused lehmad/keeluajaga lehmad? 
� Jah 
� Ei 
 

21. Mitu korda aastas enamasti värgitakse profülaktiliselt iga lehma sõrgu (märgi üks)? 
 
� 1 
� 2 
� 3 või enam 
� Harvem kui 1 
� Ei värgita 
 

22. Kas lonkavaid lehmi värgitakse (märgi üks)? 
 
� Alati (≥95%) 
� Enamasti (75-95%) 
� Sageli (50-75%) 
� Mõnikord (≤50%) 
� Ei 
 

23. Kas farmis esineb Mortellaro haigust (digitaalne dermatiit) (märgi üks)? Vaata pilte.  
 

     

 
 
� Jah 
� Ei 
� Ei tea
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24. Kas lehmadele tehakse sõradesovanne (märgi üks)? 

 
�Jah, märkige sagedus:__________________________________ 
� Ei 
 

25. Kus toimub enamasti poegimine (märgi üks)? 
 
� Grupisulus, lehmade arv grupis on ____________ 
� Individuaalsulus 
� Lõas 
� Muu (täpsusta) ___________    
 

26. Kui suurt osa poegimistest abistatakse (igasugune inimesepoolne sekkumine) (märgi 
üks)? 

 
� 0% 
� 1-10% 
� 10-30% 
� 30-50% 
� >50% 
 

27. Kas poegimisjärgsel perioodil (esimestel nädalate) kontrollitakse enamiku (≥90%) 
lehmade (märgi kõik õiged):  

 
� Kehatemperatuuri  
� Emaka seisundit 
� Udaratervist 
� Ketoosi esinemist (ketotestid, glükoosi mõõtmine, jt) 
� Isu 
� Muu (täpsusta) ________________________________ 
� Ei kontrollita 
 

28. Kas lehmadele manustatakse kinnijätmisel nisasse kinnisperioodiaegseid ravimeid 
(märgi üks)? 

 
� Alati (≥95%) 
� Enamasti (75-95%) 
� Sageli (50-75%) 
� Mõnikord (≤50%) 
� Ei 
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KÜSIMUSED VASIKATE KOHTA 
NB! Vasika all mõeldakse selles küsimustikus perioodi sünnist kuni piimajoogist võõrutuseni (ca 
3. elukuu lõpp). 
 

29. Millal enamasti eraldatakse vastsündinud vasikas lehma juurest (märgi üks)? 
 
� Koheselt (5-10 minuti jooksul) 
� Tunni jooksul 
� Päeva jooksul 
� Hiljem kui 24 tundi 
 

30. Kui mitme tunni jooksul pärast sündi saavad enamik vasikatest ternespiima? 
 
______________ tundi pärast sündimist 
 

31. Kas ternespiima kvaliteeti määratakse mõne seadmega (märgi üks)? 
 
� Alati (≥95%) 
� Enamasti (75-95%) 
� Sageli (50-75%) 
� Mõnikord (≤50%) 
� Ei 
 

32. Kas sündinud vasikatele manustatakse ternespiima sondiga (märgi üks)? 
 

� Enamasti 
� Vajadusel 
� Ei 
 

33. Kas vastsündinud vasika nabaväät desinfitseeritakse (märgi üks)? 
 
� Alati (≥95%) 
� Enamasti (75-95%) 
� Sageli (50-75%) 
� Mõnikord (≤50%) 
� Ei 
 

34. Kas piimaperioodi vasikatele manustatakse ennetavalt antibiootikume (märgi üks)? 
 
� Jah, kõigile 
� Jah, osadele 
� Ei 
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35. Kas piimaperioodi vasikatele manustatakse vitamiini preparaate (märgi üks)? 
 
