
Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi (õpiku esikaanel farmi üldvaade, fotod M. Luik) 
peamiseks eesmärgiks on tegutsemine katsete- ning praktikabaasina teadlaste ja üli-
õpilaste tarbeks.

Märja farm arendati endise Eesti Põllumajanduse Akadeemia Eerika katsefarmi baa-
sil, arvestades kaasaja õppe- ja teadustöö suundumusi. Katsefarm avati 3. novembril 
2008.

Lautades on esindatud tänapäeval kasutuses olevad lüpsisüsteemid: automaatlüpsi-
seade (lüpsirobot), 8-kohaline paralleellüpsiplats, katseruumides (peamiselt söötmis-
katsed ja embrüosiirdamine) torusselüpsiseade ning vajadusel ämbrisselüps.

Lüpsilehmade söötmise süsteem on Eestis ainulaadne – sööt transporditakse stat-
sionaarsest söödamikserist ripprööpal liikuvate söötmisrobotite abil künadesse, mis 
kaaluvad sööda, registreerivad loomade söömas käimise aja ja sööda koguse. And-
med salvestatakse. Selline süsteem võimaldab uurida iga konkreetse looma söömust 
eraldi ning läbi viia söötmiskatseid. Lisaks söömise andmetele salvestub ka lehmade 
veetarbimine. 

Infotehnoloogilised lahendused võimaldavad farmis kogutud andmeid kasutada ka 
farmi külastamata, otse oma töö- või õppekohal. 

Tartu lähedal paiknev farm on hea võimalus tänapäevase karjandusega tutvumiseks 
ka neile inimestele, kes tavaliselt farmi ei satu. Automatiseeritud lehmalaudas toimu-
vat saab külastaja jälgida rippgaleriilt. 
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5 Eessõna

Eessõna

„Põllumees, kes põllutööajakirja ei loe, sarnaneb niitjaga, kes niidab, aga oma vikatit ei terita. Sarna-
neb õpilasega, kes õpib õpikuta.“

Nii võtab põllumehe harimise kokku Eesti põllumajandusteadlane, põllutöömasinate professor Aimu Rein-
tam (1931-2014) oma raamatus „Ülevaade põllunduse mehhaniseerimise arenguloost Eestis (kiviajast aastani 
1940)“. A. Reintami vaimule ja teadmistele tugineb ka kõrgkooliõpik „Põllumajandustehnika I. Põllundus-
masinad“, mis ilmus 2015. aastal. Autoriks Eesti Maaülikooli põllundustehnika professor Jüri Olt. „Karjan-
dustehnika“ on selle õpiku II osa.

Eesti põllumees on alati püüelnud hariduse poole. Võimalusel on ta käinud koolis, aga alati harinud ennast 
ka kirjasõna abil. Ärksamad põllumehed ei ole hoidnud häid teadmisi endale, vaid kirjutanud käsiraamatuid, 
artikleid, õpetusi ajakirjades, kalendrisabades – kõikjal, kus võimalik tutvustada välismaist ning oma maa ja 
isiklikku kogemust.

Kõrgharidusega põllumehi koolitab täna Eesti Maaülikool. Algsest Eesti Põllumajanduse Akadeemiast 
väljus põllumajanduse mehhaniseerimise esimene lend 1955. aastal – 48 insener-mehaanikut, nende hulgas 
Aimu Reintam.

Eelmine eestikeelne õpik „Farmide mehhaniseerimine“ ilmus teise, ümbertöötatud trükina 1987. Sellest 
sai tollaste põllumajandusettevõtete ehk majandite, nagu neid tollal nimetati, farmiinseneride lauaraamat, sest 
muid on-line-vahendeid tollal polnud. Õpiku koostaja professor Vambola Veinla oli laialt tuntud õpetaja ja 
nõustaja ning usin kirjamees. Tema esimene õpperaamat „Loomafarmi sisetranspordi mehhaniseerimine“ il-
mus 1964. a.

Inimeste heaolu tõusuga on olukord loomakasvatuses muutunud. Toodangumahtudest ettepoole on ker-
kinud probleemid: loomade heaolu, nõuded toidule, nõuded keskkonnale, inimtööjõu defitsiit. Võimalikud 
lahendused on: täppispidamine, elektroonika, infotehnoloogia, robotid, digi-, … 

Õpik on abiks nendele, kes tahavad õppida, aga vajalik ka nendele, kes õppekavas oleva kohustusliku aine 
vähemalt positiivsele hindele peavad läbima. Üliõpilaste hulgas on enamuses need, kes varasemalt teemaga 
pole üldse kokku puutunud. Vähem on aga neid, kes on varem õppinud põllundus- ja loomakasvatusaineid. 
Harva aga selliseid, kellel endal või vanematel on tegutsev loomafarm ning seetõttu huvi asja vastu.

Lepingu kohaselt on õpiku vorm elektrooniline. Arvestades eelkirjeldatud õpilaskonda, on õpiku sõnas-
tatud osa võimalikult kokku surutud. Esitatud on põhilised tõekspidamised ja tehnoloogiad. Kuigi ka need 
muutuvad pidevalt, siis mitte sellise tempoga kui tehnika, s.t masinad ja seadmed. Põhjalikemate teadmiste 
saamiseks tuleb õppijal märksõnade abil siseneda mõnda elektroonilisse andmebaasi. Sealt ammutatud tead-
misi hetkel aktuaalse tehnika kohta täpsustatakse kontaktõppe seminarides ja laboratoorsetel töödel.

Esitatud on peamiselt tehnoloogilist laadi ja elementaarsed arvutused. Enesekontrolliks ja seminarideks 
valmistumiseks on esitatud kontrollküsimusi ja antud ülesandeid.

Õpikus käsitletakse põgusalt ka loomakasvatuse küsimusi, sest need teadmised on aluseks tehnika kujun-
damisel ja kasutamisel. 

Õpiku lõpus on allikate nimistu, milles on autorite poolt kasutatud materjalide kirjed: raamatud, teadusar-
tiklid, aruanded, ajalehtede-ajakirjade artiklid, õppepäevade esitlused. Nende hulgas on võõrkeelseid allikaid 
nii ida kui lääne poolt. Kui ka nende keel pole lugejale omane, siis graafiline osa on kindlasti toeks. Lähi-
naabrite (Läti, Leedu) teadmine on meile kõige ühesemalt vastuvõetav, tipptegijate (Holland, Saksamaa) oma 
alati uudistamiseks. Idanaabrite (Venemaa, Ukraina, Valgevene) õpikud ja uurimused eristuvad jätkuvalt soo-
viga süstematiseerida, modelleerida ja arvutada.

Autorid on õpikusse pannud oma teadmised ja kogemused, mis saadud õppejõuna, projekteerijana, nõus-
tajana. Suures osas on materjal originaalne, sealhulgas (täna aktuaalne) autorite varasematest õpikutest. Jao-
tiste pealkirjade järel on autorite nimed, kelle panus sellesse ossa oli peamine. Läti kolleegi Juris Priekulise 
materjale tema varasematest õpikutest ja värskeid teadmisi Hannoveri Euro Tier’idelt on kasutatud kõikides 
osades. Viited allikatele on tekstis ainult vajadusel.
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Kõrgkooliõpik „Karjandustehnika“ on koostatud eelkõige bakalaureuseõppele, arvestades õppekavade ai-
nete õpiväljundeid ning mahte. Kui õpikut kasutab magistri- või doktoriastme üliõpilane, on vajalikud allika-
te nimistus loetletud doktori- ja magistriväitekirjad ning teadusartiklid. 

Tegevpõllumehed harivad ennast ise, väga harva on nendest keegi ülikoolis sessioonõppes. Eesti põllu-
mees on oma teadmistega maailmas tipus. Selleks on nad väga aktiivsed messidel, õppepäevadel, foorumites, 
õppereisidel, Internetis. Tänapäeva tippteadmisi saab küsida oskaja ka tehnika müügi- ja teenindusfirmadelt. 
Mitmed tippfirmad on Eestis esindatud. Õpikus on autorid püüdnud vältida otseselt konkreetse firmaga sidu-
mist. Õppija ülesandeks jääb võimalike konkureerivate lahenduste leidmine ja võrdlusanalüüs õppe kontakt-
tunnis.

Käsikirja retsenseerisid filosoofiadoktor Allan Kaasik, Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatu-
se instituudi dotsent ja toiduteaduse doktor Väino Poikalainen, Teadus ja Tegu OÜ juhatuse liige. Magistriast-
me üliõpilase pilguga töötas käsikirja läbi tehnikateaduse bakalaureus Toomas Otsatalo, Maaülikooli tootmis-
tehnika 2. õppeaasta magistrant õppeaine „Farmiseadmete teooria“ raames. Suur tänu neile väga arvukate, 
põhjalike, sisuliste ja asjatundlike kommentaaride eest!

Õpiku käsikirja testisid ja aitasid oma tähelepanekutega parendada Maaülikooli tootmistehnika, maaehitu-
se ja loomakasvatuse erialade üliõpilased 2020/2021. õppeaasta koroonaolukorrast tingitud sunnitud distant-
sõppel olles.

Õpiku ilmumist toetas rahaliselt Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium läbi riikliku programmi 
„Eestikeelsed kõrgkooliõpikud“.

Arvo Leola
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Sissejuhatus

„Karjandustehnika“ on õppeaine nimeks olnud viimased 10 aastat. Aeg-ajalt tuleb ette mitte alati mõist-
likke soove uuendusteks, mida nimetatakse ajakohastamiseks. Loomulikult uueneb aine sisu pidevalt, 

et jõuda järele tehnoloogia ja tehnika arengule, mõnevõrra ka praegusest ette. Kas nii sageli peab muutuma 
ka nimi, on küsitav. Kui 1970-80-ndatel kandis aine nime „Loomakasvatuse mehhaniseerimine“, oli mõis-
tetav, et nimi oli aegunud, sest mehhaniseerimine ei olnud enam põhieesmärk. Siis sai lühiajaliselt nimeks 
„Laudatehnika“ ja „Laudaseadmed“, mis kõlas mõnusalt ja täpselt. Kuna tolleaegne laut, täpsemalt kuuluju-
tud sellest, peletas õpilasi ülikoolist eemale, otsustati nimetada ajakohasemalt. „Karjandustehnika“ on ana-
loog „põllundustehnikaga“. Kui viimasega on asi selge: tehnika, mis tegutseb põllul, siis karjandustehnikaga 
pole asi üheselt mõistetav. Maaelust võõrad tudengid tõlgendavad nagu insenerihakatised ikka ainult nimetu-
se sõnalise kuju põhjal: loomade karjatamise tehnika?!

Kui analoogselt põllundusega nimetada loomakasvatust karjanduseks, on Karjandustehnika (KT) nii 
õpiku kui õppeaine eesmärk ja ülesanded lihtsad ja selged.

Seega KT eesmärk on: igakülgselt täita karjanduse vajadus töökindla, säästliku ja ohutu tehnikaga, s.o 
masinate ja seadmetega.

Selle eesmärgi täitmise ülesanded:
• koostöös loomakasvatajatega või nende lähteandmete alusel koostada vajalikud tehnoloogiad;
• täita koostatud tehnoloogiad parima võimaliku tehnikaga (PVT);
• korraldada parimal võimalikul moel seadmestatud tehnoloogia käit;
• kogemuste, täiendusõppe ja infokaeve alusel pidevalt arendada masintehnoloogiaid.

Nende ülesannete täitmisel saab eristada kahte põhietappi:
• mehhaniseerimine – masinate kasutamine inimese töö kergendamiseks;
• automatiseerimine – inimese kõrvaldamine otsesest tööst.

Tänased KT teemad kuuluvad enamasti teise etappi.
Järgnevalt mõned seigad KT õpetamisest EPAs, EPMÜs ja EMÜs.
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Õpetamine
Lisaks raamatutarkusele oleme võimaluste piirides püüdnud üliõpilastele näidata tegelikku elu ja uusimaid 
saavutusi karjandustehnika vallas. Nii sõitsime bussiga sügaval nõukogude ajal tudengitega Kiievisse. Seal 
on tänaseni pidevalt tegutsev näituseväljak, kus korraldati ka rahvusvahelisi näitusi. Vaadata oli põnev, kuigi 
lootust sellist tehnikat Eesti farmidesse saada polnud.

Tollase NSV Liidu piirides oli EPA üliõpilastel võimalus sõita oma diplomitöö materjale koguma. Nii 
lendasime Siberisse Tomski katsejaam, kus oli äsja käiku lastud suur laut. Ühes laudas oli restpõrandal 1000 
lehma. Söödeti vibrokonveieritega, lüpsti karussellil. Tõime kaasa konveieri idee ja joonised. Leidis katseks 
rakendust kahes Eesti laudas.

Euroopa esinduslikumal messile EuroTier Hannoveri sõitsime uudistama juba originaalsemat lääne teh-
nikat. Seal kohtas ka mitmeid Eesti põllumehi, kes käisid ringi juba reaalsete ostumõtetega. Esmakordselt 
nägime väikses laudas, kuidas töötab Lely lüpsirobot.

Õppereis magistrantidega viis Saksa ja Hollandi farmidesse, kus juba mõned aastad töötasid lüpsirobotid. 
Tollal aitasid hollandlased igati kaasa Eesti loomakasvatuse uuendustele. Nii võttis ka meid vastu konsulent 
Sije Schucking. Kõik oli põnev ja uudne. Tõime kaasa ideid ja materjale, mille põhjal koostasime oma üli-
koolile Märja katsefarmi ideekavandi.

Uuendused jõudsid väga kiiresti Eestisse ning pole enam otsest vajadust sõita üliõpilastega võõrsile, sest 
karjanduse tipptehnika on meil endal olemas. Uudset tehnikat saab vaadata Internetist mugavamalt kui mes-
sil. Samas, Tehnikamaja välisukse kõrval on meil Tartu Näitused oma iga-aastase Maamessiga. 

1970 Kiiev 1972 Veršinino

2010 Nopri meierei2005 Märja katsefarm

1999 Holland1998 Hannover
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Kasutamine

Õpikusse kirjapandud osa annab üldise ettekujutuse karjandustehnoloogiast. Hetkel aktuaalset tehnikat tu-
leb täiendavalt iseseisvalt uurida Interneti või muudest allikatest. Selleks on esitatud märk- ehk otsisõ-

nad. 
Märksõnad on rõhutatult välja toodud tekstis või paremal veerul. Neid on antud ka inglise ja saksa keeles, 

sest täna ei ole veel andmebaasides kõike aktuaalset eesti keeles saada. 
Proovi! Tipi Google!

Kõrgkooliõpik, Archimedes

Enesekontrolliks ja kontaktõppe seminarideks valmistumiseks on esitatud kontrollküsimusi ja antud ülesan-
deid.

Mõned üldised soovitused.
Hoidume ja-lõpust masinate ja seadmete nimetustes. See on küll igipõline teema, aga eriti terav karjan-

dustehnika korral. Nii peaks näiteks „söötja, jootja, segaja, koguja“ jääma ikka vastava tegija, st inimese 
ametinimetuseks. Masina nimetus peab olema lõpuga -ur või -ti.

Seega: söötur, jootur, segisti /segur/, kogur.
Selles õpikus eelistatud termini järel on kaldkriipsude vahel esitatud eestikeelsed alternatiivsed variandid, 

võimalusel ka võõrkeelsed, viimased kaldkirjas. Vaikimisi on võõrkeelsetest esimene inglise, teine saksa kee-
les. 

Seega: söödasegisti /söödamikser, feeding mikser, Futtermischer, кормосмеситель vene k./
Rämpstoit. Õpikus pole seda sõna kasutatud, kuid kahjuks kuuleb seda kõnes ja loeb ajakirjandusest. 

Peale õpiku läbitöötamist on õppijale selge, et toit ja selle tootjad (loom, inimene, masin) väärivad sügavat 
austust ning mistahes toitu ei nimeta haritud inimene „rämpsuks“. Jälgime seda ise ja ei pea liigseks selgitada 
ka teistele!

Tavaline. Sageli kasutatav täpsustus, mis tegelikult ei täpsusta. Näiteks kasutatakse „tavaline lüpsiplats“, 
mille all mõeldakse arvatavasti mitteautomaatseid seadmeid. Hoidume „tavalisest“, sest mis on täna ebatava-
line, on homme tavaline või mis meil on tavaline, on mõnel teisel maal väga ebatavaline. 

Autorid
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1. Biotehniline süsteem

Märt Reinvee

1.1. Üldist

Mõistel süsteem on mitmeid erinevaid tähendusi. Selle õpiku kontekstis mõeldakse süsteemi all ühisel ees-
märgil töötavate osade kogumit. Sõna „biotehniline“ reedab, et biotehnilises süsteemis on osi vähemalt kaks: 
inimese valmistatud komponent ehk tehnika (masinad, seadmed jms) ja bioloogiline ehk eluskomponent (ini-
mene, loom, taim). Nii tehnikat kui elusolendeid mõjutab neid ümbritsev keskkond ja seetõttu loetakse ka 
keskkond biotehnilise süsteemi osaks. Keskkonda tuleb mõista selle sõna kõige laiemas tähenduses, alustades 
looduskeskkonnast ning kliimast ja lõpetades reeglite ning õigusaktidega. 

Biotehnilist süsteemi võib vaadelda rööpselt või jadamisi ühendatud osadena. Jadaühenduse (joonis 1.1) 
korral sõltub süsteemi väljund kõikidest osadest – ühe osa tõrge (saak ikaldub, loom haige, töötaja ei ilmu 
tööle, tehniline rike, õigusakti nõuded ei luba tegutseda) halvab kogu süsteemi töö. Kuna kõik osad on süs-
teemi toimimiseks olulised, peab süsteemi ohjaja tundma vähemalt algtasemel kõigi süsteemi osade iseärasu-
si ja teadma, kelle poole probleemide korral pöörduda.

Biosystems engineering

Joonis 1.1. Biotehniline süsteem osade jadana.

Biotehnilise süsteemi kujutamine rööpselt ühendatud osadena püüab näidata nendevahelisi seoseid. Reeg-
lina on kesksel kohal inimene, sest biotehniline süsteem täidab inimese seatud eesmärki ja inimene loob ja 
valmistab tehnika oma äranägemise järgi. Tehnika kui inimvõimete pikendus võimaldab saavutada suuremat 
jõudu, kiirust, kõvadust/läbistavust ja vastupidavust. Neid tehnika omadusi saab kasutada inimese elu ker-
gendamiseks ja tema kaitsmiseks. Seetõttu on biotehnilises süsteemis inimene ühenduses pigem tehnikaga 
ja tehnika süsteemi ülejäänud osadega. Selline süsteemi osade ühendamise viis vähendab inimese kontrolli 
süsteemi toimimise üle, sest kohustused antakse üle tehnikale ja see omakorda suurendab süsteemi keerukust. 
Eristatakse nelja keerukuse astet:

Inimene on tehnikaga füüsilises kontaktis ja tal on selle üle täielik kontroll. Tehnikalt saadav tagasiside on 
otsene ja lihtne. Süsteem toimib inimjõul. Näiteks kaevamine labidaga või niitmine vikatiga.

