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SISSEJUHATUS 

 

Kui piimaveisekasvatus Eestis on tippkonkurentsis Euroopa riikidega, siis siinne 

lihaveisekasvatus veel nii heal järel pole. Samas statistika järgi on lihaveiste arvukus 

viimasel kümnel aastal pidevalt suurenenud. Domineeriv on lihaveiste ekstensiivne 

pidamine, kus loomad on valdavalt aastaringselt väljaspidamisel - suvel karjatatakse ja 

talvel saavad eelnevalt varutud rohusööta. Seega baseerub siinne lihaveisekasvatus 

peamiselt suure rohusööda sisaldusega söödaratsiooni söötmisel. Tihti on kitsaskohaks 

selles sisalduv madala kvaliteediga silo või hein. Madala toiteväärtusega ja ebakvaliteetne 

rohusööt seab ohtu aga nii looma tervise kui pärsib juurdekasvu. Samas lisatakse sageli 

lihaveise söödaratsiooni teravilja kompenseerimaks rohusööda madalat kvaliteeti, et 

seeläbi maksimeerida juurdekasvu ning saavutada tapaküpsus minimaalse ajaga.  

Nii taime- kui loomakasvatust mõjutab suurel määral ilmastik. Viimastel aastatel on Eesti 

teraviljakasvatajad olnud keerulises olukorras, mille on osaliselt põhjustanud äärmuslikud 

ilmastikuolud. Näiteks 2017. aastal oli väga sademeterohke sügis, mis raskendas vilja 

koristust. Vilja niiskus oli tavapärasest suurem - ligi 30 ja enam protsenti. See tekitas 

paljudes teraviljakasvates küsimuse vilja kuivatamise otstarbekuses. Kokkuvõtteks olid 

vilja kuivatamisega kaasnevad kulud suured, ületades selle müügist saadavat sissetulekut. 

Teisalt, 2018. aasta suvi oli sademetevaene, mis vastupidiselt eelnevale aastale kahandas 

teraviljade saagikust märkimisväärselt. Näiteks Lääne-Virumaa põldudel olid mainitud 

aastal suviteraviljade saagikused kohati 1 t/ha kohta või isegi alla selle.  

Nuumaveiste puhul mängib lisaks sööda hinnale olulist rolli ka loomade 

realiseerimisvõimalused. Eestis müüakse lihaveise pullikud enamasti impordiks 250-300 

kg kehamassi juures. Antud uurimistöös võrreldakse lisaks loomade söömusele ja 

juurdekasvule erineva söödaratsiooni juures ka nuumveise lihakeha tasuvust noorloomade 

müügiga. 

Lihaveiste nuumamisega, kus söödaratsiooni sisaldab märkimisväärselt ka 

teraviljasöötasid, tegelevad Eestis hetkel vaid üksikud loomapidajad. Antud teadmine 

tekitas autoris küsimuse püstituse, kas arvestades kohalikke pidamis- ja söötmistingumusi 
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on võimalik jõusöödarikka söödaratsiooniga nuumata šarolee tõugu lihaveiseid selliselt, et 

realiseerimismass saavutatakse kiiremini või mitte? Lisaks, kas nuumamine jõusöödarikka 

söödaratsiooniga on majanduslikult kasumlik?  

Autori poolt püstitatud hüpoteesid on järgmised: 

1. suurendades lihaveise söödaratsioonis jõusööda osakaaluga ligi kaks korda on 

majanduslikult tasuvam, eelkõige kiiremini saavutatud tapaküpsuse näol; 

2. šarolee tõugu lihaveise pulli nuumamine tapaküpsuse saavutamiseni on 

majanduslikult kasumlikum kui selle müümine noorloomana; 

3. väiksema kehamassiga lihaveised võtavad enam kehamassis juurde kui nende 

söödaratsioonis suurendada jõusööda osakaalu 35-lt 55%-ni võrreldes suurema 

kehamassiga loomadega. 
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1. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

1.1. Katsetingimused 

 

Katse viidi läbi Hannora OÜ lihaveise nuumafarmis Lääne-Virumaal. Katses osalesid 40 

šarolee tõugu pulli, kes olid katse alguses keskmiselt 154 päeva vanad. Katsegrupid 

moodustati 5. juunil ja täisratsioonilise söötmisega katseloomadele alustati 15. juunil 2018. 

aastal. Katse pikkuseks oli 178 päeva. Katseloomad jagati kahte võrdsesse gruppi (tabel 1) 

arvestades loomade kehamasse (T-testi alusel). Lisatingimusena arvestati pullikute isade 

päritolu nii, et oleksid võimalikult ühtlaselt jaotunud katsegruppide vahel.  

 

Tabel 1. Pullikute jaotus katse alguse kehamassi ja isa järgi arvestades jõusööda osakaalu 

Jõusöödasisaldus - 35% Jõusöödasisaldus - 55% 

Suurema kehamassiga Väiksema kehamassiga Suurema kehamassiga Väiksema kehamassiga 

Isa nimi KM, kg* Isa nimi KM, kg Isa nimi KM, kg Isa nimi KM, kg 

Chon 341 cool blue 258 Chon 293 Chon 223 

Chon 339 cool blue 237 Chon 275 cool blue 251 

Chon 317 cool blue 222 cool blue 368 Hebe 235 

Chon 299 Hebe 246 cool blue 354 Hebe 221 

cool blue 375 Helium 217 cool blue 325 Hebe 217 

cool blue 319 ILOT 266 ILOT 315 Helium 211 

Jorm 290 ILOT 222 ILOT 304 ILOT 257 

Jorm 275 ILOT 216 ILOT 270 ILOT 216 

Jorm 275 ILOT 190 Jorm 322 ILOT 168 

  

ILOT 183 

  

Jorm 269 

  Grupi keskmine kehamass, kg 268 
 

268 

*KM=kehamass 
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Täiendavalt jaotati katsegrupid omakorda kaheks, kus ühe alarühma pullikud sai 

täisratsioonilise segasöödaga (TRSS) 55% ning teise alarühma loomad 35% jõusööta (tabel 

2). Seega tekkis mõlemal katsegruppi alarühm vastavalt suurema ja väiksema kehamassiga 

loomadega grupp, kokku neli katserühma. Katserühmade tähistamiseks kasutatakse 

edasises tekstis lühendeid, kus suur täht (K või R) viitab looma kehamassile katse alguses 

ning arv (35 või 55) jõusööda osakaalu TRSS-is (tabel 2). 

 

Tabel 2. Katseskeem 

Näitajad R35 K35 R55 K55 

Jõusööda osakaal 35%  55%   

Algne kehamass >268 kg <268 kg >268 kg <268 kg 

Loomi rühmas 9 11 9 11 

 

Algselt plaaniti katse läbi viia 40 veisega, ent katse alguseks (05.06.2018) oli farmis 

sobivaid võõrutatud pullikuid kokku 38. Seetõttu otsustati enne täisratsioonilise 

söödaratsiooni söötmise algust katsesse lisada kaks pullikut, keda kaaluti võrreldes 

ülejäänud katseloomadega nädal aega hiljem. 

 

 

1.2. Katsesöödad ja söömuse määramine 

 

Katsesse valitud lihaveistele söödeti TRSS-i üks kord päevas (09:00). Põhisöödaks oli 

rohusilo (tranšee). Katse esimesel neljal kuul kasutati 2017. aasta kolmanda niite rohusilo. 

Viiendast kuust katseperioodi lõpuni kasutati 2018. aasta esimese niite silo. Rohusilo 

koosnes 30% liblikõielistest (punane ristik) ja 70% kõrrelistest heintaimedest. Kõrreliste 

heintaimede koosluse moodustasid festuloliumi (itaalia raihein×roog-aruhein) 20%, harilik 

aruhein 20%, põldtimut 15% ja karjamaa raihein 15%. Energiasöödana kasutati 

teraviljajahusegu, mis sisaldas jahvatatud 80% odrajahu ja 20% maisijahu. Proteiinsöödana 

lisati TRSS-i kuumpressitud rapsikooki. Söödaproovid koguti enne katse algust ja katse 
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vältel kolmel korra iga kuue nädala tagant. Kogutud söödaproovid toimetati koheselt pärast 

võtmist laborisse. Kogutud söödaproovid analüüsiti Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini 

ja loomakasvatuse instituudi söötmisteaduse söödalaboris üldtunnustatud metoodikate järgi 

(AOAC, 2005). Katsesöötadest määrati peamised kvaliteeti iseloomustavad näitajad - 

kuivaine-, toortuha-, proteiini-, toorkiu-, toorrasva-, kaltsiumi- ja fosforisisaldus. 

Täisratsioonilise segasööda kuivainesisaldus määrati eelkuivatatud (60 ºC 24 h) 

söödaproovi ja jõusööda kuivaine naturaalsööda kuivatamisel termostaadis 105 ºC juures 6 

tundi. Söödaproovi toortuhasisaldus leiti pärast proovi 6-tunnist põletamist muhvelahjus 

temperatuuril 500-550 ºC. Kaltsiumi sisaldus määrati söödaproovi tuhalahusest 

trilonomeetriliselt ja fosfor kolorimeetriliselt kollase kompleksühendi põhjal. 

Proteiinisisaldus määrati analüsaatoriga Kjeltec Auto 1030 Kjeldahli meetodil (N×6,25), 

toorkiusisaldus Fibretec süsteemiga ja toorrasvasisaldus Soxtec 1040 analüsaatoriga 

(AOAC, 2005). Saadud toitainete sisalduste alusel arvutati katsesöötade metaboliseeruva 

energia ja metaboliseeruva proteiini sisaldus ning vatsa proteiinibilanss (Oll ja Tölp, 1997). 

Katseloomade söömust mõõdeti grupiti igal nädalal kolmel järjestikkusel päeval, 24 h 

peale segasööda ette andmist. Järele jäänud segasööt koguti iga grupi kohta eraldi kokku, 

mis kallati söödamikserisse sööda koguse kaalumisesks.  

Söödaratsiooni muudeti (suurendati) katsegruppides vastavalt katseloomade söömusele. 

Ennustamaks kuivaine söömust söödeti katse alguses igale katsegrupile söödaratsiooni 

kahekordne. See tähendab, et sööda koguseid mõõdeti nädal aega igapäevaselt, et saada 

teada katseloomade reaalne söömus grupi kohta päevas. Viimane andis võimaluse 

katsegruppide söödaratsioone vastavalt saadud infole kohandada.  

  

 

1.3. Tasuvusanalüüs 

 

Antud magistritöö üheks eesmärgiks oli selgitada lihaveise nuumamise majanduslik 

tasuvust. Selleks arvutati nuumamisega seotud tegeliku töö hind, mis põhineb reaalsete 

mõõdetud tulemuste põhjal leitud kulutustel (nagu tööjõukulud, kütus, elekter, 

katseloomade kaalumine, jne.).  
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Söödaratsiooni komponentide hinnad on arvele võetud vastavalt ostuhinnale. 

Katseloomade söödapäeva hinna leidmiseks arvutati ratsiooni maksumus vastavalt 

söödaratsiooni komponentidele. Söödaratsiooni hind jagati söödapäevadega. Antud 

arvutuse vastus jagati grupis olnud loomade arvuga. Seejärel leiti kahe erineva jõusööda 

osakaaluga loomagruppide söödaratsiooni hind looma kohta. 

Loomade müügihind on tegelik hind, mis katsegruppides olnud loomade eest saadi. 

