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2. KOKKUVÕTE 

 

Nisade puhastamise õnnestumine robotlüpsiga farmides 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada nisade puhastamise tõhusus 

robotlüpsiga farmides. Uurimisalustes karjades selgitati välja nisade puhastamise 

ebaõnnestumise põhjused ning otsiti seoseid lehmapoolsete riskitegurite ja nisade puhtuse 

vahel. Uuring viidi läbi neljas robotlüpsifarmis Soomes. Nisade puhastamise tõhususe 

väljaselgitamiseks jälgiti robotlüpsi toiminguid igas karjas 8 tunni jooksul. Hinnati nisade 

puhtus enne ja pärast puhastustsükli toimumist. Lisaks hinnati nisade puhastamise tehnilist 

õnnestumist. Vaatlusperioodi lõpus võeti farmi jahutipiimast piimaproov 

mikrobioloogiliseks uurimiseks. Farmides registreeriti lehma andmed, lüpsiandmed ning 

koos nisade puhtuse andmetega viidi läbi statistiline analüüs.  

Kokku hinnati vaatlusperioodi jooksul 540 nisa 158 lehmal. Enne puhastustsükli algust oli 

puhaste (hinne 0) nisade osakaal 19,3% (n=104) ning pärast puhastustsükli kokku 66% 

(n=357). Puhaste nisade osakaal suurenes 70,1% võrra.  

Vaatlusperioodi ajal ebaõnnestus 93 (14,4%) nisade puhastus 64 lehmal. Kõige suurim osa 

(43%; n=40) nisade puhastamise tehnilisest ebaõnnestumisest oli seostud nisade asetuse ning 

välimusega. 

Nisade puhastamise tõhusus sõltus lehma tõust kui ka farmist. Nisade puhastamise tõhusus 

oli ka seotud nisade puhtuse tasemega enne puhastustsükli algust (p<0,01). 

Vaatlusperioodil registreeritud lehmade somaatiliste rakkude arv oli seoses nisade puhtusega 

(p<0,06) ning farmiga (p<0,05). 

Jahutipiima bakterioloogilises analüüsis leiti 1 farm milles esines Staphylococcus aureus (S. 

aureus). 

Märksõnad: nisade puhtus, robotlüps, udaratervis 
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3. SUMMARY 

 

Succsess of teat cleaning in robotic milking farms 

The intension of this field study was to find out how effective the teat cleaning was in robot 

milking farms and also to find out what caused the teat cleaning process failure and what 

was the connection between the risk factors caused by the cows and cleanliness of the teats. 

The field study was done in Finland in four robotic milking farms in order to find out how 

effective the teat cleaning was in the farms in question during the research period. The teat 

cleaning was evaluated before and after the teat cleaning process. The technical 

successfulness of the teat cleaning was also evaluated. In the end of the research period the 

milk sample was taken from the bulk milk for microbiological tests. Information about the 

cow, milking and cleanliness of the teats were registered in the farms for the statistical 

analysis.   

Cleanliness of 540 teats from 158 cows were evaluated during the research. 19.3% (n=104) 

of teat were clean (score=0) before the cleaning process and after 66% (n=357). The numbers 

of the clean teats were increased 70.1%.  

93 (14.4%) teat cleaning processes was failed in case of 64 cows during the research period. 

The significant reason of the teat cleaning process failure was caused by the teats anatomical 

shape and its place (43%; n=40). 

There was a connection between the effectiveness of the teat cleaning and the cows breed 

and with the farm. There was also a connection between the effectiveness of the teat cleaning 

and the cleanliness of the teats before the teat cleaning process (p<0.01).  

There was an association between the research periods somatic cell counts and cleanliness 

of the teats (p<0.06) and in the farms in questions (p<0.05). 

Staphylococcus aureus (S. aureus) was found in one farm’s bulk milk. 

Keywords: robotic milking, milking robot, udder heath, somatic cell count 
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4. SISSEJUHATUS 

 

Esimesed robotlüpsitehnoloogiaga farm rajati Hollandis 1992 aastal (Rasmussen et al. 

2001). Alates 2000 aastate algusest hakkas robotlüpsitehnoloogia kiiresti levima (Manninen, 

2013) ning aastal 2001 olid robotlüpsifarmid levinud Põhjamaades,  Hollandis, 

Prantsusmaal, Inglismaal, Sveitsis, Kanadas, Saksamaal, Belgias, Itaalias, Hispaanias, 

Jaapanis ning ka USAs (Rasmussen et al. 2001). Põhjamaades lüpsti 2011 aastal iga neljas 

lehm robotlüpsil (Nyman, 2012) ja robotlüpsi kasutavate karjade arv on suurenenud ka 

viimasel kahel aastal (Manninen, 2013). Siiski on Taanis hakanud robotlüpsisüsteeme 

kasutavate farmide arv vähenema (Manninen, 2013).  

Olenemata robotilüpsiga farmide arvu suurenemisest, on nende karjade udaratervist uuritud 

suhteliselt vähe. Kuna robotlüpsisüsteemide arvu kasv jätkub nii Soomes kui ka Eestis, on 

oluline saada rohkem informatsiooni udaratervist mõjutavatest teguritest.  