Inimese kontroll ja kontakt tehnikaga on jätkuvalt otsene ning ka saadav tagasiside on otsene. Süsteemis 
kasutatav energia ja võimus pärineb tehisobjektilt. Nt akutrelli või mootorsae kasutamine.
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Tabel 1.1. Inimese ja masina eelised, nn Fittsi nimekiri
Inimese eelised Tehnika eelised

• nüansside tajumine
• ärritajatele reageerimine  

(viis laia diapasooniga meelt)
• mustrite leidmine 
• asjakohase info leidmine
• loovus
• reageerimine õnnetustele või vigadele
• paindlikkust nõudvate probleemide  

lahendamine
• varasema kogemuse kohandamine  

hetkeolukorda
• ülekoormusega toimetulek
• hüpoteeside püstitamine

• töö „vaenulikus“ keskkonnas
• inimese meelte tajupiirkonnast väljajäävate 

ärritajate tajumine (nt. infrapunakiirgus)
• reageerimiskiirus
• informatsiooni töötlemise kiirus
• töötamine eksimusteta
• korduvate ja täpsete liigutuste sooritamine
• korraga mitme asjaga tegelemine
• suurte jõudude sujuv ja ühtlane rakendamine
• tunnete ja tujude ignoreerimine
• loogika

1.2. Tehnika

Sarnaselt sõnaga süsteem on ka sõnal tehnika mitmeid eri tähendusi. Õpiku kontekstis mõistame tehnika all 
masinate, seadmete, mehhanismide jms kogumit üldises tähenduses. Mingi konkreetse masina või seadme 
nimetamine tehnikaks on taunitav. Taunitav on ka sõna tehnoloogia kasutamine tehnika sünonüümina. Mõiste 
tehnoloogia on sõna kreeka algupärast tulenevalt õpetus (-λογία) tehnikast ja seega tehnika osa. Rõhutamaks, 
et tehnoloogia on tehnika rakenduslik osa, kasutatakse mõnikord tehnoloogia asemel ka mõistet menetlusteh-
nika. Oluline on ka teadvustada, et tehnika ja tehnoloogia mõistete tähendus võõrkeeltes ei pruugi eesti keele-
ga kattuda. Näiteks inglise keeles on tehnika erinevate tähenduste jaoks kasutusel mõisted technics, techique, 
technology ja eningeering.

Lisaks tehnikale ja tehnoloogiale kasutatakse õpikus ka järgnevaid mõisteid:
Seadis /device, Gerät/ konstruktsioonilt terviklik, kuid iseseisvalt mittekasutatav seadme, aparaadi või 

masina osa.
Seade /device, unit, Gerät/ omavahel ühendatud seadiste või plokkide iseseisva otstarbega kogum.
Aparaat /instrument, apparatus, Apparat/ spetsiaalse otstarbega, harilikult kompaktse ja peenema ehitu-

sega seade.
Masin /machine, Maschine/ inimese kehalist või vaimset tööd kergendav ja tõhustav seade või seadmete 

kogum.
Mehhanism /mechanism, Mechanismus/ tehissüsteem, mis muundab vedavate lülide etteantud liikumise 

süsteemi veetavate lülide soovitavaks liikumiseks.
Söötmise, lüpsmise ja sõnnikukoristusega seotud tehnikaküsimusi vaadeldakse detailsemalt õpiku vasta-

vate peatükkide juures.

Autonoomsed, tehnika kontrollitavad süsteemid toimivad kõige paremini rutiinsete ülesannete korral 
(lüpsmine, söötmine, sõnnikueemaldus). Ootamatute ja ebaregulaarsete ülesannete täitmiseks (eelkõige tõr-
gete avastamiseks ja likvideerimiseks) sobib kõige paremini inimene. Andurite olemasolul reageerib tehnika 
küll veasignaalile kiiremini, kuid see eeldab, et andur on olemas ja töökorras ning on olemas veateatele vas-
tav eelprogrammeeritud tegevusjuhis.

Tehnikat juhib inimene, kuid see toimub kaudselt (nupud, kangid vms). Tagasiside saadakse kaudsete ku-
vaseadiste (näidikute, tulede vms) abil. Süsteemis kasutatav energia ja võimsus pärineb tehnikalt. Näiteks 
töötamine traktori või kombainiga.

Inimesel on käivitamise järgselt süsteemi üle minimaalne kontroll. Kuigi olemas on nii juht- kui kuvasea-
dised, on inimese ülesanne pigem jälgimine kui juhtimine. Süsteemis kasutatav energia ja võimus pärineb 
tehisobjektilt. Näiteks automaatlüpsisüsteem või söötmis- ja sõnnikueemaldusrobotid.

See, millise keerukusega süsteemi rakendada, sõltub püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalikest ülesan-
netest. Lähtuvalt ülesannete sisust tuleb otsustada, kas ülesannet (antud juhul tegevust, mille täitjaid on ainult 
üks) sobib paremini täitma inimene või tehnika, sest mõlemal on oma eelised (tabel 1.1).

Fitts list   
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1.4. Keskkond

1.4.1. Looduskeskkond
Põllumajandusloomade elutegevuse käigus eralduvad mitmed saasteained, millest olulisemad on metaan 
(CH4), dilämmastikoksiid (N2O) ja ammoniaak (NH3). Saasteainete keskkonda sattumine suurendab kasvu-
hoonegaaside mahtu ja võib põhjustada veekogude kinnikasvamist, mulla hapestumist ja liigirikkuse kadu. 
Seetõttu tuleb tagada vee, õhu ja pinnase kaitse. Seejuures on oluline käidelda jäätmeid viisil, mis hoiab ära 
saasteainete kandumise ühest keskkonnaelemendist, nagu vesi, õhk ja pinnas, teise. 

Veekogude ja põhjavee puhtuse kaitse ülesandega veeseadus seab piirangud loomapidamisele, sätestab 
sõnniku hoidmise nõuded ja seab tingimused kasutatava vee kasutusega kaasnevate kohustuste ja piirangute 
kohta. Teiste keskkonnaelementide korral eeldab tegevus atmosfääriõhu kaitse ja tööstusheite seadusest läh-
tuvalt teatud tootmismahtudest alatest vastavate lubade olemasolu (tabel 1.2).

Tabel 1.2. Tootmismahud, millest alates on nõutavad jäätmeluba, õhusaasteluba või kompleksluba (õpiku 
avaldamise seisuga); 1 – Vabariigi Valitsuse määrus nr 122; 2 – Keskkonnaministri määrus nr 67; 3 – Vabarii-
gi Valitsuse määrus nr 89; 4 – Vabariigi Valitsuse määrus nr 224; * – Veiste kasvatamisel arvutatakse veiste 
kohtade arv, kokku 300, kasutades järgmisi koefitsiente: piimalehma koht 1,0; ammlehma või lihaveise koht 
0,75; noorveise koht 0,5; vasika koht 0,25; ** – kui kasvatatakse vähemalt kahte tabelis esitatud veiste tüüpi, 
arvutatakse peetavate veiste arv kokku eeltoodud koefitsientide abil ja keskkonnamõju hindamise algatamise 
või algatamata jätmise kaalumise kohustuslikkus otsustatakse võrdluses piimalehmadele sätestatud künnis-
võimsusega.

 jäätmeluba1 õhusaasteluba2 kompleksluba3 keskkonnamõju hindamise 
eelhinnang4

Piimalehmad 300 300* 400 400...600**
Veised 400 400* – –
Ammlehmad – – 533 533...800**
Noorveised 600 600* 800 800...1200**
Vasikad – 1200* – –

Loomakohtade arv, millest alates on tarvis:
Loomad

1.3. Loom

Peamiselt keskendub õpik lehmadele (emane veis pärast esimest poegemist), sest nende pidamise tehnika ja 
tehnoloogia vallas on autoritel pikaajaline kogemus ja tähelepanekuid jagada rohkem. Veiste pidamise ees-
märgist ja veiste vanusest lähtuvalt eristatakse õigusaktides järgmiseid mõisteid:

• piimalehm ehk piimaveis ehk lüpsilehm /dairy cow, Milchkuh/ – piimatootmise eesmärgil peetav 
piimatõugu veis;

• ammlehm /suckler cow, Ammenkuh/ – veis, kelle kogu piimatoodangu kasutab ära vasikas;
• lihaveis /beef cattle, Rind/ – liha saamiseks kasvatatav veis;
• noorveis /heifer, Jungrind, Jungbulle/ – üle kaheksa kuu vana lehmmullikas kuni poegimiseni ja üle 

kaheksa kuu vanune pull;
• lehm- ja pullmullikas /calf, Fresser/ – noorveis vanuses 6…24 kuud või kuni poegimise või reali-

seerimiseni;
• vasikas /calf, Kalb/ – noorveis sünnist kuni kuuenda elukuu lõpuni.

Eelpool on mainitud, et loom on biotehnilises süsteemis võrdväärne süsteemi teiste osadega. Seega on 
süsteemi tõhusa toimimise huvides, et süsteemi haldaja omaks ettekujutust põllumajandusloomade liigiomas-
test vajadustest. Loomade liigiomaste vajaduste tagamine on eelduseks loomade heaolule. Loomade heaolu 
mõjutab sigivust ja pidamisviisidest tingitud haiguste kaudu ka piimatoodangut. Seega sõltub loomade hea-
olust ka süsteemi tõhusus. Samas on loomade heaolu tagamisel ka mitmeid eetilisi aspekte – mitte just alati 
ei suhtuta looma võrdselt teiste biotehnilise süsteemi elementidega. Loomade heaolu kohta saab eesti keeles 
üksikasjalikumat infot 2018. aastal ilmunud kõrgkooliõpikust „Loomade heaolu“.
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• müra
• vibratsioon
• ioniseeriv kiirgus
• mitteioniseeriv 

kiirgus
• elektromagnetväli
• õhu liikumise 

kiirus
• õhutemperatuur ja 

-niiskus
• kõrge või madal 

õhurõhk;
• masinate ja sead-

mete liikuvad või 
teravad osad

• valgustuse 
puudused, 

• kukkumis-, 
elektrilöögi- ja 
plahvatusoht 

• käideldavad 
ohtlikud 
kemikaalid ja neid 
sisaldavad 
materjalid

• mikroorganismid 
(bakterid, seened 
viirused, jm)

• geneetiliselt 
muundatud mik-
roorganismid

• rakukultuurid
• inimese endo- ja 

eksoparasiidid
• bioloogiliselt 

aktiivsed 
ained 

• füüsilise töö 
raskus

• sama tüüpi liigu-
tuste kordumine

• üleväsimust 
põhjustavad 
sundasendid ja 
-liigutused

• õnnetus- või vägi-
vallaohuga töö

• ebavõrdne 
kohtlemine

• kiusamine ja 
ahistamine tööl

• töötaja võimetele 
mittevastav töö

• pikaajaline
töötamine üksinda

• monotoonne töö

Füüsikalised Keemilised Bioloogilised Füsioloogilised Psühhosotsiaalsed

Joonis 1.2. Töökeskkonna ohutegurite liigitus.

Looduskeskkonna kaitsmise seisukohast tuleb meetmeid saasteainete keskkonda sattumise vältimiseks 
rakendada ennetavalt. Selle jaoks peab ettevõte kasutama parimat võimalikku tehnikat (PVT) ja jälgima 
head põllumajandustava (juhised ja õigusaktidega määratud keskkonnanõuded).

PVT-viitedokument, PVT-järeldused, 
Hea põllumajandustava

1.4.2. Töökeskkond
Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab ja kus toimivad töökeskkonna ohutegurid, mille moodus-
tab füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste, füsioloogiliste ja psühhosotsiaalsete tegurite kompleks (joonis 1.2). 
Selleks et need tegurid ei ohustaks töötaja elu ega tervist, on tööandjale pandud Töötervishoiu ja tööohutu-
se seadusega (TTOS) kohustus korraldada töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töö-
keskkonna ohutegurid ja hinnatakse riski töötaja tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi tulemuste alusel koos-
tatakse tegevuskava töökorralduslike, meditsiiniliste ja tehniliste abinõudega, mille rakendamisel saab töötaja 
teha tööd tervist ohtu seadmata.
Töökeskkonna ohutegurite piirnormid ja parameetrite mõõtmise kord on reguleeritud Vabariigi Valitsuse 
määrustega. Õigusaktidega sätestatu on inimese vajaduste miinimumtase ja nende nõuete täitmine on kohus-
tuslik. Inimese vajadusi ja inimvõimete piire mittearvestav töökeskkond võib põhjustada tööõnnetusi (vahe-
tu sündmus) või tööga seotud haigusi (kujunevad aja jooksul). Tööõnnetused ja tööga seotud haigused on 
indiviidi tasandil tragöödia, kuid ühiskonna tasandil arvestatav kulu (maailma mastaabis räägitakse 3…4% 
riikide sisemajanduse kogutoodangust). Seetõttu on omal kohal töökeskkonna riiklik järelevalve, mida Eestis 
korraldab Tööinspektsioon. Tööinspektsioon koostab igal aastal ülevaate Eesti töökeskkonnast. Näiteks 2018. 
aasta kokkuvõttest ilmneb, et vaid 3% tööjõust töötavad põllumajandusvaldkonna ettevõtetes, kuid tööõnne-
tuste suhtarv (õnnetusi 100 000 töötaja kohta) on keskmisest märgatavalt suurem. Kuna hõivatus põllumajan-
duses pigem väheneb ja tööõnnetuste hulk põllumajanduses on viimastel aastatel järjest suurenenud, siis on 
senise olukorra jätkumisel tööõnnetuste esinemissageduse märgatav suurenemine paratamatus.

Tööõnnetuste levimus ja dünaamika 
Eesti põllumajanduses
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1.5. Inimkesksus ja ergonoomika

1.5.1. Ergonoomika mõiste
Kui ettevõte suhtub töökeskkonna parendamisse kui investeeringusse, siis on mõistlik seada eesmärk töö-
tervishoiu ja tööohutuse seadusega sätestatud miinimumist kaugemale. Sel juhul tuleb appi rakendusteadus 
ergonoomika. Ergonoomika mõiste juurde jõudsid iseseisvalt Wojciech Jastrzębowski aastal 1857 ja K. F. 
Hywel Murrell aastal 1949, tuletades mõiste kreekakeelsetest sõnadest ἔργον (töö) ja νομός (seadus, reegel 
või tava). Nüüdisaegse arusaama järgi tegeleb ergonoomika inimese jaoks kõige soodsamate tööviiside, -va-
hendite ja –keskkonna loomisega. Selle jaoks kogutakse andmeid inimese vajaduste, võimete ja piirangute 
kohta, uuritakse, kuidas mõjutavad üksteist biotehnilise süsteemi osad, ja rakendatakse saadud teavet teatud 
meetodite ja põhimõtete alusel.

Kaks olulisemat ergonoomika põhimõtet on kriteeriumipõhine hindamine ja inimkesksus. Inimkesksus 
tähendab, et süsteemi, teenuse või toote omadustega sobivate inimeste otsimise või valimise asemel tuleb ini-
mese poolt loodud objektid ehk tehnika kohandada selle eeldatava kasutaja või operaatoriga. Kohandamine 
on võimalik vaid juhul, kui arvestatakse 1) eeldatava kasutaja või operaatori omadustega, 2) süsteemi, teenu-
se või toote eesmärgi või oodatava tulemusega ja 3) keskkonnaga, mis süsteemi, teenust või toodet ümbrit-
seb.

Eeldatava kasutaja omaduste alla kuuluvad esiteks antropomeetrilised näitajad (kasv, liikuvusulatus, ke-
haosade ümbermõõdud, jõud ja kehamass) ja teiseks populatsioonistereotüübid. Kui protsessid ei ole auto-
matiseeritud, tuleb inimesel tehnikat juhtida. Selleks et juhtimine oleks kergesti omandatav ja tehtav, peavad 
juht- ja kuvaseadised olema intuitiivselt mõistetavad. Lihtsalt juhitavate seadmete valmistamiseks peab inse-
ner teadma, millisel viisil kasutaja ootab juht- ja kuvaseadised töötavat. Kui kasutaja ootused ei lange kokku 
inseneri nägemusega, tuleb teha täiendavaid kulutusi väljaõppele, kuid ka väljaõppe saanud tööaja võib krii-
siolukorras instinktiivselt tegutsedes eksida. Seetõttu on tehnika loomisel oluline teha kindlaks potentsiaalse-
te kasutajate seas domineerivad eelistused ehk populatsioonistereotüübid.

Antropomeetrilised näitajad (nt kasv või käte ulatus) võivad piirata süsteemi, teenuse või toote kasutajas-
konda. Väiksemat kasvu inimesed ei pruugi ulatuda juhtseadiseid kasutama või kuvaseadiselt infot lugema. 
Suuremat kasvu inimesed ei pruugi kabiinidesse või teenindusavadesse ära mahtuda. Taoliste probleemide 
vältimiseks tuleb esiteks teada, millised inimese mõõtmed on süsteemi, teenuse või toote kasutamiseks krii-
tilised, ja teiseks tuleb teada, millistest andmebaasidest inimese mõõtmeid otsida. Kuid ka sellest võib olla 
vähe. Ekslik on arvata, et üks eseme suurus sobib kõigile. Pigem tuleb arvestada, et esemeid võib olla vaja 
erinevas suuruses (nt kindad) või reguleerimise võimalusega (nt juhiiste). 

Arvestamata ei saa jätta ka keskkonda. Ergonoomika tähenduses on keskkonna mõiste liigendatud (joonis 
1.3). Eristatakse nelja tasandit: töötamiskoht, töökeskkond, organisatsioon ja ühiskond. Kui peatüki alguses 
käsitleti biotehnilist süsteemi kui jadasüsteemi, siis ergonoomika vaatab seda süsteemi pigem rööpselt ja ini-

Peamiselt (ca ⅔) juhtuvad põllumajandusvaldkonnas tööõnnetused meestega. Põhjuseks nii soopõhised 
erisused tööülesannete sisus kui ka suhtumine ohutuskultuuri (ettevõttesiseste väärtuste, normide, oskuste, 
hoiakute ja tavade kogum). Tegevusvaldkondade üleselt juhtub arvestatav osa kõikidest tööõnnetustest (kuni 
⅓) töötajatega, kes on oma tööd teinud vähem kui aasta. See näitab, kui oluline on töötaja teadlikkus töö-
keskkonnas toimivatest ohuteguritest.

Tööandja peab töötajale riskianalüüsi tutvustama, juhendama töötajat enne tööle asumist ja korraldama 
töötajale töökohal väljaõppe ohutute töövõtete omandamiseks (TTOS). Tööandja võib töötaja lubada tööle 
alles siis, kui on veendunud, et töötaja tunneb ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ning oskab 
ohutuid töövõtteid praktikas rakendada. Paljud tööõnnetused on välditavad, kui töötaja ja tööandja teevad 
töökeskkonna edendamiseks koostööd. Peamised põllumajandusvaldkonna tööõnnetuste põhjused on 1) ko-
mistamine, kukkumine või libisemine, 2) masinad ja seadmed ja 3) loomade põhjustatud vigastused. Kui 
ettevõttes on paigas töötervishoiu ja tööohutuse reeglid ja toimub vastastikune kitsaskohtadele tähelepanu 
juhtimine, on olemas eeldused suure osa nende õnnetuste vältimiseks. Ülesanne õppijale: millisesse joonisel 
1.2 toodud töökeskkonna ohutegurite gruppi kuuluvad põllumajandusvaldkonna tööõnnetuste peamised põh-
jused?

