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SISSEJUHATUS 

 

Maailm areneb pidevalt. Töötatakse välja uusi tehnoloogiaid tõhusamaks, ja 
 

keskkonnasõbralikumaks tootmiseks. Lambakasvatus ei ole selles osas mingi erand. 

Vastupidi, madalad kokkuostuhinnad ning raskused loomade realiseerimisel lausa sunnivad 

lambakasvatajaid arendama oma ettevõtteid. Eestis on võrreldes ülejäänud Euroopa Liiduga 

juba aastaid ühed madalamad lambaliha kokkuostuhinnad. Madalamat hinda Eestist pakuvad 

vaid Läti ja Rumeenia (Eesti Statistika Amet, Euroopa Komisjoni Statistika). Lambakasvatuse 

jätkusuutlikkuse tagamiseks on talunikel oluline analüüsida iga aastaselt tehtud kulutusi 

söödale, pidamisele, veterinaariale ning uurima võimalusi kuidas kulusid kontrolli all hoida, 

tagades nende efektiivsuse. Lisaks kulutustele on vajalik analüüsida karja tootlikust ning 

sellest tulenevat tulu. Kui mitu talle suudab iga utt üles kasvatada, kui kiiresti kasvavad talled 

ning milline on lihakeha kvaliteet. Millised tegurid mõjutavad tootlikust positiivselt ja 

millised negatiivselt. Mis on juhuslikud tegurid ja milliseid on lambakasvatajal endal 

võimekus mõjutada ja kontrollida. 

 

“Sa oled see mida sa sööd“ ei kehti mitte ainult inimeste vaid ka loomade, lammaste kohta. 

Söötmisest ei olene mitte ainult loomade tervis, vastupanuvõime, tootlikute aastate hulk, vaid ka 

tallede kasv ja korralik areng, mis lõppkokkuvõttes moodustavad lihatootmisele suunatud 

lambakasvatusettevõtte põhilise tuluallika. Endiselt tarbitakse Eesti restoranides ja poodides 

peaasjalikult imporditud lambaliha (Maidre, 2019) argumendiga, et kvaliteet on parem ja 

stabiilsem. Lambakasvatajate eesmärk peab olema seega mitte ainult majanduslik tootmine, vaid 

ka parema liha kvaliteedi saavutamine ja selle laialdasem propageerimine Eesti toidulaual. 

 

Lisaks lihatootmisele on lammastel Eestis aga väga oluline funktsioon looduskaitsealade 

hooldamisel. Karjatamine laidudel, rannaniitudel ning taastatud alvaritel tagab nende 

ainulaadsete looduskoosluste säilimise. Selliste alade hooldamine eeldab vastava 

karjatamisstrateegia väljatöötamise selleks, et loomade kasv ja tootlikus kehvema sööda tõttu 

ei kannataks. 

 

Indreku Talu OÜ tegeleb peamiselt teraviljakasvatusega ning lisaks lihalammaste 

kasvatamisega. Talled müüakse kokkuostu või tapamajadele. Tõuloomade müüki ei toimu. 

Tootmiseks kasutatakse sobilike ristandeid. 
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Töö eesmärk on uurida Indreku Talu OÜ-s: 

 

• Lammaste söötmiseks kasutatud söötasid ja nende toiteväärtusi 
 

• Uttede söötmise korraldust 
 

• Tallede söötmise korraldust 

 

Söötmiskorralduse uurimise tulemusena tehakse ettepanekuid söötmise parandamiseks 

Indreku Talu OÜ-s. 

 

Töö koostamiseks viiakse farmi põhiselt läbi järgnevad tegevused: 

 

• Söötade (koresöödad, jõusöödad) analüüs 
 

• Hetke söötmisolukorra kaardistamine 
 

• Söötmistarbe väljaselgitamine erinevates tootmisfaasides uttedel ja erinevates 

kasvufaasides talledel 
 

• Söödaratsiooni koostamine 
 

• Soovituste koostamine söötmisolukorra parandamiseks 
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1. LAMMASTE SÖÖTMISE KORRALDUS 

KIRJANDUSE ALUSEL 
 

1.1. Uttede söötmise korraldus, söötmisnormid 

 
 
 
 

 

Uttede söötmise eesmärgid on: 

 

• Tagada uttede hea tervis 
 

o Kehakonditsiooni taastumine pärast tallede võõrutamist 
 

• Vähendada karjast väljalangemist, tagada pikk tootmisiga 
 

• Tagada uttede kõrge tootlikus 
 

o Parandada tiinestumist 
 

o Suurendada loodete arvu 
 

o Tagada elujõuliste ja tugevate tallede sündimine 
 

• Tagada tallede tootlikus 
 

o Kindlustada hea kvaliteediga ternespiima saadavus 
 

o Toetada hea piimakusega tallede kasvu esimestel elunädalatel 

 

Nende eesmärkide saavutamiseks on oluline teada, et uttede söötmisnormid ja toitaine 

vajadused varieeruvad tootmisfaaside lõikes oluliselt. Vastavalt faasile peab ka söötmine 

olema erinevalt korraldatud. Saavutamaks loomade optimaalset kehakonditsiooni on vaja 

detailseid teadmisi söötade koostisest ning loomade vajadustest. Alakaalulised loomad ei ole 

tootlikud, kuid ka ülekaaluliste loomadega võivad tootmises tekkida probleemid. 

 

Uttede tootmisfaasid võib jaotada erinevalt. Selle töö raames on lähtutud järgnevast jaotusest 

(Povey, 2018) 

 

• Võõrutusest paarituseni 
 

• Tiinuse algus 
 

• Tiinuse lõpp 
 

• Laktatsiooni algus 
 

• Laktatsiooni keskpaik 
 

• Laktatsiooni lõpp 
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Joonis 1. Kuivaine vajadus 80 kilosel utel kehakaalu protsendina (% of BW) läbi tootmisaasta 

(National Research Council, 2007: 244) 

 

National Research Council`i järgi sõltub kuivaine vajadus uttedel  tootmisfaasidest (joonis 1). 
 

Söömuse järsk tõus tekib tiinuse lõpus, saavutades laktatsiooni alguses kõrgeima taseme. 
 

Laktatsiooniperioodi kulgedes hakkab kuivaine vajadus taas vähenema. 

 

Tabel 1. Kohandatud NRC 2007 ja Morrical 2003. Energia ja proteiini baasvajadus ja 

vajadus laktatsiooni alguses. 

 

Tootmis- Kaalu- % Kuiv-  Kogu  Energia  Toor- Kal- Fosfor 

faas tõus keha- aine  seeditav  vajadus  proteiin tsium (P, g) 

 (g/päev) kaalust söömus  toitaine  (ME,  (TP, g) (Ca, g)  

  kuiv- (kg)  (TDN,  MJ)       

  aine   kg)           

  söömus              
                

Säilitamine  1,68 1,20  0,63  9,96    90,0   2,4 2,0 
               

Paaritus 27 1,83 1,32  0,70      103,5  2,9 2,4 
              

Tiinuse 27 2,09 1,48  0,79  11,55   117,0  4,5 3,5 

algus                
              

Tiinuse lõpp 108 2,58 1,82  0,97  14,69   153,0  6,1 4,4 
              

Laktatsioo- -18 2,80 1,98  1,05  18,87   225,0  5,9 5,5 

ni algus                
               

Laktatsioo-  2,51 1,77  0,94      189,0  5,0 4,8 

ni keskpaik                
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Laktatsioo- 13,5 2,29 1,63 0,86 14,39 148,5 3,6 3,5 

ni lõpp         
         

 

 

Arvestuste aluseks on võetud 71 kilose kehakaaluga utt. Esile on tõstetud energia ja proteiini 

baasvajadus ja vajadus laktatsiooni alguses. Tabelist on näha, et tegemist on pea kahekordse 

vahega (tabel 1). Uttede söödaratsioonide koostamisel peaks seetõttu aluseks võtma energia ja 

proteiini sisalduse söödas. Vaid heinaga söötmisel ei ole võimalik tagada vajaliku energia ja 

proteiini taset. Selliselt söödetud uttede talled sünnivad väiksena ning on aeglase kasvuga. 

Heinaga samaaegselt silo söötes on võimalik jõuda sobiva energia ja proteiini tasemeni. Kui silo 

näitajad ei ole veel piisavad, et ratsiooni tasakaalustada, peab seda teravilja abil täiendama. 