Käesoleva töö eesmärgiks on: 

1) hinnata nisade puhastamise tõhusust robotlüpsiga farmides; 

2) välja selgitada nisade puhastamise ebaõnnestumise põhjused;  

3) leida seoseid lehmapoolsete riskitegurite ja nisade puhtuse vahel.  
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5. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

5.1. Robotlüpsisüsteemide üldiseloomustus ning erinevus 

tavalüpsisüsteemist 

 

Mitmed tavalüpsisüsteemiga farmid nii Soomes kui Eestis on võtnud kasutusele 

robotlüpsitehnoloogiad. Tavalüpsisüsteemi vahetamine robotlüpsisüsteemi toob kaasa 

mitmeid muutusi, mida tuleb farmi töötajatel põhjalikult õppida juba enne lüpsisüsteemi 

vahetamist (Kalmus, 2015; Edmondson, 2012). Robotlüpsisüsteemi kasutuselevõtmine on 

farmile suur investeering, mis peaks ennast ära tasuma (Kalmus, 2015). Pärast 

robotlüpsisüsteemi kasutusele võtmist piima kvaliteet peaks olema sama hea kui 

tavalüpsisüsteemi ajal või isegi parem (Edmondson, 2012). 

Robotlüpsisüsteem annab lehmadele võimaluse tulla lüpsma nii tihti kui nad tahavad ning 

ka valida millal lüpsmisele tulevad. Automatiseeritud lüpsmissüsteemiga farmi töötajatel on 

rohkem vabadust tööaegade suhtes võrreldes tavalüpsisüsteemiga. Siiski peab robotlüpsiga 

farmis olema inimene kättesaadav ööpäevaringselt, et kõrvaldada kiiresti robotis tekkida 

võivaid häireid. Lehmade kokkupuude inimesega väheneb, misvõib vähendada loomade 

tervise jälgimist (Edmondson, 2012). Tavalüpsisüsteemis inimene hoolitseb näiteks nisade 

puhtusest enne lüpsmisprotsessi, aga robotlüpsisüsteemis nisade puhastus on täielikult 

automatiseeritud (Hovinen et al. 2005).  
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5.2. Piimakvaliteet robotlüpsiga farmides 

 

Mitmetes uuringutes on võrreldud robotlüpsiga karjade udaratervist ja piimakvaliteeti 

tavalüpsi kasutavate karjadega (Hovinen et al. 2009; Rasmussen et al. 2001; Rasmussen et 

al. 2002; Kelton et al. 2001). Soomes tehtud uuringus leiti, et pärast robotlüpsisüsteemi 

kasutamisele võtmist karjade udaratervis ei paranenud, kuid põhjuseks võisid olla ka teised 

üleminekuga seotud riskifaktorid, näiteks uute loomade juurdeostmine (Hovinen et al. 

2009).  

Karjade üheks udaratervist iseloomustavaks näitajaks on jahutipiima somaatiliste rakkude 

arv (SRA). Tavalüpsisüsteemilt robotlüpsmisele ülemineku järgselt karja SRA esimestel 

kuudel suureneb (Hovinen et al. 2009), seejärel stabiliseerub, kuid jääb siiski kõrgemaks 

tavalüpsisüsteemidega võrreldes (Kelton et al. 2001; Suokannas et al. 2004; Dohmen, 2010).  

Soomes läbi viidud uuringus leiti, karja SRA suurenes pärast robotlüpsile üleminekut ja 

jahutipiima SRA hakkab alanema 9 kuu möödumisel (Suokannas et al. 2004). Üheks 

põhjuseks peetakse  puudusi udarapõletike avastamisel ning kõrge rakuarvuga lehmade 

piima automaatse eraldamise probleeme. Kruip et al. (2002) võrdles karjade sigimisnäitajaid 

ning lehmade SRA robotlüpsi kasutama hakanud karjades ning karjades, kus kahekordne 

lüps asendati kolmekordse lüpsiga. Selle uuringu tulemustest selgus, et  robotlüpsi 

kasutuselevõtmine suurendas SRA ja mõjutas sigivust negatiivselt, kuid tavalüpsiga karjades 

lüpsikordade sagenemine seda ei teinud. Seega on piimakvaliteedi muutused kõige 

ilmekamad esimestel kuudel pärast üleminekut robotlüpsisüsteemile, kus põhjuseks võib 

olla oskamatus kasutada automaatseid mastiidituvastussüsteeme, uute loomade 

juurdeostmine või haigestunud ja tervete loomade samaaegne lüpsmine (Suokannas et al. 

2004; Hovinen, 2009). 
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Joonis 1. Soome karjade geomeetriline keskmine SRA 2012 aastal kõikides karjades 

(punane joon), üle 45 lehmaga tavalüpsikarjades (tumesinine joon) ning robotlüpsikarjades 

(helesinine joon). Allikas: (Maitohygienialiitto, 2012). 

 

Joonisel 1 on võrreldud Soome piimahügieeni liidu poolt robotlüpsifarmide, üle 45 lehmaga 

tavalüpsifarmide ja kõikide farmide SRA geomeetrilisi keskmisi ja on leitud, et robotlüpsiga 

farmides on SRA kõrgem.  

 

 

5.2.1. Bakterite üldarv robotlüpsiga farmides 

 

Soomes on eliitpiima bakterite üldarvu piirmäär 50000 pmü/ml. 2012 aastal läbi viidud 

uuringus leiti, et 14,9%-l robotlüpsikarjadest võetud piimaproovidest see väärtus ületati 

(Suokannas et al. 2004; Maitohygienialiitto, 2012). Sarnasele tulemusele on jõutud ka 

Kanadas (Kelton et al. 2001). Joonisel 2 on andmed bakterite üldarvu kohta. 