Müügihinnas on eraldi käsitletud need pullid, kes müüdi katse järel tõupullideks ja need, 

kes müüdi lihaks.  

Katses olnud loomade eest saadud sissetulekut võrreldi noorloomadena müüdud veistega, 

kelle eluskaal peaks müügi hetkel jääma alla 300 kg. Võrdluseks on võetud katse alguses 

olnud katsegrupi loomade keskmine kehamass (268 kg). Noorlooma eest saadud 

sissetulekut võrreldi katse lõpus nuumloomade eest saadud sissetulekuga. 

Võrdluseks on toodud 2018. aastal nuumpulli eest saadud sissetulek otseturustamisel, kus 

arvestati loomast saadud lihatükkide reaalse müügihinnaga ja hakkliha reaalse 

müügihinnaga. Lisaks on arvestatud looma realiseerimiseks kulunud maksumus. 

Töö kasumlikkuse/kahjumlikkuse leidmiseks võeti arvesse kõiki komponente, alustades 

veiste ostuhinna, söötmise maksumuse, tehtud tööde maksumuse kuni farmikuludeni. 

Seejärel jagati katsegruppide lõplikud kehamassid katsegrupi kohta tehtud kuludega. Sellel 

viisil leiti ühe eluskaalu kilogrammi maksumus erinevaid söödaratsioone saanud 

loomagruppide kohta. 

Kulurentaablus (%) = kasum / kogukulud × 100 

Tulurentaablus (%) = kasum / kogutulud × 100 

Ettevõtte efektiivsuse selgitamiseks on hea näitajana kasutusel intresside ja maksude eelne 

kasum ehk EBIT (inglise keeles earnings before intrests and taxes). EBIT näitab kui palju 

jääb rahalisi vahendeid üle intresside ja maksude tasumiseks. Kui EBIT on suurelt 

positiivne, võib eeldada, et ettevõte on kasumlik. Samas EBITA (inglise keeles earnings 

before interest, tax and amortization) näitab lisaks maksude ja intresside eelsele kasumile 

ka amortisatsioonide eelset kasumit. Kui kahe näitaja vahe on suur, tähendab see, et 

ettevõttel on palju amortiseeruvat vara, mis on soetatud eesmärgiga muuta tootmine 

efektiivsemaks ja kasumlikumaks. 
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

2.1. Veisekasvatus  

 

Veisekasvatus jaguneb piima- ja lihaveisekasvatuseks. Liha- ja piimaveise erinevus tuleneb 

peamiselt nende tootmiseesmärkide erinevusest. Lihaveiseid kasvatatakse eelkõige liha 

tootmiseks, ent piimaveise põhitoodang on piim. Kõrvaltoodanguna saadakse piimaveiselt 

ka liha, kuid selle kvaliteet on oluliselt madalamam võrreldes lihaveise lihaga. Lihaveise 

lihast valmistatud tooted on saanud üha populaarsemaks viimase kümne aasta jooksul. 

Varasemalt valmistati lihatööstustes veiselihatooteid piima- ja lihaveise liha segust 

(Suurmaa, 2015). 

Lihaveis erineb piimaveisest ka kehaehituse poolest. Lihaveisel on hästiarenenud turi, rind, 

lai selg ja reielihased. Samuti on lihaveis temperamendi poolest rahulikum kui piimaveis 

(Suurmaa, 2013).  

Erinevus kahe veisekasvatuse suuna vahel on ka vasika üleskasvatamises. 

Piimaveisekasvatuses eraldatakse vasikas emast koheselt peale poegimist ning paigutatakse 

vasikalauta. Pärast ternespiima perioodi joodetakse vasikale täispiimaasendajat 

automaatsete piimajootja või lutipudeli abil. Lihaveise vasikas eraldatakse emadest (amm) 

alles kuus kuud pärast poegimist. Sellel perioodil saab vasikas ammelt piima vastavalt 

vajadusele (Suurmaa, 2013). 

Lihaveist ei lüpsta, kuna 6-8 kuu jooksul imeb vasikas enamasti amme kogu piima. 

Lihaveise vasika juurdekasv on suurem kui piisaveise vasikal, eelkõige tänu nö piiramatule 

juurdepääsule piimale. Lihaveisel on paremad sigimisomadused ja neid hoitakse tootmises 

kaugem kui piimaveist. Lihaveised saavad hakkama ka väheväärtuslikel rohumaadel, olles 

sööda suhtes vähemnõudlikumad kui piimalehmad. (Suurmaa, 2014)  

Lihaveisekasvatus jaotatakse intensiivseks ja ekstensiivseks pidamisviisiks. Intensiivse 

pidamise eesmärgiks on võimalikult väikesel alal toota võimalikult suurt toodangut. 

Intensiivse lihaveisekasvatuse puhul on loomad eraldatud neile loomupärasest 
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looduskeskkonnast (Kool, 2014). Looma peetakse aastaringselt sisetingimustes, kus 

liikumisruum on piiratud ning söötmine toimub eelnevalt koostatud söödaratsiooni alusel 

(Ohja jt., 2015). Intensiivsel tootmisel on lihaveise söödaratsioonis lisaks silole ka 

jõusöödad, s.t. nii teraviljajahu(d) kui proteiinisöödad. Täisratsiooniline söödaratsioon 

võimaldab lihaveisekasvatuses saavutada kiiremat juurdekasvu. Intensiivne 

lihaveisekasvatus on levinud mitmetes suurriikides nagu USA-s, Brasiilias, Hiinas, Indias 

ja Austraalias (Kool, 2014). 

Ekstensiivse pidamisviisi korral peetakse lihaveist võimalikult looduslähedastes 

tingimustes. Suvisel perioodil peetakse loomi karjamaal, talvel aga (avatud) laudas või 

karjamaal, kus on varjualune. Suveperioodil on lihaveise peamiseks söödaks karjamaarohi, 

talvel söödetakse loomadele enamasti silo, heina ja/või põhku (Kool, 2014). 

 

 

2.2. Lihaveisekasvatus Eestis  

 

Lihaveisekasvatust võib pidada võrreldes teiste loomakasvatusharudega kiiresti arenevaks 

sektorist, mida kinnitavad nii loomapidajate huvi kasv kui lihaveiste arvukuse 

märkimisväärne suurenemine viimasel dekaadil. Kuigi lihaveisekasvatusega on tegeletud 

Eestis ka varem, on selle osatähtsus varasemalt olnud väike. 1960-ndatel toodi Eestisse 

üksikud lihaveisetõugu pullid. Teadusliku uurimustööga lihaveisekasvatuse valdkonnas 

alustati 1969. aastal. Esimesed herefordi tõugu veised toodi Eestisse 1978. aastal Võru ja 

Sõrve sovhoosi (Põlluäär, 2013).  

Nõukogude perioodi lõpul oli Eestis paar tuhat herefordi tõugu lihaveist, kuid Eesti 

taasiseseisvumise järel langes nende arv 700-ni. Veel 1990-ndate alguses ei peetud 

lihaveisekasvatust Eestis perspektiivikaks. Riigi toetus kiirendas 2000-ndetatel siinse 

lihaveisekasvatuse arengut. Aastatel 2002-2004 toetas riik ka lihaveiste elusloomade 

importi. Lihaveiseid toodi sisse mitmelt poolt Euroopast. Seega antud tegevus suurendas 

oluliselt lihaveiste arvukust Eestis (Toberluts, 2011). Alates 2001. aastast alustati 

ammlehmatoetuse maksmist lihaveisekasvatajatele. Hiljem toetas riik veisekasvatajaid 

pindalatoetusega, mis andis hoogsa tõuke sektori edasisele arengule (Suurmaa, 2008). 
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Lihaveisekasvatuse areng tekitas vajaduse ka ühtse katusorganisatsiooni loomiseks. 2000. 

aastal asutati aktiivsemate kohalike lihaveisekasvatajate initsiatiivil Eesti 

Lihaveisekasvatajate Selts (Toberluts ja Kivisalu, 2011). 2019. aastal oli seltsis juba üle 

kolmesaja liikme. Seltsi andmetel kuuluvad selle liikmete ligi pooled siinsetest lihaveistest 

(Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, 2019).  

Lihaveiste arvukus Eestis on alates 2000. aastast olnud pidevalt kasvav. Kui 2003. aastal 

oli 8,2 tuhat lihaveist, siis 2010. aastaks juba üle 40 tuhande looma (Eesti Statistikaamet, 

2018).  Samas piimaveiste arvukuses on olnud vastupidine areng. Kui 2003. aastal oli 

piimaveiseid ligi 117 tuhat, siis 2017. aastaks oli nende arvukus vähenenud alla 90 

tuhandele (joonis 1) (Eesti Statistikaamet, 2018). 

 

 

Joonis 1. Veiste arvukus aastatel 2003-2017, tuhandetes (Eesti Statistikaamet, 2018) 

 

Lihaveiste arvukuse suurenemise on osaliselt tinginud põllumajandusettevõtjate soov leida 

alternatiivseid tootmisvõimalusi piimakarjakasvatusele. Tootjad on hakanud tegelema 

lihaveisekasvatusega, kuna see on vähem tööjõu- ja ajamahukam. Üleminekut 

piimakarjakasvatuselt lihaveisekasvatusele on tagant tõuganud ka piima kokkuostuhindade 

langus alates 2014. aasta algusest (Klaus, 2016).  
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Aja jooksul on siinne lihaveisekasvatus muutunud tõugude poolest mitmekesisemaks. 

Lihaveisekasvatuse nö algusaastatel olid Eestis peamisteks tõugudeks vaid hereford ja 

vähesel määral ka šarolee. Pärast taasiseseisvumist on lisandunud mitmeid teisi tõuge. 

Eesti peetavad lihaveisetõud kattuvad suuresti Skandinaaviamaades kasvatavatega 

tõugudega (Suurmaa, 2014), eriti aga Soomes kasvatatavate tõugudega (Pesonen ja 

Huuskonen, 2015). Hetkel on Eestis registreeritud 13 erinevat lihaveisetõugu, kuid 

enamlevinud lihaveise tõug on jätkuvalt hereford (tabel 3). 

 

Tabel 3. Enim kasvatatavad lihaveisetõud ja nende osakaal kohalikus populatsioonis (Eesti 

Lihaveisekasvatajate Selts, 2018) 

Tõug Lihaveiseid kokku Osakaal, % 

Hereford 16943 22,43 

Aberdiin-angus 16805 22,24 

Limusiin 12799 16,94 

Simmental 10419 13,79 

Šarolee 7288 9,65 

Šoti mägiveis 5849 7,74 

Akviteeni hele 2784 3,68 

 

 

2.3. Jõusööda hinnamuutus 

 

Antud katses kasutatud jõusööt koosnes peamiselt söödaodrast. Seega veiste jõusööda 

söötmiskulu on otseselt seotud söödaodra hinnast. Joonisel 2 on toodud söödaodra hinnad 

aastatel 2014-2018 koos aasta keskmiste hindadega. Lisaks on näha söödaodra hinna 

muutus võrreldes eelneva aastaga protsentides. Andmetest võib välja lugeda, et kõrgeim 

söödaodra hind viimasel viiel aastal oli 2018. aastal ehk samal aastal kui teostati käesolev 

katse. Madalaim oli söödaodra hind 2016. aastal, olles 126,3 eurot tonni kohta. Viie aasta 

keskmine söödaodra hind on antud perioodil 140,9 eurot tonni kohta, mis on 18 eurot 

väiksem katse toimumise aastast. Kõige suurem hinnatõus võrreldes eelneva aastaga oli 
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2018. aastal, mil söödaoder kallines aastaga 16%. Kõige suurem hinnalangus oli 2016. 

aastal, mil söödaodra hind langes eelneva aastaga võrreldes 12%. 