Selleks on sobib suurepäraselt kaer. Kui silo toiteväärtus on hea (9-9,5 MJ/kg) ja silol on 

keskpärane proteiini sisaldus (12-15%) ja heinal rahuldav toiteväärtus (8,3-8,5 MJ/kg), aga madal 

proteiini sisaldus 7-8 %), siis on võimalik uttesid sööta rohusöödaliste ratsioonidega 

teraviljasöötasid lisamata ja uttede sigimisnäitajad ning tallede kasvukiiruse tulemused ei lange, 

kuigi sellega kaasneb mõõdukas uttede toitumise langus (Piirsalu, 2015: 34). 

 

Energia ja proteiini kõrval on sööda kvaliteedilt oluline peamiste makroelementide sisaldus 

söödas. Kaltsiumi ja fosfori vajadus tõuseb laktatsiooni alguses sealjuures oluliselt. Kaltsium 

(Ca) ja fosfor (P) on loomade luuaine koostisosadeks, osaledes aktiivselt lihaste töös. 

Kaltsiumi vaegus seostub noorloomadel luustumishäiretega (praktikas räägitakse rahhiidist), 

täiskavanud loomadel aga luude pehmenemise või mõranemisega (osteomalaatsa, 

osteoporoos). Fosforidefitsiidiga kaasnevad aeglane kasv, isutus, kutumus ning vere madal 

fosfori sisaldus (vähem kui 4 mg/100 ml plasmas). Kaltsiumi ja fosfori omastamist organismis 

reguleerib D-vitamiin. Puudusnähtuse puhul ongi tegemist kolmikpõhjustega (Ca, P, D-

vitamiin). (Piirsalu 2012 : 111) 

 

Mineraalide väga täpne tasakaalustamine lammaste söödaratsioonides toimub tootmises reeglina 

vaid miksersöötmisel. Üldise praktikana on lammastel mineraalid vabalt kättesaadavad ning 

vajaduse suurenedes saavad nad neid iseseisvalt rohkem tarbida. Oluline on mineraalsööda puhul 

valida sellised, mis on lammastel lihtsasti tarbitavad. Seega tuleks suurenenud vajadusega hooajal 

eelistada lahtist puistemineraali. Karjamaaperioodil väga populaarsed kausimineraalid on küll 

kergesti kasutatavad, kuid suure vajaduse korral ei pruugi lammas seda piisavalt kätte saada. 

Mineraalsööta valides on oluline jälgida selle seleeni sisaldust. Eestis mullad on valdavalt 

seleenivaesed ning selle tõttu kipub rohusöötade seleeni sisaldus olema madal 
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(Puusepp, 2015). Seleeni puuduse korral võivad sündida nõrgad talled, nende immuunsüsteem 

võib olla nõrgalt väljaarenenud ja nad haigestuvad valgelihastõbesse (Sargison, 2018: 42). 

Samas võib seleen võib olla liialt suurtes kogustes lammastele mürgine. 

 

Söötmiskulud moodustavad üle poole farmi tootmiskuludest (Morrical, 2003), mistõttu on 

oluline luua tasakaalustatud ratsioonid, mis täidavad uttede toitainevajadusi ja on samas 

ettevõttele vähem kulukad. Söödad peavad sealjuures olema lihtsasti kättesaadavad. Veel 

parem kui on võimalik kasutada maksimaalselt ära ettevõtte enda poolt toodetavaid söötasid. 

Kõige soodsam sööt on seerjuures karjamaarohi. Karjamaarohi võib sisaldada 11.5 MJ/kg 

kuivaines metaboliseerivat energiat ja 17% proteiini (Povey, 2018). See aga eeldab 

karjamaade oskuslikku majandamist. 

 

Lammas on mäletseja ning seetõttu peab tema söödaratsioon koosnema peamiselt koresöödast: 

rohust, heinast või silost. Jõusööta võib lisada ratsioonile maksimaalselt kuni 1 kilo täiskasvanud 

ute kohta. See kogus peab olema jaotatud kahe söötmiskorra peale (Povey, 2018). 

 

Söödaratsiooni korrektsuse kontrollimiseks tuleb määrata uttede kehakonditsiooni. Niimoodi on 

võimalik kindlaks teha, kas uted on kehvas või heas toitumuses ning kuidas toitumus viimasest 

kontrollist saati on muutunud. Toitumust määratakse 0-5 punktilises skaalas 0,5 punktilise 

täpsusega. 0 punkti saanud loom on äärmiselt nälginud ja kurtunud, mis on praktikas harva esinev. 

5 punkti saab aga loom, kes on ülimalt rasvunud. (Piirsalu 2012, 101). Toitumuse hindamiseks 

kombatakse lamba lannet, selgitamaks välja ogajätkede ja roidejätkede teravust ning 

rasvaladestust selles piirkonnas (Piirsalu, Lambakasvatussaadused) (joonis 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joonis 2. Lammaste toitumise hindamine (Piirsalu 2012:104) 
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Igas tootmisfaasis on kehakonditsiooni eesmärk erinev. Samuti varieerub hinne olenevalt 

lamba tõust ja tüübist. Selgelt lihatüübilistelt loomadelt (Texel, Suffolk, etc.) peaks 

kehakonditsiooni hinne olema 0.5-1 punkti võrra kõrgem, kui kargematesse tingimustesse 

sobivatel lambatõugudel (näit Islandil, Gotlandil jm). Kehakonditsiooni peaks hindama 

võõrutamisel, enne paaritust, tiinuse keskpaigas, tiinuse lõpus ja poegimisel. 

Kehakonditsiooni ühe punkti võrra parandamiseks läheb aega 6-8 nädalat (Wright, 2014). 

Uuringute tulemusena on välja selgitatud, et uttede kehakonditsiooni langus tiinuse jooksul 

mõjutab oluliselt tallede sünnikaalu. Kui uttede toitumishinne tiinuse ajal tõuseb, siis on ka 

tallede tootlikus oluliselt parem (Piirsalu 2015: 15). 

 

Lisaks õigele söödaratsioonile peab uttedel ja ka talledel olema tagatud piisav ligipääs 

söödafrondile. Uttedele peab ad libitum heina söötmisel olema arvestatud looma kohta 

vähemalt 15 cm sõimeruumi ja piiratud viljasöötmisel vähemalt 45 cm (Sargison 2018, 53). 

Piiratud koresööda söötmisel peab olema arvestatud looma kohta vähemalt 25 cm sõimeruumi 

(Povey, 2018). 

 
 
 

1.2. Lihatallede söötmise korraldus, söötmisnormid 
 

Lihatallede söötmise eesmärk on: 

 

• Toota kõrge kvaliteediga liha 
 

• Tagada võimalikult ühtlane kasv 
 

• Tagada loomade hea tervis: hoida ära loomade haigestumine ja surevus 
 

• Tagada majanduslikult otstarbekas majandamissüsteem, kus söötmiskulu 

on proportsionaalne liha realiseerimisest saadud tuluga 

 

Tallede söötmise planeerimisel on oluline ette teada, kuidas ja mis ajal toimub tallede 

turustamine ning mis on potentsiaalse ostja nõuded loomale. 

 

Esimesel elunädalal toituvad talled vaid uttede piimast. Alatest teisest elunädalast hakkavad 

nad tasahaaval proovima koresööta. Selleks sobivad nii hein kui silo. Mõlema puhul peab 

olema tagatud kõrge kvaliteet ja lambale sobilik botaaniline koosseis. Varajane kvaliteetse 

koresööda kättesaadavus toetab oluliselt tallede vatsa arengut ning looma hilisemat kasvu 

võimekust ning sööda väärindamist. Puudujääke esimestel elunädalatel on hiljem raske 

kompenseerida ning talle arengu erinevused jäävad selgelt näha. 
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Eraldi vaid talledele ligipääsetaval söötmisalal on võimalik pakkuda spetsiaalseid startersööda 

segusid või oma talu viljast kokku pandud segusid. Need peaksid talledele olema vabalt 

kättesaadavad, hea kvaliteedi ning söödavusega. Startersööda künasid tuleks regulaarselt 

puhastada, et vältida sööda riknemist ning haiguste levikut sööda kaudu. Startersöötade 

eesmärk on stimuleerida varajast vatsa arengut, anda talledele lisaenergia allikas ning kasvu 

stiimul (Wang, 2019). Vasikatele mõeldud startersöötade kasutamisel lammastel tuleb jälgida 

söötade vase sisaldust. Lammaste vase taluvus on oluliselt madalam kui veistel. Vase sisaldus 

tallede söödas peaks olema maksimaalselt 12 mg/kg kuivaines (National Research Council, 

2007: 156). 