Töökeskkonnajuhend:  
Põllumajandus, metsandus ja kalandus
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Joonis 1.3. Süsteem inimene-masin-keskkond.

mesekeskselt, st inimene puutub paratamatult kokku kõikide süsteemi osadega. Loom taandub ergonoomika 
tähenduses töökeskkonna ohuteguriks, sest nagu ennist selgus, moodustavad olulise osa põllumajandustöö-
tajate tööõnnetustest loomade põhjustatud vigastused. Joonisel 1.3 toodud skeem iseloomustab ka seda, kui 
lihtne on süsteemis teha parendusi. Liikudes skeemil seest väljapoole, väheneb võimalus jõudlust pärssivaid 
tegureid muuta. Kõige välisema osa moodustab ühiskond, mis oma tavade, hoiakute ja regulatsioonidega 
loob reeglistiku süsteemi toimimiseks. Reegleid võidakse täpsustada ettevõtte ehk organisatsiooni tasandil. 
Sellel tasandil on reguleeritud töökorraldus, aga sellele tasandile kuuluvad ka ettevõtte personali, töökesk-
konda, tehnikat ja looduskeskkonda puudutavad strateegiad. Töökeskkonna all mõeldakse jätkuvalt füüsika-
liste, keemiliste, bioloogiliste, füsioloogiliste ja psühhosotsiaalsete tegurite kompleksi (joonis 1.2). Ettevõttes 
võib olla mitmeid tootmisüksusi, milles toimivad töökeskkonna ohutegurid ei pruugi olla samad. Töökesk-
konnas võib olla mitmeid töötamiskohti, mis erinevad üksteisest eelkõige tehnika ja töövahendite poolest. 

Teine keskne ergonoomika põhimõte on kriteeriumipõhine hindamine. See tähendab, et kõikide too-
dete, teenuste ja süsteemide hindamine peab põhinema ergonoomilisuse kriteeriumitel sõltumata sellest, kas 
ergonoomika põhimõtteid on disainiprotsessis arvestatud või mitte. Ergonoomilisuse kriteeriumid võivad olla 
seotud inimese jõudluse, tervise, ohutuse ja mugavusega. Tehnika puhul tuleb ergonoomilisuse üle otsustami-
seks leida inimese ja tehnika kokkupuute kohad. Jooniselt 1.3 ilmneb, et neid on kaks – juht- ja kuvaseadised. 
Juhtseadistele tuleb anda kuju ja paigutus, mis vastab inimese parameetritele. Kuvaseadise suurus, kuju, pai-
gutus ja funktsioon peab vastama nii inimese mõõtmetele (antropomeetrilistele parameetritele), et ta kuvasea-
dist üldse näeks, kui ka inimese kognitiivsetele võimetele, et ta jõuaks infot vastu võtta, seda töödelda ning 
tõlgendada ja langetada selle põhjal õigeid otsuseid. 
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Joonis 1.4. Ergonoomilisuse kriteeriumite omavaheline seos: a) optimistlik lähenemine, b) skeptiline lähene-
mine.Joonis 1.4.

Ohutus

Tervis

Mugavus

Efektiivsus

Efektiivsus

Ohutus

Tervis

Mugavus
a) b)

Ergonoomilisuse kriteeriume, nagu jõudlus, tervis, ohutus ja mugavus, kasutatakse ka ergonoomika ees-
märkide kirjeldamiseks. Ergonoomika eesmärgiks on suurendada inimese heaolu ja optimeerida kogu ini-
mene-masin-keskkond süsteemi suutlikkust, kuid ei olda päris ühele meelel selles, kas süsteemi suutlikkus, 
mida võib nimetada ka efektiivsuseks, on inimese heaolu tagajärg või eeldus. Joonis 1.4 kirjeldab arusaama 
mõlemast lähenemisviisist.

Variandi a loogika ütleb, et kõige alus on ohutus, st tööõnnetuste vältimine. Ohutus töökeskkonnas on 
oluline tagada töötajate tervise säilimine, st ennetada kutsehaiguste teket. Töökeskkonnas, kus on ohutu ja 
töö tervist ei kurna, on oluline tagada tööülesannete mugav täitmine, et häirivad tegurid töötaja jõudlust ei 
pärsiks. Efektiivsus on variandis a ohutu tervist säästva ja mugava töökeskkonna tagajärg. Variandis b balans-
seeritakse efektiivsuse ja ülejäänud ergonoomilisuse kriteeriumite vahel. Tööohutusse, töötervishoidu ja mu-
gavusse suunatakse ainult nii palju vahendeid, kui on vajalik efektiivsuse tõstmiseks. 

Efektiivsuse tõstmiseks on vaja esmalt leida probleemsed protseduurid, töötamiskohad, masinad või sea-
dised. Nii probleemide tuvastamisel kui lahendamisel vajatakse sageli veidi spetsiifi lisemate oskustega ergo-
noomikaspetsialisti. Rahvusvahelise kokkuleppega eristatakse kolme ergonoomika alamvaldkonda: 

Füüsiline (kehaline) ergonoomika keskendub anatoomiast, antropomeetriast, füsioloogiast ja biomehaa-
nikast lähtuvate tegurite seostele füüsilise aktiivsusega. Märksõnadeks on tööasendid, raskuste teisaldamine, 
korduvliigutused, ülekoormushaigused ja objektide asetus töötamiskohal.

Kognitiivne (tunnetuslik) ergonoomika keskendub vaimsete protsesside (taju, mälu, info töötlemine ja 
õppimine) mõjule inimene-masin-keskkond süsteemis. Märksõnadeks on vaimne töökoormus, otsuste lange-
tamine, inimese ja arvuti tööülesannete ühildamine, töökindlus, tööstress ja väljaõpe.

Organisatsiooniline ergonoomika keskendub sotsiotehniliste süsteemide (organisatsiooni struktuuriük-
suste, protsesside ja poliitika) optimeerimisele. Märksõnadeks on töö ja tööaja kujundamine, meeskonnatöö, 
töötajate kaasamine, organisatsioonikultuur, kaugtöö ja kvaliteedijuhtimine.

Ergonoomika valdkonnas lahendatavate probleemide keerukus eeldab sageli vähemalt kahe eeltoodud 
alamvaldkonna teadmisi. Seetõttu on otstarbekam ergonoomikaküsimusi analüüsida pigem selle alusel, kas 
probleem on esemega või tegevusega, ja jaotada ergonoomika hoopis toote ja tootmise ergonoomikaks.

1.5.2. Tootmisergonoomika
Põllumajandustöid peetakse hoolimata üleminekust suurema keerukusega süsteemidele endiselt füüsiliselt 
koormavaks. Iseloomulik on ka see, et teatud hooaegadel suureneb töömaht märgatavalt, mis võib mõjutada 
ka töötaja tervist. Seetõttu vaatame järgnevalt, milliseid juhiseid annab ergonoomika töökoormusega toime-
tulekuks. Töökoormusena mõistetakse kõikide tegurite summat, mis mõjutab töötaja füüsilist või vaimset 
seisundit. See, kuidas inimese organism töökoormusele reageerib, mõjutab tema võimet teha tööd.

Võime teha kestvalt füüsilist tööd sõltub inimese hapniku tarbimise võimest (südame löögi maht + kop-
sumaht + lihaste võime hapnikku kasutada). Selleks et inimene jõuaks teha füüsilist tööd kogu 8 h tööpäeva, 
ei tohi päeva keskmine hapniku tarbimise määr ületada 30…35% hapniku tarbimise võimest (VO2 max). Piiri 
ületades (joonis 1.5) tekib kurnatus või tehakse koormusega toimetulekuks omal algatusel puhkepause. Hap-
nikutarbimine on seotud südame löögisagedusega, mida on nüüdisajal lihtne mõõta.
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Seetõttu hinnatakse töökoormust sageli töötaja pulsi alusel. Üks levinud viis pulsi tõlgendamiseks on ska-
leerida tööpulss vahemikku puhkepulsist suurima võimaliku pulsini (viimane saadakse, kui tegurist 220 lahu-
tada inimese vanus). Sageli kasutatakse pulsi tõlgendamiseks kirjandusest võetud tabeleid ja regressioonivõr-
randeid. 

Põllumajandustöötajate töökoormust on Eesti Maaülikoolis põhjalikult uuritud professor Boris Reppo 
eestvedamisel. Pulsimõõtmiste põhjal on võimalik anda hinnang ja võrrelda nt loomade pidamise viise ja 
leida nendest inimese seisukohalt sobivaim. Enne mehhaniseerimist olid piimafarmi kolm kõige suurema 
koormusega tööoperatsiooni lüpsmine, söötmine ja sõnniku eemaldamine, seetõttu keskendub suur osa sellest 
õpikust neid operatsioone kergendavale tehnikale. Kuna hetkel valitseb Eesti põllumajanduses tööjõupuudus, 
on töötajaid füüsilist tööd nõudvate tööülesannete täitmiseks raske leida ja veel keerulisem neid tööl hoida. 
Sellest annavad aimu nt lüpsjatele pakutavad töötasud, mis ületavad märgatavalt Eesti keskmist. 

Energeetiline koormatus

Samas ei ole pulss parim töökoormuse indikaator iga tööülesande korral. Kui tööülesandes kasutatakse 
väiksemaid lihaseid (nt ülajäseme lihaseid) või kui lihasjõudu tuleb mõnda aega hoida, siis ei peegelda pulss 
ilmtingimata füüsilist koormust. Selliste ülesannete täitmisel tekkiv väsimus on lokaalse iseloomuga ja selles 
on lihtne ise veenduda, kui mõelda nt sisseoste täis kotiga koju kõndimise peale. Hoides kotti piisavalt kaua 
ühes käes, tekitab lihaste väsimine tahtmise kätt vahetada. Kunas soov tekib, sõltub teie lihasjõust ja sellest, 
kui suure osa lihasjõust kandami hoidmine nõuab. Jooniselt 1.6 ilmneb, et koormust, mis moodustab inimese 
lihasjõust poole, on võimalik hoida ca 1 min. Selleks et töö inimest ei koormaks, peab rakendatav lihasjõud 
jääma kindlasti alla 20% tema võimekusest, soovitatavalt isegi alla 12…14%. Inimese lihaste jõu ja tööüles-
andes rakendatud jõu mõõtmine eeldab spetsiaalset aparatuuri. Ergonoomid kasutavad staatilise iseloomuga 
tööülesannete hindamiseks dünamomeetriat, elektromüograafiat või subjektiivse hinnangu standardiseeritud 
meetodeid.

Lüpsirutiini osade (eel- ja järeldeso, nisade puhastamine, eellüps, lüpsiriista allapanek) elektromüograafi-
lised uuringud näitavad, et lüpsirutiin on paljude töötajate jaoks liiga koormav. Üheks enim pingutust nõud-
vaks tegevuseks on lüpsiriista allapanek. See, kui koormav lüpsiriista allapanek on, sõltub 1) lüpsiriista mas-
sist, 2) töötaja lihasjõust ja 3) töötaja asendist lehma suhtes. Töötaja lihasjõud sõltub vähemalt osaliselt ka 
töötaja soost, mistõttu pole imeks pandav, et on riike, kus lüpsjaametit peavad enamasti mehed. Samas väik-
sema massiga lüpsiriist kergendab tööd mõlemast soost lüpsjate jaoks. Arvestada tuleb seda, et lisaks lüpsi-
riistale (ca 3 kg) peab töötaja lüpsiriista alla panemisel hoidma üleval ka oma käsi (ülajäse moodustab ca 5% 
inimese kehamassist). See tähendab, et ka need lüpsirutiini osad, kus tehnikat pole hoida vaja, on õlavöötme-
lihastele koormavad ning vähese staažiga, kogenematute töötajate töökoormus on tõenäoliselt suurem kui vi-
lunud lüpsjal. Lüpsirutiini on võimalik kiirendada nt nisapuhasti /teat scrubber/ abil. Nisapuhasti täidab eel-
deso, nisade puhastamise ja eellüpsi funktsioone. Kuigi eelmainitud lüpsirutiini osade ühendamisega väheneb 
aeg, mil tuleb lihasjõudu rakendada, peab arvestama, et seadme (ca 1,5 kg) käes hoidmisega kaasneb mõne-
võrra suurem küünarvarre ja õlavöötme lihaste koormus, kui neid lüpsirutiini osi teha ilma nisapuhastita. 

Lihaste koormus sõltub paljuski ka tööasendist, sest kehaosadel on teatud mass. Kui tööasend viib keha-
osa tema neutraalasendist eemale, siis kaasneb sellega lihaste koormus. Tüüpiline on õlavöötmelihaste koor-
mus käte tõstmisel, seda eriti juhul, kui käsi on tõstetud õlast kõrgemale. Sellist liiki koormuse vältimiseks 

Joonis 1.5. Kurnatuse tekkeks kuluv aeg sõltuvalt 
hapniku (O2 ) tarbimise määrast.

Joonis 1.6. Lihasväsimuse tekkeks kuluv aeg sõltu-
valt jõu rakendamise määrast.
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tuleb töötamiskoht vastavalt kujundada. Rusikareegel ütleb, et lüpsja küünarnukk peaks olema pinnast, millel 
seisab lehm, 30 cm kõrgemal. Kui kõrgus on sellest väiksem, suureneb õlavöötme ja küünarnuki vaevuste 
tekke tõenäosus. Kui kõrgus on sellest suurem, siis suureneb alaselja, puusa ja põlvevaevuste tekke tõenäo-
sus. Kuna inimesed on üsna erinevat kasvu ja ka sama kasvu inimeste küünarnukikõrgus võib olla erinev, 
siis ainus võimalus tööd inimestele kohandada on teha lüpsiplatsi põrand tõstetavaks. Tähele tuleb panna aga 
seda, et tõstetavast põrandast pole kasu, kui üheaegselt töötavad väga erineva pikkusega lüpsjad. Seega on ka 
tehniliste lahenduste korral oluline roll töökorraldusel.

Töökorraldusel on oluline roll ka töö ja puhkeaja reguleerimisel. Ütleb ka vabasõna, et mis liigub, see 
kulub. Arvestada tuleb sellega ka töötamisel. Liigesed kehaosade vahel on võimelised taluma piiratud arvu 
korduvaid liigutusi. See, mitu kordust on liiges (aga ka lihas) võimeline taluma, sõltub muuhulgas liigutatava 
kehaosa massist. Nt sõrmed taluvad oluliselt rohkem liigutuste kordusi kui liigesed kaela- või õlavöötmes. 
Seetõttu on keskmisest riskitasemest põhjust rääkida siis, kui sõrmi liigutatakse tööpäevas >7300, rannet 
>3900 ja küürvart, õlavart või pead >950 korda. Kui tehnika puhul peetakse sarnastest kriteeriumitest rangelt 
kinni, siis inimese puhul paraku mitte. Üks põhjus on see, et tehnika hooldusvälp on reeglina lühem kui aeg, 
mis kulub töötaja ülekoormusest tingitud probleemide ilmnemiseni. Intensiivsema koormuse korral ilmnevad 
ülekoormusest tingitud vaevused kaela-, õla-, randme- või seljavaluna juba viie tööaasta jooksul, kuid üldju-
hul tehakse midagi märkamata tööd 10…15 aastat, kuni ühtäkki ilmnevad eelmainitud vaevused. Seejuures ei 
tarvitse töö sisu ega intensiivsus nende aastate jooksul muutuda. Põhjuseks on asjaolu, et ülekoormus tekitab 
lihastes ja liigestes kumulatiivse ehk kuhjuva toimega kahjustumise, mille tulemusena nende kudede tuge-
vuspiir väheneb. Tugevuspiiri vähenemisel väheneb ka koe võime töötsüklite hulka taluda ja kriitilise kordus-
te arvu ületamisel võib tekkida murd või rebend. Oma osa ülekoormusega seotud probleemide ennetamisel 
on nii füüsilise töö raskusel, rakendataval lihasjõul, kehaasendil, liigutuste kordumisel kui ka puhkepausidel. 
Rusikareegel soovitab füüsilise töö korral töö ja puhkuse suhet 5:1. Tööd ja puhkust võib rakendada makro-
pausidena – igas tunnis 50 min tööd ja 10 min puhkust või mikropausidena – igas minutis 50 s tööd ja 10 s 
puhkust. Praktikas sõltub režiim paljuski tehnoloogiast, mistõttu on tehnoloogia valikul inimese vajadustega 
arvestamiseks mõistlik konsulteerida enne valiku langetamist ergonoomi või tööfüsioterapeudiga. Ülekoor-
musega seotud vaevuste ennetamine  on kahtlemata oluline ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks. Aastatega, 
mis kulub ülekoormusega seotud vaevuste ilmnemiseks, on töötaja omandanud vilumuse ja oskused, mistõttu 
on töötaja asendamine problemaatiline. Arvestades, et nüüdisaegne tehnika nõuab sageli selle säästlikuks ka-
sutamiseks väljaõpet, on haiguspuhkusel oleva töötaja asendamine tööandjale igati kulukas. 

1.5.3. Tooteergonoomika
Ergonoomilisus on nüüdisajal üheks toote müügiargumendiks. Eelpool toodud ergonoomika definitsiooni 
põhjal on sellisel juhul tegemist inimese vajadusi arvestava tootega. Paraku on nii mõnegi sel viisil reklaa-
mitava toote ergonoomilisus kaheldav. Põllumajandusega seotud tehnika puhul peab esmalt küsima, kas te-
gemist on üldse inimesele mõeldud tootega. Loomasõbralik toode ei pruugi ilmtingimata olla inimsõbralik. 
Järgmisena tuleb küsida, millisel viisil inimene tootega kokku puutub või seda kasutab. Joonise 1.3 põhjal 
peab tähelepanu suunama eelkõige juhtimiseks ja info saamiseks mõeldud seadistele. On need kasutajasõb-
ralikud – kas nendega on füüsiliselt mugav ümber käia ja kas nende funktsioonid on mõistetavad? Nende 
küsimuste üle otsustamiseks tuleb lähtud ergonoomilisuse kriteeriumitest, mis võivad olla seotud inimese 
jõudluse, tervise, ohutuse ja mugavusega. Jõudluse kontekstis on olulised toote toimivus /effectiveness/ (mil-
lises ulatuses täidab toode talle seatud eesmärki) ja tõhusus /efficiency/ (eesmärgi täitmise ulatuse ja selleks 
kulutatud ressursside või pingutuse suhe). See, kui ruttu ettenähtud jõudlus saavutatakse, sõltub sellest, kui 
intuitiivne toote kasutamine on. Viimasest annab märku esimesel kasutamisel saavutatu. 

Toote- ja tootmisergonoomikas lähtuvad tervise ja mugavuse kriteeriumid sarnastest põhimõtetest. Peab 
ju tehnika inimvõimete pikendusena tööd lihtsustama, mitte seda raskemaks tegema. Ohukohaks on see, kui 
tehnika tundub tööd lihtsamaks tegevat, kuid suureneb mõne kehapiirkonna lokaalne koormus. Näiteks käsi-
tööriistade kasutamisega võivad kaasneda löökkoormused randmeliigeses ja ülekoormus sõrmedes (päästiku 
vajutamiseks vajalik jõud ja kordused). 