Ka bakterite üldarv on Soome piimahügieeni liidu andmete põhjal (Joonis 2) kõrgem 

robotlüpsiga farmides võrreldes teiste lüpsifarmidega (www.maitohygienialiitto.fi). 
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Joonis 2. Bakterite üldarvu geomeetriline keskmine 2012 aastal kõikides karjades (punane 

joon), üle 45 lehmaga tavalüpsikarjades (tumesinine joon) ning robotlüpsikarjades 

(helesinine joon). Allikas: (Maitohygienialiitto) 

 

 

5.3. Nisade puhtus robotlüpsiga karjades 

 

5.3.1. Nisade puhastamine robotlüpsisüsteemis  

 

Robotlüpsisüsteemidega karjades toimub lehma lüpsiks ettevalmistamine sh nisade 

puhastamine, eellüps ning nisakannude kinnitumine automaatselt ilma inimesepoolse 

visuaalse kontrollita (Hovinen, 2005; Hovinen, Pyörälä 2011). Robotlüpsil on kogu protsess 

standardiseeritud ja puhastustsükli pikkus on kindlaks määratud. Seega ei sõltu 

puhastustsükli pikkus nisade määrdumise astmest, vaid see toimub kindla ajaperioodi 

jooksul (Dohmen et al. 2010). See võib viia olukorrani, kus puhastuse efektiivsust ei saa 

igapäevaselt inimese poolt hinnata (Hovinen, 2009). 

DeLaval VMS lüpsirobotites kasutatakse nisapuhastuskannu, mis kinnitub nisale ja peseb 

nisa sooja veega (Joonis 3). Samaaegselt töötab ka vaakumsüsteem, mille toimel teostatakse 
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nisale sõõrutamine ja eellüps. Seejärel nisa kuivatakse sooja õhuga ja nisapuhastuskann 

eemaldub ning kinnitub järgmisele nisale (Knappstein et al. 2002). 

 

Joonis 3. DeLaval VMS lüpsiroboti nisapuhastuskann. Allikas:(http://www.delaval.fi/-

/Tuotteet/Lypsy/Lypsyjarjestelmat/Automaattilypsy/vms/5/) 

 

 

5.3.2. Nisade puhtuse mõju udaratervisele 

 

Hügieenil on tähtis osa kvaliteetse piima tootmisel (Hovinen, 2005), mida toetab ka Euroopa 

Liidu piimahügieeni direktiiv 853/2004, mille järgi tuleb lehmade lüpsmine läbi viia 

hügieeniliselt ja enne lüpsi tuleb veenduda, et udar, nisad ja neid ümbritsev keskkond on 

puhtad. Lehma udarapõletik on enim piimakvaliteeti mõjutav haigus (Steeneveld, 2010). 

Udarapõletik tekib kui nisajuha kaudu tungivad udarasse haigustekitavad mikroobid. Tekkiv 

põletikureaktsioon võib olla kerge st. piimas suureneb ainult põletikuindikaatorite sisaldus. 

Kõige klassikalisemaks põletikuindikaatoriks on piima SRA. Ägedama reaktsioon korral 

tekib kliiniline udarapõletik (Pyörälä, Tiihonen 2005). Mõlemat tüüpi põletikku võivad esile 

kutsuda väga erinevad bakterid, kes koloniseeruvad piimas (Streptococcus agalactiae (Str. 

agalactiae)) nisa ja udaranahal (koagulaasnegatiivsed stafülokokid (KNS) või elavad lehma 

ümbritsevas keskkonnas (kolibakterid ja Streptococcus uberis) (Pyörälä, 2008). 

Põhjamaades üle pooled mastiidi juhtumitest tekitatud grampositiivsete bakterite poolt (üle 

95% subkliinilistest mastiitidest ja üle 60% kliinilistest mastiittidest), millest tähtsamad on 

stafülokokid ja streptokokid (Sandholm et al. 1995). 
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Kuna udarapõletikku põhjustavad bakterid on enamjaolt pärit lehma nisa nahalt või lehma 

ümbritsevast keskkonnast, siis mida rohkem on lehma ümbritsevas keskkonnas sõnnikut ja 

mustust, seda suurema tõenäosusega lehm nakatub. Robotlüpsisüsteeme kasutavates 

farmides on peatähelepanu alla tõusnud just udarapõletike kontrollimine ning nisade 

puhastamise tõhusus (Hovinen, Pyörälä 2011). Nisade puhastus on vajalik, et eemaldada 

enne lüpsi nisanahalt ning nisatipust sinna kogunenud bakterid (Cook, Reinemann 2007).  

Lüpsvate lehmade võimalikult hea puhtuse tase enne lüpsi on tähtis tegur udaratervise 

säilitamisel (Dohmen et al. 2010). Halb udarahügieen on seotud nii udaranakkuste tekkimise 

riski kui ka kõrgema somaatiliste rakkude arvuga karjas (Cook, Reineman 2007; Dohmen et 

al. 2010). Lisaks suurendab halb nisade hügieen bakterite üldarvu jahutipiimas 

(Elmoslemany, 2009).  

Näiteks Munoz et al. (2008) uuringus leiti, et Klebsiella spp. lüpsijärgse olemasolu ja 

lüpsieelse udarapuhtuse vahel on seos, kus algselt väga määrdunud udara pinnalt isoleeritud 

Klebsiella spp. bakterid olid seal ka alles pärast puhastust, kuid algselt puhaste nisade pinnalt 

leitud Klebsiella spp. oli sealt eemaldunud. Sarnaseid seoseid nisade puhtuse, koliformsete 

bakterite ja keskkonnast pärit streptokokkide vahel on leitud ka teistest uuringutes (Cook, 

Reinemann 2007). 
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6. UURIMISTÖÖ EESMÄRGID  

 

Käesoleva uurimistöö eesmärkideks olid: 

1) hinnata nisade puhastamise tõhusust robotlüpsiga farmides;  

2) välja selgitada nisade puhastamise ebaõnnestumise põhjused;  

3) leida seoseid lehmapoolsete riskitegurite ja nisade puhtuse vahel.  
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7. MATERJAL JA METOODIKA 

 

7.1. Farmide üldiseloomustus 

 

Uurimistöö viidi läbi 2014 aasta jaanuarikuus neljas Lääne- Soome lüpsifarmis (Tabel 1). 