Poegimisperioodil loomade laudas pidamisel on oluline tagada söötade puhtus ning tõkestada 

tallede liikumist ning väljaheidete sattumist söötade ja jooginõude sisse. Mida tihedam 

asustus, seda olulisem on puhtuse tagamine. Väljaheited sööda hulgas võivad märgatavalt 

vähendada sööda söödavust, suurendada raisku läinud sööda hulka, tõsta selle omahinda ning 

olla oluliseks haiguste nagu eimerioosi leviku allikaks (Sargison 2018: 76). 

Talled võõrutatakse 2,5-3,5 kuuselt. Võõrutamise ajal on loomad üldjuhul karjamaal. 

Võõrutamise hetk sõltub uttede kehakonditsioonist, tallede kasvust ning karjamaa kvaliteedist. 

Kuna tegemist on muutuvate tingimustega, siis õiget võõrutuse hetke peab iga aastaselt uuesti 

määrama (Laws, 2015). Kui karjamaarohu saak on madal, siis tasub talled varem ära 

võõrutada, et vähendada tallede ja uttede omavahelist konkurentsi sööda suhtes. 

Võõrutatud talledele peaks eraldama võimalikult kvaliteetse karjamaaosa, et kompenseerida 

võõrutusest tulenevat stressi (võõrutusjärgselt võib talledel kasv mõneks ajaks peatuda või 

esineda isegi kaalu langus). Karjamaa peab olema võimalikult parasiidivaba. Selleks sobivad 

samal aastal mitte karjatatud maad või sellised alad, millelt on samal aastal heina tehtud. 

Parasiitide olemasolu peab tallede enne ja pärast võõrutust täpselt jälgima. Stressist tulenev 

madal immuunsus võib põhjustada parasiitide arvu kiire tõusu, olulise kaalulanguse, 

haigestumise ning halvimal juhul ka surma. 

 

  



11 

 

Tabel 2. Noorlammaste keskmine ööpäevane kehamassi juurdekasv (KMJ) ning 

päevased energia- ja seeduva proteiini tarbenormid. (Põllumajandusloomade 

söötmisnormid, 1995, kohandatud) 

 Utikud    Jäärikud    
         

   Metaboli-    Metaboli-  

Vanus Keskmine Keha- seeruv Seeduv Keskmine Keha- seeruv Seeduv 

kuude ööpäevane mass, energia, proteiin, ööpäevane mass, energia, proteiin, 

s KMJ, (g) kg MJ g KMJ, (g) kg MJ g 
         

4 150 35 11 115 180 40 14 130 
         

5 150 40 12,7 110 180 45 14,7 124 
         

7 130 48 13,7 109 160 56 16,7 125 
         

9 110 55 14,4 108 140 65 17,4 125 
         

11 90 61 14,5 104 120 72 17,3 124 
         

13 70 66 13,7 98 100 79 17,3 122 
         

16 50 71 13,0 91 80 87 17,3 122 
         

 

 

Keskmine ööpäevane kehamassi juurdekasv võõrutatud utikutel on 150 ja jäärikutel kuni 180 

g päevas  (tabel  1;  Põllumajandusloomade  söötmisnormid  1995).  Lihatallede  

võõrutusjärgne söötmine oleneb nende realiseerimise hetkest ning tingimustest. Mõnedel 

ostjatel on oluline, et teatud kaalu piir ei oleks ületatud. Mõned ostjad soovivad vaid 

karjamaarohul kasvanud noorloomi. Teinekord on otstarbekas teostada viljaga lõppnuum. 

Kõige optimaalsem rasva-lihastiku vahekord ja karkassi kvaliteet on noorloomal siis, kui ta on 

saavutanud pool oma eeldatavast täiskasvanud kasvust. Kui vanemate järgi hinnates on talle 

täiskasvanud kaal umbkaudu 80 kilo siis on õige teda 40 kilosena realiseerida (Laws, 2015). 

Majanduslikult kõige otstarbekam on loomi karjamaal kasvatada. See aga eeldab karjamaade 

oskuslikku majandamist. 

 

Tabel 3. Sööda kuivaine keskmine tarbimine lammaste poolt, kalkuleerituna 

energiatarbenormidest, kg päevas. (Põllumajandusloomade söötmisnormid, 1995) 
 

 Kehamass, kg   
     

Lambarühm 20 40 60 80 
     

Utikud 0,8 1,2 1,5 x 
     

Jäärikud 0,9 1,4 1,8 1,8 
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Kasvavad talled söövad ligikaudu 4% oma kehakaalust kuivainena päevas. 30 kilose talle 

puhul tähendab see 1,2 kg kuivainet päevas. Võttes aluseks karjamaarohu keskmise kuivaine 

sisalduse 20% tähendab see 30 kg talle söödavajaduseks 2,16 kg värsket rohtu päevas. 

Karjamaa saagikuse hindamiseks on erinevaid meetodeid. Võimalik on silmaga hinnata 

rohukõrre kõrgust ning tihedust. Optimaalsem on kasutada selleks ettenähtud mõõteriistasid. 

Kõige suurem toitaine sisaldus on taime lehtedes (ME > 11,5 MJ/kg kuivaines). Seega, mida 

rohkem talled söövad lehti ja vähem kõrsi, seda parem on rohusööda väärindamine ja tallede 

kasv. Selleks, et rohusööta optimaalselt ära kasutada, on võimalik kasutada kopliviisilist 

karjatamissüsteemi (Laws, 2015). 

 

Ainult karjamaarohuga söötmisel saab piiravaks rohu proteiini sisaldus. Kuigi energia sisaldus 

on piisav selleks, et tallede kasvu toetada, siis reeglina jääb proteiinist puudu. Kui sööta 

võõrutatud talledele lisaks karjamaarohule viiekümne päeva jooksul 130 g kaera päevas, siis 

on nende kasvukiirus oluliselt suurem (Piirsalu 2015: 19). 

 

Nuumamisel tuleb vilja koguseid järk-järgult suurendada. Selleks sobivad nii teraviljad, erinevad 

kaunviljad kui ka kõrgema proteiinisisaldusega söödad nagu raps. Söötmisel peab arvestama, et 

vatsabakteritel läheb 2-4 nädalat aega uue söötmisviisiga kohanemiseks, mistõttu ei pruugi 

nuumamise alguses soovitud tulemust olla kohe näha. Võimalusel tasuks tallesid juba enne 

võõrutust tasahaaval uue söödaga harjutada, et pärast võõrutust kiiremini soovitud tulemusi 

näha (Laws, 2015). 

 

 

1.3. Rohusöödabaasilised söödaratsioonid 

 

Ainult söödaproovide abil on meil võimalik teada saada rohusöötade tegelike toiteväärtusi. 

Kuna rohu kvaliteet võib varieeruda olenevalt taimiku seisundist ning pedoklimaatilistest 

tingimustest, siis tuleb kõigist kasutusel olevatest söötadest võtta eraldi proovid ning söödad 

vastavalt märgistada. Nii on võimalik teha täpseid otsuseid uttede söötmisel. Samuti saab 

nende andmete põhjal teha otsuseid lisasöötmise suhtes. 

 

Piirsalu jt. poolt 2015.a avaldatud uuringust “ Kaera lisasöötmise mõju tiinus ja imetamisperioodil 

uttede toitumusele ja jõudlusele mahefarmides. ”, kus katsefarmis võrreldi söödaratsioone koos 

kaeraga ja ilma, selgus, et ilma kaerata uttede söötmine tiinuse lõpus ja laktatsiooni alguses on 

võimalik ainult juhul, kui loomadele söödetakse kvaliteetset silo, mis katab loomade vajadused 

loote arenguks ja piima tootmiseks. Juhul kui selline silo on tagatud, siis kaeraga lisasöötmine ei  
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muuda oluliselt tallede arengut. Küll aga aitab kaeraga lisasöötmine tagada uttedele parema ja 

ühtlasema kehakonditsiooni kriitilisel tootmisajal. Selle põhjal võime eeldada, et need uted 

suudavad hiljem paremini taastuda ning nende kasutusiga on pikem. 

 

Erinevates riikides on välja töötatud erinevad söötmisnormid. Järgnevas tabelis (tabel 4) on 

esitatud Eestis kehtivad noorlammaste söötmisnormid. 