 

 

Joonis 2. Söödaodra keskmine hind aastatel 2014-2018 ja hinnamuutus võrreldes eelneva 

aastaga  

 

 

2.4. Rohusööt ja selle kvaliteet 

 
 

Rohusööt on veise põhisööt. Rohusöödad tagavad veisele normaalse seedetegevuse ja 

tulenevalt oma koostiselt tekitavad täiskõhutunde. Lisaks on rohusöödal kõrge toiteväärtus. 

Kvaliteetsed rohusöödad sisaldavad märkimisväärsel hulgal energiat, proteiini, 

mineraalelemente ning vitamiine. Samuti sisaldavad lõhna- ning maitseaineid, mis aitavad 

kaasa söömuse suurenemisele. Koresöödad sisaldavad taime varsi ja lehestikku. 

Koresöödas on vatsa tegevuseks vajalikud kiudained. Liiga vähene kiusisaldus vähendab 

sülje eritumist, liiga suur kiusisaldus ja halb seeduvus piiravad looma söömust ja toitainete 

omastavust (Jaakkola, 2013). 
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Rohusilo on meie piirkonnas enamlevinud koresööt veise söödaratsioonis. Silo on 

orgaaniliste hapete, peamiselt piimhappe toimel konserveerunud haljasmass. Rohusilo 

toiteväärtusele avaldavad mõju heintaimede liik, nende kasvufaas koristusel ja 

kasvutingimused (Jaakkola, 2013). Silo söömust mõjutavad väga erinevad tegurid. 

Kirjanduse põhjal on teada, et seda mõjutavad eelkõige orgaanilise aine seeduvus, kiu- ja 

kuivainesisaldus, koristusaegne vegetatsioonistaadium, sileerimise tehnoloogia -ja kvaliteet 

ning kasutatavad konservandid (Karis, 1997). Silo eelistatakse heina, kuna selle 

toiteväärtus on suurem, eelkõige tulenevalt koristusaja arengufaasist. 

Lisaks eelpool mainitud koresöötadele kasutatakse lihaveise ratsioonis ka põhku. Põhu 

kasutamine söödaratsioonis sõltub loomade söödatarbest ja soovitud toodangust. 

Piimaveise söödaratsioonis on põhu kasutamise eesmärgiks vähendada selle 

energiasisaldust või suurendada koresööda osatähtsust ratsioonis (Peltonen, 2010). 

Meie regioonis valmistatakse veistele silo peamiselt kõrrelistest ja liblikõielistest 

heintaimedest (ka nende segudest). Kvaliteetse silo valmistamisel tuleks arvestada mitmete 

oluliste teguritega nagu taimne materjal millest silo tehakse, ilmaolud, kasutatav 

tehnoloogia ning silohoidla hermeetilisus. Ideaalsetes tingimustes produtseeritakse 

sileerimisprotsessil eelkõige piimhapet, mille tagajärjel silo pH hakkab alaneb pärssides 

soovimatute mikroorganismide arengut (Olt, 2013). 

Silo kuivaine alla 25% näitab silo närvutamisprotsessi puudulikkust. Märjema silomassi 

pH alanemine on raskendatud, mistõttu on võihappelisele käärimisele soodsad tingimused. 

Katses kasutatud silo I suur võihappe sisaldus võib osaliselt olla tingitud ka märjemast 

silomassist (tabel 4). Kuivaine puhul üle 35% on saagi koristamise hetkel 

närvutamistingimused olnud soodsad. Katses kasutatud silo II kuivainest võime järeldada, 

et närvutamistingimused olid soodsad, kuid närvutamisprotsess toimus liiga pikalt. 

Närvutamine parandab silo kvaliteeti. Silo söömust piirab selle kuivaine sisaldus. 

Rohumaterjali närvutamisega saame suurendada silo kuivaine sisaldust. Sileeritava 

materjali optimaalne kuivaine sisaldus tagab kvaliteetse silo fermentatsiooni. Ent siinjuures 

tuleks arvestada, et suurema kuivaine sisaldusega (üle 40%) närbsilo orgaanilise aine 

seeduvus on väiksem võrreldes mittenärvutatud siloga (Purwin jt., 2009). Seega võib 

närvutatud rohusilode kasutamine šarolee ristandite nuumamisel limiteerida juurdekasvu, 

sest neil on võrreldes teiste tõugudega suurem toitainete tarve (Purwin jt., 2016).  
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Tabel 4. Hea rohusilo kvaliteedinäitajad sõltuvalt selle kuivaine sisaldusest (Harmipaik, 

2019) 

Näitaja 
Hea rohusilo 30-35% 

kuivainega  

Hea rohusilo 40-50% 

kuivainega  

Sööda kuivaines     

  Toorproteiin, % 14-17 14-17 

  Toortuhk, % <10 <10 

  Metaboliseeruv energia, MJ/kg >9,4 >9,4 

  Orgaanilise aine seeduvus, %  >65 >65  

Etanool, g/kg <10   

Äädikhape, g/kg <20 5…20 

Propioonhape, g/kg <1 <1 

Iso- ja palderjanhape, g/kg 0 0 

Võihape, g/kg <0,5 <0,5 

Piimhape, g/kg <70 20…40 

Kokku happeid 50…100 25…60 

pH 4,2 … 4,3 4,7 … 5,0 

 

Vee aurumise tulemusena suureneb sileeritava materjali kuivaine ja suhkrute 

kontsentratsioon. Suhkrud on esmatähtsad piimhappeliseks fermentatsiooniks, kuna sellest 

toodavad piimhappebakterid piimhapet. Tekkinud piimhape suurendab silomassi 

happesust, mis pärsib riknemist põhjustavate mikroorganismide arengut (Olt, 2013). 

Varajases kasvufaasis koristamisel on proteiini sisaldus suurem ning taime kasvu edenedes 

hakkab see vähenema. Suur proteiinisisaldus aeglustab silo pH alanemist, kuna proteiin 

puhverdab silo fermentatsioonil tekkivaid happeid. Heas rohusilos on toorproteiin 

ligikaudu 15% (Olt, 2013). Katses kasutatud silodes oli toorproteiini keskmiselt 14,6-

15,5%, mis on omane heale silole (tabel 4). 

Energiasisaldus on tähtsaim silo toiteväärtust iseloomustav näitaja, kuna see on otseselt 

seotud söödaratsiooni energiasisaldusega. Katses kasutatud silode energiasisaldus oli 9,4-

9,6 MJ kg-s kuivaines, mis seab head alused veise söödaratsiooni koostamisele. Mida 
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energiarikkam on silo, seda vähem saab kasutada (kallimat) jõusööta söödaratsioonis. Hea 

silo metaboliseeruva energia sisaldus on üle 9,4 MJ kg kuivaine kohta (tabel 4). 

Orgaanilise aine seeduvus on otseselt sõltuv taimede kasvufaasist koristamise ajal. Mida 

hilisemas kasvufaasis on sileeritav materjal, seda väiksem on orgaanilise aine seeduvus 

(Harrison, 1994). Hea silo orgaanilise aine seeduvus peaks olema üle 65% (tabel 4). 

Rohusilo seeduvus on üks olulisemaid näitajaid rohusilo kvaliteedis. Varasemalt on 

tähendatud, et rohusilo 1% võrra suurem seeduvus suurendab veise rümba juurdekasvu 33 

grammi päevas (McGee, 2005). Näiteks veiste nuumamise madala kasumlikkuse põhjuseks 

on söödetakse Poolas lihaveistele peamiselt koresööta või vähese jõusööda sisaldusega 

söödaratsiooni (Purwin jt., 2016). Samas sarnaselt poolakatele on meil olukord, kus 

maisisilo söötmine lihaveistele on suhteliselt kulukas ja karjatamisperiood sõltuvalt aastast 

lühike, seades eesmärgiks kõrge kvaliteediga rohusilo valmistamise. 

Äädikhappe kogus silos võib olla varieeruv, kuid hea silo äädihappesisaldus peaks jääma 

vahemikku 20-30 g/kg (Kung, 2001). Katses kasutatud silo I äädikhappesisaldus oli 22 

g/kg. Suur äädikhappesisaldus viitab väikesele kuivainesisaldusele silos ja pikaleveninud 

fermenteerimisprotsessile. Silo II esines äädikhapet 9 g/kg, mis viitab kõrgele 

kuivainesisaldusele ja kiirele sileerumisprotsessile. 

Olukorras, kus rohusilo etanoolisisaldus on tavapärasest suurem, võid tegu olla 

fermentatsioonil aktiviseerunud pärmseentega. Pärmseened kasutavad sileerimisprotsessil 

oma elutegevuseks taimses materjalis olevaid sukruid, produtseerides sellest etanooli. 

Pärmseente aktiivse tegevuse tagajärjel tekivad silodes suured kuivaine kaod, halvemal 

juhul ligi 50%. Heas silos on etanooli alla 10 g/kg (Olt, 2013). 

 

 

2.4. Jätkusuutlik loomakasvatusettevõte 

 

Söötmiskulud moodustavad üle 75% kuludest lihalooma kasvatamisel. Selle tõttu on sööda 

omahinnal suur mõju loomakasvatuse kasumlikusele. Lihaveisekasvatuses on kulude 

kokkuhoiu mõttes esmatähtis saada võimalikult vähese söödaga võimalikult suur 

juurdekasv (McGee, 2009). Rohusööt on kõige odavam sööt veisekasvatuses (Finneran, 
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2012). Seega on majanduslik jätkusuutlikus suuresti mõjutatud koresööda kvaliteedist ja 

seeduvusest (Crosson, 2014; O’Kiely, 2014). 

Intensiivses lihaveisekasvatuses sõltub kasumlikkus mitmetest teguritest. Peamine tegur on 

siiski ettevõttesisene juhtimine. Pöörates tähelepanu looma heaolule vähendatakse vasikate 

ja lehmade suremust, mis omakorda aitab efektiivsemalt ära kasutada veisekasvatuses 

olevaid ressursse. Kulude optimeerimine ja tulude investeerimine kestlikku majandamisse 

on elujõulise ettevõtluse aluseks. Kasumlikkus on ühtlasi nii arenguvõimelise ettevõtte 

teguriks kui ka tulemiks (Simtion, 2013).  

Kulude juhtimiseks nimetatakse tegevusprotsessi, mis on suunatud tulemuslikkusele. 

Kulude juhtimise protsessi käigus varustatakse ettevõtte vastavad huvigrupid olulise 

finants- ja mittefinantsinfoga. Antud infot kasutatakse ettevõttes planeerimiseks, 

kontrolliks ja otsuste langetamiseks (Hansen, 2007). Ettevõtte kulude ja tulude juhtimiseks 

ning kasumi tõstmise alustalaks on läbimõeldud ja elujõuline äristrateegia (Gupta, 2009). 

Kulude juhtimine ettevõttes omab kontrolli-, juhtimis-, suunamis- ja 

reguleerimisfunktsiooni. Eelnevalt nimetatud funktsioonid aitavad ettevõttel seada oma 

strateegilised eesmärgid, need saavutada ja säilitada. Organisatsiooni probleemide 

lahendamiseks motiveerib kulude juhtimine otsima uusi lahendusi (Karu, 2008). 