Kõikides farmides oli kasutusel VMS ühe robotiga lüpsisüsteem (DeLaval).  

Tabel 1. Uuringus osalenud farmide üldandmed  

 Farm 1 Farm 2 Farm 3 Farm 4 
Lüpsis olevad 
lehmad kokku 

50 63 70 67 

Lehmade 
liikumine 

sunnitud vaba vaba vaba 

Lüpsirobot olnud 
kasutusel 

1 aasta 7 aastat 3 kuud 1 aasta ja 3 kuud 

Lüpsiroboti 
kasutus protsent 

70% 81% 82% 79% 

Allapanumaterjal turvas, 
saepuru 

turvas , 
saepuru 

saepuru turvas, 
saepuru 

 

 

7.2. Andmete kogumine 

 

Uurimistöö analüüsiks vajaminevad andmed koguti lüpsiroboti andmebaasist. Registreeriti 

lehma lüpsiintervall tundides, lehma laktatsiooninumber ja lüpsipäevade arv. Lisaks lehma 

somaatiliste rakkude arv 1 ml piimas karja hindamise päeval ja lehma piima kolme viimase 

kuu somaatiliste rakkude arv. 
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7.3. Robotlüpsitoimingu jälgimine  

 

Vaatlusperiood kestis igas karjas kella 8-17. Selle aja jooksul lüpsti karjas kõik lehmad 

vähemalt üks kord. Kui lehm tuli robotisse teist korda, siis tema andmeid enam ei 

registreeritud. Samuti ei jäeti vaatlusest välja loomad, kes uuringu päeval olid 

antibiootikumiravil. 

 

 

7.3.1. Nisade puhtuse hindamine  

 

Vaatluse käigus hinnati lehma nisade puhtus enne ja pärast puhastustsüklit ning nisade 

puhastamise tehnilist õnnestumist. Nisade puhastamise tõhusust hinnati ainult nendel 

nisadel, kus nisade pesu tehniliselt õnnestus. Lehmade individuaalsete nisade puhtus hinnati 

viies kategoorias vastavalt etteantud juhistele (Joonis 4) enne puhastustsükli algust ning 

pärast puhastuskannu eemaldumist nisa küljest (Hovinen et al. 2005).  

 

 

7.3.2. Nisade automaatse puhastamise jälgimine 

 

Nisa puhastamine hinnati õnnestunuks, kui kogu nisa oli puhastustsükli jooksul nisakannus. 

Nisa puhastamine loeti ebaõnnestunuks, kui lasersilm ei leidnud nisa ja nisakann ei 

kinnitunud nisa külge. Kui vaatluse jooksul märgati, et nisa puhastamine ebaõnnestus, 

märgiti üles võimalik ebaõnnestumise põhjus. Ebaõnnestumise põhjused jagati nelja 

kategooriasse:  

1) lehmast tingitud probleem (närviline lehm),  

2) nisade asetusest ja nisade välimusest tingitud probleem (joonis 5)  
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3)lüpsirobotist tingitud probleem (robot ei leia nisasid, lasersilma koordinaadid on valed).  

4) põhjus teadmata (ebaõnnestumise põhjust ei suudetud vaatlusel kindlaks teha) 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Nisade hindamise kategooriad. Fotode autor:(M. Nurmi) 

  

     

     

Nisa hinne 0 Nisa hinne 1 Nisa hinne 2 Nisa hinne 3 Nisa hinne 4 

 Nisa on täielikult 

puhas, mustust ei ole 

näha 

Alla 10% pinnast 

määrdunud 

10-20% nisa pinnast on 

määrdunud 

20-50% nisa pinnast on 

määrdunud 

Üle 50% nisa pinnast 

on määrdunud 
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Nisade asetuse probleem Nisade välimuse probleem 

Nisad puutuvad üksteisega 
kokku 

 

Tagumised või esimeste 
udaraveerandite nisad on 

omavahel risti 
 

Liiga lühikesed nisad 

(alla 2 cm) või esimesed 

veerandid madalam kui 

tagumised 

Liiga pikad 

udarakarvad 

Nisad on 

pigmenteerunud 

Joonis 5. Nisade puhastamise ebaõnnestumine sõltuvalt nisade asetusest ja välimusest. Fotode autor:(M. Nurmi) 
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7.3.3. Lehma üldpiima automaatne somaatiliste rakkude arvu määramine  

 

Lehmade somaatiliste rakkude arv määrati on-line rakuloenduri OCC abil. DeLaval OCC 

rakuloendur võtab ja analüüsib piimaproovi pärast igat lüpsi. Tulemus on nähtaval VMS-

kontrollprogrammis. Tulemus kirjeldatakse kui somaatiliste rakkude üldarv ühes milliliitris 

piimas. 

 

 

7.3.4. Jahutipiima bakterioloogiline analüüs 

 

Vaatlusperioodi lõpus võeti farmi jahutipiimast piimaproov (25 ml) mikrobioloogiliseks 

analüüsiks. Jahutipiimad uuriti Eesti Jõudluskontrollikeskuse piimanduslaboratooriumis 

mikrobioloogiliselt polümeraasahelreaktsiooni kasutades (Mastitis16 Pathoproof, 

Thermofisher Scientific Ltd, Espoo, Finland).  

 

 

7.3.5. Karja udaratervise hindamine üldpiima SRA järgi 

 

Nisade puhtuse hindamisega samal päeval määratud automaatse OCC väärtuse järgi jagati 

lehmad alljärgnevalt: 

1. Varjatud udarapõletikku põdevad lehmad. Lehmad, kelle üldpiima SRA ≥100000 

rakku/ml 

2. Terved lehmad. Lehmad, kelle üldpiima SRA oli ≤99000 rakku/ml.  

Lisaks arvutati kahe viimase kuu SRA arvu põhjal varjatud udarapõletike osakaal, uute ja 

krooniliste varjatud udarapõletike osakaal uurimisalustes karjades. Krooniliseks varjatud 

udarapõletikku põdevaks loeti lehm, kelle SRA oli kaks ja enam kuud >100000 rakku/ml. 