 

Tabel 4. Noorlammaste summaarsed toitefaktorite tarbenormid (Põllumajandusloomade 

söötmisnormid 1995: 61) 

 

     Kehamass, kg    
 

Toitefaktorid 

           
 

Ühik  20   40  60 
 

            
 

  utikud  jäärikud  utikud  jäärikud utikud  jäärikud 
 

            
 

Metaboliseeruv            
 

energia MJ 9,7  10,7  12,7  14,0 14,5  17,0 
 

            
 

Seeduv            
 

proteiin g 120  140  110  130 104  125 
 

            
 

 
 
 

20 kg kaaluv utt-tall vajab metaboliseeruvat energiat 9,7 MJ, samal ajal jäärikud veidi rohkem 

ehk 10,7 MJ. Seeduva proteiini vajadus on utikutel 120 g, jäärikutel 140 g. Mida suuremaks 

läheb kehamass, seda suuremaks läheb metaboliseeruva energia vajadus, kuid väheneb 

seeduva proteiini tarbenorm. Näiteks 60 kg kaaluva utiku summaarne toitefaktorite 

metaboliseeruva energia tarbenorm on 14,5 MJ, samal ajal 40 kg kaaluval utikul 12,7, 

seeduva proteiini norm 60 kg kaaluval utikul 104 g, 40 kilosel utikul 110 g. 

Noorlammaste puhul sõltuvad toitainete vajadused loomade suuruset (kehamassist) ja see on 

omakorda seotud nende vanusega. Noorlammaste summaarsed toitefaktorite tarbenormid on 

esitatud tabelis 4. (Piirsalu 2012: 107) 

Uttede toiteainete vajadus sõltub väga oluliselt füsioloogilisest perioodist. Vabal ja algtiinuse 

ajal on see oluliselt madalam kui lõpptiinuse ning imetamise ajal. 
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Tabel 5. Sugulammaste summaarsed toitefaktorite tarbenormid (Piirsalu 2012: 108) 

 

   Uted (60 kg)   Jäärad 
 

Toite- Ühik       paaritusperioodil 
 

faktorid 

         
 

 Algtiined   Imetavad Kehamass kg 
 

    

Lõpp- 

     
 

  Sugu- Mõõdu-  1-2 3-4   
 

  konditsioonis kalt tiined imetamis- imetamis- 100 120 
 

   lahjuhud   kuu kuu   
 

          
 

Metaboli-          
 

seeruv MJ 9,4 14,4 14,7  19,0 14,9 17,4 20 
 

energia          
 

          
 

Seeduv          
 

proteiin g 65 100 117  212 147 138 160 
 

          
 

 

 

60 kg raskune utt vajab algtiinuse ajal 9,4 MJ, lõpptiinuse ajal 14,7 MJ ja imetamiseperioodi 

alguses (1-2 kuul) juba 19 MJ energiat. Seepärast peab nendel perioodidel kasutatavad 

söödaratsioonid vastama tarbenormidele. 

Sõltuvalt perioodist ja tingimustest tuleb katta uttede energia- ja proteiinitarve. Näiteks kui 

sügisel, paarituseelsel perioodil, pole karjamaarohtu piisavalt, siis tuleb anda lisaks heina. Kui 

tiinuse lõpus, kus energiavajadus on suurenenud ja see on ajastatud märtsiks-aprilliks, kui 

peamiseks söödaks on silo ja hein, siis vastavalt sööda kvaliteedile võib energiavajaduse 

katmiseks lisasöödana manustada näiteks kaera. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2017. ja 2018. a söödast võeti siloproovid. Eesmärgiks oli välja selgitada toitainete sisaldus 

kasutusel olevas söödas. 2017. a söödast võeti proovid 20.02.2018, Eesti Maaülikooli 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis, tellijaks oli Indreku Talu OÜ. 

 

Silo on tänapäeval lammaste talvisel söötmisel kasutusel enamikes Eesti lambafarmides. Silo 

valmistamise tehnoloogia kätkeb endast rohu kontrollitud fermentatsiooni, mis peab toimuma 

anaeroobses keskkonnas peamiselt piimhappe toimel. (Piirsalu 2015: 118) 

 

Kuna enamikes Eesti lambafarmides söödetakse silo ja heina välitingimustes lammaste 

jalutusaladel, siis on mõttekam silotegemise käigus rohumassi närvutada, sest sellise silo 

fermentatsioon on parem kui närvutamata rohumassil (eriti liblikõielistel) ning ka silo 

söödavus ei lange. Kui aga silotegemise aeg hilineb, siis väheneb silo energeetiline väärtus ja 

toorproteiini sisaldus. (Piirsalu 2015: 119) 

 

2017. a tehtud märja silo tegemiseks kasutatud rohi niideti 10. juuni hommikul, seejärel 

koheselt vaalutati (närvutamine toimus niiduvaalus 20-22 tunni vältel). Pressimine ja 

kiletamine viidi läbi järgmisel hommikul. Niitmise ja vaalutamise päeval oli ilm pilvine, 

keskmine õhutemperatuur 18-22⁰C. 2017.a silomass on kogutud põllult, kuhu oli külvatud 

harilik nõiahammas, mis kuulub liblikõieliste sugukonda. 

 

2017. a kuivsilo valmistamiseks niideti rohi 19. augustis teisest niitest. Niidetud rohi vaalutati 

kohe peale niitmist, närvutamine toimus samuti niiduvaalus 20-22 tunni vältel. Rohumass 

pressiti ja kiletati järgmisel hommikul. Niitmise ja vaalutamise päeval oli keskmine 

õhutemperatuur 23-26⁰C. 
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Tabel. 6 Indreku Talu OÜ sööda analüüs, 2017 aasta silo kohta. (Eesti Maaülikool, 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2018) 

 

Analüüsi nr. 418 419 Hea Hea rohusilo 

 Silo Silo rohusilo kuiv- 

   kuiv- ainega    30- 

   ainega  40- 35% 

   50%  

Hoidla Nõiahammas Nõiahammas   

 (kuiv) (märg)   

Kuivaine, % 57,5 38,3   
     

Sööda kuivaines:     
     

Toorproteiin, % 8,6 15,6 14-17 14-17 
     

Toortuhk, % 5,6 8,3 <10 <10 
     

Toorkiud, % 34,2 27,0   
     

Toorrasv, % 2,9 3,4   
     

N-ta e-a., % 48,7 45,7   
     

Kaltsium, g/kg 5,8 15,2   
     

Fosfor, g/kg 2,3 3,1   
     

Mäletsejatele     
     

Metaboliseeruv energia, MJ/kg 8,5 9,1 >9,4 >9,4 
     

Metaboliseeruv proteiin, g/kg 66 75   
     

Vatsa proteiini bilanss, g/kg –28 27   
     

Orgaanilise aine seeduvus, % 57 63   
     

Etanool, g/kg 9 3 <10 <10 
     

Äädikhape, g/kg 2 6 5-20 <20 
     

Propioonhape, g/kg 0 0 <1 <1 
     

Iso- ja palderjanhape, g/kg 0 0 0 0 
     

Võihape, g/kg 0 0 <0,5 <0,5 
     

Piimhape, g/kg 2 16 20–40 <70 
     

Kokku happeid 4 22 25–60 50–100 
     

1,2-propaandiool, g/kg 0 0   
     

2,3-butaandiool, g/kg 0 0   
     

Söödas:     
     

pH 6,1 4,8 4,7–5,0 4,2–4,3 
     

Ammoniaak-N üld N-st, % 1,7 2,2 <10 <10 
     

 
 

 

Heal silol on metaboliseeruvat energiat kuivaines üle 9,5 MJ ja toorproteiini sisaldus kuivaines üle 

15%. (Piirsalu 2015: 119). Silo analüüsist selgus, et märgsilo on hea toiteväärtusega, 
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proteiini 15,6% ja metaboliseeruv energia 9,1 MJ/kg ning kuivaine protsent on 38,3 (tabel 6). 

Kuivsilo oli aga liiga kuivaks närvutatud (kuivaine 57,5 %), mistõttu toitainete kadu oli suur. 

Silo kuivaine sisaldas 8,5 MJ/kg metaboliseeruvat energiat, mida võib pidada rahuldavaks, 

aga proteiini sisaldus oli liialt madal (8,6%). Toorkiu osakaal oli kuivaines tõusnud 34,2% - 

ni. Toorkiud on mäletsejate jaoks osaliselt seeditav, kuid mida kõrgem on toorkiu protsent, 

seda enam sisaldab see seedumatuid fraktsioone (eelkõige ligniini). Ka kaltsiumi ja fosfori 

sisaldus rohus oli madal, vastavalt 5,8 ja 2,3 g/kg. Piimas leidub palju kaltsiumit, mistõttu on 

oluline tagada selle piisav olemasolu söödas. 