Ettevõtte toodangu omahind iseloomustab valmistatava toodangu või teenuse tootmiseks 

ettevalmistamise, müügi- ja tootmise kulusid rahas (Kallas, 1984). Madal toodangu 

omahind viitab ressursside efektiivsele kasutamisele. 

Ettevõtte võimekuse määramisel on väga olulisel kohal kasum ja rentaablus. Rentaablus on 

ettevõtte kasumi suhe mõnda majanduslikku näitajasse, mille tasuvust uuritakse. Enim 

arvutatavad rentaablusenäitajad on kulu- ja tulurentaablus (Teearu, 2005).  
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3. ETTEVÕTTE TUTVUSTUS 

 

3.1. Ettevõtte tutvustus 

 

Hannora OÜ on loodud 1997. aastal Vinni vallas, Lääne-Virumaal. Ettevõtte alustas oma 

tegevust hobusekasvatusega Vinni vallas Koeravere külas asunud tallis. 1999. aastal soetas 

ettevõte endise Eduard Vilde-nimelise kolhoosi osana pankroti lävel olnud Nurmetu farmi. 

Koos farmiga osteti ka põllumaad, samal aastal alustati ka teraviljakasvatusega. Tänasel 

hetkel annab osaühing tööd aastaringselt 10 inimesele, hooajatöölisi ei kasutata. Ühtlasi on 

ettevõtte Nurmetu külas ainus tööandja (Kruusimägi, 2017).  

Hannora OÜ põhitootmissuund on teravilja- ja rapsikasvatus. Ettevõttel on põllumaad 

1400 hektarit, millest 55% on omandis ja 45% rendimaa. Täiendavalt tegeletakse 

lihaveisekasvatusega, keskendudes šarolee tõugu veiste pidamisele.  

 

 

3.2. Hoonestus 

 

Ettevõtte kasutada on käesoleval hetkel kolm loomakasvatuse farmi Lääne-Virumaal. 

Farmidest kaks asuvad Nurmetu külas Vinni vallas ning kolmas paikneb Uudekülas, 

Tamsalu vallas. Vanim neist on nõukogudeaegne, 1960-ndate alguses ehitatud 204 

lüpsilehmale mõeldud karjalaut. Hoone mõõtmed on 18×72 m. Osaühingu poolt 1999. 

aastal omandatud lauta on renoveeritud jaokaupa - osaliselt 2002. ja 2013. aastal. 2013. 

aasta renoveerimistööde käigus kohandati laut ja selle sisustus sobilikuks lihaveiste 

pidamiseks. Lisaks uuendati 2016. aastal nii lauda katust kui fassaadi ning laiendati hoonet 

välise söötmisalaga. Renoveerimiste tulemusena mahutab laut tänaseks ligikaudu 200 

lihaveist. Tamsalu vallas olev farm omandati osaühingu poolt 2010. aastal. Algselt on 

nimetatud hoone ehitatud hanede haudejaamaks koos noorlinnukasvatusega. Tänaseks on 
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farm ettevõttes kasutusel noorloomalaudana, mahutades ligi 100 noorlooma. Vajadusel 

saab antud lauta kasutada 80 ammlehma pidamiseks (Kruusimägi, 2017).  

2016. aastal ehitas ettevõte uue, lihaveistele mõeldud, üle 4000 m
2
 suurusega lauda. Laut 

mahutab ligi 400 looma, st noorloomad ja ammlehmad koos vasikatega. Laudas on pool 

pindalast sügavallapanu all ning teine pool puhkeasemetega. Antud laudas viidi autori 

poolt läbi käesoleva magistritöö söötmiskatse.  

 

 

3.3. Lihaveised 

 

Lihaveiste arv on ettevõtte lautades pidevalt muutunud. 2018. aasta seisuga oli lihaveised 

kokku 372. Nendest ammlehmasid oli 167, tõupulle neli ja noorloomi 201. Pullikuid oli 

noorloomade hulgas viie võrra rohkem kui lehmikuid. Lihaveiste arvukus katse alguses on 

toodud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Hannora OÜ lihaveiste arvukus aastatel 2017-18 

Loomad 2017. aasta 2018. aasta Kokku 

Ammlehmad 

  
167 

Tõupullid 

  
4 

Pullikud 23 80 103 

Lehmikud 24 74 98 

Kokku 

  
372 

 

Enamasti jäetakse iga aastaselt 20 parimat mullikat karja täienduseks. Umbkaudu sama 

kogus ammlehmasid praagitakse iga aastaselt välja. Sedaviisi on võimalik loomakarja 

pidevalt uuendada. 
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3.4. Tehnika 

 

Ettevõttes on igapäevaselt kasutuses neli traktorit, võimsusklassis 100-370 hp, lisaks kaks 

teleskooplaadurit, minilaadur ja 21-tonnine roomikekskavaator. Mullaharimiseks on 

kasutusel kaheksahõlmaline pöördader, 6m randaal, 10,5m kultivaator, 6m tüükultivaator 

ja 9m orasäke. Väetamiseks kasutatakse Amazone 8200 kg mahutavat väetisekülvikut. 

Ettevõtte kasutada on veel tahesõnnikulaotaja ja 20-tonnise mahutavusega lägapütt 

(Kruusimägi, 2017).  

Rohumaid niidetakse Novacat niidukitega, kaarutamiseks ja vaalutamiseks on kasutusel 

Pöttingeri tehnika. Silokogumine käib Pöttingeri haagiskoguriga. Viimastel aastatel on 

ettevõte siloteo teenusena sisse ostnud. Sellega on paranenud silo kvaliteet ja vähenenud 

siloteoks kulunud aeg. Eelnevatel aastal kulus silotegemisele orienteeruvalt 5-6 päeva, siis 

teenust sisse ostes kulub kogu protsessile vähem kui 2 päeva. Senine kogemus näitab, et 

lühema ajaga valmistatud silo kvaliteet on ühtlasem, parandades selle kasutusvõimalusi eri 

vanuses veiste söötmisel. Lisaks on osaühing soetatud ruloonpressi ja silorulli kiletaja. 

Karjamaade niitmiseks kasutatakse hooldusniidukit Spearhead.  

Loomade söötmiseks kasutatakse segasöödamikser Strautmann Verti-mix 1801 Double ja 

allapanu laotamiseks on rulooni purustaja Teagle. Mainitud segasöödamikseriga teostati 

lihaveiste söötmiskatse.  

Teravilja- ja heinaseemne külviks kasutatakse Väderstadi kuuemeetrist seemnekülvikut 

Rapid 600J. Taimekaitsetöid tehakse John Deer r962i taimekaitsepritsiga ja teravilja 

koristamiseks on kombain New Holland üheksameetrise heedriga. Transpordi jaoks on 

kasutusel Krampe 18-tonnine haagis, Scania kallurauto 6×4 m ja Scania kallur-poolhaagis. 

 

 

3.5. Mullastik 

 

Osaühingu põllumullad paiknevad enamjaolt Lääne-Virumaal, Vinni vallas. Suur osa 

muldadest on rähkmullad ja leostunud mullad (tabel 6), moodustades ettevõtte mullastikust 
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58%. Rähkmullad, leostunud mullad, leetjad mullad, koreserikkad rähkmullad ja 

koreserikkad leostunud mullad moodustavad ettevõtte mullastikust 82%.  

 

Tabel 6. Hannora OÜ mullatüübid, pindala, osatähtsus kogu pindalast, perspektiivboniteet 

ja lihtlõimis, ha, % 

Mullatüüp Pindala, ha Osakaal, % Boniteet Lõimis
*
 

Rähkmuld 342,7 32,3 41-55 ls 

Leostunud muld 274,6 25,9 40-63 vls/rls 

Leetjas muld 92,9 8,8 40-64 rls/ls 

Koreserikas rähkmuld 86,9 8,2 25-42 rls/vls 

Koreserikas leostunud muld 84,2 8,0 40-53 vls 

Nõrgalt leetunud muld 28,8 2,7 24-41 l/vl 

Õhuke madalsoomuld 27,1 2,6 32-37 t50-90/l 

Gelistunud leetjas muld 24,2 2,3 38-45 ls/rls 

Näivleetunud muld 21,9 2,1 50-60 sl/ls 

Leetjas gleimuld 18,4 1,7 23-36 l 

Gleistunud näivleetunud muld 12,5 1,2 30-38 sl/ls 

Gelistunud rähkmuld 9,4 0,9 38-45 rls/ls 

Deluviaalmuld 3,7 0,4 34-53 ls 

Keskmiselt erodeeritud 

rähkmuld 
2,1 0,2 36-37 rls25/rls 

Leostunud gleimuld 1,0 0,1 32-43 ls 

Lammi-gleimuld 0,7 0,1 42,0 ls15-40/r 

* ls=liivsavi, vls=veeriseline liivsavi, rls=rähkne liivsavi, l=liiv, vl=veeriseline liiv, t=turvas, sl=saviliiv.  

 

Lõimiselt on mullad enamasti liivsavid, väikese veeriselisusega ning keskmise rähksusega. 

Rähkmulla produktiivsuse piiravaks teguriks on aktiivveemahutavus. Rähkmuldade 

põuakartlikkuse tõttu tuleb mullaharimine ja külv teostada esimesel võimalusel, et 

kasutada ära maksimaalselt mullaniiskust. Rähkmuldade viljakus võib olla väga kõikuv. 

Rähkmuldade boniteedi hindepunktid võivad kõikuda 25-50 hindepunktini (Astover, 

2012). Osaühingu maade rähkmulla boniteet on vahemikus 41-55 hindepunktini. 
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Koreserikkal rähkmulla madalaim boniteet on 25 hindepunkti, kõrgeim 42 hindepunkti. 

Rähksed, klibused ja veeriselised mullad sobivad paremini tugeva ja sügavale ulatuva 

juurestikuga kultuuridele (Astover, 2012). 

Osaühingu maade leostunud muldade perspektiivboniteet varieerub alates 40 hindepunktist 

kuni parematel muldadel 63 hindepunktini ja koreserikkal leostunud mullal on see 40-53 

hindepunktini (tabel 6). Leostunud mullad on sobivad intensiivseks kasutamiseks. 

Leostunud muldade saagikuse piiravaks teguriks võib olla niiskuse vähesus (Astover, 

2012) 

 

 

3.6. Söödaratsioon 

 

Lihaveise söötmisel kasutataval koresööda kvaliteedil on oluline roll söödaratsiooni 

toiteväärtuse ja hinna kujunemisel. Silo kuivainesisaldus võib olla silode lõikes väga 

varieeruv. See sõltub silokultuurist, mida kasvatati, kultuuri sordist, liigist, kasvufaasist, 

väetusfoonist ja kasvuperioodi ja koristusperioodi ilmastikust. Liblikõieliste kuivaine 

sisaldus on väiksem kui kõrrelistel heintaimedel. Varasemalt on leitud, et monosöödana 

silo söötmisel on söömus suurim 40% kuivaine juures. 50% jõusöödasisaldusega 

söödaratsioonil oli söömus parim 33% kuivaine juures (Olt, 2013). 

Tabelis 7 on näha katses kasutatud rohusilode proovide kvaliteedinäitajad. Silo I oli 

kasutuses esimesest viienda kuuni, seejärel silo II kuni katse lõpuni. Suurimaks 

erinevuseks kahe silo vahel on silode kuivaine sisaldus. Kui esimeses silos oli kuivaine 

sisaldus 30,3%, siis teises silos oli see 40,9%. 