Uueks udarapõletikuks lehm, kelle SRA oli eelneval kuu <100000 ja järgneval kuul >100000 

(Noordhuizen et al. 2012).   
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7.3.6. Andmete statistiline analüüs 

 

Kõik kogutud andmed sisestati MS Ecxeli programmi, mille abil viidi läbi kirjeldav 

statistika. Keerukamaks andmetöötluseks kasutati statistikaprogrammi Stata 11.2 

(StataCorp, Texas, USA). Logistilise regressioonanalüüsiga hinnati nisade puhastuse 

tõhususe seost (nisa ei saanud puhtaks=0; nisa sai puhtaks=1) erinevate riskifaktoritega 

neljas katsealuses farmis. Kõigepealt kategoriseeriti lüpsiintervall kahes kategoorias: kuni 

10 tundi=0; üle 10 tunni=1. Seejärel kategoriseeriti lüpsipäevade arv alljärgnevalt: kuni 30 

päeva=0; 31-109 päeva=1; 110-219 päeva=2; 220-305 päeva=3. Arvutati šansside suhe 

(odds ratio OR) 95% usalduspiiridega (confidence interval CI).  

Lineaarse regressioonanalüüsiga hinnati proovivõtu päeval määratud lehma piima 

somaatiliste rakkude arvu ja lehma tasandil nisade puhtust kolmes farmis. Ühest farmist ei 

õnnestunud saada kõiki vajalikke andmeid. Kõigepealt kategoriseeriti lehma tasandil nisade 

puhtus alljärgnevalt: 0 = kõik lehma neli nisa olid hindega 0 või 1; 1 = kõik neli nisa olid 

erinevate hinnetega; 2 = kõik lehma neli nisa olid hindega 3-4. Kuna SRA ei olnud 

normaaljaotusega, kasutati andmete logaritmimist. Arvutati regressioonikoefitsendid 

(regression coefficient) 95% usalduspiiridega (confidence interval CI). Statistilise olulisuse 

piiriks määrati p≤0,05. 
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8. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

8.1. Farmide üldandmed 

 

Lüpsikarjade üldandmed on esitatud tabelis 2.  

Tabel 2. Uuringus osalenud karjade üldandmed 

Farmi nr ja 
lehmade arv 

Lüpsiintervall 
(h) 

Lüpsipäevade arv Laktatsioon Somaatiliste rakkude 
arv (x1000) 1 ml 

piimas 
 Keskmine (miinimum; maksimum) Mediaan 

(miinimum; 
maksimum) 

Farm nr. 1 
n=41 

9,1 (6; 14) 120 (6; 305) 2 (1; 9) 57 
(8; 1062) 

Farm nr. 2 
n= 47 

9,1 (6; 12) 145 (6; 761) 2 (1; 4) 59 
(23; 277) 

Farm nr. 3 
n=41 

10,9 (6; 20) 166 (14; 440) 2 (1; 7) 46,5 
(2; 408) 

Farm nr. 4 
n=39  

10 (5; 16) 152 (6; 345) 2 (1; 6) 34 
(2; 262) 

 

Lüpsiintervallide mood oli farmis nr. 1 kümme tundi; farmis nr. 2 kaksteist tundi; farmis nr. 

3 kaheksa tundi ja farmis nr. 4 üheksa tundi. Karjade lüpsiintervallid on head. Normaalseks 

lüpsiintervalliks loetakse 6-12 tundi, kui lüpsikordne piimatoodang on 8-12 kg. Liiga lühike 

intervall (alla 6 tunni) põhjustab nisatipu kahjustusi, sest lehm käib liiga tihti lüpsmas, kuid 

piimavoolu kiirus on väike. Liiga pikk lüpsiintervall põhjustab suuremat bakterite hulka 

nisajuhas ja udarapõletike risk võib suureneda (Edmonson, 2012). Esmaspoegijate osakaal 

jäi farmides 39,1-56,4% vahele. 
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Tabel 3. Lüpsifarmides läbiviidud hindamiste arv ja tulemused 

Farmi number 
(lehmade arv) 

Nisade puhtuse 
hindamine lüpsieelselt 
 

Nisade puhastamise 
ebaõnnestumine 

 

Pesu tõhususe 
hindamine 

 
 Nisade arv (lehmade arv) 
Farm nr. 1 (n=41) 162 (41) 40 (26) 121 (39) 
Farm nr. 2 (n=44) 169 (44) 29 (19) 134 (40) 
Farm nr. 3 (n=40) 158  (40) 14 (10) 143 (40) 
Farm nr. 4 (n=39) 152 (39) 10 (9) 142 (39) 
Kokku lehmi (n=164) 644 (164) 93 (64) 540 (158) 

*Pesu tõhusust hinnati ainult neil nisadel, kus lüpsmine tehniliselt õnnestus 

Nisade lüpsieelset puhtust hinnati 164 lehma 644-l nisal. Üheteistkümnel lehmal ei 

funktsioneerinud üks nisa, mistõttu nendel hinnati ainult nisa puhtust enne lüpsi. Nisade 

puhastus ebaõnnestus 93-l (14,4%) nisal. Farmis nr. 1 oli ebaõnnestunud puhastuste osakaal 

25,3%, farmis nr. 2 17,2%, farmis nr. 3. 8,9% ja farmis nr. 4 6,6 %. Keskmiselt ebaõnnestus 

ühel vaatlusperioodil 1,45 nisa puhastus lehma kohta, olles suurim farmis nr. 1 (keskmiselt 

1,53 nisa lehma kohta) võrreldes farmiga nr. 4 (keskmisel 1,1 nisa lehma kohta).  