 

Oluliseks kriteeriumiks silo kvaliteedi hindamisel on fermenteerunud materjali happesus. Kui 

pH on üle 7, siis on tegemist aluselise keskkonnaga ja kui pH on alla 7, siis happelise 

keskkonnaga (Piirsalu 2012; 119). Silo valmistamise aluseks on tooraine piimhappeline 

käärimine. See toimub anaeroobsetes tingimustes ning tulemuseks on piimhappe 

moodustumine, mis muudab materjali happeliseks ja tagab selle stabiilsuse. Mida rohkem silo 

fermenteerub ja mida enam sisaldab materjal suhkruid, seda happelisemaks silo muutub. 

Samas hakkab pH alla 3 piirama juba ka piimhappebakterite paljunemist. Tagamaks silo 

mikrobioloogilise stabiilsuse, peaks märjema materjali puhul, (silo kuivaine 25-40%) silo pH 

jääma alla 4,3. Kui silo on kuivem (kuivaine sisaldus ca´ 50%), siis võib PH olla kõrgem 

(Piirsalu 2012: 120). Silo analüüs näitas, et märja silo puhul on tegemist happelise siloga, kuid 

selle pH jäi siiski mõnevõrra alla soovitud taset. Kuivema silo puhul oli tegu nõrgalt happelise 

materjaliga. 

 

Märg silo tehti esimese niitena ning kuiv silo teise niitena. Teine niide on jäänud liiga 

hiliseks, sest rohumass oli ülekasvanud. Võib järeldada, et madalam toitainete sisaldus ja 

kõrgem kuivaine protsent on tingitud vananevast rohumassist ning samuti mõjutatud 

temperatuurist, mis kuivatas silomassi ja suurendas toiteväärtuse kadu. 

 

2018. a silo toiteväärtuse analüüs viidi läbi 29.03.2019. a Põllumajandusuuringute Keskuses. 

Selle aasta suvi oli erakordselt palav. Kõrgete õhutemperatuuride tõttu tehti esimene niide 

juuni alguses heinaks. Kuna põuaperioodi tõttu oli rohi kehva kasvuga, siis alles septembri 

keskpaigaks, kui temperatuur hakkas langema, sademeid oli vähe ja rohtu piisavalt, et teha 

teine niide. See viidi läbi 20. septembril. Rohi niideti hommikul ning jäeti ööpäevaks 

kuivama, järgmisel hommikul vaalutati ning jäeti taas niiduvaalu ööpäevaks närbuma. Kuna 

ilmateade lubas järgnevatel päevadel sajust ilma, ei riskitud rohumassi kauemaks niiduvaalu 

jätta ja pressiti ning kiletati juba kolmandal päeval. Silomass koguti looduslikult rohumaalt. 

 



18 

 

Tabel 7. Indreku Talu OÜ sööda analüüs, 2018 aastal silo kohta. (Põllumajandus uuringute 

keskus, 2019) 

 

Parameeter      Sisaldus   Hinnang 
 

           
 

        Hea Rahuldav Mittepiisav 
 

            
 

Kuivaine, %      22,6      
 

          
 

Toorproteiin kuivaines, %    11,0  > 15 12 - 15 < 12 
 

          
 

Happekiud kuivaines, %    38,2 liblikõiel. < 35 36 - 42 > 43 
 

       kõrrelised < 37 38 - 45 > 45 
 

Neutraalkiud kuivaines, %    59,8 liblikõiel. < 46 47 - 60 > 60 
 

       kõrrelised < 55 56 - 65 > 65 
 

Toortuhk kuivaines, %     7,3   < 10 > 10 
 

          
 

Fosfori sisaldus kuivaines, %    0,22      
 

          
 

Kaaliumi sisaldus kuivaines, %    1,49      
 

          
 

Kaltsiumi sisaldus kuivaines, %    0,71      
 

          
 

Magneesiumi sisaldus kuivaines, %    0,17      
 

           
 

Kuivaine seeduvus, %     59  > 65 50 - 65 < 50 
 

       
 

Metaboliseeruv energia kuivaines, MJ/kg  9,2  > 8-9,5 < 8 
 

        9,5    
 

pH  < 25 % kuivainet  5,2  < 4,1 - 4,2 > 4,2 
 

        4,1    
 

  25 - 40 %   < 4,3 - 4,7 > 4,7 
 

kuivainet        4,3    
 

  40 - 55 %   < 4,7 - 5,0 > 5,0 
 

kuivainet        4,7    
 

Piimhape kuivaines, g/kg    0  35- 80 -100 > 100 
 

        80    
 

Hapete kogusumma kuivaines, g/kg    36  < 100 - 130 > 130 
 

        100    
 

Ammoniaaklämmastik üldlämmastikust, %  3,6  < 7 7-10 > 10 
 

        
 

Lahustuv lämmastik üldlämmastikust, %  37  < 50 50 - 70 > 70 
 

           
 

Söömusindeks      90  95- 80-95 < 80 
 

        110    
 

Metaboliseeruv proteiin kuivaines, g/kg   77      
 

         
 

Vatsa proteiinibilanss kuivaines, g/kg   17      
 

       
 

Prognoositav kuivaine söömus, % kehamassist 1,81      
 

       
 

NDF ja käärimis-kvaliteedi järgi prognoositav 

11,7 

     
 

silo max kuivaine söömus päevas, kg         
 

           
 

Naturaalse silo prognoositav  söömus 52      
 

monosöödana päevas, kg          
 

          
 

Hinnang säilivusele      rikneb pH on kõrge, piimhapet ei ole 
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Analüüsi tulemustest nähtub, et silo kuivainesisaldus on 22,6%, silo kuivaines on 

toorproteiini 11% ja metaboliseeruv energia kuivaines 9,2 g/kg (tabel 7). Võrreldes eelmise 

aasta märja siloga on antud juhul toorproteiini vähem, kuid metaboliseeruv energia sisaldus 

on ligikaudu sama. 

 

Sööda kvaliteedis on oluline näitaja neutraalkiu sisaldus, mille abil saab hinnata, kui suur on 

silo söödavus. Mida väiksem on neutraalkiu sisaldus, seda enam suudavad loomad vastavat 

silo süüa (Olt 2013: 13). Mida väiksem on happekiu sisaldus, seda enam on loom võimeline 

seda seedima. Nende näitajate alusel võib antud silo kvaliteeti lugeda rahuldavaks: 

neutraalkiudu oli proovis 59,8% ja happekiudu 38,2%. 

 

Võrreldes 2017. a silo näitajatega oli 2018. a silos oluliselt vähem kaltsiumit ja fosforit 

(vastavalt 0,71 ja 0,22%). Silo üle olulise kriteeriumi, PH tase oli proovis 5,2, mis näitab, et 

tegemist on küll happelise siloga, kuid selle tase ei olnud piisav stabiilse silo saamiseks. Kuna 

samal ajal oli piimhappesisaldus olematu (ilmselt oli tegu äädikhappelise käärimisega), võib 

karta, et selline silo rikneb kiiresti. 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et sellel aastal silo tegemine eriti ei õnnestunud. Mitmed 

kvaliteedinäitajad olid soovitud piiridest väljas või piirile üsna ligidal. Kõrge suvine 

temperatuur ja vähesed sademed pärssisid rohu kasvu ning pikk niite-eelne kasvuperiood 

soodustas rohu puitumist ning kvaliteedi langust. 

 

Kui võtta aluseks imetamisperioodil kaaluv 60 kg utt, kes vajab metaboliseeruvat energiat 19 

MJ ning seeduvat proteiini 212 g, siis Indreku Talu OÜ-s tehtud siloproovidest selgub, et sel 

perioodil on kindlasti vaja lisasööta, milleks sobib väga hästi kaer. 20 kg utikule piisaks 2017. 

aastal tehtud märja silo toiteväärtusest, et katta tema energiavajadus ilma lisasöödata. 
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3. INDREKU TALU 
 

3.1. Indreku Talu OÜ üldandmed 
 

Indreku Talu OÜ on asutatud Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas 04. märtsil 2010. a. Talu 

põhitegevus on lambakasvatus ja lisategevusena kasvatakse teravilja. Samuti hooldatakse 

lammastega loodushoiualasid Vormsi sihtkaitsevööndis. Lammaste kasvatusega tehti algust 

2012. a, mil tallu osteti 30 liharistand lammast. Tänaseks on karja suurus ca´ 400 looma. 