19 Biotehniline süsteem

Ülesanded
• Mõnikord peetakse biotehnilise süsteemi kõige olulisemaks osaks tehnikat. Arutle: 1) mis võivad olla 

selle põhjused? 2) kas mõne biotehnilise süsteemi osa teistest olulisemaks pidamine on õigustatud?
• Joonisel 1.3 kujutatud süsteem inimene-masin-keskkond on olemuselt kolmanda astme keerukusega 

süsteem. Milline näeks välja neljanda astme keerukusega süsteemi inimene-masin-keskkond skeem?
• Mõtle ühe loomakasvatusega seotud tööülesande peale. Milliste töökeskkonna ohuteguritega (joonis 

1.2) peab selle ülesande täitmisel arvestama?
• Leia internetist mõni põllumajandusega seotud toode, mille reklaamtekst ütleb, et tegemist on ergo-

noomilise tootega. Arutle, milles selle toote ergonoomilisus seisneb ja kas tegemist ikka on ergonoo-
milise tootega.
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2. Karjandus ja -tehnika

Arvo Leola

2.1. Üldist, eesmärk

„Põhimõttel on kaalu alles siis, kui kõht on täis.“ 
M. Twain

Kes seda kirjaniku suu läbi ütles, ei tea, aga tõde on selles sees. Kuigi ka täiskõhuga tegelaste põhimõtted 
pole sageli pädevad. Kõhtu aitab täita põllumajandus. Kuigi nimetus viitab põllu majandamisele, kuulub sin-
na ka lauda majandus ehk karjandus. See on inimese toiduahela üks oluline osa, sest mitte kõiki põllult saa-
davaid toiduaineid ei taha ta süüa, vaid väärindab suure osa nendest looma abil suupärasemaks. Rääkimata 
nendest materjalidest, mida inimene mingil juhul ei taha vahetult süüa (rohi, hein, põhk jms). Lisaks toidu 
toormele annab karjandus ka tehnilist tooret (nahk, vill, suled) ja energiat (orgaaniline väetis, biogaas, soo-
jus).

Põllumajandus, eriti aga karjandus, asub nn pingealal. Sektor varustab inimesi toiduga (ühe põllumajan-
dustöötaja poolt toodetu toidab ca 145 inimest), aga tihti kohtab nendes söönud inimestes negatiivset arva-
must põllumajanduse aadressil, eriti nendelt, kes pole ise põllul ja laudas käinud. Põhitootjad karjanduses on 
loomad. 

Üha enam jääb farmides vähemaks inimesi ja loomad suhtlevad masinatega rohkem iseseisvalt.

Loom
1. Loomakaitseseadus sätestab: Loom käesoleva seaduse tähenduses on imetaja, lind, roomaja, kahe-

paikne, kala või selgrootu. Põllumajandusloom käesoleva seaduse tähenduses on loomsete saaduste 
tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom. Käesoleva seaduse tähenduses loetakse põllumajandus-
loomaks ka hobuslane.

2. Meenutus autori konspektist. Loom on ühest või mitmest tugeva kestata rakust koosnev heterotroofne 
organism, kes vähemalt mõnes arengufaasis on kulgemisvõimeline. Loomale on omane paljunemis-
võime ja ta on ärritatav.“ (Viide allikale on kuhtunud, kuid seni pole olnud põhjust definitsioonis 
kahelda).

Karjandus tegelebki põllumajandusloomadega, seades põhieesmärgiks loomsete saaduste tootmise. See-
juures, aga eriti viimastel aastatel kõlama hakanud „loomade heaolu“ taustal peab arvestama ka muu definit-
sioonides tooduga. 

Sageli toonitatakse ka looma (lehma) viit vabadust, aga arusaamatul kombel eituse vormis.
• Nälja ja janu puudumine.
• Füüsilise ja kõrge temperatuuriga seotud ebamugavustunde puudumine.
• Valu, vigastuste ja haiguste puudumine.
• Hirmu ja kroonilise stressi vabadus.
• Vabadus käituda liigiomasel viisil.

Olgu siinkohal üle korratud sissejuhatuses esitatud karjandustehnika eesmärk – igakülgselt täita karjan-
duse vajadus töökindla, säästliku ja ohutu tehnikaga, s.o masinate ja seadmetega.

Selle eesmärgi täitmise ülesanded:
• koostöös loomakasvatajatega või nende lähteandmete alusel koostada vajalikud tehnoloogiad;
• täita koostatud tehnoloogiad parima võimaliku tehnikaga (PVT);
• korraldada parimal võimalikul moel seadmestatud tehnoloogia käit;
• kogemuste, täiendusõppe ja infokaeve alusel pidevalt arendada masintehnoloogiaid.

Nende ülesannete täitmisel saab eristada kahte põhietappi:
• mehhaniseerimine – masinate kasutamine inimese töö kergendamiseks;
• automatiseerimine – inimese kõrvaldamine otsesest tööst, füüsiline töö asendub järelevalve, juhtimi-

se ja organiseerimisega.
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2.2. Produktiivloomad: ressurss, toodang

Karjanduses kasutada olev elusressurss muutub pidevalt, kohati üsna märgatavalt. Selleks on majanduslikke, 
klimaatilisi ja poliitilisi põhjuseid. Tehnoloogia ja tehnika kujundamisel on vaja teada hetkeolukorda, aga 
ka tulevikusuundi. Viimaseid aitab seada tagasivaade. Eestis kasvatatavate produktiivloomade põhiliigid on 
loetletud tabelis 2.1.
Ülesanne õppijale. Täita tabelid 2.1 ja 2.2 nii, et andmeid oleks iga 10 aasta tagant. Võrrelda meie saavutusi 
teiste, täitmise ajal edukate või muidu õppijale huvi pakkuvate riikidega.

1930 2020
Veised: 253

piimalehmad 84
lihaveised 79

Sead 317
Hobused 5,7
Lambad 71
Kitsed 4,7
Kodulinnud: 2149

kanad 2055
Mesilaspered 49

Ühik 1930 2020
Kogutoodang

lehmapiim tuh tonni 847,8
sealiha tapakaalus tuh tonni 45
veiseliha tapakaalus tuh tonni 12,2
linnuliha tapakaalus tuh tonni 22
kanamunad tuh tk 159 312
lambavill tonni 107
mesi tuh tonni 1,2

Lehma väljalüps kg 9943
Kana munevus tk 296
Lamba villakus kg 1,5
Mesilasperelt mett kg 26

Tabel 2.1. Loomade arvud tuhandetes, Eestis

Tabel 2.2. Kogutoodang ja produktiivsus aastas, Eestis

Aasta

Aasta

Loomaliik

Suurus



22 Karjandus ja -tehnika

2.3. Ajalugu: lõastamata pidamine, mehhaniseerimine, automatiseerimine

Eesti talumees on alati olnud uuendusmeelne õppija ja teadmiste agar rakendaja. Seda kinnitavad rohkearvu-
lised artiklid põllutööajakirjades. Nii kirjutas näiteks A. Volberg 1939. aastal „Talutööde mehhaniseerimine 
ja ratsionaliseerimine“: „Kui vool on sees, siis tuleb kõigepealt veepumpamine elektrimootorile seada. Pa-
remais ja suuremais karjades on mõeldav ka lüpsimasina kasutamine. Edasi saab käivitada hekslimasina …. 
Ka turbapurustamist on võimalik elektrijõul toimetada. Tulevikus on mõeldavad ka elektrijõul töötavad ven-
tilaatorid ja veesoojendajad, piimajahutajad jne.“ Ka rasketel aegadel jätkus õpetust. „Tuleb meeles pidada, 
et mitte kõiki sööti, mis järgnevas loetletud sobivuse seisukohalt, lindudele ei saa sõjaolukorras sööta.“ – 
1943. a „Kanakasvatus“.

Talumeeste õpetamist peeti oluliseks ka ülikoolis. 1930ndatel luges Theodor Pool Tartu Ülikoolis ainet 
„Talutööde ratsionaliseerimise õpetus“. Kui tänapäeval rõhutatakse uuenduste tunnussõnu täppisviljelus ja 
täppispidamine, siis talumees on ammustest aegadest jälginud samu põhimõtteid, ainult töövahendid on ol-
nud teised. 

Üks näide. 1943. aastal avaldas „Kanakasvatus“ linnukasvatuse edu alused:
• tarvita lindudele mugavaid ruume,
• pea kanu heas meeleolus,
• hävita parasiite,
• pea ainult puhast tõugu,
• areta õieti,
• praagi korrapäraselt,
• hauta tibud varakult,
• sööda tasakaalustatud ratsiooni,
• anna sööta küllaldaselt,
• tooda hea kvaliteediga mune,
• turusta ärimehelikult,
• loe linnukasvatuse kirjandust,
• ühine organisatsiooniga.

Karjanduses ja karjandustehnikas ei ole täna vaja eriliselt rõhutada eraldi teemana täppispidamist, sest 
suures osas on kogu tootmine iseloomustatav liitega täppis-. Sama on säästliku tootmisega. Niinimetatud tim-
mitud tootmise autoriteks pakutakse Toyotat ja teisigi tänapäeva hiiglasi, aga meie talumees on alati järginud 
samu põhimõtteid. Kui ka mingil ajal raisati, siis mitte tõsiste talumeeste poolt.

Kokkuvõtteks. Mõiste „talupoja tarkus“ kehtib, aga tihti kasutatakse seda vastutustundetult.
Järgnevas aegreas on esitatud mõned uuenduslikud hetked Eesti karjanduses.

1911   puhaslaut
1922   silohoidla
1923   kultuurkoplid
1936   eraldi noorkarjalaut
1936   veetorn
1937   lüpsikarjalauta ameerika söödalavad ja     
           ameerika ranglõõg
1938   masinlüps
1939   elektrikarjus
1963   torusselüps
1970   lehmade lõastamata pidamine
1972   veiste „suurfarm“
1973   6-korruseline seafarm
1979   sõnnikukeldriga lehmalaut
2002   300-kohaline „külmlaut“ veistele
2006   lüpsirobot
2015   lägaimur
2015   mobiilne söödarobot
2017   robotlüpsikarussell
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Tehnika areng on kiire, sest see peab rahuldama üha mugavamaks muutuvaid kasutajaid ja kindlustama 
nende püsimise uuendusmeelsete tootjatena konkurentsis. Seejuures peab unistama suurelt ja julgelt. Väike 
näide ka meie ülikoolist. Kui zooinseneri eriala tudeng joonistas 1962. aastal „Loomapidamise mehhanisee-
rimise“ tunnis ideekavandi masinast, mis imes sõnnikut (joonis 2.1), siis kaaslased naersid. Täna töötavad 
imurid ka meie lautades. (Zooinsenerist sai aga ajakirjanik!)

Karjandustehnika arengu põhietappide vahele täpset ajalist piiri tõmmata ei saa, aga täna võib öelda, et 
karjandus on mehhaniseeritud ja tuntavas osas ka automatiseeritud.

A

C

B

Joonis 2.1. Sõnnikuimurid: A – üliõpilase ideekavand 1962, B – veetav sõnniku imur MaxiVac (Greyston),  
C – liikur-imur Mensch (Mench Mfg).
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2.4. Tänapäev: täppispidamine, karja ohjamine

Tänane olukord. 
• Piimatoodanguga on Eesti Euroopa tipus: 2020. aastal oli keskmine toodang lehma kohta 10 114 kg. 
• Loomade aretus on tipptasemel: geeniuuringutega määratakse kindlaks potentsiaalse vasika ema pa-

rameetrid: poegimiskergus, udara ja nisade kuju, piimajõudlus, skeleti tugevus jms. 
• Tootmist ohjab karjahaldussüsteem: iga loom kannab kaasas oma ID-d, mille alusel teda teeninda-

takse ja tulemused selguvad reaalajas või salvestatakse järgnevaks töötluseks. Üha enam suureneb 
looma enda osa tehnoloogia juhtimisel.

• Looma jälgitakse/jälitatakse mitte ainult paiksete lokaatoritega, vaid ka globaalses süsteemis (GPS).
• Seadmeid juhitakse eemalt: üle Interneti, taskutelefonist. Masinad alluvad karjaohjamissüsteemi kor-

raldustele, mis põhinevad suuresti nendelt samadelt seadmetelt saadud infole. 

Täppispidamine /precision farming/
Täppispidamise kandvad põhimõtted on: 

• täpne,
• individuaalne,
• viivituseta, 
• loomale orienteeritud.

Kui meenutada veiste lõas pidamise aegu, siis seal valitses ka individuaalne kohtlemine. Igal lehmal oli 
oma ase ja selle juures sõimevõrel nimesilt vajalike andmetega. Sellele kanti ka jooksvat infot. Taoline koht-
kindel pidamine võimaldas loomi individuaalselt sööta ja ka lüpsta. Iseasi, kui täpsed olid talitajad ja tööva-
hendid. Informatsiooni hankijaks olid enamasti lüpsja ja karjak. Lõastamata pidamisele üleminekul loomade 
individuaalsus kadus, võimalik oli keskenduda mingile osale karjast, rühmale. Tehti katseid sööta lehmi indi-
viduaalselt, vastavalt toodangule, jõusöödaautomaatidest ja lüpsiplatsil. Automaatlüpsi rakendamine tõi aga 
uuel tasemel tagasi looma individuaalse kohtlemise võimaluse. 

Karja ohjamise süsteem on täppispidamise töövahend. Süsteemis on kolm tasandit: strateegiline, takti-
kaline ja operatiivne. Karjandustehnika kontekstis on enim siduv operatiivne tasand, sest see hõlmab farmi 
igapäevase toimimise korraldamist. Lehma signaalide tõlgendamine tema tervise, heaolu, toitumuse ja toot-
mise seisukohalt ning nende kasutamine ohjamise sisenditena.

Sea- ja linnukasvatuses on automaatne tootmine rakendatud valdavalt rühmatasandil. Isendite individuaal-
ne kohtlemine on võimalik, näiteks emiste puhul. Piimakarjakasvatuses võimaldas täisautomaatse lüpsisead-
me kasutuselevõtt viia karjapidamise uuele tasemele. Inimene taandub üha enam otsesest talitustööst. See-
juures tuleb tahes-tahtmata minna kompromissile tööandja (inimene) ja töövõtja (lehm) vahel. Bioloogilises 
mõttes peab olema koostöö looma ja inimese vahel. Inimeste poolt koostatud tootmistehnoloogiad peavad ar-
vestama loomade liigiomaseid iseärasusi. Lehmade kõrget toodanguvõimet tuleb toetada, kujundades nendele 
bioloogilistele vajadustele vastava keskkonna. Automaatlüpsiga lauda kujundus ja töökorraldus on eelduseks 
nii talitustööde automatiseerimisele kui loomade heaolule. Süsteem loob kõikidele loomadele, sõltumata nen-
de asendist karjahierarhias, võimalikult võrdsed võimalused loomalikuks tööks. 

Tagasivaatena talitustööde automatiseerimisele on teada, et söötmissüsteeme rakendati Põhja-Ameerikas 
juba 1979. aastal. Tundmatu ei olnud teema ka Eestis ja EPA-s, kus Märja katselaudas tegeles 1980-ndatel 
tehnoloogia töögrupp rektor Arnold Rüütli juhtimisel täppispidamise ja selvetehnoloogiatega.

Piimakarja ohjamissüsteemi /Dairy Farm Management/ (joonis 2.2) südameks on lüpsisüsteem (ALS  au-
tomaatlüpsisüsteem), millelt saadakse põhiline juhtimiseks vajalik informatsioon nii piima kui lehma kohta. 
Protsessorisse ja juhtarvutisse koondub teave ka teistelt tajuritelt laudas (temperatuur, niiskus, loomade kaal 
jpm). Süsteem on ühenduses tugibaasidega (hooldus- ning nõustamisettevõtted jt) ning alati on võimalik väl-
ja kutsuda vajalikku informatsiooni. Süsteem võimaldab luua farmis terviktehnoloogia, mis korraldab kõiki 
toiminguid: lüpsi, söömist, joomist, puhkamist, liikumist, seemendamist jne. See annab inimesele suurema 
sõltumatuse, võimaldab lahendada sotsiaalseid ja muid pidevas intensiivses tootmises teravnevaid küsimusi. 
Samas on süsteem sedavõrd keerukas ja ettearvamatute vastumõjudega, et vajab väga tarka juhtimist.

Eelkirjeldatu on primitiivne ülevaade tegelikust karjaohjamissüsteemist. Pidevalt lisandub sinna mõni täp-
pistööriist, kas tajur või täitur (rakuloendur, aktiivsusmõõtur, toitumusekspert jpm).

Dairy Farm Management, Herd Navigator,  
Body Condition Scoring
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Automaatse karja ohjamise vältimatu eeltingimus on loomade automaatne tuvastamine /identifi tseerimi-
ne/. Tehnilise lahendusena on kasutusel transponderid. Need on looma registrinumbrit (ID) sisaldavad elekt-
roonilised andurid, mis on kinnitatud lehma kaelarihmale või kõrvalesta külge. Juba lähitulevikus asendavad 
neid nahaalused kiibid. Vajalikesse kohtadesse laudas paigutatud tuvastid loevad sisenenud või mööduva leh-
ma koodi, edastavad selle arvutisüsteemi ning järgneb vahetu sekkumine või info salvestus. Lehmade liiklus 
on üheks oluliseks automaatselt ohjatavaks toiminguks automaatlüpsiga laudas (vt jaotis Lehmade liiklus).

Joonis 2.2. Karja ohjamissüsteemi plokkskeem.
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3. Loomafarm

Arvo Leola

3.1. Üldist

Loomafarm on põllumajandusettevõtte (iseseisev) loomakasvatusüksus, mille töö eesmärgiks on loomsete 
saaduste tootmine. Mõjukama osa sellest moodustavad loomsed toiduained. Sõnal „farm“ oli aastaid tagasi 
üheselt arusaadav tähendus – mõeldi loomafarmi. Muutustega maaelus jõudis meile aga inglise kultuuriga 
maade mõju, kus farm on talundi sünonüüm. Nii on farm ka teraviljatootmise ettevõte: teraviljafarm ning 
veel: viinamarjafarm, seenefarm jne, aga ka teraviljakasvatus-linnufarm.

Täna kohtab veel ka mõistet „suurfarm“, mis on pigem jäänuk ENSV, kolhooside ja sovhooside ajast. 
Tollal kehtis ametlikult jaotus, kus alates 400 veisekohast nimetati üksust „suurfarmiks“. Tänapäeval sellist 
jaotust ei ole ja „suurfarm“ kasutatakse vaid üksuse nimes või pigem suurust rõhutades. Esimene veiste suur-
farm Eestis ehitati Valgamaal Laatres, kus esimene laut anti käiku novembris 1972. Neljanda laudaga jõudis 
farm 1980. aastal tollase seisuga plaanitud suurusse, 1800 lehmakohta. Seejärel oli Laatre farm huvipakkuv, 
sageli külastatav objekt tootjatele, aga ka üliõpilastele. Täna on Laatre – Laatre Piim – laiendatud-uuendatud 
ja jätkuvalt uudistamist pakkuv piimafarm, kus tallel suur kogemus piima tootmisest.