 

 

8.2. Nisade puhtus enne lüpsi ja nisade puhastamise tõhusus 

 

Kokku hinnati enne puhastustsükli algust ja koheselt pärast puhastustsükli lõppu 540 nisa 

158 lehmal. Pesu tõhusust neil nisadel, kus toimus õnnestunud puhastus. 

Enne puhastsükli algust oli väga puhaste nisade (hinne 0) osakaal 19,3% (n=104), olles 

suurim farmis nr. 2 (23,1%) ja väikseim farmis nr. 3 (16,8%).  

Enne lüpsi oli määrdunud nisade osakaal (hinne 3 ja 4) kõikides farmides kokku 21,1% 

(n=114), olles kõrgeim farmis nr. 2 (26,1%) ja väikseim farmis nr. 4 (14,7%). Puhaste nisade 

osakaal enne lüpsi (hinne 0 ja 1) oli kõikides farmides kokku 55,4% (n=299), jäädes farmide 

lõikes 49,6% (farm nr.3) ja 62% (farm nr. 4) vahele.  

Puhastustsükli järel oli täiesti puhtaks saanud nisade (hinne 0) osakaal kokku 66% (n=357). 

Puhaste nisade osakaal suurenes 70,1% võrra. Määrdunuks (hinne 3 ja 4) jäi 3,9% (n=21) 

kõikidest puhastatud nisadest. 
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Tabel 4. Nisa puhtuse hinnete jaotus enne ja pärast nisapuhastust erinevatest farmides 

 Nisade puhtus enne puhastustsükli algust 
Nisade arv (%) 

Nisade puhtus vahetult enne lüpsikannude 
kinnitumist 

Nisade arv (%) 
 Nisa hinne Nisa hinne 
Farm, 
nisade 
arv  

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Farm 1 
n=121 

24 
(19,8) 

46 
(38,0) 

29 
(24,0) 

17 
(14,0) 

5 
(4,1) 

88 
(72,7) 

24 
(19,8) 

9 
(7,4) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

Farm 2 
n=134 

31 
(23,1) 

39 
(29,1) 

29 
(21,6) 

20 
(14,9) 

15 
(11,2) 

83 
(61,9) 

41 
(30,6) 

6 
(4,5) 

3 
(2,2) 

1 
(0,7) 

Farm 3 
n=143 

24 
(16,8) 

47 
(32,9) 

36 
(25,2) 

15 
(10,5) 

21 
(14,7) 

77 
(53,8) 

35 
(24,5) 

16 
(11,2) 

13 
(9,1) 

2 
(1,4) 

Farm 4 
n=142 

25 
(17,6) 

63 
(44,4) 

33 
(23,2) 

11 
(7,7) 

10 
(7,0) 

109 
(76,7) 

23 
(16,2) 

8 
(5,6) 

2 
(1,4) 

0 
(0,0) 

Kokku 
n=540 

104 
(19,3) 

195 
(36,1) 

127 
(23,5) 

63 
(11,7) 

51 
(9,4) 

357 
(66,1) 

123 
(22,8) 

39 
(7,2) 

18 
(3,3) 

3 
(0,6) 
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Tabel 5. Nisade puhastuse tõhususe seos erinevate riskiteguritega 

Riskitegur Šansside suhe 
(OR) 

95% 
usalduspiirid (CI) 

p-väärtus Wald testi  
p-väärtus 

Nisapuhtus enne  
Hea (n=299) 
Halb (n=241) 

 
1 
0,546 

 
 
0,033; 0,893 

 
 
0,00 

 

Tõug 
Ayshire (n=289) 
Holstein (n=251) 

 
1 
1,693 

 
 
1,043; 2,748 

 
 
0,03 

 

     
Nisa asukoht  
Parem esimene (n=137) 
Parem tagumine (n=119) 
Vasak tagumine (n=136) 
Vasak esimene (n=148) 
 

 
1 
1.023 
1,454 
1.609 

 
 
0,532; 1.969 
0,770; 2.742 
0,866; 2.988 

 
 
0,94 
0,24 
0,13 

0,34 

Farm 
Nr. 1(n=121) 
Nr. 2 (n=134) 
Nr. 3 (n=143) 
Nr. 4 (n=142) 

 
1 
0,546 
0,380 
1,387 

 
 
0,282; 1,059 
0,199; 0,727 
0,697; 2,756 

 
 
0,07 
0,00 
0,35 

0,00 

 

Neil nisadel, mis olid enne puhastuse algust väga määrdunud, oli oluliselt väiksem šanss ka 

pärast puhastustsüklit puhtaks saada (p<0,01; OR 0,56). Nisade puhastamise tõhusus sõltus 

lehma tõust, kus holsteini tõugu lehmade nisadel oli oluliselt suurem šanss saada puhtaks 

võrreldes Ayshire tõugu lehma nisadega (p=0,03). Nisade puhtaks saamine ei sõltunud nisa 

asukohast udaral ega lüpsiintervallist (p>0,05). Farmi nr.3 lehmade nisadel oli oluliselt 

väiksem šanss saada puhtaks võrreldes farmi nr.1 lehmade nisadega. Uuringupäeval 

analüüsitud lehmade SRA ei sõltunud lehma tõust (p=0,46) ega lüpsipäevade arvust 

(p=0,86). Lehmadel, kelle kõik neli nisa olid hindega 3 ja 4, oli lnSRA mõnevõrra suurem 

(p<0,06) võrreldes nende lehmadega, kelle kõik neli nisa olid hindega 0 ja 1. Farmi mõju oli 

oluline (p<0,05).  