� Jah, kõigile 
� Jah, osadele 
� Ei 
 

36. Mis tüüpi laudas peetakse vasikaid esimesel kahel elunädalal (märgi kõik õiged)? 
 
� Külmlaut ______% vasikatest 
� Soelaut______% vasikatest 
� Muu (täpsusta) _____________ ______% vasikatest 
 

37. Palun täpsustage vasikate pidamisviis esimesel kahel elunädalal (märgi kõik õiged)? 
 
� Üksikult ______% vasikatest 
� Grupis______% vasikatest, vasikate arv grupis ___________ 
� Muu (täpsusta)  ___________ ______% vasikatest 
 

38. Kas esimese kolme elukuu jooksul peetakse vasikaid õues (märgi üks)? 
 
� Jah 
� Ei 
� Osaliselt (täpsusta)  ___________  
 

39. Palun täpsustage vasikate pidamisviis kolmandast elunädalast kuni võõrutuseni (märgi 
kõik õiged)? 

 
� Üksikult ______% vasikatest 
� Grupis ______% vasikatest, vasikate arv grupis on ___________ 
� Muu (täpsusta)  ___________ ______% vasikatest 
 

40. Millist deso tehakse esimese elukuu vasikate boksidele/sulgudele (märgi kõik õiged)? 
 
� Märgdeso 
� Kuivdeso 
� Muu (täpsusta) _____________________  
� Ei tehta 
 

41. Mitu korda päevas joodetakse vasikaid piimajoogiga esimesel elukuul (märgi üks)? 
 
� 1 
� 2 
� 3 
� Muu (täpsusta) ___________________  

Kui esineb erinevusi pull- ja lehmvasikate 
jootmises, siis palun täpsustage siin: 
_________________________________ 
_________________________________ 
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42. Millist piima joodetakse vasikatele pärast ternespiimaperioodi (märgi kõik õiged)? 
 
� Täispiimaasendajat 
� Tervete lehmade piima 
� Ravi saavate lehmade piima  
� Keeluajal olevate lehmade piima 
� Kõrge somaatiliste rakkude arvuga 
lehmade piima 
� Muu (täpsusta)________ 

 
Kui esineb erinevusi pull- ja lehmvasikate 
jootmises, siis palun täpsustage siin: 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

 
43. Mis vanuses vasikad tavaliselt nudistatakse (märgi üks)? 

 
� Esimesel elunädalal 
� Teisel kuni neljandal elunädalal 
� Vanemana kui 1 kuu 
� Ei nudistata 
 

44. Millal hakatakse piimaperioodi vasikatele pakkuma koresööta (hein/põhk/silo) (märgi 
üks)? 

 
� Esimesel elunädalal 
� Esimesel elukuul 
� Teisel elukuul 
� Pärast võõrutust 
 

45. Millal hakatakse piimaperioodi vasikatele pakkuma vett (märgi üks)? 
 
� Esimesel elunädalal 
� Hiljem 
 

46. Kas grupisulus haigestunud vasikad eraldatakse teistest vasikatest (märgi üks)? 
 
� Alati 
� Mõnikord 
� Ei 
� Ei ole grupisulgu 
 

47. Mida tehakse vasikaga kellel on kõhulahtisus (märgi kõik õiged)? 
 
� Ei joodeta piima ______________% haigetest vasikatest 
� Joodetakse elektrolüüdi lahuseid ______________% haigetest vasikatest 
� Manustatakse suukaudseid pastasid ______________% haigetest vasikatest 
� Manustatakse antibiootikume ______________% haigetest vasikatest 
� Muu (täpsusta)_________________ ______________% haigetest vasikatest 
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48. Kui avastate palavikus köhiva vasika, kellel on nõrevool ninast (märgi üks): 
 
� Konsulteerin kohe loomaarstiga telefonitsi 
� Kutsun kohe loomaarsti vasika läbivaatamiseks ja ravi määramiseks 
� Kasutan kohe ravivõtteid, mis ei nõua loomaarsti abi 
� Jälgin vasikat ööpäeva ja otsustan siis edasise tegevuse 
� Muu (täpsusta) ___________    
 

49. Kas aastatel 2013-2016 on karja ostetud uusi loomi? 
 
� Jah, ühe korra 
� Jah, enam kui üks kord 
� Ei 
 

50. Kas viimase nelja aasta jooksul on farmis tehtud loomade pidamise, söötmise, aretuse 
vms osas suuri muutusi? 

 
� Jah 
� Ei 
 
Kui vastasite viimasele küsimusele JAH, siis palun täpsustage, millised muutused on viimase 
nelja aasta jooksul aset leidnud: 

 
Kui Teil on täiendavaid kommentaare küsitluse osas, siis palun kirjutage neist: 

 
Täname uuringus osalemise eest! 
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__________________________________________________________________, 
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(juhendaja(te) nimi) 
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 (allkiri) 
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