Põhieesmärgiks on endiselt kasvatada lambaliha, mistõttu kasutakse lihajäärasid, et 

suurendada järglaste lihakust. Loomi kasvatatakse mahedalt. Karjatusperioodil karjatakse 

loomi karjakoplites ja laidudel 

 

Karjamaad on piiratud punutud traatvõrkaiaga. Toestamiseks kasutakse immutatud puitposte 

ja plastikust poste, läbimõõdus 80 mm ja pikkusega 180 cm. Postid on paigaldatud 3-4 m 

vahega. Postide paigaldamiseks lüüakse kangiga augud ning seejärel lüüakse postid vasaraga 

maasse, et tekiks naela puitu löömise efekt. Katsetati ka aukude puurimist, aga hilisema 

kogemuse käigus selgus, et nii jäävad postid logisema. Peale postide paigaldamist 

pingutatakse peale traatvõtk, mis kinnitatakse naeltega. 

 

Selline tarastamine on küll kulukas ja suure töömahuga, kuid tagab kogemuste põhjal kõige 

parema tulemuse. Praeguseks hetkeks on Indreku Talu OÜ-l 40 ha võrkaiaga tarastatud 

karjamaid. 

 

Karjamaid rajatakse kolmeks aastaks, sest see on PRIA nõue, kuna allakülviga rohumaid tuleb 

iga kolme aasta tagant uuendada. Esimese aasta niide tehakse purustusniitena või lõigatakse 

teravili, millele on tehtud heintaime allakülv. Teisel ja kolmandal aastal tehakse heina või silo 

ja karjatatakse. 

 

Rohumaade uuendamise eesmärgiks on suurendada rohu saaki, parandada selle kvaliteeti ning 

ühtlasi pidurdada parasiitide levikut. Rajamine algab sügisel (oktoobri lõpust kuni 

novembrini) vana taimiku sisse künniga. Sügisene künd aitab vanal rohukamaral paremini 

kõduneda. Kevadel põllud randaalitakse ning kultiveeritakse. Kuna talu mullad on kivised, on 

oluline põldudelt kivide korjamine, et vältida hiljem tehnika purunemist. Kui põllud on 

külviks ettevalmistatud, siis külvatakse heintaimed alla- või puhaskülvina. Külvieelset 

rullimist ei tehta, seeme läheb kultiveeritud mulda. 
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Et tagada seemnete kiirem ja ühtlasem idanemine ning rohumaapinna tasasus, põld rullitakse, 

Praeguste kogemuste põhjal on andnud paremaid tulemusi rohumaataimede seemnete 

puhaskülvid, kuid kaeraga allaküvid on olnud majanduslikult tasuvamad. 

 

 

3.1.1. Laidude kirjeldus, kasvavad taimed, karjatamise eripära. 
 

Alates 2019. aastast on Indreku Talu OÜ-l leping Riigimetsa Majandamise Keskuse ja 

Keskkonnaametiga laidude hooldamiseks. Hooldamisele kuuluvad Rumpo poolsaarel asuvad, 

Vormsi maastikukaitse alla kuuluvad Pasilaid ning Tälmen („Looduskaitseseaduse“ § 10 

lõike 1 alusel). 

 

Laid on väljakujunenud taimkattega väike saar (Leito, 2015: 38). Tüüpilised 

rannaniidutaimed, keda karjatamine soosib, on näiteks: nõelalss, väike alss, punane aruhein, 

linalehine maasapp, valge kastehein, sõlmine kesakann, tuderluga, väike maasapp, meri-

nadahein, rand-nadahein, rannikas, randristik, valge ristik, sügisene seanupp, rand-soodahein, 

harilik soolarohi, hall soolmalts, rand-sõlmhein, klibutarn, rand-teeleht, rand-õisluht. Laidudel 

kasvab rohttaimestikku, pilliroogu ja leidub võsa ja kadastikku (Lotman, 1996). 

 

Pasilaid asub 1,5 km Rumpo säärest edelas. Tegu on sopilise seljakuga NW-SE sihis. 

Taimikutest domineerivad rohumaa, võsa ja kadastik. Laiu pindala on 53,3 ha, ümbermõõt 

4,57 km (EELIS, 2020). Kuna laiul on karjatamiskoormus seniajani olnud suhteliselt väike, 

siis sealsed niidualad on roostumas. Laiu pindala on 36 ha, millest 19 ha on karjatatav 

(Keskkonnaamet, 2017: 88-89). 

 

Karjatamiskoormus ei ole laiul olnud viimastel aastatel piisav, et takistada roostiku laienemist ja 

kadastiku tihenemist. Niidukoosluste säilitamiseks ja taastamiseks on lisaks karjatamiskoormuse 

suurendamisele vajalik pilliroo eemaldamine vegetatsiooniperioodil pärast 
 
15. juulit 17 ha suuruselt alalt. Samuti on vajalik kadastiku oluline harvendamine - kadastiku 

katvus tuleb viia ja hoida 30–75% juures. Selleks tuleb teha raietöid 16 ha suurusel alal ning 

puiskarjamaade taastamiseks 0,3 ha suurusel alal (Keskkonnaamet, 2017: 145). 

 

Tälmen asub 2 km Rumpo säärest edelas. Tegu on sopilise, kolmnurkse üldkujuga ja terava tipuga 

saarekesega. Tema rand on kääruline, loodusesuunaline, rohtunud. Pindala on 12,3 ha ja 

ümbermõõt 2,64 km (EELIS, 2020). Kuigi Tälmeni pindala on üle 10 ha, arvestatakse see 

väikesaarte hulka, sest valdavaks koosluseks on niidud, mis on lainetusele ja tuultele valdavas 

osas avatud.  Metsakooslus seal puudub (Keskkonnaamet, 2017: 87). Tälmen on  
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alates 2014. aastast olnud hooldamata ning niidukooslused rannas roostumas. Karjatamisega 

saab alustada 5 ha suurusel rannaniidualal, 7 ha-l rannaniitudel tuleb lisaks karjatamisele 

tõrjuda niidukoosluste taastamise eesmärgil ka roogu. Karjatamiskoormus peab olema 

vähemalt 1,0– 1,3 lü/ha. (Keskkonnaamet, 2017: 145). 

Pasilaiul ja Tälmenil olevate poollooduslike koosluste ja avatud maastike säilitamiseks on 

vajalik loomade vedu kevadel laidudele ja sügisel tagasi. Et saavutada piisav 

karjatamiskoormus, oleks vaja Pasilaiule vähemalt 200 lammast või 30 veist ja Tälmenile 50 

lammast või 10 veist (Keskkonnaamet, 2017: 170). 

 
 

 

3.2. Uttede ja tallede söötmise kirjeldus ning kasutatavad söödad 
 

Uttede söötmisaasta algab paaritusega. 2-3 nädalat enne paaritust ning paarituse perioodil 

suurendatakse nende toitumist. Toitumist suurendatakse selleks, et uttede kehad oleksid heas 

konditsioonis ja ovuleeruks rohkem munarakke. Jäärad on karjas tavaliselt 60 päeva. 

Paaritusperioodi alguses on loomad karjamaal. Kui paaritusperiood jääb hilisemaks ja 

karjamaalt saadav rohi on suure toorkiu ja madala energiasisaldusega, siis viiakse loomad 

lauta ning antakse lisaks toitainerikast silo. 

 

Söötmisperioodiks tuuakse loomad lauta ning laudaperiood kestab keskmiselt 6 kuud. Loomi 

peetakse 500 ruutmeetrisel alal, mis on jagatud kaheks osaks. Loomade pidamise ala 

puhastatakse tekkinud sõnnikust kaks korda aastas traktoriga. Traktori jõudlus peab olema 

suur, sest sõnnik on tugevasti kinni tallutud ning raske. 

 

Uttesid söödetekse tervete heina- või silorullidega, mis tõstetakse ette tõstukiga 

söödasõimedesse. Tiinusperioodil söödetakse uttesid madalama toiteväärtusega heinaga. Kaks 

nädalat enne poegimist läheb ratsioon järkjärgult üle silopõhiseks ning lisatakse juurde ka 

kaera, keskmiselt 300 g looma kohta. Antud süsteemi puhul, kus heina- ja/või silorullid 

tõstetakse tõstukiga söödasõimedesse on tekkinud olukordi, kus loomad tormavad koheselt 

värsket sööta sööma ning ei hooli traktorist ega tõstukist ning võib tekkida oht, et nad võivad 

jääda kas heina/silorulli või traktori alla. On kasutatud ka süsteeme, kus loomad aetakse 

söötmise ajaks lauda ühte nurka kokku ning eraldatakse vaheaiaga, et oleks ohutum sööta, 

kuid selline protsess on väga ajamahukas ning nõuab suuremat tööjõuressurssi (vähemalt 

kahte inimest). 
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Poegimisperioodil eraldatakse uted 2-3 päevaks eraldi sulgu, et tallel tekiks emaga side. 