Nisade puhtus on üks tähtsamatest udaratervist mõjutavatest teguritest. Nisade puhastamine 

peab täiel määral õnnestuma enam kui 95% juhtudest (Edmonsosn, 2012). Põhja-Ameerikas 

tehtud uuringus leiti, et udarapõletiku tekkimise tõenäosus oli määrdunud nisadega lehmadel 

(hinne 3-4) 1,5 korda kõrgem võrreldes lehmaga mille, oli nisad puhtad (hinne 1-2) (Cook, 

Reinemann 2007). Robotlüpsifarmidel lüpsmine ning nisade puhastamine on 

automatiseeritud, selle tõttu robotlüpsifarmidest farmitöötajad ei kontrolli lehmi 

individuaalselt nii sageli ja täpselt kui tavalüpsifarmides. Lisaks robotlüpsimasin ei ole 

võimeline eristama nisade puhtuse astet, mistõttu nisade puhastus protsess on sarnane nii 
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puhastele kui ka määrdunud nisadele. Automaatne nisade puhastamise aeg ja kasutatav 

meetod ei ole mõeldud väga mustade nisade puhastamiseks. Lehmade nisade puhtus enne 

lüpsiriista alla panekut peaks olema hindega 1-2. Kui lehma lamamisasemed ja lehmade 

käiguteed on sõnniku ja virtsaga määrdunud, on seda ka nisad. Seega lehmade 

lamamisasemed ja käiguteed peavad olema võimalikult kuivad ja puhtad. Nisade puhtust 

mõjutab ka lehmade käitumine ning lamamisalade struktuur. Meie uuringus oli farmi mõju 

oluline ja tõenäoliselt sõltus see farmis olevate asemete hügieenist. Uuringu jooksul ei 

hinnatud laudahügieeni, mis oleks farmi mõju ilmselt paremini seletanud. 

 

Kuna farmis esineb alati nii puhtamaid kui mustemaid nisasid, tuleb nisade puhastustsükli 

ajaline pikkus määrata just määrdunud nisade järgi. Nisade puhastamise tõhusus oli farmide 

lõikes erinev, kus parimas farmis saadi 25% rohkem nisasid puhtaks. Kui ebaõnnestumisi on 

rohkem, on sageli ebaõnnestumiste põhjusteks lehma käitumine, udara kuju või välimus või 

lüpsiroboti poolt tekitatud probleemid. Lüpsmistoiming toimub sõltumata nisade 

puhastamisprotsessi õnnestumisest, mistõttu jõuab määrdunud nisadelt pärit sõnnik ka 

jahutipiima ning võib oluliselt suurendada bakterite üldarvu jahutipiimas. Nisade ebapiisav 

puhastamine võib olla ka põhjuseks, miks robotlüpsiga karjades on bakterite üldarv kõrgem. 

Kuna nisade puhastamise ebaõnnestumisi on farmis raske kontrollida, tuleb robotlüpsiga 

karjades vähemalt kord päevas visuaalselt hinnata nisade puhastamise protsessi.  
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8.3. Nisade puhastamise ebaõnnestumise põhjused 

 

Kokku ebaõnnestus tehniliselt vaatlusperioodi jooksul 93 (14,4%) nisa puhastus 64 lehmal 

(Joonis 6; Joonis 7). Meie tulemused on võrreldavad Hovinen et al. (2005) läbi viidud 

uuringuga, kus tehniliselt ebaõnnestus 20,1% puhastustest. 

 

Joonis 6. Nisade puhastamise ebaõnnestumise (n=93) põhjuste jaotus kõikides farmides 

kokku 

Enam kui 50% nisade puhastamise tehnilisest ebaõnnestumisest oli tingitud nisade asetusest 

ja välimusest. Samas 29% juhtudest jäi põhjus, miks nisade puhastamine tehniliselt 

ebaõnnestus, teadmata. Ka need tulemused on võrreldavad Hovinen et al. (2005) 

tulemustega. Väiksem osa tehnilistest ebaõnnestumistest oli põhjustatud lüpsirobotist (14%) 

või närviliselt lehmast (12%). Robotlüpsi üheks eelduseks on väga hea udarakujuga lehmade 

valik. Kui lehma nisad on pigmenteerunud, ei suuda roboti lasersilm nisa tuvastada ning 

lehma udaraveerand jääb lüpsmata. Ka pikad udarakarvad tuleb vähemalt nelja kuu järel 

pügada. Käitumise poolt põhjustatud ebaõnnestumisi esineb kõige rohkem noortel ja 

äsjapoeginud lehmadel (Hovinen et al. 2005).  

  

13%

31%

12%

15%

29%

Nisade puhastamise ebaõnnestumise  põhjused 93 nisal

Lehm (n=12)

Nisade asetus (n=29)

Nisade välimus (n=11)

Lüpsimasin (n=14)

Põhjus teadmata( n=27)



28 

 

 

 

Joonis 7. Ebaõnnestunud nisade puhastuse põhjuste jaotus uurimisalustes karjades  

Kõige rohkem nisade puhastamise tehnilist ebaõnnestumist esines farmis nr. 1 (n=40). Kõige 

vähem nisade puhastamise tehnilisi ebaõnnestumisi esines farmis nr. 4 (n=10). 