Ajaloolisel fotol on lautade ees, pildil paremal servas, näha tollal uudsed silotornid Vitkovice. 
Laatre Piim

Vaikimisi mõistetakse selles õpikus sõna „farm“ all loomafarmi. Farmil on piiratud, kinnine territoorium, 
millel on tootmiseks vajalikud ressursid ja taristu. Vastavalt oma eripärale saadab farm välja mitmesugust 
toodangut. Selle valmistamiseks on kohapeal loomad ja vastavalt vajadusele siseneb jooksev ressurss, pea-
miselt energia näol. Järgnevalt on lühidalt kommenteeritud mõningaid tootmisnüansse (joonis 3.2), enamikku 
käsitletakse aga õpikus üksikasjalikult edaspidi. Joonisel 3.2 kriipsjoonega ja järgnevas arutluses sulgudesse 
haaratud toimingud on omased vähestele farmidele.

Farmisisesed toimingud
• Loomade pidamine, elu- ja töötingimused, sh sisekliima, ravi.
• Toitmine: söötmine ja jootmine.
• Karja taastootmine. Suuremalt jaolt toodetakse järglasi kohapeal. Kari uueneb kiiresti: lüpsilehm on 

karjas enamasti kolm laktatsiooni, s.o 5 eluaastat, munakana muneb aasta, siga saab tapaküpseks 7 
kuuga jne. Täiendus tuuakse-ostetakse ka sisse: tibud, põrsad, vasikad, tiined mullikad jms.

• Toodangu kogumine ja hoidmine: lüpsmine, piimajahutus; munade kogumine, puhastamine, sorteeri-
mine, pakkimine.

• (Toodangu töötlemine: meierei, tapamaja, lihatööstus). Farmimeiereides valmistatakse oma piimast 
juustu, jogurteid, joogipiima jm. Sellega tegelevad väiksemad piimafarmid, kuni 200 lehma. Oma 
lihatööstus on mitmel seafarmil, aga ka vastupidi: lihatööstused omavad farme.

Talumeiereid, farmi lihatööstus

Joonis 3.1. Laatre suurfarm aastal 1980.
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• Heitmete kogumine ja hoidmine: sõnniku koristus, raiped. Raipeid ja muid loomseid jäätmeid käidel-
dakse vastavates ettevõtetes. Farmis tuleb need koguda ja nõuetekohaselt hoiustada.

Loomsete jäätmete käitlemine

• (Heitmete töötlus: sõnniku töötlus, haisu ja müra töötlus).
Põllumajanduslikud biogaasijaamaad

3.2. Liigid

Sisend
• Loomad/seeme. 
• Energia: õhk, soojus, kiirgus, vesi, sööt, elekter, tööjõud.
• Informatsioon ja teadmine: PRIA, EMÜ.

Väljund
• Loomad: elusloomad, liha.
• Toorpiim.
• Munad.
• Valmis- või pooltoode: piimatooted, liha, vill, nahad.
• Heitmed: sõnnik, (digestaat, kompost), raiped, müra, gaasid, olme- ja tootmisjäätmed. 
• Informatsioon: PRIA, PJK, õppeklassid, külastuskeskused.

Farmide korrektse liigituse koostamine on keerukas. Liigitamisel on võimalik aluseks võtta loomaliik, tege-
vussuund, spetsialiseerumine jm. Mõistele „farmi“ kohtab järgmisi täpsustavaid täiendeid.

• Tootmis-
• Tõu-
• Paljundus-
• Show- 
• Elamus-
• Öko- /mahe-
• Veise-
• Sea-
• Linnu-

Joonis 3.2.

LOOMADE
pidamine, toitmine, 

taastootmine

TOODANGU
kogumine ja hoidmine

TOODANGU töötlemine

FARM

SISEND

LOOMAD/SEEME

INFO

LOOMAD

TOORPIIM 

VALMIS- VÕI 
POOLTOODE

VÄLJUND

INFO

MUNAD

Joonis 3.2. Farmi käidumudel.

• Lamba-kitse-
• Hobuse-
• Lehma- /Piima-
• Nuuma- 
• Lihaveise-
• Täistsükliline
• Noorkarja-
• Koos sisse – koos välja
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Joonis 3.4. Männiku lihaveisefarm, Lääne-Virumaa.
Männiku lihaveisefarm, Mapri ehitus

Tavakohaste farmide nimistusse (veise, sea, lamba, …) on ilmunud elamusi pakkuvad ettevõtted. Ka nen-
del on oma osa põllumajandusharituse teel. Liide öko/mahe võib lisanduda kõikide loomaliikide farmidele. 

Järgnevatel joonistel on vaated Eesti loomafarmidele. Üksikasjalikku selgitust neile siinkohal lisatud pole, 
sest need pildid jäävad põhjaks õppijale, kes õpikuga lõpule jõudis. Ülesanne on kirjas tagapool, aga etterut-
tavalt: nendele joonistele tuleb koostada selgitus (eksplikatsioon-spetsifikatsioon).

Piimafarmi põhitoodang on toorpiim. Toorpiim juhul, kui farmis pole oma piimatööstust. Sõltuvalt farmi 
spetsialiseerumisest on väljundiks ka loomad: lihaks/eluks. Joonisel 3.2 esiplaanil nähtav biogaasijaam viitab 
ka energia müügile. Farmi territooriumilt viiakse ära ka sõnnik või biogaasijaama jäägid – digestaat ning 
heitmed. Mahukaim sisse toodav kaup on sööt. Mahukas sööt (silo, koresööt) püütakse säilitada farmi terri-
tooriumil pikemaks perioodiks. 

Lihaveisefarm (joonis 3.4) on spetsialiseerunud veiseliha tootmisele. Elanikkonna jõukuse kasv võimal-
dab valida ja toiduks eelistatakse lihaveist. Eestis oli 2020. aastal 87 000 lihaveist, nendest 33 000 amme. 
Esindatud oli 17 tõugu, nendest levinumad Hereford, Aberdiin-angus, Limusiin, Simmental, Šarolee.

Seafarmi (joonis 3.5) lõppeesmärk on liha tootmine. Osa farme toimib täistsüklilistena, ise toodetakse 
põrsad ja realiseeritakse need nuumikutena. Intensiivses tootmises ja riskide hajutamiseks rakendatakse sage-
li spetsialiseerumist: ühed toodavad põrsaid, teised kasvatavad neid võõrdepõrsastena ja kolmandad nuuma-
vad sead tapaküpseks.

Joonis 3.3. Siimani piimafarm, Koksvere, Viljandimaa.
Siimani piimafarm
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Viiratsis ka tänapäeval töötav seafarm rajati tollases kosmonaut Juri Gagarini nimelise Näidissovhoosis 1974. 
aastal ja kandis nime EKSEKO (Eksperimentaalne Sealihatootmise Kombinaat). Kuuekorruseline sigala oli ette 
nähtud 54 000 seale. Tänaseks on farmi rekonstrueeritud ja laiendatud. Baltikumi suurimas täistsükliga ehk lõ-
petatud tootmisega farmis on 75 000 siga ja aastas sünnib seal ca 200 000 põrsast. Kohapeal ei nuumata kõiki 
põrsaid, vaid osa suunatakse võõrdepõrsastena tütarettevõtetesse. 

Ekseko, Viiratsi,

Linnufarmidest on enamik kanafarmid. Need on tootmiselt spetsialiseerunud: munakanalad (joonis 3.6) too-
davad mune ja lihakanalad linnu- ehk broileriliha. Sanlind OÜ kanafarmi tabas 2018. aastal Salmonella kahtlus-
tus ning kogu kari hukati. Jõulise ettevõttena on see aga täna jälle rivis.

Joonis 3.5. Seafarm, Viiratsi, Viljandimaa. 

Joonis 3.6. Kanafarm, OÜ Sanlind, Valgamaa.
Sanlind
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Lambaid ja kitsi käsitletakse sageli koos, eriti statistikas. Kuigi pidamistingimused on neil sarnased, siis 
koos peetakse lambaid ja kitsi ainult väikefarmides. Mõlema pidamise eesmärk on liha tootmine (nahk ja vill 
on kaasnev), aga nende piimast valmistatakse ka juustu. Seda teevad pidajad ise oma farmi meiereis. Tehno-
loogia on farmides (joonisel 3.7 kitsefarmi vaade) ajakohane, lüpstakse lüpsiplatsidel, lüpsirobotit ei tea veel 
olevat kasutusele võetud.

3.3. Farmi kavandamine

Joonis 3.7. Kitsefarm, Andri-Peedo talu, Võrumaa.
Andri-Peedo talu

Hobuseid peetakse meil spordiks, meelelahutuseks (turism), teraapiaks. Toidu tootmisel neist otseselt abi 
pole. Looduslähedase elustiili järgijad kasutavad siiski hobuseid ka veoloomana väiketaludes põllu-ja veo-
töödel. Rajatud on mitmeid heal tasemel hobusekasvandusi, kes kasvatavad loomi müügiks.

3.3.1. Üldist
Uue ehitise planeerimisel või olemasoleva rekonstrueerimisel/laiendamisel on projekteerimistööde esimeseks 
sammuks asendiplaani koostamine. Põhimõtteliselt algab asendiplaani koostamine juba uue idee tekkimise 
järel, kus mõttes leitakse püstitatavale ehitisele sobiv asukoht. Sageli saab just sobiva asukoha puudumine 
määravaks idee mitterealiseerumisel. Asendiplaani koostamisse tuleb suhtuda väga tõsiselt. Kord tehtud otsu-
sed mõjutavad edasist elu mitme inimpõlve jooksul. Hästi kavandatud asendiplaanil on erineva funktsiooniga 
hooned ja rajatised omavahel otstarbekalt ühendatud, jättes seejuures arenguruumi ka tulevikuks. Iga asen-
diplaan on omamoodi unikaalne, kuna inimeste soovid ja kohalikud tingimused on väga erinevad. Samas aga 
leidub hulgaliselt erinevaid kohustuslikke, soovituslikke ja iseenesest mõistetavaid reegleid, millest planee-
ringu koostamisel lähtuda.

3.3.2. Asendiplaani koostamine
Tsoneerimine
Tagamaks tööks ja eluks võimalikult paremaid tingimusi, alustatakse asendiplaani koostamisel tsoneerimi-
sega, st ehituskrunt (taluõu) jagatakse erineva funktsiooniga osadeks. Taluõu jagatakse tavaliselt vähemalt 
kaheks: tootmis- ja elutsooniks. Suuremate tootmismahtude korral on aga kogu krunt tootmistsooniks, kus-
juures ka see jagatakse vastavalt vajadusele erineva funktsiooniga osadeks. Tänapäevane piimafarm (joonis 
3.8) koosneb paljudest omavahel erinevates seostes olevatest komponentidest: lüpsikarjalaut, lüpsikoda, kin-
nislehmade laut, poegimisosakond, noorkarjalaut, raviosakond, söödahoidla, sõnnikuhoidla jne. Sõltuvalt pi-
damisviisist võib nendele lisanduda veel allapanuhoidla.
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Joonis 3.8. Piimafarmi toimimisskeem.

Joonis 3.8.

Tsoonid

Sõnnik

SöötPiim

Loomad

Liikumine

Lehmad lüpsile

Loomad teise lauta

Loomad farmi sisse-välja

Piim farmist välja
Sööt farmi sisse
Sööt lauta
Vedelsõnnik hoidlasse
Tahesõnnik hoidlasse
Sõnnik farmist välja

LÜPSIKODA

Vedel-
SÕNNIK

KINNISLEHMAD

POEGIMINERAVI

NOORKARI

VASIKAD

SÖÖT

Joonisel 3.8 piimafarmi näitena kujutatud skeemil on farmi territoorium jaotatud neljaks tehnoloogiliseks 
tsooniks: piim, loomad, sööt, sõnnik. Liikumine toimub tsoonide sees, nende vahel ja farmist sisse-välja.

• Loomad. Lüpsvad ja kinnislehmad on ühes laudas, vasikad ja noorkari teises, poegivad ja ravi vaja-
vad – kolmandas. Lüpsil käivad lehmad lüpsikojas, mis on laudaga ühendatud koridori abil. Lautade 
vahel liiguvad loomad väljas. Loomi tuuakse farmi sisse ja viiakse välja.

• Sööt. Söödad tuuakse farmi sisse ja ladustatakse hoidlates. Lüpsikoja ja lüpsvate lehmade lauda lähe-
duses on punkerhoidla segajõusööda tarbeks, juhul kui nendes hoonetes antakse täiendavalt jõusööta. 
Söödahoidlas valmistatakse sööt ja viiakse söötmisvahenditega lautadesse.

• Sõnnik. Lüpsvate ja kinnislehmade laudas allapanu ei kasutata ja tekib vedelsõnnik, mis maaaluse (-si-
sese) torustiku kaudu pumbatakse vedelsõnnikuhoidlasse. Sinna suunatakse ka lüpsikojas kogutud sõn-
nik. Teistes lautades kasutatakse allapanu ja tekkinud tahe sõnnik toimetatakse tahesõnnikuhoidlasse.

• Piim. Piima äravedu on korraldatud lüpsikoja juurest otse farmist välja.

Teed
Funktsioneerivaks ettevõtteks muutuvad eelpool nimetatud komponendid alles pärast nendevaheliste seoste ehk 
ligipääsuteede õiget planeerimist. Teede asukohad pannakse paika juba tsoneerimise käigus, hoonete ja rajatiste 
asukohad planeeritakse juba olemasolevate teede asukohti arvestades.

Lihtsustatult jagatakse farmi teed kolmeks: sissesõidutee, siseteed  hooneid omavahel ühendavad teed ning 
põldudele suunduvad teed. Sissesõidutee ja siseteed peavad olema sõidetavad aastaringselt. Nende mõõtmed 
peavad võimaldama kõikide farmi külastatavate masinate-mehhanismide takistusteta manööverdamist ning üm-
berpööramist (joonis 3.9). 



32 Loomafarm

Farmi sissesõidutee ja maantee peavad omavahel ristuma täisnurga all või sellele lähedase nurga all. Nor-
maalse nähtavuse tagamiseks ei tohi ristumiskoha lähedusse istutada puid-põõsaid ega ehitada hooneid. Suu-
rematele teedele on määratud kaitsevööndid. Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, 
mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke 
ja inimestele ohtlikke mõjusid. Teel on kaitsevöönd, kui tee on avalikult kasutatav. Kõik kaitsevööndis teh-
tavad tööd tuleb kooskõlastada tee valdajaga, väljaspool asulat on selleks enamikel juhtudel Transpordiamet.

Farmi siseteed peavad tagama loomade, töötajate, sööda ja sõnniku ning muu vajaliku materjali takistuste-
ta liikumise. Seejuures peab ühendusteede planeerimisel arvestama, et paljud farmitööd toimuvad üheaegselt. 
Näiteks ei tohiks toiduohutuse seisukohalt omavahel ristuda piimaveoauto ja sõnniku transporditeed. Kõikide 
loomapidamishoonete juurde ei nõuta sõidukite desobarjääri ehitamist, küll aga on see rangelt soovitatav ra-
jada sigalate ja kanalate juurde, et nakkusohu ilmnedes saaks kiiresti reageerida ja territooriumile sisenevad 
sõidukid korrektselt desinfitseerida. Loomade liikumine toimub lauda ja karjamaade ning pidamisala ja lüp-
sikoja vahel, harvem poegimisalale ja raviboksi. Loomade liikumisteed peavad olema võimalikult lühikesed.

Inimeste liikumine. Farmi territooriumil võivad lisaks ettevõtte töötajatele viibida veterinaarid, hooldus-
tehnikud, nõustajad, müügimehed jt. Nende liikumise kontrolli all hoidmiseks ja ohutuse tagamiseks ning sa-
mas ka kõrvaliste isikute eemalhoidmiseks kavandatakse farmile ainult üks peasissepääs, tavaliselt suundub 
see kontori (olmeruumide) juurde. Loomapidaja tagab, et enne loomakasvatushoonesse sisenemist ja sealt 
lahkudes vahetatakse üleriided ja jalatsid ning pestakse ning desinfitseeritakse käed ja jalatsid. Selleks otstar-
beks tuleks ehitada veterinaar-sanitaarpääslad. Töötajate ja külastajate autode parkimine peab olema korral-
datud väljaspool farmi aiaga piiratud territooriumi.

Sööda liikumiseks ette nähtud teed peavad olema kõva kattega ning mitte asuma hoonete vahetus lähe-
duses, kuna rasked masinad tekitavad vibratsiooni, mis võib kahjulikult mõjuda hoonete konstruktsioonidele.

Sõnniku liikumine toimub laudast sõnnikuhoidlasse ja sealt põllule. Avalikke teid kasutades peavad sõn-
niku väljaveoks kasutatavad seadmed olema lekkekindlad.

Joonis 3.9. Traktorite ja suurte veoautode ruumivajadus pöördel.



33 Loomafarm

Tuleohutus
Tuleohutuse seisukohalt ning õnnetuse korral tulekustutus- ja päästetööde tagamiseks eraldatakse hooned 
üksteisest tulemüüriga või ehitatakse üksteisest piisavalt kaugele. Vajalik vahemaa ehk kuja määratakse ho-
risontaalselt välisseinte vahemaana. Kui hoonel on põlevast materjalist tarinditega väljaulatuvaid osi eendu-
vusega üle 0,5 m, mõõdetakse kuja nendest. Tuleohutuskuja sõltub hoone tuleohuklassist. Hooned jaotatakse 
hetkel kehtivate nõuete kohaselt järgmistesse tuleohutusklassidesse.

Ehitiste tuleohutus, Riigi Teataja

• Tulekindel (tähis TP1) – hoone kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus varise-
da, kusjuures üldjuhul sellise hoone kandekonstruktsioon tulekahjus ei varise.

• Tuldtakistav (tähis TP2) – hoone kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus vari-
seda, kusjuures ettenähtud aeg on lühem kui tulekindla hoone suhtes ettenähtud aeg.

• Tuldkartev (tähis TP3) – hoone kandekonstruktsiooni tulepüsivus ei ole määratud, kui see ei mõjuta 
tuletõkkesektsioonide tulepüsivust.

Enamik põllumajandushooneid kuuluvad tuleohuklassi TP3, raudbetoonkarkassil ning betoonlagedega 
hooned võivad kuuluda ka tuleohuklassi TP1. Tuleohuklassi TP1 kuuluv hoone tuleb püstitada kinnistu pii-
rist vähemalt 3,0 m kaugusele, TP2 ja TP3 hooned vastavalt 5,0 m kaugusele. Kinnistu piirile eelpooltoodust 
lähemale ehitatava hoone piiripoolne sein peab üldjuhul vastama tulemüüri nõuetele. Hoonele tuletõrjeva-
henditega juurdepääsuks peab olema vähemalt 3,5 m laiune juurdesõidutee, mis peab olema kasutatav aasta-
ringselt. Umbtee puhul peab olema tee lõpus tuletõrjevahenditele ümberpööramise võimalus. Kinnise siseõue 
värav peab olema vähemalt 4,0 m lai ja 4,5 m kõrge. 