Teiseks suuremaks erinevuseks kahe silo võrdluses on kaltsiumi sisaldus. Kaltsiumirikkad 

taimed on ristik ja lutsern, vähem esineb kaltsiumi kõrrelistes. Taimede lehed on 

toortuharikkamad ja sisaldavad rohkem kaltsiumi kui generatiivosad (Sikk, 2005). 

Silo hapete sisaldus oli silos I 64 g/kg, millest võihappet oli 6,4 g/kg. Õigesti toimunud 

fermentatsiooni korral silos võihapet ei esine. Kvaliteetseks siloks võib lugeda ka 

silomaterjali, mille võihappe sisaldus on alla 0,5 g/kg. Võihappeline silo lõhnab 
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ebameeldivalt ja selle söömus on väga väike. Võihappe suur sisaldus silos näitab 

klostriidide esinemist silo fermentatsioonis. Klostriidid satuvad silosse enamasti mulla, 

sõnniku või lägaga. Klostriidid ei talu happelist keskkonda. Seetõttu ongi esmatähtis silos 

piimhappeline fermentatsioon ja seeläbi kiire pH alanemine. Seega on toimunud esimeses 

silos vale käärimine, mistõttu ka võihappe osakaal on seal väga kõrge (Olt, 2013). 

Silo hügieenilisust kirjeldavad hästi fermentatsiooninäitajad. Edukas sileerimine põhineb 

hoidlas hapniku eemaldamisel ja rohusööda kiirel hapestumisel. Vajalik silo pH oleneb silo 

kuivainest. Hästi säilinud silo pH on ligikaudu 4,0-4,2. Mida märjem on silo, seda 

raskendatum on pH langus fermentatsiooni käigus. Kuivema silo pH võib olla kõrgem 

(4,4-4,6), kui märjema silo pH (4,0-4,2) (Olt, 2013). 

Rohusöötade konserveerimisel on piimhappeline fermentatsioon stabiilse ja kvaliteetse silo 

alus. Piimhape alandab sileeritava materjali pH-d efektiivsemalt kui silos olevad lenduvad 

rasvhapped. Piimhappelist fermentatsiooni soodustab närvutamine ning bioloogiliste 

silokindlustuslisandite kasutamine. Suur piimahappesisaldus (30...100 g/kg) silos viitab 

hästi fermenteerunud silole (Olt, 2013). Sarnaselt piimalehmade kasutavad 

lihaveisekasvatajad üha enam söödaratsioonides proteiinsöötades. Meie regioonis on kõige 

levinumad proteiiniallikad rapsikook- ja srott. Soomes läbi viidud katses herefordi ja 

šarolee pullidega selgus, et rapsisroti lisamine lihaveise söödaratsiooni küll suurendab 

toorproteiini ja aminohapetega varustatust, kuid ei suurenda kuivaine ega energia söömust 

(Pesonen jt., 2013). Teisalt võib see seotud olla ka jõusööda sisaldusega ratsioonis. 

Huuskonen jt. (2009) väitis, et proteiinsööda mõju lihaveise juurdekasvule on suurem juhul 

kui odrajahu sisaldus söödaratsioonis on suhteliselt väike. 

Viljaterad on energiarikkad söödad, mis sisaldavad palju tärklist. Teraviljade 

proteiinisisaldus on üldiselt 110-140 g/kg kuivaines (Jaakkola, 2013). Katses kasutatud 

segujõusööda toorproteiini sisaldus oli 110 g/kg kuivaines. Rapsikoogid on kõrge 

rasvasisalduse tõttu energiarikkad söödad. Katses kasutatud rapsikoogi energiasisaldus oli 

13,1 MJ/kg. 
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Tabel 7. Katses kasutatud söötade keemiline koostis ja toiteväärtus  

Näitaja Silo I Silo II Segujõusööt Rapsikook 

Kuivaine, g/kg 303 409  867 901  

Sööda kuivaines         

Toorproteiin, g/kg 155 146 110 362 

Toortuhk, g/kg 94 74   

Toorkiud, g/kg 281 229 41  121  

Toorrasv, g/kg 35 34 32  99  

N-ta e-a., g/kg 435 517     

Kaltsium, g/kg 16,2 7,8  7,0 10,1  

Fosfor, g/kg 3,1 3,1 3,8  12,2  

Metaboliseeruv energia, MJ/kg 9,4 9,6 12,2 13,1 

Metaboliseeruv proteiin, g/kg 80 79 100  161  

Vatsa proteiin bilanss, g/kg 17 11 -54  117  

Orgaanilise aine seeduvus, % 65 65   

Etanool, g/kg 7 1   

Äädikhape, g/kg 22 9   

Propioonhape, g/kg 1 0   

Iso- ja palderjanhape, g/kg 1 0   

Võihape, g/kg 6,4 0,5   

Piimhape, g/kg 34 18   

Kokku happeid 64 27   

pH 4,4 4,0   

     

 

Katseloomade söödaratsiooni peamisteks komponentideks oli rohusilo ja teraviljajahu 

(tabel 8). Kuna katses kasutati kahte erineva kvaliteediga silo, muudeti söödaratsiooni uue 

siloaugu kasutusele võtmisel. Teine silo oli esimesest oluliselt suurema kuivaine 

sisaldusega, mistõttu oli vaja muudetud söödaratsiooni lisada täiendavalt vett.  
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Tabel 8. Söödaratsioonide komponendid ning keemiline koostis ja toiteväärtus, g/kg 

kuivaines 

 

Näitaja 

35 55 

Alguses 5. kuu Alguses 5. kuu 

Ratsiooni komponendid 
  

  Silo 633 636 433 407 

Nisupõhk 0 0 0 30,4 

Jõusööt 300 289 383 497 

Rapsikook 50,0 61,0 167 52,2 

Mineraalsööt 11,7 8,63 11,5 8,6 

Sool 5,0 4,36 5,00 4,35 

 
  

  Keemiline koostis 
  

  Toorproteiin 149 147 170 170 

Toorkiud 196 165 158 158 

Toorrasv 36,7 36,9 43,9 43,9 

Kaltsium 14,7 8,99 13,2 13,2 

Fosfor 3,94 3,99 5,07 5,07 

   
  Toiteväärtus 

    Metaboliseeruv proteiin, g 88,7 89 99,8 99,8 

Metaboliseeruv energia, MJ 10,3 10,4 10,9 10,9 

 

Suurimad erinevused kahe söödaratsiooni osas olid silo ja jõusööda kogustes. Kuna 35% 

jõusöödaosakaaluga söödaratsioonil olnud loomad said rohkem koresööta oli toorkiu 

osakaal ratsioonis ka suurem. Katse alguses oli ratsioonis toorkiudu 196 g/kg, 55% 

söödaratsioonis oli toorkiudu katseperioodi vältel 158 g/kg. Toorproteiini osakaal oli aga 

vastupidiselt 55% jõusöödaosakaaluga söödaratsioonis 21–23 g/kg kuivaines rohkem. 

Toorproteiini osakaal ratsioonis ei muudetud, kuna täiendava proteiini söötmisel pole 

täheldatud veiste juurdekasvu suurenemist (Peterson, 1973). Lõppnuumal olnud veistele, 

kellele söödetakse kõrge seeduvusega rohusilo pole lisa proteiin juurdekasvu mõjutanud.  

Lisa proteiinsööt on andnud positiivse tulemuse juhul, kui koresööt on olnud madala 

seeduvusega (McGee, 2005). Pesonen jt. (2014) katses ristandpullidega (šarolee × norra 
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punane tõug) selgus, et puutub vajadus proteiinsööda järele hea kvaliteediga silol 

baseeruva söödaratsiooni korral kui veise kehamass on enam kui 300 kg. 

Metaboliseeruv energia erines kahel söödaratsioonil 0,5-0,6 MJ võrra. Kuna 55% 

söödaratsioonis oli ka rohkem rapsikooki on antud ratsiooni toorrasva osakaal samuti 

suurem, kui 35% söödaratsioonil. Rasvades esineb lisaks energiale ja proteiinile ka palju 

vitamiine (Tilden, 1995). 

Rääkides silo söömusest veistel, siis soomlaste uuringust lüpsilehmadega on selgunud, et 

punase ristiku silo soodustab nii söömust kui toodangut enam võrreldes rohusilodega 

(Huhtanen jt., 2007). Samas katse anguse ristand pullidega näitas, et jõusööda osakaal 

söödaratsioonis (33 ja 66%) ega silo botaaniline koostis (timut ning timuti ja punase ristiku 

segu) ei mõjutanud kuivaine söömust ega keskmist ööpäevast juurdekasvu (Pesonen jt., 

2014). Seega võib järeldada mainitud uuringu põhjal, et hea seeduvuse ja fermentatsiooni 

kvaliteediga silo puhul mõjutab jõusööda sisaldus ratsiooni juurdekasvu minimaalselt. 

Täisratsiooniline segasööt on laialdaselt kasutusel piimaveisekasvatuses. Üha enam 

praktiseeritakse seda ka lihaveisekasvatuses, kuna väheneb tööjõukulu seoses 

mehhaniseeritusega võrreldes diferentseeritud söötmisega. Eelnevale lisaks tuleks 

rõhutada, et TRSS-i andmine veistele tagab stabiilsema vatsa keskkonna ja seeläbi paraneb 

toitainetega varustatus. Samas soomlaste uuring pullidega näitas, et ka diferentseeritud 

söötmisega võib saavutada häid juurdekasvu ja lihakeha kvaliteedi näitajaid võrreldes 

TRSS-i söötmisega (Huuskonen jt., 2014). Kuigi autorid rõhutavad, et eelduseks on suure 

metaboliseeruva energia sisaldusega (ligi 10 MJ kg-s kuivaines) rohusilo söötmine.  
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4. TULEMUSED 

 

4.1. Söömus ja juurdekasv 

 

Lihaveise kuivaine söömus ja juurdekasv on otseselt seotud. Tabelis 9 on toodud 

katsegruppide kehamasside erinevused katse alguses võrrelduna katse lõpuga. Suurim 

kaaluiive oli katsegrupil R55. Antud grupi keskmine kehamass katse alguses oli 314 kg, 

katse lõpul 655 kg. See teeb katsegrupi keskmiseks juurdekasvuks katseperioodil 340 kg. 

Tulemuste põhjal võib järeldada, et suurema jõusööda sisaldusega söödaratsiooni andmine 

kiirendab šarolee lihaveise juurdekasvu. Kahe söödaratsiooni võrdluses on mõlemal puhul 

nii suurema kehamassiga, kui ka kergemate veiste võrdluses 55% söödaratsiooni saanud 

loomagrupi keskmise juurdekasvu poolest edulisem võrreldes 35% söödaratsiooni saanud 

loomagrupiga. Soomes läbiviidud katse näitas, et šarolee tõugu veiste kuivaine söömus on 

suurem kui herefordil või herefordi ja šarolee ristandil. Samas katses tuli ka välja, et 

šarolee tõugu pullide juurdekasv on 9% suurem võrreldes herefordi tõugu veistega 

(Pesonen, 2013).  

 

Tabel 9. Loomade keskmised juurdekasvud, alg- ja lõpp kehamassid katserühmade kaupa 

Näitaja  Kaal alguses kg Kaal lõpus kg 
Keskmine juurdekasv 

kg 

R35 314 629 315 

K35 226 521 295 

R55 314 655 340 

K55 226 559 333 

K35 = väiksema kehamassiga - 35% jõusööta; K55 = suurema kehamassiga – 55% jõusööta; R35 = suurema 

kehamassiga – 35% jõusööta; K55 = väiksema kehamassiga – 55% jõusööta. 