Põhjuste jaotus oli farmides üsna erinev. Näiteks kahes farmis ei täheldatud lehmadest 

tingitud ebaõnnestumisi (farmid nr. 3 ja nr. 4). Farmis nr. 3 oli 50%-l juhtudest 

ebaõnnestumise põhjuseks nisade asetus.  
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8.4. Vaatlusaluste karjade udaratervisealane olukord 

 

8.4.1. Karjade jahutipiima bakterioloogiline analüüs 

 

Tabel 6. Uuringusse osalenud farmide jahutipiima bakterioloogiline analüüs 

Farm nr. Tekitajad Tase 
Farm 1 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus dysgalactiae 

Enterococcus spp (sh E. 

faecalis, E. faecium) 

+ 
+ 
+ 

Farm 2 Staphylococcus spp. 
Pärmseened 

+ 
+ 

Farm 3 Staphylococcus spp. 
Pärmseened 

+ 
++ 

Farm 4 Proov negatiivne  
 

Jahutipiima bakterioloogilises analüüsist selgus, et farmis nr. 1 esines kõige rohkem 

erinevaid udarapõletike haigusetekitajaid võrreldes teiste farmidega. Ka nakatunud lehmade 

osakaal ning kroonilist varjatud udarapõletikke põdevate lehmade osakaal olid selles karjas 

suuremad võrreldes teiste karjadega (tabel 7). Kõige parem udaratervis oli karjas nr. 4, kus 

jahutipiimast ei leitud määratud haigustekitajaid ning ka udaratervist iseloomustavad 

näitajad olid selles karjas kõige paremad. Farmis nr. 1 oli kõige rohkem ebaõnnestunud 

nisade puhastust ja selle farmi jahutipiimast leiti ka sõnnikust pärit enterokokke. Seos on 

loogiline, sest need nisad lüpsti ilma puhastamata.  

Robotlüpsiga karjades toimub iga udaraveerandi lüpsmine eraldi. Pärast haige lehma 

lüpsmist toimub automatiseeritud roboti puhastamisprogramm. Nende võtete abil väheneb 

haigustekitavate bakterite ülekanne ühest udaraveerandist teise, eeskätt hoitakse ära 

nakkavate udarapõletike ülekanne.  
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Tabel 7. Karja udaratervise hindamine lehma üldpiima SRA järgi 

Farm, 
lehmade 

arv 

SRA (x1000) 
ml-s piimas 
november 

SRA (x1000) 
ml-s piimas 
detsember 

SRA (x1000) 
ml-s piimas 

jaanuar 

SRA 
≥100000 
rakku/ml 

Kroonilised 
nakkused 

Uued 
nakkused 

 Mediaan (maksimum; miinimum) Lehmade arv (%) 
Farm 1 
(n=41) 

64 
(19; 1045) 

35,5 
(13; 594) 

42 
(12; 1030) 

17 
(41,5) 

13 
(31,7) 

2 
(4,9) 

Farm 2 
(n=44) 

53 
(25; 1955) 

47,5 
(26; 485) 

58 
(27; 853) 

11 
(25) 

5 
(11,4)  

5 
(11,4) 

Farm 3 
(n=40) 

57,5 
(20; 399) 

x x 12 
(30) 

0 
 

11 
(27,5) 

Farm 4 
(n=39) 

35 
(20; 370) 

36 
(21; 94) 

34 
17; 146) 

4 
(10,3) 

0 
 

2 
(5,1) 

 

Lüpsirobotite automaatne rakutasemete kontroll on abiks udraatervise jälgimises ning loob 

võimaluse udarapõletike võimalikult varajaseks avastamiseks ja annab informatsiooni 

udarapõletike ravimise tõhususest. Rakutasemete kontrollimise abil on võimalik tõkestada 

haiguse levikut. Poegimisjärgne SRA kontrollimine annab informatsiooni lehma 

udaratervisest ning sellest millal saab piima lüpsta üldpiima hulka.  
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9. JÄRELDUSED 

 

• Uurimisalustes karjades said nisade puhastustsükli järgselt täiesti puhtaks 66% 

nisadest ning 3,9% nisadest olid endiselt määrdunud. Mida määrdunumad olid nisad 

enne puhastustsüklit, seda väiksem oli tõenäosus, et nad puhastuse jooksul puhtaks 

said. Seega peab robotlüpsiga farmides olema väga puhas keskkond ning väga puhtad 

asemed, sest automatiseeritud nisade puhastussüsteem ei taga väga määrdunud 

nisade puhtust enne lüpsi. Automaatne nisade puhastamise aeg ja kasutatav meetod 

ei ole mõeldud väga mustade nisade puhastamiseks. 

 

• Nisade puhastuse tõhusus ei sõltunud nisa asukohast udaral. Nisade puhastamise 

tõhusus sõltus lehma tõust, kus holsteini tõugu lehmade nisadel oli oluliselt suurem 

šanss saada puhtaks võrreldes Ayshire tõugu lehma nisadega.  

 

• Kokku ebaõnnestus tehniliselt vaatlusperioodi jooksul 93 (14,4%) nisa puhastus 64 

lehmal. Nisade puhastamise tehnilise ebaõnnestumise põhjused olid tingitud nisade 

asetusest ja välimusest, lüpsimasinast ja lehmast. Tehnilise ebaõnnestumise 

selgitamiseks ning olukorra parandamiseks tuleks farmidel jälgida nisade 

puhastustsükleid ja selgitada igas farmis individuaalselt ebaõnnestumise põhjused. 

 

•  lnSRA oli oluliselt kõrgem lehmadel, kelle kõik neli nisa olid määrdunud, võrreldes 

lehmadega, kelle nisad olid puhtad. Seega suurendab nisade puhastamise 

ebaõnnestumine varjatud udarapõletike arenemist.  

 

• Jahutipiima bakterioloogiline analüüs iseloomustas hästi karja udaratervisealast 

olukorda. Karjas, kus kõige rohkem ebaõnnestus nisade puhastamine, oli ka 

jahutipiimas sõnnikust pärit enterokokke, sest lüpsmine toimus ilma nisa 

puhastamata.  
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