Kõikidel tootmishoonetel peab olema nõuetele vastav tulekustutusvee võtmise koht, üldjuhul jääb selle 
nõutav mahutavus vahemikku 60...220 m3. Kasutada võib nii avatud kui suletud veevõtukohta, avatud veevõ-
tukoha kasutamise korral peab arvestama sellega, et nõutud kogus vett oleks kättesaadav nii talvel jää tekki-
misel kui ka suvel kuivade ilmadega. Veevõtukohale on kehtestatud järgnevad kauguse nõuded:

• Tuletõrjehüdrant ≥1,5 m hoonest.
• Tuletõrjehüdrant ≤2,5 m sõidutee servast.
• Looduslik või tehislik veevõtukoht ≥ 30 m hoonest ≤ 100 m hoonest.
• Tuletõrjehüdrantide    vahelised    kaugused    ühisveevärgi jaotustorustikul ≤200 m.

Veevõtukoha kaugust mõõdetakse päästemeeskonna taktikaliselt loogilisest sisenemisteest, neid võib olla 
rohkem kui üks. Arvestada tuleb, et tulekahju võib puhkeda mistahes hoone osas. Veevõtukoht peab olema tä-
histatud valgust peegeldava infotahvliga, mis paikneb 1,5...2 m kõrgusel maapinnast ning 1...1,5 m kaugusel 
veevõtukohast.

Keskkonnanõuded
Loodust kaitstakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasutamise piiramisega, kaitse alla võe-

tud loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku isendite ning kivististe ja mineraalide eksemplaridega 
sooritatavate toimingute reguleerimisega ning loodushariduse ja teadustöö soodustamisega. Looduse kaitsel 
lähtutakse tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtetest, kaaludes iga kord alternatiivsete, looduskaitse sei-
sukohalt tõhusamate lahenduste rakendamise võimalusi. Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava loo-
duse üksikobjekti kaitsevööndis ehitust planeerides tuleb taotleda kaitseala valitseja luba. Ranna või kalda 
piiranguvööndi laius kehtivate normide kohaselt on:

• Läänemere, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ja Võrtsjärve rannal 200 meetrit.
• Üle kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, 

ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 100 meetrit.
• Allikal ning kuni 10 ha suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga 

jõel, ojal ja maaparandussüsteemi eesvoolul 50 meetrit.
Ranna või kalda piiranguvöönd, Riigi Teataja

Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses ümber puurkaevu või 50 m 
kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea ots-
miste puurkaevude. Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadustelt olmeveeks 
või kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3/päevas ühe kinnisasja vajadusteks. Juhul kui põhjaveehaarde 
projektikohane tootlikkus on väiksem kui 10 m3/päevas ja veehaardest võetakse vett ühisveevarustuse tarbeks 
või tootlikkus on vahemikus 10 kuni 500 m3/päevas, määratakse sanitaarkaitseala piirid ja sanitaarkaitsealas 
kehtivad majandustegevuse kitsendused veehaarde projektis. 
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Valitsevad tuuled
Enamasti paigutatakse tootmistsoon valitsevate tuulte suhtes allapoole. Eestis on valitsevateks edela- ja lää-
netuuled. Samast põhimõttest lähtutakse ka tootmishoonete ja objektide püstitamisel, st „enamlõhnavad“ 
(näiteks sõnnikuhoidla ja reoveepuhasti) paigutatakse „vähemlõhnavatest“ allatuult.

Kui farm paikneb linna või muu asula elurajooni või puhkeala läheduses, tuleks eelistada vähem lõhnu 
tekitavaid tehnoloogiaid (vedelsõnniku tootmise asemel sügavallapanusõnnik, vedelsõnnikuhoidla katmine) 
ning püüda paigutada enamlõhnavad tootmisobjektid elurajooni või puhkeala suhtes allatuult.

Reljeef
Farmi hoonete asukoha valikul lähtutakse enamasti olemasolevast reljeefist, selle ümberkujundamine hoo-
nete järgi on väga kulukas. Laudahooned paigutatakse elutsooni suhtes madalamale ning sõnniku- ja silo-
hoidlate suhtes kõrgemale. Kõik hooned projekteeritakse ümbritsevast veidi kõrgemale, et sadeveed valguks 
hoonest eemale. Suurt tähelepanu tuleb pöörata kevadiste lumesulamisvete liikumisele. Mitte mingil juhul ei 
tohi need voolata läbi farmi territooriumi või veelgi halvem, valguda sõnnikuhoidlasse. Vajadusel tuleb vete 
eemalejuhtimiseks rakendada lahtiseid kraave või sadeveetorustikku. Sadevete juhtimine naaberkinnistule on 
keelatud.

Kommunikatsioonid
Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõtteli-
sed vertikaaltasandid ning mille ulatus mõlemal pool liini telge kehtivate nõuete kohaselt on:

• kuni 1 kV pingega liinide korral 2 meetrit;
• 1 kuni 20 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;
• 35–110 kV pingega liinide korral 25 meetrit;
• 220–330 kV pingega liinide korral 40 meetrit.

Õhuliini mastitõmmitsa või –toe puhul, mis ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit, on mastitõmmitsa 
või -toe kaitsevöönd 1 meeter selle projektsioonist maapinnal. Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki 
kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad 
mõttelised vertikaaltasandid. Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele 
piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

Edasine laienemisvõimalus
Enamasti ei osata planeerimise käigus hinnata ettevõtte maksimaalset tootmisvõimet, kusjuures valdavaks on 
selle alahindamine. Võimalusel tuleb reserveerida farmi täiendavate tootmishoonete rajamiseks vajalik ala 
kinnistul. Asendiplaan peab andma ülevaate kinnistust või ehitusplatsist ning selle lähiümbrusest (vähemalt 
10 m ulatuses krundi või ehitusplatsi piirist) enne ja pärast planeeritavat ehitamist. Asendiplaanile tuleb mär-
kida:

• Krundi või ehitusplatsi piirid koos mõõtudega, samuti lähiümbruse kinnistute piirid.
• Planeeritavad ja olemasolevad ehitised; planeeringualal ka kvartalite, teede ja muude maa-alade pii-

rid. Kõik plaanil olevad objektid peavad olema mõõtkavas.
• Planeeritav pääs krundile, tarad, väravad, jalg-, sõidu- ja hooldusteed, parkimiskohad, pandused, tre-

pid ja tugimüürid; mänguväljakud ja puhkealad.
• Säilitatav taimestik ja puud ning haljastatavad alad.
• Kinnistu kasutamiseks ja hooldamiseks ettenähtud rajatised, abihooned, maa-alused mahutid jms.

Kirjanurgas esitatakse andmed ehitusobjekti, projekteerija, tellija, joonise koostamise aja kohta, projekti 
staadium, joonise mõõtkava. Formaadi üleval vasakus nurgas või kirjanurga kõrval asub nn tuulteroos või on 
märgitud lihtsalt põhja-lõuna suund.

Kirjanurga kohal esitatakse:
• tehnilised tingimused,
• eksplikatsioon (hoonete ja rajatiste loetelu),
• spetsifikatsioon (seadmete loetelu),
• kasutatud leppemärkide seletus.

Näitena on joonisel 3.10 esitatud seafarmi aerofoto ehitustööde ajal.
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Joonis 3.10. Ortofoto ehitustööde ajal. Uusehitised on valmis. 1 – desovann koos veokite kaaluga, 2 – uus  
vedelsõnnikuhoidla, 3 – rekonstrueeritud laudad, 4 – korjuste hoiustamise koht, 5 – olemasolev sõnnikuhoidla, 
6 – uued laudad, 7 – tuletõrje veevõtukoht. Aluskaart: Maa-amet.
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4. Karjandustehnoloogiad

Arvo Leola

4.1. Tehnoloogiaskeem, tehnoloogilised arvutused

4.1.1. Üldist, mõisted
Mõistete „tehnoloogia“ ja „tehnika“ tõlgendamises ei ole üksmeelt. Võõrkeelne kirjandus, eriti inglisekeelne, 
lisab veel segadust, sest näiteks „engineering“ tähendab nii tehnoloogiat kui ka tehnikat. Sagedamini 
kasutatakse järgnevaid formuleeringuid. 

 ▪ Tehnoloogia on meetodite ja instrumentide kogum, mis on vajalik soovitud tulemuste saavutamiseks.
 ▪ Tehnoloogia hõlmab ka töö tegevusviise, töö režiimi ja tegude järjekorda ning tootmismenetlusi või 

nende kogumit.
 ▪ Tehnoloogiaks nimetatakse millegi tootmiseks vajaminevaid oskusi, seadmeid ja masinaid.

Aastal 2017 kirjutas tootmistehnika üliõpilane oma referaadis: „Tehnika on tavainimese jaoks tehnoloogia 
manifestatsioon.“ Viimati esitatud definitsiooni mõte on aluseks ka selles õpikus.

 ▪ Farmitehnoloogia on tegutsemisviiside kogum loomsete saaduste tootmiseks. 
 ▪ Farmitehnika on masinate ja seadmete kogum farmitehnoloogia teostamiseks.

Farmitehnoloogiad: loomade pidamine ja talitamine, toodangu kogumine ja esmatöötlus. Kõik need teh-
noloogiad hõlmavad mitmeid alamtoiminguid:

Loomade pidamine
 ▪ Looma elu-töökoht: asemed, latrid, piirded, käigud-põrandad.
 ▪ Keskkond: sisekliima, ventilatsioon, küte.
 ▪ Haldus-ohjamine: loomade identifitseerimine, liiklus, taastootmine, arvestus, loomade veterinaarne 

ja hügieeniline hooldus.
Talitamine

 ▪ Jootmine.
 ▪ Söötmine.
 ▪ Sõnnikukäitlus: eemaldamine, kogumine, säilitamine, töötlemine.

Toodangu kogumine ja esmatöötlus
 ▪ Lüpsmine ja piima esmatöötlus.
 ▪ Munade kogumine, puhastamine, sorteerimine, pakendamine, säilitamine.
 ▪ Lammaste pügamine.
 ▪ Jäätmekäitlus.

Tehnoloogia rakendamiseks vajalikku masinate ja seadmete kogumit nimetatakse tehnoloogialiiniks. 
Tehnoloogialiinid võivad olla kas pidevad või tsüklilised. Tsüklilised liinid hõlmavad töid, mida tehakse tea-
tud intervalli või perioodi tagant. Pidevalt töötavad tehnoloogialiinid moodustuvad üheaegselt ja kooskõ-
lastatud tootlikkusega töötavatest masinatest. 

4.1.2. Tehnoloogiaskeem
Tehnoloogia kavandamise algfaasis võib toimingud kirjeldada sõnaliselt. Juba konkretiseerunud kogumit on 
ülevaatlik kujutada skeemina.

Skeem on terviku osade seoste kujutis. Tervikuks võib olla nähtus, protsess, seade või muu objekt. Skeem 
esitatakse enamasti graafilise kujutisena ehk joonisena. 

Skeem võib näidata objekti või toimingu: 
 ▪ struktuuri (plokkskeem, struktuuriskeem),
 ▪ tööpõhimõtet (põhimõtteskeem, funktsionaalskeem),
 ▪ seadme osade ühendamise viisi (koosteskeem).

Tehnoloogiaskeem on tehnoloogiaoperatsioonide järjestikune kirjeldus.
 ▪ Parema ülevaatlikkuse saamiseks ümbritsetakse sageli operatsioonide nimetused raamiga ja ühenda-

takse nooltega. Taolist joonist nimetatakse plokkskeemiks.
 ▪ Konstruktiiv-tehnoloogia (funktsionaal-) skeemil näidatakse operatsioonidel kasutatavad masinad 
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ja seadmed, joonistades nende ligikaudsed gabariitkujundid. Need kujundid tähistatakse positsiooni-
numbritega ja skeem varustatakse spetsifi katsiooniga.

Näitena on järgnevalt lahatud puistematerjalide, näiteks teraviljana oder ja kaunviljana hernes, peenesta-
mise tehnoloogiat.

Sööda peenestamise tehnoloogialiin.
Sööta peenestatakse vasarveskiga. Varutud söötade peenestamiseks on kolm võimalust, mida on järgnevalt 
kirjeldatud. Kahte ettevarutud sööta peenestatakse eraldi või koos.

1. Imur-puhur imeb sööda salvest ning laadib selle vasarveski kolusse. Peenestatud materjal langeb spi-
raalkonveierile, mis kannab selle kott-hoidlasse.

2. Spiraalkonveier kannab punkrist langeva sööda vasarveski kolusse. Peenestatud materjal langeb spi-
raalkonveierile, mis kannab selle kott-hoidlasse.

3. Imur-puhur ja punkrialune spiraalkonveier töötavad üheaegselt. Vasarveskis moodustub peenestatud 
materjalidest segu, mis langeb spiraalkonveierile ning see kannab segu kott-hoidlasse. 

Sõnalisest kirjeldusest arusaadavamat teavet annab skeem. Funktsionaalskeem (joonis 4.1 A) pakub juba 
ka ettekujutust kasutusele tulevate masinate fi guuridest. Plokkskeem (joonis 4.1 B) sätestab toimingute järje-
korra ja hilisemas faasis täpsustab kasutatavate masinate ja seadmete liigi. Antud juhul on näha liini koondu-
mine ja harunemine.

Joonis 4.1. Sööda peenestamise funktsionaalskeem (A) ja plokkskeem (B): 1 – salv, 2 – punker, 3 – spiraal-
konveier I, 4 – vasarveski, 5 – spiraalkonveier II, 6 – kott 1, 7 – kott 2, 8 – kott 3, 9 – imur-puhur.



38 Karjandustehnoloogiad

Tehnoloogiliste arvutuste valemid on lihtsad ning arvutustes vajalikke valemeid koostab õppija ise.
Pidevalt töötavad tehnoloogialiinid moodustuvad üheaegselt ja kooskõlastatud tootlikkusega töötavatest 
masinatest. Tootlikkuse kooskõlastamisel on kaks peamist võimalust:

 ▪ Iga järgneva masina jõudlus on eelmisega võrdne või sellest suurem, kehtib seos:

kus 𝑞 on masinate jõudlus liinis asumise järjekorras.

Sama operatsiooni rööbiti täitmise korral:

kus � on rööbiti töötavate masinate arv.

 ▪ Iga järgneva masina tootlikkus on eelmisest väiksem. Sel juhul on liini töö tunduvalt keerukam, eel-
dab vahemahutite või puhvrite kasutamist ja masinate tööaegade kohandamist. 

Arvutuste põhjal ehitatakse seadmete töö graafik, mis on ülevaatlik kuva toimuvast. Joonisel 4.2 on esita-
tud eelkäsitletud odra ja herne peenestamise tehnoloogia kulg ajas. Seadmete tööajad on illustratiivsed.

Kui tehnoloogia täitmiseks on valitud konkreetsed seadmed, saab koostada nende ajamite elektrivõimsus-
te ja tööajagraafiku põhjal liini elektritarbimisgraafiku.

4.1.3. Tehnoloogiaarvutused
Arvutuste vajalikkus ja ülesanne sõltub eesmärgist ja kasutada olevatest lähteandmetest. Nii mõndagi para-
meetrit, kui selle väärtus ei ole teada, saab arvutada, aga ka juhul, kui masina-seadme tehnilised andmed on 
teada, ei ole inseneri tehtud kontrollarvutus juba konkreetsesse olukorda kunagi üleliigne.

Projektarvutustega määratakse enamasti järgmisi tehnoloogilisi parameetreid:
 ▪ hoidlate maht,
 ▪ seadmete, liinide jõudlus,
 ▪ seadmete, liinide tööaeg, 
 ▪ vajalik seadmete arv või tervete liinide arv.

Energeetilised parameetrid: 
 ▪ tööorganite liikumistakistus,
 ▪ ajami vajalik võimsus,
 ▪ elektrienergia kulu.

Alati on vajalikud majanduslikud ja tasuvusarvutused, aga autorite pädevuse puudumisel selles õpikus 
neid ei käsitleta.

Jõudlus. Üksikmasinate või liinide võimekust iseloomustavat suurust nimetatakse mitmeti: jõudlus, toot-
likkus, tootlus, läbilaskevõime. Täpsem nimetuse valik sõltub masina töö eesmärgist. Nii on näiteks vee-
pumba võimekust täpsem nimetada jõudluseks, sest see ei tooda, vaid teisaldab. Sama kehtib ka konveierite 
puhul, aga söödasegisti toodab segu, lüpsiseadmetel on vajalikud näitsuurused tootlikkus (kg piima tunnis/
päevas/aastas), aga ka läbilaskevõime (lehma tunnis, liitrit tunnis). Jõudlus q arvutatakse masina poolt käidel-
dud materjali koguse (mass m või maht V) ja selleks kulunud aja t suhtena:

(massi)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑡𝑡

, (mahu)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡
. (4.1; 4.2) 

 

𝑡𝑡𝑡𝑡 =  
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑞𝑞𝑞𝑞1

 (4.3) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ,  (4.4) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛1 < 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛2 < 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛3 < 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛4,  (4.5) 

 

(massi)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑡𝑡

, (mahu)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡
. (4.1; 4.2) 

 

𝑡𝑡𝑡𝑡 =  
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑞𝑞𝑞𝑞1

 (4.3) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ,  (4.4) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛1 < 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛2 < 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛3 < 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛4,  (4.5) 

 

(4.1; 4.2)(massi)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑡𝑡

, (mahu)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡
. (4.1; 4.2) 
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 (4.3) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ,  (4.4) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛1 < 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛2 < 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛3 < 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛4,  (4.5) 

 

(4.3)

Tööaeg. Etteantud koguse materjali käitlemiseks vajalik aeg , selleks kasutatava masina jõudluse puhul 
arvutatakse: 

(massi)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑡𝑡

, (mahu)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡
. (4.1; 4.2) 

 

𝑡𝑡𝑡𝑡 =  
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑞𝑞𝑞𝑞1

 (4.3) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ,  (4.4) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛1 < 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛2 < 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛3 < 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛4,  (4.5) 

 

(4.4)

(massi)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑡𝑡

, (mahu)jõudlus 𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡
. (4.1; 4.2) 
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𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑞𝑞𝑞𝑞1

 (4.3) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ,  (4.4) 

 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞1 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛1 < 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛2 < 𝑞𝑞𝑞𝑞3 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛3 < 𝑞𝑞𝑞𝑞4 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛4,  (4.5) 

 

(4.5)
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𝛾𝛾𝛾𝛾 =  𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑉𝑉𝑉𝑉
,  (4.6) 

 

4.1.4. Põllumajandusmaterjalide omadused
Farmis käideldakse erinevate füüsikalis-mehaanikaliste omadustega põllumajandusmaterjale. On tahkeid, ve-
delaid ja gaasilisi; veerevaid, voolavaid ja kleepuvaid; teralisi ja kõrrelisi. Inseneriarvutustes, ka selles õpi-
kus, on vaja tunda materjalide omadusi ja teada nende väärtusi. Osaliselt leiab neid andmeid teabeallikatest, 
aga vajadusel saab puuduva väärtuse ligikaudseteks arvutusteks piisava täpsusega ka ise, vastavate teadmiste 
ja kogemuste olemasolul, määrata. Seda enam, et materjalide omadused on omavahel seotud, näiteks mahu-
mass ja niiskus, mahumass ja tükisuurus jne. EMÜ biomajandustehnoloogiate õppetooli laboris on selleks 
mõned abivahendid, aga hakkaja (insener) saab sellega ka laudas hakkama. Määramiseks tuleb võtta keskmi-
ne proov, see tähendab, et materjalihunnikust, salvest või kotist kogutakse proovi materjal juhuslikkuse print-
siibil: alt, keskelt, pealt, vasemalt, paremalt. Proovi kogus peab olema piisav, et saaks teha vähemalt kolm 
mõõtmist, mingi arvatava vea ilmnemisel aga ka kordusmõõtmise. Proovi kogus sõltub materjalist, aga mida 
rohkem, seda tõepärasem on tulemus.