 

Söömust mõjutab ka päeva pikkus, loomarühmade kooslus, elukeskkond ja 

õhutemperatuur. Kuivaine söömus on mõjutatud ka looma sotsiaalsest positsioonist 
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karjahierarhias. Domineerivamad loomad söövad rohkem ja on seetõttu ka suurema 

kehamassiga (Haskell, 2019). 

Joonisel 3 on näha kõigi loomagruppide kuivaine söömus katseperioodil. Katse esimesel 

kuul oli erinevate söödaratsioonide kuivaine söömuse erinevus suurem väiksematel 

loomadel. Kui K55 sõi loom keskmisena kuivainet esimesel kuul 7,75 kg, siis K35 

vastavalt 5,76 kg. Kuivaine söömus kasvab kõigil loomagruppidel kuni neljanda kuuni. 

Antud kuul on R55 loomagrupi kuivaine söömus koguni 11,48 kg looma kohta. Järgneval 

kuul langeb K35 ja R55 loomagrupi kuivaine söömus, K55 ja R35 kuivaine söömus jääb 

stabiilseks võrreldes eelneva kuuga. Kuivaine söömuse langus põhjuseks võib pidada 

söödaratsiooni muutust 5. kuul. Piimaveistel on tähendatud, et söödaratsiooni muutmisel 

muutub ka toodang (Patton, 2006). Antud sündmus ei pruugi olla seletatav ainult uue silo 

kasutuselevõtuga. Kuna sügisele lähenedes väheneb ka päeva pikkus, mistõttu loomad 

magavad rohkem. Samuti võis rolli mängida loomade vananemine, mistõttu olid nad 

üksteisest rohkem häiritud ja seetõttu sõid vähem. Eestis teostatud söötmiskatses on 

tähendatud, et jõusööda osakaalu suurenemisega väheneb silo kuivaine söömus (Kärt, 

1998). Vastupidine tulemus on saadud Soomes, kus uuringud lihaveistega on näidanud, et 

rohusilol ja odrajahul baseeruva söödaratsiooni korral ei mõjuta jõusööda osakaal kuivaine 

söömust (Pesonen jt., 2014; Huuskonen jt., 2007).  

 

Joonis 3. Pullide söömus kuivaines, kg/päevas katseperioodil loomagrupi keskmisena 
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Noorloomade kuivaine söömus kehamassi kohta jääb enamasti 2-3% vahele. Kuivaine 

söömus noorloomadel on väga varieeruv ja loomapõhine. Üldjuhul väärindavad nooremad 

loomad sööta paremini kui vanemad loomad (Owens, 2009). 

Kuivaine söömus kehamassi kohta oli kõige varieeruvam loomagrupil K35. Sarnane oli 

KA söömus K55 ja R35 loomagruppidel. K35 ja K55 loomagruppidel langes kuivaine 

söömus kehamassi kohta peale teist kuud. Tabelist 10 saab järeldada, et antud katse põhjal 

vähenes kuivaine söömus kehamassi kohta loomade kehamassi suurenedes. 

 

Tabel 10. Loomade kuivaine söömus kehamassi kohta % 

Näitaja K35 K55 R35 R55 

1 kuu 2,55 2,76 2,19 2,20 

2 kuu 3,22 2,89 2,73 2,73 

3 kuu 3,04 2,76 2,94 2,94 

4 kuu 2,79 2,54 2,68 2,87 

5 kuu 2,39 2,28 2,50 2,24 

6 kuu 2,01 2,28 2,41 2,00 

Keskmine 2,67±0,4 2,58±0,2 2,58±0,2 2,50±0,4 

 

Veiste söömus mõjus loomade juurdekasvu. Joonisel 4 on toodud pullide keskmised kaalud 

katseperioodil. Võrrandis olev muutuja tähistab päevade arvu kuus. Kui võtta arvesse, et 

ühes kuus on 30 päeva, saame 35% katsegrupi keskmiseks juurdekasvuks 1724 grammi 

päevas. Samal meetodil arvutades on 55% loomagrupi keskmine juurdekasv katseperioodil 

1890 grammi päevas. Seega antud katses tähendas 20% rohkem jõusööta 166 grammi 

võrra suuremat juurdekasvu päeva kohta. Iirimaal tehtud nuumamiskatses selgus, et ainult 

silo saanud loomade keskmine juurdekasv oli 380 grammi päevas. Loomad, kellele söödeti 

lisaks silole ka väike kogus jõusööta, kasvasid keskmisena 1000 grammi päevas. 

Loomagrupp, kelle söödaratsioonis oli lisaks silole suures koguses jõusööta, kasvas 

keskmiselt 1170 grammi päevas (Caplis, 2005). Lätis tehtud nuumakatses saavutati ainult 

koresööda söötmisel pulli keskmiseks juurdekasvuks 890 grammi päevas (Muižniece, 

2016). 
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Joonis 4. Pullide keskmised kaalud katseperioodil ja keskmine juurdekasv katseperioodi 

vältel 

 

Lihaveiste geneetika ja selle seos looma juurdekasvuga on oluline just kuni aastase looma 

puhul. Sellel perioodil on neil aktiivne lihaste kasv, mille arengu kiirus sõltub paljuski 

looma geneetikast. Looma vananedes hakkab kehasse kogunema rasva, millel nii suurt 

geneetilist mõju pole (Berg, 1976). 

Joonisel 5 on näha, et kõige suurema ööpäevase juurdekasvuga olid tõupulli Jormi 

järglased, keda oli katses viis looma ja nende keskmine juurdekasv sünnist oli 1465 

grammi päevas.  Kõige rohkem oli katses Iloti järglasi, keda oli 11, järgnesid Cool Blue 

järglased, keda oli 9 ja seejärel Choni järglaste arv, mis oli 7. Tulemustest võib järeldada, 

et suurema juurdekasvu tingis mitte ainult söödaratsiooni, vaid ka loomade geneetiline 

potentsiaal. USA-s tehtud nuumamiskatses, kus võrreldi herefordi, anguse, branguse ja 

šarolee tõugu lihaveise pullide juurdekasvu, saavutati suurim juurdekasv šarolee pullidega. 

Keskmiselt oli nimetatud šarolee pullide juurdekasv 3110 g/päevas. Teised tõud olid 
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juurdekasvude võrdluses suhteliselt võrdsed, vahemikus 2500-2600 g/päevas (Baker, 

1981).  

Sama tulemus on saadud ka Iirimaal, kus viie populaarsema lihaveisetõu võrdluses, kus 

osalesid herefordi, aberdiin-anguse, simmentali, šarolee ja limusiini tõugu loomad oli 

söödaväärindamine parim šarolee ja limusiini tõul. Kehveim oli see herefordi ja aberdiin- 

angusel (Crowley, 2010). 

 

 

Joonis 5. Pullide keskmine juurdekasv sünnist pulli isade võrdluses  

 

Looma juurdekasvu mõjutavad mitmed tegurid. Lätis tehtud katses leiti, et suurim mõju 

juurdekasvule on tõul, eluskaalul ja vanusel enne nuumaperioodi (Muižniece, 2016). 

Samuti on oluline mõju juurdekasvule sööda kvaliteedil ja söödaratsiooni ühtlikusel. 

Päevane juurdekasv nuumaperioodil ei ole ühtlane. Enamasti on juurdekasv suurem 

nuumaperioodi alguses ja hiljem hakkab see langema (McGee, 2006). 

Joonisel 6 on näha kahe erineva söödaratsiooni, kuid suuremasse gruppi kuulunud loomade 

ööpäevased juurdekasvud grupi keskmistena katseperioodi vältel. Üldiselt on suurema 

jõusööda osakaaluga loomagrupi ööpäevane juurdekasv suurem. Erandiks on kolmas kuu, 

kus väiksema jõusööda osakaaluga söödaratsiooni saanud loomagrupi juurdekasv oli 25 
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grammi päevas suurem. Eriti suur on juurdekasvude vahe katseperioodi esimesel ja 

neljandal kuul. Suurim ööpäevane juurdekasv oli mõlemal grupil 3 kuul, väikseim oli see 

esimesel ja neljandal kuul. Võrreldes kolmanda kuuga võib neljanda kuu tagasihoidlik 

ööpäevane juurdekasv olla põhjustatud uue silotranšee kasutuselevõtuga. Loomade 

söödaratsiooni tuleks muuta nii harva kui võimalik. Ratsiooni muutmisel ei tohiks teha 

järske muudatusi (Jõudluskontrolli keskus 2010). 

 

 

Joonis 6. Katsealguses suuremasse gruppi valitud loomade ööpäevane juurdekasv  

katseperioodil 

 

Geneetiliselt head loomad väärindavad sööta paremini, mistõttu suudavad nad väiksema 

koguse söödaga saavutada suuremat juurdekasvu (McGee, 2006). Iirimaal tehtud 
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on ka siin enamasti suurema jõusööda osakaaluga ratsioonis olnud loomagrupi juurdekasv 

ööpäevas suurem. Kõige suurem oli vahe esimesel kuul, olles 0,95 kg päevas 35% 

söödaratsiooni puhul ja 1,61 kg päevas 55% söödaratsiooni puhul. Kõige suurem oli 

juurdekasv kolmandal kuul, olles 35% söödaratsiooni puhul keskmiselt 1,98 kg ja 55% 

1,08 

1,74 

2,61 

1,11 

2,03 
1,65 

1,48 

1,92 

2,36 

1,58 

2,01 
1,79 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 kuu 2 kuu 3 kuu 4 kuu 5 kuu 6 kuu

J
u

u
r
d

e
k

a
sv

, 
k

g
/ 
p

ä
e
v
a
s 

R35 R55



 

 

 

33 

söödaratsiooni puhul 2,13 kg ööpäevas looma kohta. Samuti nagu suurema kehamassiga 

loomade puhul langes päevane juurdekasv peale kolmandat kuud.  

 

Joonis 7.  Katsealguses väiksemasse gruppi valitud loomade ööpäevane juurdekasvud  

katseperioodil 

 

Katseperioodil suurema jõusöödaosakaaluga söödaratsiooni saanud loomagruppide K55, 

keskmine ööpäevane juurdekasv oli 1,8±0,21 kg ja R55 vastavalt 1,9±0,29 kg. 55% 

söödaratsioonis olnud loomade juurdekasvude hajuvus oli väiksem, kui seda oli 

loomagruppidel K35, keskmine ööpäevane juurdekasv 1,59±0,32 kg ja R35 vastavalt 

1,7±0,53 kg. Kõige ühtlasem juurdekasv katseperioodil oli loomagrupil K55. Kõige 

ebaühtlasem juurdekasv oli loomagrupil R35. Katseperioodi vältel oli kergema 

kehamassiga grupi juurdekasvud ühtlasemad, kui seda olid raskematel loomadel. Võrreldes 

söödaratsioonide jõusöödaosakaalu, võib järeldada et suurem kogus jõusööta tagab 

loomade ühtlasema juurdekasvu. 
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4.2. Tasuvusanalüüs 

 

Lihaveise kasvatamise põhilised kululiigid on söötmiskulu, sööda tootmiskulu, tööjõukulu 

ja loomade heaolu tagamisega seotud kulud. Viimase kululiigi all on erinevad ehitised, 

puhta vee olemasolu ja loomade tervise tagamine. Lihaveiste kasvatamisest saadakse tulu 

liha, noorloomade ja tõuloomade müügist. Tootmisharu efektiivset majandamist mõjutavad 

toodangu omahind, maailmaturud ja ilmastik. Ilmastiku mõju on otseselt seotud rohusööda 

omahinna kujunemisel. Põud või liigniiskus mõjutavad rohusööda saagikust hektarilt ja 

selle fermenteerimise tingimusi. 