Seejärel paigutatakse nad ühisalale, kuhu koondatakse poeginud uted koos talledega. 

Poegimata uted hoitakse eraldi, sest nii on parem ülevaade, kes on juba poeginud, kes veel 

poegimata. Poeginud uttedele tagatakse ligipääs tavasöödale ja jõusöödale, neile antakse 

kõige parema kvaliteediga heina, silo ja lisaks kaera, et hoida üleval piimakust. 

 

Uttedele antakse soola ja suurema seleeni sisaldusega kaussmineraali. Samuti on alati olemas 

ka vesi. Jõusööda osakaalu, milleks kasutatakse kaera, suurendatakse järk järgult, kuni ühe 

kilogrammini iga poeginud ute kohta. Kaer kallatakse ämbrist puhastatud põrandale, teisele 

poole sõime. Kuid paraku trügivad suuremad ja tugevamad loomad nõrgematest ette ja 

nõrgemad võivad jääda ilma. 

 

Imetamise perioodil on varasematel aastatel olnud võimalus sööta lisaks kartulit, mis on 

piimakusele väga palju kaasa aidanud. Kahjuks viimasel kahel aastal pole seda võimalust 

tekkinud. 

 

Kuna lammaste söödaratsioon on suuresti rohubaasiline, tuleb rohumaade olukorrale pöörata suurt 

rõhku. Esmajärjekorras tähendab see rohumaade pidevat uuendamist. Selleks kasutatakse 

seemnesegusid, mille koostamisel kasutatakse kõrreliste kõrval lämmastikurikkaid libikõielisi 

rohumaataimi. Seni on andnud väga häid tulemusi hariliku nõiahamba (Leo) puhaskülv (20 

kg/ha.). Nõiahammas jääb küll saagilt alla enam levinud liblikõielistele nagu punane, valge või 

roosa ristik ja lutsern, aga kvaliteedilt ja söödavuselt on mõneski mõttes parem. Suure tanniini 

sisalduse tõttu ei ole tekitanud loomadel puhitusi ning nad söövad seda väga isukalt. Samuti 

kannatab nõiahammas hästi loomadega karjatamist. Nõiahamba niitmine (lisa 1). 
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4. ETTEPANEKUD SÖÖTMISE PARANDAMISEKS 

INDREKU TALU OÜ-S 
 

Olemasolevat olukorda analüüsides tootati välja alljärgnevad soovitused pidamis- ja söötmisolude 

parandamiseks. Esimene ettepanek on muuta söötmise korraldust. Selleks, et tugevamad loomad 

ei trügiks esmajärjekorras sööma, mille tulemusel nõrgemad saavad hiljem vähem väärtuslikuma 

sööda. Eelkõige tähendab see lammaste söödale ligipääsu korrigeerimist. 

 

Alustama peaks uttede kehakonditsiooni hindamisest. Selleks kombatakse uttede lande 

piirkonda (piirkond, kus rasva ladestumine lõpeb kõige hiljem ning rasvakihi kahanemine 

algab kõige varem). Toitumust määratakse 0,5 punktilise täpsusega, skaalal 0-5. Tugevalt 

rasvunud loom saab hindeks 5 ning äärmiselt nälginud ja lahjad loomad 0. 

 

Vastavalt hindamistulemuste põhjal jagada loomad 30-40 liikmelisteks gruppideks. 

Grupeerimine tuleb teha tiinusperioodi alguses, et oleks võimalik lahjemate loomade gruppi 

parema söödaga kosutada. Grupeerimine aitab parandada ja lihtsustada loomadega tegelemise 

protsessi, näiteks praakimist või analüüside tegemise vajalikkust (näit rooja proovide võtmist). 

 

Teine ettepanek on võtta kasutusele söödalava (lisa 2). Söödalava eelis on söötmise protsessi 

turvalisus ning antud süsteem ei nõua lisatööjõudu ja aitab optimeerida söötmisele kuluvat 

aega. Tõstukiga terve rulli tõstmine söödarulli hoidjasse on ohtlik, kuna uted tormavad 

koheselt värsket sööta sööma ning ei hooli traktorist ega tõstukist. 

 

Jõusööda andmisel tallatakse ja lämmatatakse nõrgemaid loomi, mis võib lõppeda nende 

surmaga. Söödalavalt saab sööta nii kore- kui ka jõusööta. Selleks ei ole eraldi künasid vaja. 

Positiivseks küljeks on samuti asjaolu, et allapanu püsib kuivem, kuna loomad ei saa endale 

märga silo alla tõmmata. Süsteemi miinuseks on aga, et söödalava raiskab rohkem ruumi, kui 

lihtsalt lambalauta paigaldatud künad ja ruloonihoidjad. Söödalava eeldab ka majanduslikku 

kulu, kuid mida suurem on kari, seda rohkem tasub taoline söötmise korraldus ennast ära, 

olles ohutum ning võimaldades optimeerida söötmisprotsessi. 

 

Söödalaval söötmiseks võiks hakata kasutama söödapurustit, mis vähendab loomapidaja 

töökoormust. Söödapurustisse saab laadida terve rulooni, mis hekseldatakse peeneks. 

Söödapurusti kasutusele võtuga saab loomadele jagada ühtlasemat ning peenestatud sööta, 

kuhu on võimalik koheselt lisada ka jõusööt. Sellega kaob ära topelt töö: esmalt laotada ette 

koresööt ning hiljem ämbriga jõusööt. 
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Purutatud söödast tekib sõnnik, mis on väiksema heksli pikkusega. See lihtsustab lauda 

koristamist, võimaldades puhastada ruumi väiksema masinaga, millega on lihtsam laudas 

manööverdada. 

 

Kui loomi grupeerida väiksemateks gruppideks, oleks poegimisperioodil tallede ja uttede 

leidmine lihtsam, seda eriti nõrgemate tallede korral. Laudas peetakse loomi 500 m
2
 alal ning 

nõrgad talled ei pruugi õigeaegselt oma ema üles leida, mis tähendab lambapidajale täiendavat 

töökoormust, loomade otsimisel ja nende kokku viimisel. Kui õigeaegselt ei märgata talle 

nõrgaks jäämist, lõpeb olukord tema hukkumisega. 

 

Kolmas ettepanek on ehitada talledele eraldi ala, kus oleks neile võimalik anda lisaks 

startersööta. Alates esimesest elunädalast hakkab tall tarbima heina ja rohtu ning tal hakkab 

välja arenema mäletsejalistele omane vats ja vatsa seedimine (Piirsalu, 2012). Jõusööda 

seguks kasutatakse teravilja, mis sisaldab rohkesti energiat. Tallede eraldusala teha metallist 

moodulosadest, sest emauted püüavad jõuga piiretest läbi murda jõusööda saada. 

 

Neljas ettepanek on garanteerida uttedele ja lihatalledele võimalikult kvaliteetne sööt, mis 

vastaks vastavalt nende füsioloogiliste perioodide vajadustele. Selleks tuleks teha söötadest 

rohkem ja tihedamini söödaproove, sest ainult nii on võimalik teada saada rohusöötade 

tegelikke toiteväärtusi. Söödaanalüüse võiks teha erinevatelt põldudelt ja erinevate niidete 

lõikes. Nii on andmed kõige täpsemad ja tehtavad otsuseid kõige adekvaatsemad. 

 

Viies soovitus on parandada silotootmist ning silo kvaliteeti, sest praegune silo on suhteliselt 

madala kvaliteediga. Seda aitaks parandada rohu niitmine varajases arengufaasis, mil taimdes 

on enam toitaineid, proteiini, energiat, suhkruid, mineraalaineid ning samuti on seeduvus 

parem. Paremat tulemust annaks ka sileerimise protsessi täpsem reguleerimine. Silomaterjali 

hoolikam tihendamine ning õhukindel katmine, et tagada piimhappeline käärimine. Tehtud 

proovidest selgus, et ühes silos puudus piimhape ning pH oli suhteliselt kõrge. See on tingitud 

kas puudulikust tihendamisest või ebapiisavast katmisest, sest õhk on materjali pääsenud. 
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KOKKUVÕTE 
 
 

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida Indreku Talu OÜ-s lammaste söötmiseks 

kasutatud söötasid ja nende toiteväärtusi ning uttede ja tallede söötmise korraldust. Selleks 

tehti koresööda analüüs 2017. ja 2018. aastal tehtud silost. 