Tehnoloogia projektarvutustes sagedamini vajalikud materjalide omadused.
Mahumass on füüsikaline suurus, mis iseloomustab materjali massi ruumalaühikus. Tähistatakse 
sümboliga γ ning mõõtühikuks on kg/m3. Tahketel ja vedelatel ainetel on mahumass sama, mis tihedus ja 
tähisega 𝜌

kus  𝑚 – materjali mass,
𝑉 – materjali ruumala.

Farmimaterjalide käitlemisel tuleb eristada puiste- ja lasumassi. Puistemassiga arvestatakse juhtudel, 
kui materjali värskelt puistatakse hoiukohale või seadmele, lasumassiga aga siis, kui materjal on hunnikus 
või virnas seisnud või seda on seal teadlikult tihendatud (silo). Puistemassi määramiseks võetakse sobilik, 
võimalikult suur anum, mõõdetakse selle mass (𝒎𝒂) ning puistatakse see materjali kuhjaga täis. Kuhi tõmma-
takse sirge liistuga maha ning mõõdetakse täidetud anuma mass (𝒎𝒌) või vastava kaalu olemasolul anumas 
oleva materjali mass (𝑚 = 𝑚𝑘 ― 𝑚𝑎 ). Kui anuma maht (𝑉) ei ole usaldusväärselt teada, määratakse see vee 
abil, teades, et vee tihedus (4°C) juures on 1000 kg/m3. Mõõtmiste korduste arv sõltub otsustuse olulisusest. 
Lasumassi määramiseks lõigatakse virnast sobilik proovitükk nii korrapäraselt, et saaks selle mahu mõõtmi-
se teel arvutada ja oleks võimalik seda kaaluda. Näiteks silo plokilõikuri suutäis on selleks sobilik, kui leidub 
vastav kaal.

Niiskus iseloomustab materjalis sisalduva vee osakaalu. Tähistatakse sümboli-
ga 𝑾 ja väljendatakse % (suhteline niiskus). Määratakse niiskusmõõturiga või kuivatamise-
ga. Kuivatamiseks võib pikemad osised peenestada. Proov kaalutakse (𝒎1) ja pannakse (kuiva-
tuskappi) kuivama. Esimesed 3…4 tundi hoitakse proovi temperatuuril 50…60°C ja siis 3…4 
tundi temperatuuril 105°C. Kuivatist väljavõetud proovi peaks jahutama eksikaatoris ehk piira-
maa võimalikult välisõhu juurdepääsu. Proov kaalutakse (𝒎2) ja pannakse jätkuvalt kuivama.

(4.6)

Joonis 4.2

SK 1
IP 
VV
SK 2
KH 6
KH 7
KH 8 

SA
PU

Oder Hernes Oder ja hernes

Aeg

Joonis 4.2. Söötade peenestamise tehnoloogialiini töögraafi k: PU – punker, SA – salv, SK – spiraalkonveier, 
IP – imur-puhur, VV – vasarveski, KH – kott-punkrid.
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Kui kahe järjestikuse kaalumise tulemused enam ei erine (𝑚2 ― 𝑚𝑛 = 0), siis loetakse vesi eraldunuks.

Puistenurk on vajalik suurus peenemate puistematerjalide (teravili, kaunvili, jahu) hoidlate ja konveierite 
arvutamisel. Laboris kasutatakse abivahendit (joonisel 4.3 A), mille lehter langetatakse aluslauale, täidetak-
se materjaliga ja keritakse mööda tuge ülespoole. Lehtrist välja valguv materjal moodustab kuheliku, mille 
moodustaja ja aluse vahele jääbki puistenurk (𝜶). Laudas tegutsejale meeldetuletuseks: igas nutitelefonis on 
mall nurga mõõtmiseks, aga saab ka trigonomeetria abil.

Hõõrdetegur on vajalik transpordivahendite energeetilistes arvutustes. Koorma liikumistakistus ehk aja-
mi veojõud (𝑭) arvutatakse koorma raskusjõu (𝑵) ja hõõrdeteguri (𝞵) korrutisena (joonis 4.3 C).

Hõõrdetegur ei iseloomusta mitte keha, millele hõõrdejõud mõjub, vaid libisevaid pindu. See sõltub kok-
kupuutuvate kehade materjalist, pindade töötlusest ja puhtusest. Samas ei sõltu hõõrdetegur kokkupuutepinna 
suurusest ega libisemise kiirusest, kui surve ja kiirus pole väga suured. Küll on otsene, aga eriti kaudne mõju 
survel ehk koorma kogusel. Näiteks sõnniku puhul surub suurem kogus välja vedeliku ehk virtsa, mis määrib 
liugepinda ja vähendab hõõrdetegurit. Eristatakse liuge- ja sisehõõrdetegurit. Liugehõõrdetegur rakendub, kui 
koorem libiseb mööda tugipinda, sisehõõrdetegur juhul, kui materjalide või sama materjali kihid nihkuvad.

Transpordiseadmete energiatõhususe seisukohalt on mõistlik hõõrdeteguri või selle mõju vähendamine 
kas konstruktiivsete või tehnoloogiliste võtetega. Laudas esineb aga ka olukordi, kus hõõrdumist teadlikult 
suurendatakse, näiteks loomade ja inimeste libisemise vältimiseks. Seega ongi tõepärasem hõõrdeteguri mää-
ramine konkreetses olukorras.

Joonisel 4.3 E on vaade EMÜ biomajandustehnoloogiate õppetooli laboratooriumis kasutatava hõõrde-
teguri määramise seadmele. Liugehõõrdejõu mõõtmistel (joonisel 4.3 C) nihutatakse hõõrdepinda uuritava 
materjali suhtes. Selleks on seadme raamil tugiratastel veerev vanker, millele kinnitatakse hõõrdepind (puit, 
metall, betoon, kumm). Vankrit veetakse vintsi abil, mis võimaldab rakendada erinevaid kiiruseid. Uuritav 
materjal puistatakse tüvipüramiidikujulisse kasti, mis on tensomeetrilise jõulüli vahendusel haagitud sead-
me raamile. Jõulüli ja mõõteseadme vahendusel mõõdetakse veojõud. Vajaliku arvu katsekordustel saadud 
andmete põhjal arvutatakse hõõrdetegur. Mõõteseade Gardinal on võimalik ühendada arvutiga ning kasutada 
sidustöötlust. Hõõrdetegur arvutatakse:

Joonis 4.3. Põllumajandusmaterjalide omaduste määramine: A – puistenurk, B – granulomeetriline koostis, 
C – liugehõõrdetegur, D – sisehõõrdetegur, E – laboratoorne seade (fragment) hõõrdetegurite määramiseks: 
1 – rööbas, 2 – liugepind, 3 – veereratas, 4 – mõõteseade (Gardinal), 5 – tensolüli, 6 – materjali kast, 
7 – tugirattad.

𝜇𝜇𝜇𝜇 =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀

. (4.9) (4.9)

Sisehõõrdeteguri saab määrata sama või erinevate materjalide kihtide nihkumisel. Määramiseks (joonis 
4.3 D) asetatakse vankrile hõõrdepinna asemele raam, mis täidetakse uuritava materjaliga. Selle raami ülaser-
vale toetub tugiratastel materjali kast. Edasine toiming on analoogne eelkirjeldatuga.

 
𝑊𝑊𝑊𝑊 =  𝑚𝑚𝑚𝑚1 – 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑚𝑚1∙100
. (4.7) 

 
𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝜇𝜇𝜇𝜇 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁. (4.8) 

 

(4.7)

 
𝑊𝑊𝑊𝑊 =  𝑚𝑚𝑚𝑚1 – 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑚𝑚1∙100
. (4.7) 

 
𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝜇𝜇𝜇𝜇 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁. (4.8) 

 
(4.8)
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Hõõrdeteguri määramine on võimalik ka laudas käepäraste vahenditega. Liugepind on seal oma naturaal-
ses olekus. Teisaldatava materjali mahutiks võetakse sobiv nõu, näiteks põhjata ämber. Veo- ja raskusjõu saab 
määrata dünamomeetriga (vedrukaaluga).

Materjali granulomeetrilist koostist iseloomustab purustatud materjali (jahu) osakeste keskmine (läbi)
mõõt /peenusmäär/moodul. Määramiseks kasutatakse sõelanalüüsi. Selleks koostatakse (joonis 4.3 B) an-
tud materjalile iseloomulike avadega sõelte pakett (d1, d2, d3) ning selle alla põhi (d0). Uuritavast materjalist 
moodustakse keskmine proov. Sellest eraldatakse 100 g (M) ning puistatakse ülemisele sõelale. Seade paneb 
sõelapaketi üles-alla võnkuma. Reeglina piisab 5-minutilisest raputusest. Seejärel kaalutakse sõeltele jäänud 
(𝒎1, 𝒎2, 𝒎3) ja põhjale jõudnud (𝒎0) materjali fraktsioonid. Osakese keskmine („kaalutud keskmine“) mõõt 
arvutatakse valemiga:

Saadud tulemuse põhjal saab otsustada, kas töötlemise (peenestamise) tulemus on piisav ja vastab nõuete-
le.

4.2.1. Üldist
Loomade pidamisviis ja selle rakendamine peab olema vastavuses liigi käitumismustriga. Loomade käitumist 
uurib etoloogia. Põllumajandusloomade etoloogia hõlmab käitumisviise, mis on pidamis- ja kohtlemisviiside 
indikaatoriks. Igale loomaliigile ja tõule on omane käitumisviis, millega peab arvestama. Vastavast normist 
kõrvalekaldumine on selle isendi mingi pidamishäire signaaliks.

4.2.2. Käitumine
Loomade käitumine liigitatakse: 

 ▪ puhke-, 
 ▪ liikumis-, 
 ▪ toitumis-, 
 ▪ sotsiaalne ja seksuaalkäitumine.

Järgnevalt on kokkuvõtlikult refereeritud eri liiki loomade käitumist (peamiselt Loomakasvatus 2012 and-
med), mida on kasulik teada karjandustehnoloogia kujundajal.

Puhkekäitumine
Sissejuhatuseks küsimus: millal lehm puhkab, kas siis, kui ta ei tööta? Millal lehm ei tööta? 

Veised. Suur loom vajab mahaheitmiseks ja tõusmiseks palju ruumi. Liiga kitsal asemel võib loom ennast 
mahaheitmisel külgpiirete vastu vigastada. Veised eelistavad aset, mis on altpoolt külma vastu kaitstud ja 
võimaldab võtta erinevaid asendeid. Lamamiskohti peab olema piisavalt. Loomadel peab olema võimalus 
eraldumiseks ja rahunemiseks.

Sead pikutavad suurema osa, ligi 20 tundi ööpäevas. Nad tahavad sooja, aga liiga kõrge temperatuuri 
korral peab olema piisavalt ruumi lahus lamamiseks.

Kanad. Puhkamiseks ja magamiseks eelistavad kanad kõrgemat tasast pinda või peenikest horisontaalset 
ritva ehk õrt. Sotsiaalne distants on õrrel lühike. Õrrele lendamine tugevdab nende luustikku, aga seda tuleb 
harjutada juba noorest peale.

Liikumiskäitumine
Veised on oma olemuselt karjaloomad, sotsiaalselt suhtlejad. Ebakindel põrand, mis ei võimalda loomal 
kindlalt seista, piirab keha hooldust ja sotsiaalset käitumist. See põhjustab ka üliettevaatlikku liikumist, sest 

4.2. Loomade pidamine

Arvo Leola

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘 =  0,5(𝑑𝑑𝑑𝑑0+𝑑𝑑𝑑𝑑1)𝑚𝑚𝑚𝑚0+0,5(𝑑𝑑𝑑𝑑1+𝑑𝑑𝑑𝑑2)𝑚𝑚𝑚𝑚1+0,5(𝑑𝑑𝑑𝑑2+𝑑𝑑𝑑𝑑3)𝑚𝑚𝑚𝑚2+0,5𝑑𝑑𝑑𝑑3𝑚𝑚𝑚𝑚3
𝛴𝛴𝛴𝛴𝑚𝑚𝑚𝑚

. (4.10) (4.10)
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suur loom kukub väga abitult. Käigud peavad olema piisavalt laiad ja vastama selles toimuvale. Peab vältima 
tupikuid, mis võimendavad karjahierarhias madalamal olevate loomade stressi.

Sead jaotavad oma eluruumi liikumis-, lamamis-, söömis- ja roojamisalaks. Liikumisala on neil aga väga 
piiratud. Liikumispinnad peavad olema siledad. 

Kanad. Puurispidamisel liikumisruum puudub. Seal on enamik käitumisviise tagatud, aga piiratud on tii-
valöögid, lendamine ja põgenemine. Seetõttu on üle mindud (minnakse) nn alternatiivsetele pidamisviisidele, 
kus kanadel on vabadus puurist väljuda, siblida (varvastega põrandal rehitseda) ja õrrel puhata. 

Toitumiskäitumine
Veised. Eelistatav, tänapäeval Eestis kohustuslik, on igale loomale söömiskoht. Selle laius, sööda kättesaa-
davus, sõimevõre kujundus ja juurdepääs (söömiskäigu laius) peavad vastama looma mõõtmetele. Koormus 
esijalgadele ei tohi ületada 53% kehamassist. Selle tingimuse täitmiseks peaks sõimepõhi olema ca 20 cm 
looma seisu kohast kõrgemal. Lõaspidamisel peab lõõg võimaldama vaba juurdepääsu söödale.

Sead otsivad sööta haistmise abil, eelistavad süüa koos ja kindlatel aegadel. Liigiomaselt tahavad nad 
sööta tuhnida ja pidevalt närida. Söömise kõrval meeldib sigadele ka kõrvaliste asjadega tegeleda, midagi 
närida jms.

Kanad, kes on vabapidamisel, tegelevad poole päevast sööda otsimise ja söömisega: siblivad ja nokivad. 
Piiratud vabadusega pidamisel on neil sööt pidevalt saadaval ning tuleb võimaldada asendustegevust.

Sotsiaalne käitumine
Veised on karjaloomad. Kuni 70-pealises rühmas tunnevad nad kaaslasi ja kohanevad nende käitumisega. 
Välja kujuneb sotsiaalne hierarhia, mille tundmine ja ärakasutamine aitab inimesel laudatööd korraldada.

Sead eelistavad grupielu. Võimalusel tuleb säilitada grupi stabiilset koosseisu. Poegivad emised tahavad 
eralduda (seda neile ka võimaldatakse). Täiskasvanud kuldid käituvad üksteise suhtes leppimatult, neid tuleb 
pidada üksikult.

Sünd ja imikuiga
Veised. Lehm tahab poegimisel rahu, aga mitte tingimata täielikku eraldust. Loodulikes tingimustes, aga ka 
näiteks lihaveisekasvatuses ammlehmade puhul, jääb vasikas ema juurde piima imema vasikaperioodi lõpuni. 
Intensiivses piimakarjakasvatuses enamasti vasikaid ema juurde ei jäeta, vaid pannakse kohe omaette elama.

Sead. Emis on suur ja kohmakas, põrsaid kümne ringis. Kui ema imetamiseks pikali heidab, võib mõni 
pisike tema alla jääda. Seepärast on poegivad emised erilises individuaalsulus, mis võimaldab põrsastel  
eemale hoida, aga vabalt imema pääseda. Sündinud põrsad imevad kord tunnis. 5…9 kg raskused põrsad 
võõrutatakse ja viiakse eraldi sigalasse.

Roojamine ja urineerimine
Veis roojamiseks ja urineerimiseks aega ega kohta ei vali. Pidamisvahenditega muudetakse lauda puhastami-
ne võimalikult lihtsaks. Seda tuleb teha operatiivselt. Elutingimusi parandab allapanu.

Sead organiseerivad võimalusel omale roojamisala. Sulus peab olema tagatud häirimatu lamamisvõimalus 
eraldi alal.

Nõuded loomade pidamisele on sätestatud põllumajandus/maaeluministri määrustega.
Nõuded veiste/sigade/lindude/vasikate pidamisele



43 Karjandustehnoloogiad

Tabelis (4.1) esitatud arvude põhjal järelduste tegemisel peab olema ettevaatlik. Teadmata on uuringute 
täpsem metoodika. Näiteks veiseliha puhul, kui räägime Eesti rohumaaveistest, siis on mõnede teadlaste ar-
vates veekulu mitte rohkem kui 100 (sada) liitrit/kg. Tabelis toodud suurte arvude taga on sageli regioonid, 
kus kasutatakse rohu- ja põllumaade niisutamist, eriti kui selleks kasutatakse põhjavett. Kindlasti iseloomus-
tab jalajälg suuremal või vähemal määral toiduaine kogu tarneahelat. Üks lüli sellest on aga ka farm, kus vee 
kulu on märkimisväärne. Sest näiteks lehm vajab 1 liitri piima tootmiseks 8…10 liitrit kvaliteetset vett. Far-
mis kasutatava vee saab jaotada kaheks suuremaks vooks: puhas vesi ja hall vesi. Nende tarvitamise vahele 
saab seada piire.

Puhas vesi
 ▪ Loomade joogiks
 ▪ Loomade sööda sisse
 ▪ Talitajate olmele
 ▪ Loomade pesuks: lüpsiloomade udar, nisad
 ▪ Toodangu pesuks: munad
 ▪ Seadmete pesuks: lüpsiseadmete piimaliinid seest, lüpsiriist seest ja pealt, söödaseadmed
 ▪ Töövahendite ja -materjalide pesuks: söödanõud,  riietus
 ▪ Veterinaarseteks toiminguteks

Piim 1020 –
Kanamuna 3300 12000
Kanaliha 4325 13200
Veiseliha 15400 78300
Lambaliha 10412 –
Sealiha – 22300
Või 5553 –
Juust 3178 –

Toiduaine
Allikas

A B

Tabel 4.1. Vee kulu liitrites toiduaine kg tootmisel allikate A ja B andmetel

4.3. Veevarustus: vesi, pumbad, töötlus. Jootmine.

Arvo Leola

4.3.1. Vesi: nõuded kvaliteedile ja tarbimisele. Veekasutusluba
Puhta vee piisav saadavus on loomsete saaduste tootmise oluline eeltingimus. Nii loomad ise kui ka nende 
toodang koosneb suures osas veest. Nii näiteks on lehmas 75% vett ja piimas ca 85% vett. Lisaks loomade 
joogiveele vajatakse farmis suurtes kogustes kvaliteetset vett paljudeks toiminguteks. Eesti piimatootmise 
edu üheks teguriks ongi puhta mageda vee piisav olemasolu. Seda unikaalset ressurssi peab kaitsma ja sääst-
likult kasutama. Toimingud veega on reguleeritud seaduste ja normatiivaktidega, rääkimata heast tavast.