Risk ja ebakindlus on ettevõtte tõhusamaks muutmise peamiseks põhjuseks. Ebakindlus 

põllumajanduses võib viia tootjaid oma toote kvaliteeti langetama eesmärgiga kulusid 

kokku hoida. Sellises seisus ongi riskide juhtimine ettevõtte siseselt esmatähtis (Aimin, 

2010). 

Riskide juhtimise seisukohast on tähtis leida lisaks põhitootmisele ka muid alternatiive, kus 

tulu saada. Antud peatükis on autori poolt leitud majanduslikud näitajad, mis annavad 

ülevaate katse maksumusest. Lisaks on vaadeldud alternatiivseid tegevusi nuumapullide 

lihaks müümisele ja selle tasuvust. 

Söötmiskatse põhiline kululiik on söötmiskulu, mida näeb joonisel 8. Joonisel on näidatud 

nuumamiskatses olnud söötmiskulude jaotus protsentuaalselt kogukuludest. Põhilised 

erinevused antud ratsioonide võrdluses on silo ja jõusööda maksumuste erinevused 

ratsioonide vahel. Kuna jõusööda hind on otseselt mõjutatud söödaodra hinnast, mis oli 

2018. aastal kallim kui eelnevatel aastatel on antud kululiik kõige suurema mahuga (joonis 

2). Silo kulu erinevus tuleneb söödetud silo kogusest, kuna 35% söödaratsioonil olnud 

pullid said silo koguseliselt rohkem, kui seda said 55% söödaratsioonil olnud loomad ongi 

silo hind protsentuaalselt kogukuludest kõrgem. Muude söötmiskulude all on arvestatud 

põhk ja vesi. Antud kulud on minimaalsed, olles 35% söödaratsioonil 0,25% kogukuludest 

ja 55% söödaratsioonil 0,57% kogukuludest 
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Joonis 8. Söötmiskulude osakaal kogukuludest protsentuaalselt 35% ja 55% 

söödaratsioonil 

 

Kuna katse viidi läbi hiljuti ehitatud lihaveisefarmis, on farmi loomakoha maksumus väga 

kõrge. Farmi koht moodustas 35% söödaratsioonis olnud loomadel koguni 19% 

kogukuludest. Suurema jõusööda osakaaluga ratsioonis oli vastav näitaja 15,7%. Reaalse 

kuluna on joonisel 9 näidatud tööjõukulu, kütuse kulu ja farmikoha maksumus mõlema 

loomagrupi puhul võrdne. Kuid kuna 55% söödaratsiooni kogukulud olid suuremad, kui 

seda olid 35% söödaratsioonil ongi protsentuaalselt arvud erinevad. Pullide nuumamise 

majanduslikust seisukohast oleks odavam olnud antud katse teostada vanemas laudas, mis 

on ennast juba ära amortiseerunud. Kuna tegemist oli kindla ettevõtte sooviga teada saada 

pullide nuumamise tasuvust antud farmis, eesmärgiga seda ka tulevikus teostada osutuski 

valituks uuem farm. 

 

 

Joonis 9. Muude kulude osakal protsentuaalselt 35% ja 55% söödaratsioonil 
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Katses olnud loomade söödakulu ühe looma kohta on näidatud joonisel 10. Kahe 

söödaratsiooni kulude vahe katseperioodil on 100 eurot looma kohta. 35% söödaratsioonis 

oli kulu 456 eurot ja 55% söödaratsioonis 556 eurot. Maksumuse erinevus looma kohta 

tulenes jõusööda kogusest ja selle hinnast. Võrreldes antud maksumust tapamajas saadud 

hinnaga, moodustavad söötmiskulud esimesel juhul 44% ja teisel juhul 50% looma eest 

saadud rahast tapamajas (joonis 11).  

 

 

Joonis 10.  Erineva söödaratsiooni kulu ühe looma kohta 

 

 

Joonis 11. Kulude osakaal tapahinnast ratsioonide võrdluses % 
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Katseperioodi vältel suurenes loomade söömus ja sellest tingituna ka söödaratsiooni 

maksumus. Joonisel 3 on näha loomagruppidele söödetud söödakogused kuivaines looma 

kohta katseperioodi vältel. Söödetud koresööda vahe kolmandal ja viiendal kuul on 

tingitud uue silo kasutuselevõtust. Silo II kasutuselevõtuga muutus silo kuivaine 10,6% 

(tabel 10). 

 

Tabel 10. Katsesöötade kogused ja söödaratsiooni maksumus looma kohta  

Söödaratsioon 35 % 55 % 

Kuu 1 3 5 7 1 3 5 7 

Silo, kg 355 440 360 395 245 305 245 265 

Jõusööt, kg 60 75 80 85 75 95 140 155 

Rapsikook, kg 10 15 0 0 35 40 15 20 

Mineraalsööt, kg 2 3 2 2 2 3 2 2 

Sool, kg 1 2 1 1 1 2 1 1 

Kokku, kg 428 535 443 483 385 445 403 443 

Söödaratsiooni maksumus, 

EUR 
29,5 37,9 31,8 34,1 36,7 45,5 46,9 52,5 

Maksumus looma kohta, EUR 1,47 1,89 1,59 1,7 1,83 2,27 2,23 2,62 

 

Rapsikoogi vähendamist katseperioodil viiendal kuul saab selgitada loomade proteiini 

vajaduse vähenemisega eluskaalu suurenemisel (Galyean, 2016). Samal põhjusel langevad 

ka söötmiskulud viiendal kuul.  Proteiinsööda lisamine veiste söödaratsiooni muudab kogu 

tootmisprotsessi kulukamaks (Pesonen jt., 2014). Pealegi, sööda proteiinisisalduse 

vähendamine võib potentsiaalselt vähendada survet keskkonnale läbi vee ja õhu kvaliteedi 

paranemise (Ondersteijn jt., 2002).   

Jõusööda lisamisel lihaveiste ratsiooni on nii head kui vead. Näiteks Manni jt. (2013) 

uuringust tuli välja, et jõusööda lisamine söödaratsiooni parandab küll juurdekasvu ning 

võimaldab lühendada nuumaperioodi, kuid suurendab ka lihakeha rasvasust. Manni jt. 
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(2013) väitis oma uuringus veiste nuumamise rentaablus sõltub mitmete teguritest, kuid 

olulisemad neist on söötade hind, kättesaadavus ja kvaliteet.  

Võrreldes kahe söödaratsiooni maksumust saab tõdeda, et 35% söödaratsiooni maksumus 

looma kohta on vähem varieeruv (1,7±0,15), kui 55% söödaratsioon (2,2±0,28).  

Joonisel 12 on näha söödapäeva maksumus kahe söödaratsiooni korral. Lisaks tabelis 10 

näidatud söötmiskulule on söödapäeva maksumuse sisse arvutatud ka tööjõu, kütuse –ja 

farmikoha maksumus looma kohta. Lisaks on joonisel toodud võrdlus ühe eluskaalu 

kilogrammi maksumus erinevate söödaratsioonide korral. Söödapäeva maksumus 35% 

söödaratsioonil oli katseperioodil 2,22 eurot looma kohta päevas. Sama näitaja 55% 

söödaratsioonil oli  0,49 eurot kallim, olles 2,71 eurot looma kohta päevas. Esimesel puhul 

on silo hind söötmispäevast 0,51 eurot, jahu hind 0,8 eurot ja muud söödalisandid ja tööd 

0,91 eurot. Suurema jõusööda osakaaluga ratsioonil maksis silo 0,36 eurot, jahu 1,19 eurot, 

rapsikook 0,32 eurot ja muud söödalisandid ja tööd 0,84 eurot päevas looma kohta. 

Ühe eluskaalu kilogrammi maksumus oli 35% söödaratsioonil olnud loomadel 0,81 eurot 

ja 55% söödaratsioonil oli antud näitaja 0,93 eurot.  

 

 

Joonis 12. Söödapäeva maksumus ja maksumus looma  eluskaalu kg kohta erinevatel 

ratsioonigruppide, EUR 
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Kuna ettevõttel õnnestus 14 katses olnud pulli müüa tõupullina, on see heaks 

hinnavõrdluseks tapamaja ja tõulooma vahel. Joonisel 13 on näidatud looma eluskaalu 

kilogrammi eest saadud raha tapamajas ja tõuloomana. Kuna tapamaja hind oli eelpool 

mainitud 1,85 eurot eluskaalu kilogrammi kohta, siis tõulooma eest saadud eluskaalu 

kilogrammi hind osutus mitmekordseks tapamaja hinnaga. Tõupulli hinda mõjutab looma 

välimik ja eakohane kehakaal. Katses olnud müüdud tõuloomade hinnad varieerusid 2000-

3200 euro vahemikus. Seega keskmise tõulooma eluskaalu kilogrammi eest saadud hind oli 

4,36 eurot. Tõulooma eluskaalu kilogrammi hind võrreldes tapahinnaga oli 2,35 korda 

kõrgem. Sellest tulenevalt on väga tähtis valida nuumamisele hea geneetilise potentsiaaliga 

loomad. Katses olnud pullide isad ja nende isade järglased, keda õnnestus müüa 

tõuloomadena on näidatud joonisel 14. 

 

 

Joonis 13. Eluskaalu kilogrammi eest saadud  hind tapamajas ja tõuloomana 

 

Katses osales seitsme pulli järglased, kuid tõupullideks õnnestus müüa viie pulli järglaseid. 

Katses osalenud isad ja nende järglaste hulk on näidatud joonisel 5. Lisaks 

söödaratsioonile on riskijuhtimise seisukohalt väga tähis valida heade geneetiliste 

omadustega vanemate järglased. Hea geneetilise potensiaaliga vasikate kiirema 

juurdekasvu tõttu on võimalik söötmiskuludelt säästa 90-135 eurot looma kohta (Keyes, 

2013). Hea aretustööga ja oma karja tundes on võimalik müüa rohkem pulle tõuloomadeks 

ja vähem tapamajja, suurendades sellega looma pealt saadud tulu. Eesti probleem 
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lihaveiseturul on kahjuks Eesti väiksus, mis seab piirid aastas müüdavatele tõuloomade 

hulgale, kuna soovijaid pole piisavalt palju. 

 

 

Joonis 14. Katses olnud tõupullide isad ja müüdud tõupullide osakaal % 

 

Kulude summa katseperioodil oli 42843 eurot. Kulude sisse on arvutatud loomade 

ostmishind katseperioodi alguses. Noorloomad soetati sama hinnaga, millega oli neid 

võimalik välismaale müüa. Juuli alguses 2018. aastal oli hinnaks 2,47 eurot eluskaalu 

kilogrammi eest. Noorloomade keskmine kaal, mille järgi loomahind saadi oli 268 kg. 