 

Selgitati välja söötmistarve erinevates tootmisfaasides uttedel ja erinevates kasufaasides 

talledel, kirjeldati hetkel toimivat söötmiskorraldust ning leiti soovitused söötmisolukorra 

parandamiseks. 

 

Sööda analüüs tehti 2017. aastal valmistatud kahe erineva silo proovidest, millest üks oli 

esimesest niitest märg silo ning teisel niitel tehtud kuiv silo. Analüüsist selgus, et 2017. aastal 

toodetud märg silo on hea toiteväärtusega, milles proteiini 15,6% ja metaboliseeruvat energia 

9,1 MJ/kg, kuivaine protsent oli 38,3. Teise niite kuiva silo kvaliteet ning toitainete sisaldus 

oli kehvema rohumassi tõttu väiksem. Silo oli liiga kuivaks närvutatud (kuivaine 57,5 %) ja 

toitainete kadu on suur. Toiteväärtus 8,5 MJ metaboliseeruvat energiat, mida võib pidada 

rahuldavaks, aga proteiini sisaldus väga madal ehk 8,6%. 2018. aasta silo oli kuiva suve tõttu 

teisest niitest, kuna kuivaine % on 22,6 toorproteiini on 11% ja metaboliseeruv energia 

kuivaines 9,2 (g/kg), siis võrreldes eelmise aasta märja siloga on toorproteiini % madalam, 

kuid metaboliseeruv energia peaaegu sama ehk toiteväärtus oli ainult veidi väiksem kui 

2017.aasta märjal silol. Antud analüüside tulemusel võib väita, et Indreku Talu OÜ-s 

kasutatud silo on keskmise kvaliteediga. Et tagada loomadele kvaliteetne sööt ja õige 

toitainetetarve on vaja teha rohkem söödaproove, sest nii on andmed kõige täpsemad ja 

võimalik teha õiged otsuseid söötmise ja lisasöötmise osas. 

 

Uttede söötmisaasta algab paaritusega. 2-3 nädalat enne paaritust ning paarituse perioodil 

suurendatakse nende toitumist. Paaritusperioodi alguses on loomad karjamaal. 

Söötmisperioodiks tuuakse loomad lauta ning laudaperiood kestab keskmiselt 6 kuud. Loomi 

peetakse 500 ruutmeetrisel alal, mis on jagatud kaheks osaks. Uttesid söödetakse tervete 

heina-või silorullidega, mis tõstetakse ette tõstukiga söödasõimedesse. Poegimisperioodil 

eraldatakse uted 2-3 päevaks eraldi sulgu, et tallel tekiks emaga side. Seejärel paigutatakse 

nad ühis alale, kuhu koondatakse poeginud uted koos talledega. 

 

Kasutusel oleva süsteemi puhul esineb mitmeid probleeme laudaperioodil, millele leiti ka 

võimalik lahendus. Näiteks hein- ja silorullide söödasõimedesse tõstmisel võib tekkida oht, kus  
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loomad tormavad koheselt värsket sööta sööma ning ei hooli traktorist ega tõstukist ning võib 

tekkida oht, et nad võivad jääda kas heina/silorulli või traktori alla. Lahendusena tehti ettepanek 

võtta kasutusele söödalava. Söödalava eelis on söötmise protsessi turvalisus ning antud 

süsteem ei nõua lisaks tööjõuressurssi ja aitab optimeerida söötmisprotsessi aega. 

 

Praeguses söödakorralduses on probleemiks see, et tugevamad loomad trügivad 

esmajärjekorras sööma, mille tulemusel nõrgemad saavad hiljem vähem väärtuslikuma toidu. 

Lahenduseks leiti, et loomad tuleks vastavalt kehakonditsiooni hindamisele jagada 30-40 

liikmelisteks gruppideks. See aitaks oluliselt võitluse vastu söötade eest, tagaks parema 

ülevaate ning aitaks lihtsustada loomadega tegelemise protsesse. Samuti on võimalik 

nõrgemaid ja lahjemaid turgutada lisasöödaga. 

 

Poegimisperioodil eraldatakse uted 2-3 päevaks eraldi sulgu, et tallel tekiks emaga side. 

Seejärel paigutatakse nad ühisalale, kuhu koondatakse poeginud uted koos talledega. 

Poegimata uted hoitakse eraldi, sest nii on parem ülevaade, kes on juba poeginud, kes veel 

poegimata. Poeginud uttedele tagatakse ligipääs tavasöödale ja jõusöödale, neile antakse 

kõige parema kvaliteediga heina, silo ja lisaks kaera, et hoida üleval piimakust. Kui loomad 

saaksid grupeeritud väiksemateks gruppideks, siis oleks tallede poegimisperioodil uttede 

leidmine lihtsam, eriti nõrgemate tallede puhul. Ettepanekuna tehti ehitada talledele eraldi ala, 

kus oleks neile võimalik anda lisaks startersööta. 
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SUMMARY 
 
 

The aim of this bachelor’s paper is to analyze the feedingstuffs and their nutritional values, 

also the arrangement of the feeding of ewes and ewe lambs based on Indreku Talu OÜ. 

Therefore an analysis of feed was carried out on silage of the years 2017 and 2018. 

 

The necessary amount of feed in different stages of production of ewes and different growth 

stages of lambs was established. Also, recommendations to improve the situation of feeding 

process were made. 

 

The analysis of feed was carried out on samples of two different types silage. One of them was 

damp silage of a first cutting and the other dry silage of a second cutting. It came out that the 

damp silage of 2017 had good nutrition value with 15.6% of protein, metabolizable energy of 

9.1MJ/kg, the percentage of the dry matter being 38.3%. The quality and the content of nutrients 

of the second cutting was lower due to the worse quality of the plant mass. The silage had been 

dried out too much (the dry matter being 57.5%) and the loss of nutrients was great. Nutrition 

value of 8.5MJ metabolizable energy can be considered satisfactory but the content of protein was 

very low – 8.6%. The silage of 2018 was from a second cutting because of the dry summer. The 

percentage of dry matter was 22.6%, crude protein 11% and metabolizable energy in dry matter 

9.2% (g/kg). It can be concluded that compared to the damp silage of 2017 the percentage of 

crude protein was lower but metabolizable energy was almost the same so the nutrition value was 

only slightly lower than that of the damp silage of 2017. According to the results of given 

analyses, it can be claimed the feed/silage used in Indreku Talu OÜ is of medium quality. In order 

to ensure the quality of feed and proper intake of nutrients by animals, more feedstuffs sample 

tests must be carried out. It gives more accurate data and makes it possible to make the right 

decisions about feeding and additional feedstuffs. 

 

The feeding year of ewes starts with mating. 2-3 weeks before mating and during breeding 

season the amount of feed is increased. At the beginning of the breeding season, the animals 

are on the grassland. For the feeding period, the animals are taken into a shed and it lasts for 

an average of 6 months. The animals are kept in an area of 500 square metres which has been 

divided into two parts. Ewes are fed whole hay or silage rolls that are lifted into their feeders 

with a lifter. During the lambing period, the ewes and their lambs are put into separate pens 

for 2-3 days so the lambs can bond with their mothers. Then they are moved to a common 

area with all other newborn lambs and their mothers. 
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Several problems occur during the shed period that were offered possible solutions. For 

example, when lifting rolls of hay or silage into animals’ feeders, they can be in danger of 

getting crushed by the rolls. They rush to get fresh food and do not pay attention to the tractor. 

The recommendation was to use feed barriers. Their advantage is the safety of the feeding 

process and it does not require additional labour costs and helps to optimize the time needed 

for feeding. 

 

The problem with present feeding system is that stronger animals are the first to feed and as a 

result, weaker animals get food of lower value. As a solution, it was suggested that animals 

were to be grouped according to their body conditions into groups of 30-40 animals. That 

would minimize the fight for food significantly, would give a better overview and help to 

simplify processes when handling animals. It also gives the chance to strengthen weaker 

animals with extra feed. 

 

During the lambing period the ewes and their lambs are put into separate pens for 2-3 days so 

the lambs can bond with their mothers. Then they are moved to a common area with all other 

newborn lambs and their mothers. The ewes that have not given birth yet are kept separately 

to have a better overview of the lambing process. The ewes with lambs are given access to 

normal and concentrated feed, they get the best hay, silage and extra oats to boost their milk 

performance. If animals were divided into smaller groups, it would be easier to find the ewes 

during lambing period, especially in case of weaker lambs. The recommendation was to build 

a separate area for lambs to make it possible for them to get additional starter feed. 
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