Katseperioodi lõpus oli tapamaja hind nuumatud looma eluskaalu eest 1,85 eurot. Kui 

ettevõttel poleks olnud võimalik tõuloomi müüa ja kõik loomad oleksid pidanud minema 

realiseerimiseks tapamajja, oleks ettevõte 178 päevase nuumamisperioodi lõpuks tulu 

teeninud 558 eurot. Reaalne tulu katseperioodi lõpuks oli 21433 eurot. Katseperioodil 

tehtud kulu, tulu lihaloomana müümisel ja reaalset tulu katseperioodi lõpul on toodud 

joonisel 15. 
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Joonis 15. Tulu lihaloomana müümisel tapamajja ja reaalne tulu katse lõpus koos 

tõupullide müümisena peale kulude mahaarvamist 

 

Kuna Eestis liigub enamasti lihaveis noorloomana välisriikidesse nuumamisele ja 

realiseerimisele, tekkis mõte võrrelda noorlooma ja nuumatud looma eest saadavat 

sissetulekut.  

Joonisel 16 on näha loomade eest saadava rahavoo võrdlus. Võrreldud on noorlooma 

müüki välismaale nuumatud looma müügiga tapamajja.  Noorloomade keskmiseks kaaluks 

on võetud katseperioodi alguses olnud loomagruppide keskmine eluskaal. Teises tulbas on 

näha 35% söödaratsioonil olnud pullide eest saadav raha peale katseperioodi kulutuste 

maha arvamist. Kolmandas tulbas on võrdlusena 55% söödaratsioonil olnud pullide eest 

saadud raha. Tulude poolel on arvesse võetud eluskaalu kilogrammi eest saadavat hinda. 

Kulude poolel on arvestatud söötmiskulusid 268 kg loomast kuni 600 kg loomani. Antud 

joonisest võib järeldada, et pullide nuumamine Eestis lihakeha müümise eesmärgiga on 

vähem tulusam, kui noorloomade müümine välismaale. 
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Joonis 16.  Loomade eest saaduv summa lihaks müümisel, võrdlusena on toodud 

noorloom, 35% jõusööda peal söödetud loom ja 55% jõusööda osakaaluga söödaratsioonil 

olnud loom 

 

Tooraine tootmine realiseerijatele on alati vähem tulusam, kui toote ise realiseerimine. 

Joonisel 17 on toodud looma väärindamisega seotud kulud, looma eest saadavate 

lihatükkide ja hakkliha eest saadav summa. Parempoolses tulbas on väärindava looma eest 

saadud tulu peale kulude maha arvestamist. Antud joonise koostamisel on kasutatud 

reaalseid kuluseid ja liha koguseid, mis 600 kg looma realiseerimisel saadi. Väärindamisel 

on looma eest saadud summa peaaegu võrdne tõuloomana müüdud looma eest saadud 

summaga. Kui loom müüa tapamajja on looma eest saadud raha olenevalt looma 

rasvasusest 900-1200 eurot. Looma müümisel väärindatud kujul on tulu 2100 eurot, mis on 

peaaegu kahekordne võrreldes tapamaja hinnaga. Loomade väärindamisel Eestis on sama 

probleem, mis on tõuloomade müümisega. Siinse turu väiksuse tõttu on ilma 

koostööpartnerita veiseliha müümine regulaarselt keeruline. Hannora OÜ turustab oma 

toodangut tuttavatele ja enamasti korra kvartalis. Kuna šarolee tõug on kõrge tapasaagisega 

lihaveis, mida kinnitab ka Ungaris tehtud katse (Holló, 2012). Katses leiti, et šarolee 

tapasaagis on suurem, kui angusel, simmentalil ja holsteini tõugu veistel. Seega hea 

turunduse korral oleks antud variant väga hea alternatiiv teraviljakasvatusele ja võimalik 

sissetulek aastaringselt (Holló, 2012). 
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Joonis 17. Loomade eest saaduv tulu pärast looma väärindamist 

 

Tabelis 11 on näha pullide nuumamisega seonduv kulu- ja tulurentaablus. Katseperioodi 

kulurentaablus oli 50,03%. Seega teenis ettevõte iga kulutatud euro pealt 50% kasumit. 

Kõrge rentaabluse põhjuseks on tõuloomade müügist saadud kasum. Tulurentaablus oli 

katseperioodil 33,34%, seega kolmandik katseperioodil teenitud tulust oli kasum. 

Loomakasvatuse Ebit on ettevõttes negatiivne. Seega ei ole ettevõte suuteline ainult 

loomakasvatusega antud tootmisharu üleval pidama. Kui võrrelda Ebit ja Ebit(a) näitajat, 

saame välja lugeda, et amortisatsioonidele kulub aastas üle 80000 euro. Suure osa sellest 

moodustab 2016. aastal ehitatud farmi amortisatsioon. Antud ettevõtte näitel pole 

lihaveisekasvatusega teenitav tulu piisav investeeringu tasumiseks. Seega peab ettevõte 

loomakasvatusega seotud amortisatsioonide tasumiseks  leidma sisendeid ka teistest 

tegevusharudest. Loomakasvatus suudab ennast ära majandada juhul,  kui noorloomade 

eest makstav hind on 2,70 eurot eluskaalu kilogrammi eest. Nuumatud loomade eluskaalu 

eest saadav hind peaks olema 2,00 eurot. Kuna maailmaturg on ettearvamatu, oleks 

ettevõttel mõistlik loomakasvatusse tehtavaid kulutusi kärpida sedavõrd, et antud 

ettevõtlusharu oleks ennast isemajandav. 
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Tabel 11. Katse kulurentaablus ja tulurentaablus, Hannora OÜ loomakasvatuse Ebit ja 

Ebit(a) 

Näitaja Tulemus 

Kulurentaablus % 50,03 

Tulurentaablus % 33,34 

Ebit € -5969 

Ebit(a) € 76907 

 

Tabelis 12 on näha erinevate söödaratsioonides olnud loomade tasuvus igakuiselt 

katseperioodi keskmisena. Kuigi suurem jõusööda osakaal suurendas keskmist juurdekasvu 

polnud see piisavalt tulus, kuna peale söötmiskulude mahaarvamist jäi rohkem raha 

ülejääki 35% söödaratsioonil. Kui katseperioodil oleks saavutatud keskmisena 55% 

söödaratsioonil olnud loomadel kahe kilogrammine juurdekasv päevas, oleks antud lisa 

jõusööt ennast majanduslikult õigustanud, kuna raha ülejäänud oleks olnud suurem, kui 

35% jõusööda osakaaluga söödaratsioonil.  

 

Tabel 12. Pullide nuumamise tasuvus kuus katseperioodi keskmisena 

Näitaja 
Jõusööda osakaal 

35% 55% 

Päevi kuus 30 30 

Sööda-päeva maksumus, € 2,22 2,71 

Eluskaalu hind, € 1,85 1,85 

Keskmine juurdekasv päevas, kg 1,72 1,89 

Keskmine juurdekasv kuus, 51,6 56,7 

Juurdekasvust saadav tulu kuus,  € 95,5 105 

Raha ülejääk peale söötmis-kulusid € 28,9 23,7 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli selgitada söödaratsiooni jõusööda osakaalu mõju šarolee 

tõugu lihaveise nuumajõudlusele ja majanduslikule tasuvusele. Töös vaadeldi, kuidas 

mõjutab lihaveise pulli söömust ja juurdekasvu erineva jõusööda sisalduse täisratsiooniline 

segasööt. Lisaks võrreldi nuumpulli müüki noorloomade müügiga.  

Katses osales 40 šarolee tõugu lihaveist. Loomad jaotati kahte gruppi, esimene grupp sai 

35% jõusöödaosakaaluga söödaratsiooni, teine 55%. Lisaks jaotati antud kaks gruppi 

omakorda pooleks keskmise kehakaalu alusel. Kergemas grupis olnud lihaveiste kehamass 

oli alla 268 kg, raskemate loomade grupis üle 268kg. Katseperioodi pikkus oli 178 päeva. 

Loomade kuivaine söömus katseperioodil kehamassi kohta oli suurim K35 loomagrupil, 

2,67±0,4%. Kõige väiksem oli see R55 loomagrupil, 2,50±0,4%. Kuigi kehamassi kohta 

sõid 55% söödaratsioonil olnud loomad vähem kuivainet, oli grupi keskmine juurdekasv 

166 g/päevas suurem 35% söödaratsioonil olnud loomadest. Lihaveiste keskmine 

ööpäevane juurdekasv oli suurim katse kolmandal kuul vahetult enne silo II söödaratsiooni 

lisamist. Loomade keskmine vanus oli antud perioodil 250 päeva. 

Võttes arvesse jõudlusnäitajaid ja loomade realiseerimisega kaasnevaid tulusid oli 

majanduslikult tasuvam katserühm, kus veisetele söödeti 35%-lise  jõusööda sisaldusega 

söödaratsiooni. Tulu looma kohta peale söötmiskulude maha arvamist oli 28,9 eurot, samas 

kui 55% katserühmal oli vastav näitaja 23,7 eurot. Arvutus näitas, et 55%-lise jõusööda 

sisaldusega söödaratsioon oleks olnud tulusam, kui antud katserühma veiste keskmine 

ööpäevane juurdekasv oleks olnud vähemalt 2 kg/päevas.  

Katsest selgus, et noorloomade, kelle vanus on 150-180 päeva müük on majanduslikult 

otstarbekam kui lihaveise pullide nuumamine. Noorloomade eest saadud tulu oli keskmisel 

697 eurot looma kohta, samas kui 35%- ja 55%-lise  jõusööda sisaldusega söödaratsiooni 

saanud lihaveise pulli eest saadi vastavalt 654 ja 554 eurot. 

Lihaveise pulli müük tõuloomaks oli võrreldes looma tapamajja müümisega 2,35 korda 

tulusam. Sellest tulenevalt oli nuumamiskatse kulurentaablus 50% ja tulurentaablus 33%. 
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Ettevõtte, kus katse teostati loomakasvatuse ebit oli -5969 eurot ja ebita 76907 eurot. 

Seega soovitus ettevõttele oleks kulude osakaalu loomakasvatuses vähendada. Kuna 

aastane amortisatsioon loomakasvatuses on üle 80000 euro, saab järeldada et ettevõte on 

teinud suure investeeringu. Hetkel peab Hannora OÜ loomakasvatus leidma sisendeid 

kulude tasumiseks muudest tootmisharudest. 

Antud katse põhjal võime järeldada, et suurem jõusööda osakaal ratsioonis tagab loomade 

suurema juurdekasvu. Lihaveise pullide nuumamisel tuleks võimalusel kasutada sarnase 

koostisega söödaratsiooni nuumaperioodi lõpuni. Pullide nuumamine tapamajja müümise 

eesmärgil ei ole tasuv, küll aga annab see võimaluse müüa tõuloomi, mis on väga 

kasumlik. 

Kokkuvõtvalt võime nentida, et magistritöö eel seatud hüpoteesidest kaks ei leidnud 

kinnitust. Teisisõnu, suurendades šarolee tõugu lihaveise söödaratsioonis jõusööda 

osakaaluga ligi kaks korda ei ole majanduslikult tasuv. Teisalt ei leidnud selget kinnitust, 

et šarolee lihaveise pulli nuumamine tapaküpsuse saavutamiseni on majanduslikult 

kasumlikum kui veiste müümine noorloomana. Küll aga leidis magistritöö käigus kinnitust 

hüpotees, et väiksema kehamassiga lihaveiste kehamass suureneb enam kui nende 

söödaratsioonis suurendada jõusööda osakaalu 35-lt 55%-ni võrreldes raskemate veistega. 
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