Veeseadus. Veekasutusluba

Suunamaks tootjaid, aga ka tarbijaid säästlikumale vee kasutamisele, arvutavad teadlased muude mõjude 
kõrval ka „vee jalajälge“ toiduainete tootmisel. Kasutatakse erinevaid metoodikaid ja tulemused on seetõttu 
suuresti lahknevad, aga üheselt mõistetav on see, et jälg on hoomamatult suur. Tootmistehnoloogiate kavan-
damisel peab arvestama iga vähegi teostatava vee säästliku kasutamise lahendusega. Olgu siis taaskasutus, 
vihmavee kasutamine, efektiivsemad pesurid või puhtam tootmine, et pesuvett kuluks vähem. Näitena on ta-
belis 4.1 esitatud kaks avalikustatud „vee jalajälje“ uurimise tulemust. Nagu eelpool rõhutatud, on väärtused 
suuresti erinevad, aga annavad ettekujutuse mastaabist ning kinnitavad, et jälg on suur.
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Joonis 4.4. 

Tarbimine

Töötlemine 1

Järeltöötlus

Puhver-hoidla

Puhastamine

VEEKOGU

PUHAS VESI
HALL VESI

VIHM

Mahuti

Pump

Pump

Pump

Pump

Töötlemine 2

KAEV

Hoidla

Hoidla

Kogur

puhas vesi
hall vesi

heit- ja reovesi
vesi suublasse

Joonis 4.4. Farmi veevarustuse plokkskeem.

Hall vesi
▪ Loomade pesuks, v.a udarapesu
▪ Pindade pesuks: põrandad, seinad, uksed-aknad, väravad
▪ Seadmete välispesuks: veokid
▪ Tuletõrje varu
▪ Heakorraks

Suurem osa puhtast veest kulub loomadele joogiks. Joogivesi peab olema kontrollitud kvaliteediga, vasta-
ma inimeste joogivee nõuetele.

Joogivesi

Halli vee all mõistame veekogude vett, vihmavett ja taaskasutatavat vett. Uuesti on võimalik kasutusse 
suunata näiteks lüpsiseadmete loputusvett põrandate ja pindade pesemiseks. Täna kasutab enamus farme siis-
ki ainult puhast vett. Keskkonna säästlikkuse seisukohalt peab aga kaaluma alternatiivseid võimalusi.

4.3.2. Veevarustussüsteem
Farmi veevarustussüsteemi (joonised 4.4 ja 4.5) põhikomponendid on veevõtukoht ja veetõsteseade ning vee 
töötlemine, hoiustamine ja tarbimine. Säästlik süsteem jätkub kanalisatsiooniga ja võib sisaldada taaskasutust. 
Farmis ei ole tarbijaid, mis nõuaksid vett täpselt püsival rõhul, ning seetõttu on veesüsteemid kujundatud tsük-
liliseks tööks mingis tarbijale sobivas rõhuvahemikus. Pumba tsüklilist tööd võimaldab rõhu- või mahupaak. 
Rõhupaaki nimetatakse hüdrofooriks. Lahtine (atmosfäärirõhul) mahupaak asub veetornis. Veetorne silmab 
Eestis väga harva, küll on neid aga Lätis, Leedus, Venemaal. Veetorni eeliseks on võimalus kasutada selle suure
mahuga paagist teatud survega vett ka pumba tõrke (elektrikatkestus vms) korral. Puuduseid on aga rohkem 
ning seetõttu ongi meie farmide veesüsteemide mahuregulaatoriks hüdrofoorid.
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4.3.3. Veevõtukoht
Puhta vee allikana kasutatakse kõige enam rõhu all olevat põhjavett ehk arteesiavett. Kuna vettkandvad kihid 
on pealt kaetud vettpidavate kihtidega, siis on need hästi kaitstud reostumise eest. Farmide veevarustuses on 
valdavalt kasutusel puurkaevud, harvem salvkaevud, veel harvem veekogud.

Puurkaevud ehitatakse vee haaramiseks sügaval asuvatest vettkandvatest kihtidest. Puurkaevu seinad kind-
lustatakse metallist manteltorudega ning kaev kujutab endast vertikaalset teleskoopilist šahti, kuhu paigutatak-
se süvapump/sukelpump. Salvkaevusid kasutatakse pinnasevee haaramiseks maapinnalähedastest kihtidest 
sügavusega kuni 10 m. Kaevu vertikaalsed seinad toestatakse betoon-, raudbetoon- või kivikonstruktsiooniga.
Tavaliselt kasutatakse selleks monteeritavaid raudbetoonrõngaid läbimõõduga 1…1,5 m. Veekogudest
võetakse vett tehnoloogilisteks toiminguteks, mis ei ole ohjatud toiduhügieeni nõuetega, aga sedagi väga 
harva. Vihmavee kogumine halliks veeks ei ole Eestis veel levinud, aga suurte katusepindadega farmis on 
see täiesti arvestatav võimalus.

Joonis 4.5

1

2 

3 

4 
5 6 

7a 7b 7c

7 
h 

Joonis 4.5. Farmi veevarustuse funktsionaalskeem: 1 – puurkaev, 2 – sukelpump; 3 – pumbamaja; 4 – hüdrofoor; 
5 – veetorn, 6 – farmihoone; 7 – veesõlm; 7 – veesõlm ( 7a – töötlusseadmed, 7b – arvesti, 7c – jaotusliinid).

4.3.4. Tõsteseade
Vee tõstmiseks kaevust või veekogust saab kasutada pumpa, õhktõstukit, veejoatõstukit, vesioinast. Levinu-
mad on siiski pumbad ja nendest omakorda tsentrifugaalpumbad. Pumpade valik on loomulikult palju suu-
rem: keeris-, propeller-, kolb-, membraan-, rootor-, tiib-, vibropumbad jne.

Pump on seade, mis paneb vedeliku liikuma, muutes pumba tööorgani mehaanilise energia vedeliku hüd-
rauliliseks energiaks. Salvkaevust on võimalik maapinnal asuva tsentrifugaalpumbaga tõsta vett praktiliselt 8 
m sügavuselt. Vee võtmisel veekogust/salvkaevust tekib pumba imitorus alarõhk. Seda iseloomustab pumba 
parameeter – imemiskõrgus 𝒉𝒊 (m). Pumba staatiliseks imemiskõrguseks 𝒉𝒊 nimetatakse veevõtukoha vee-
pinna ja pumba telje vahet. Vee surub pumpa valitsev õhurõhk. Keskmise õhurõhu (760 mmHg) korral oleks 
seega maksimaalne imemiskõrgus 10,33 m. Tegelik on aga 7…8 m, kuna torustikus esinevad rõhukaod. 

Puurkaevudes kasutatakse mitmeastmelisi sukelpumpi, mis uputatakse kaevus vajalikule sügavusele. 
Pumpade tööparameetrid on järgmised: vooluhulk 𝑸 ehk jõudlus: pumba poolt ajaühikus teisaldatud vedeliku 
maht (l/s, m3/h); rõhk 𝒑 (Pa), rõhku väljendatakse ka tõstekõrgusena H (m); võimsus 𝑷 (W, kW); kasutegur 𝞰
(%); kavitatsioonivaru 𝜟𝒉 (m) või maksimaalne lubatud vaakum HluBvac (inglise keeles NPSH – net positive 
suction head); tööorgani liikumissagedus 𝒏 (pöörlemis- või käigusagedus, p/min või käiku/min).
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4.3.5.Töötlemine: puhastamine, pehmendamine, desinfitseerimine, soojendamine
Vee puhastamise vajadus oleneb ühelt poolt toorvee omadustest ja teiselt poolt tarbija nõuetest vee kvali-
teedile. Vee omaduste parandamiseks rakendatavad meetmed võib jaotada kahte rühma. Esimesse kuuluvad 
protsessid, mille eesmärk on vee füüsikaliste ja keemiliste omaduste parandamine. Teises on vee desinfitsee-
rimist tagavad protsessid.

Vee omaduste parandamine toimub tavaliselt mitmeastmeliste protsessidega kas reagentide kasutamisega 
või ilma. Esimeses astmes toimub sadestamine, kus hõljuvosakesed langevad setetena seliti põhja. Sades-
tamine on otstarbekas suurte ja kiiresti settivate osakeste olemasolul vees. Protsessi kiirendamiseks ja suu-
rema puhastusefekti saavutamiseks võidakse vett töödelda koagulantidega, mille tulemusena moodustavad 
hõljuv- ja kolloidosakesed kiirelt settivaid helbeid. Teises astmes toimub vee filtreerimine läbi teralise mater-
jali (liiva-) kihi, kus kõrvaldub hõljuvainete jääk. Vee lõhna eemaldamiseks saab kasutada tugevaid oksüdee-
rijaid (osoon) ja absorbente (aktiivsüsi). Kloori lõhna võib kõrvaldada vee ammoniseerimisega. Aeratsiooni 
kasutatakse gaaside (CO2, H2S, O2) eemaldamiseks ja raua kõrvaldamisel esimese protsessina. Sellele järgne-
vad veel sadestamine ja filtreerimine. Vee pehmendamine (kareduse vähendamine) seisneb kaltsiumi ja mag-
neesiumi ioonide kontsentratsiooni vähendamises, mis toimub reagentidega või termokeemilisel meetodil. 
Toksiliste ainete kõrvaldamiseks veest kasutatakse kombineeritud meetodeid, mis põhinevad oksüdeerumisel, 
settimisel ja adsorbtsioonil. Vee desinfitseerimine on vajalik vees leiduvate patogeenide hävitamiseks. Selleks 
kasutatakse vee kloorimist, ultraviolettkiiritamist, osoonimist, ultraheli, gammakiirgust või töötlemist hõbe-
daioonidega.

Vett soojendatakse tehnoloogilisteks toiminguteks elektrienergia või mingist kütusest saadava energia va-
hendusel. Kasutatakse boilereid ja katlaid. Lehmade joogivee soojendamisel on mõistlik maksimaalselt kasu-
tada piimalt jahutamisel saadavat energiat (vt jaotis 5.8 Piima esmakäitlus).

4.3.6. Hoidmine
Suurt veevaru farmis ei hoita. Mahutite suurus sõltub veevajadusest, aga ka veehaarde võimekusest. Regu-
leermahutit (hüdrofoor või veetorn) käsitleti eespool. Ka nendes hoitakse tuntavat veevaru: veetornis suure-
mas, hüdrofooris väiksemas mahus. Enamasti on farmides suletud ehk rõhu-vahemahutid loomade joogivee 
hoidmiseks. Rõhuta ehk avatud mahutid on kasutusel ainult veevaru hoidmiseks (vihma-, taaskasutus- ja tu-
lekustutusvesi) ning neist antakse vesi võrku lokaalsete pumpade abil.

Hüdrofoor (joonis 4.5) on veesüsteemi puhvriks lisatud survemahuti. Lisaks teatava veevaru hoidmisele 
on hüdrofoori eesmärk veesüsteemi töö automatiseerimine. Selleks on mahutisse loodud õhupadi, mille mahu 
muutust kasutatakse signaalina pumba juhtimiseks. Rõhku süsteemis tajub rõhurelee ning vastavalt seadista-
tud piiridele lülitab pumpa sisse-välja. Mõistlik lülituskordade arv tunnis on 6…10.

Protsess toimub järgnevalt (joonis 4.6):
A. Hüdrofoori paak on tühi. Õhukraani kaudu tekitatakse seal õhupadja moodustamiseks eelrõhk 𝒑0, mille 

väärtus sõltub soovitavast algrõhust 𝒑1. Kindlasti peab järgima kasutusjuhendit, kuid paagi mahu parimaks 
kasutamiseks 𝒑0 � 0,9𝒑1.

B. Pump käivitub ja surub vett tarbijale. Kui tarbimine jääb väiksemaks pumba jõudlusest 𝒒𝒕�𝒒𝒑, hakkab 
pump liigset vett suruma paaki. Eelrõhul olnud õhupadi surutakse kokku kuni rõhuni 𝒑2 ning seda tajunud 
rõhurelee lahutab pumba elektritoite ja pump seiskub.

C. Vee tarbimine paagist väljalülitatud pumba korral jätkub õhkpadja survel kuni rõhuni 𝒑1, mil rõhurelee 
lülitab pumba tööle. Sisse-väljalülitamise rõhud seadistab rõhureleele kasutaja, lähtudes vee tarbijate nõue-
test.

Eelkirjeldatu toimus lihthüdrofoori baasil, kus paagis pole õhkpadi ja vesi eraldatud. Seadme  stabiilse töö 
tagamiseks, eelrõhu pikemaajaliseks säilitamiseks on lisatud vett ja õhku eraldav elastne membraan (joonis 
4.6 D). Edasiarendusena on jõutud tänapäeval lahenduseni, kus vesi surutakse elastsesse kotti, mida ümbrit-
seb õhupadi (joonis 4.6 E).

Rõhurelee (primitiivskeem joonis 4.6 F) koosneb tajurist ja täiturist. Tajuri rõhukamber ühendatakse vee-
liiniga võimalikult hüdrofoori lähedal. Rõhu tõustes membraan kummub ja lüliti lahutab pumba toiteliini. 
Rõhu alanedes membraani algasend taastub ja lüliti sulgeb ahela. Relee töötav lahendus on märksa keeru-
kam. Näiteks on kasutusel kiirendusmehhanismid elektriahela kiiremaks ühendamiseks ja reguleerimisvõi-
malused sisse- ja väljalülimisrõhkude täpseks seadmiseks. 

Veesõlm paigutatakse farmihoonesse, võimalikult lähedale suurimale tarbijale, tavaliselt lüpsikotta või 
söödakööki. Sõlm sisustatakse konkreetsetele oludele vajalike seadistega. Kindlasti on selles veearvesti, sest 
vee üle peetakse ranget arvestust ja mitte ainult tasumise vajadusel, vaid ka vee säästlikuks kasutamiseks 



47 Karjandustehnoloogiad

(veekasutusluba). Veesõlme monteeritakse esmased töötlusseadised (fi ltrid, pehmendid jm). Sealt hargnevad 
torustikud tarbijateni. Tarbijaid toitvad liinid saab kujundada kas ring- või tupikskeemina. Ringvoolu on soo-
vitatav kasutada strateegiliste tarbijate teenindamiseks, sest siis on võimalik liini tõrke korral korraldada toi-
de teise haru kaudu. Ringvool on vajalik ka lisada juhul, kui kasutatakse liinil asuvaid soojendeid.

Joonis 4.6.
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Joonis 4.6. Hüdrofoori tööpõhimõte: 1 – pump, 2 – paak, 3 – õhukraan, 4 – tarbija, 5 – membraan, 6 – kott, 
7 – pumba toiteahel, 8 – lüliti, 9 – membraan, 10 – rõhukamber.

4.3.7. Tarbimine
Vett tarbitakse farmis loomade jootmiseks, personali olmeks, tehnoloogilisteks toiminguteks, heakorraks ning 
hoitakse varu õnnetuste likvideerimiseks, eeskätt tulekahjude kustutamiseks. Veevärgi projekteerimine algab 
arvutusliku veetarbimise määramisest. Selle arvutuse aluseks on veetarbimisnormid, mis on koostatud fakti-
lise veetarbimise andmete alusel. Kehtivad veetarbimisnormid on esitatud projekteerimisnormides. Nendes 
antakse olmevee tarbimise ning tulekustutusvee normid. Loomade jootmisvee norme riigi tasandil täna keh-
testatud ei ole.

Joonisel 4.7 on esitatud näidiseks piimafarmi veesüsteemi siseliini põhimõtteline lahendus. Veesõlm ja 
soojendid on paigutatud lüpsikoja masinaruumi. Jootmisvett soojendatakse ette, toiteliinid on kujundatud tu-
pikuna. Torude läbimõõdud on toodud konkreetse ehitusprojekti alusel. Tehnoloogilist vett soojendatakse bo-
ileris, olmeruumides on omaette väikesemahuline boiler.

Kanalisatsioon on süsteem heitvee ja reovee kogumiseks ja/või suublasse juhtimiseks. Heitvesi on suub-
lasse juhitav kasutusel olnud vesi, ka sademevesi. Reovesi on üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse 
juhtimist puhastamist vajav vesi. Suubla on veekogu või maapõue osa, millesse voolab heitvesi. Kanalisat-
sioonilahenduste koostamisel peab alati järgima ajakohaseid nõudeid. Nii on reovesi (WC, personali olme) 
alati vaja enne suublasse juhtimist töödelda (biopuhastus). Küll aga on teatud tingimustel lubatud mõnede 
pesuvete juhtimine sõnnikuhoidlasse.
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Jootmine. Joomine on looma põhiõigus. „Loom ei tohi kannatada janu,“ deklareerivad nii Hea Tava 
kui mitmed seadusandlikud aktid. Selle nõude täitmine ei vaja erilist selgitustööd ja järelvalvet, sest vesi on 
enamiku loomsete saaduste osa. Vastupidi, mitmete tehnoloogiliste võtetega püütakse loomi, eriti lehmi, sti-
muleerida rohkem jooma. Seetõttu on vesi loomadele janu kustutamiseks vabalt ja võimalikult mugavalt alati 
saadaval. Kohustuslikke joogivee norme täna kehtestud pole. Veevarustuse orienteeruvates arvutustes tuleb 
lähtuda teadlaste soovitustest ja praktikute kogemustest. Neid peab aga alati korrigeerima konkreetsetele olu-
dele vastavalt, sest lisaks looma massile, toodangutasemele ja vanusele sõltub veevajadus töökeskkonna tin-
gimustest (õhu temperatuur, õhu niiskus, õhu liikumise kiirus jpm).

Praktikute arvamusel varieerub veevajadus (tabel 4.2) loomaliikide ja vanusekategooriate vahel kahest 
kuni viie liitrini sööda kuivaine tarbimise kilogrammi kohta. Lehm vajab 1 liitri piima tootmiseks 8…10 liit-
rit vett.

Jootmisalased terminid. Varasemas erialakirjanduses ja kõnekeeles on levinud termin „automaatjootja“. 
Kindlasti ei ole mõistlik kasutada seadise tähenduses terminit „jootja“, sest farmides on rakenduses ka tege-
lik jootja, see on inimene, ametinimega talitaja või karjak, kes tõesti joodab loomi, tuues neile ämbriga vett 
või täites jooginõud. Eristatakse jooginõud ja jooturit. Jooginõu on anum, mida täidab inimene. Jootur on 
seadis, millest loom saab juua iseseisvalt, ilma inimese otsese abita. Kasutusviisi põhjal saab eristada selve- 
ja automaatjootureid.

Selvejooturi kasutamisel peab loom vee kättesaamiseks ise midagi tegema. Kas vajutama või nokkima 
vastavat hooba. Teadaolevalt pole meil kasutusel karjamaajootureid, kus loom, tavaliselt veis, pumpab ise 
omale kaevust vett. Automaatjooturi kasutamisel saab loom segamatult juua. Vee piisava juurdevoolu eest 
hoolitsevad seadised erinevate võtetega. Need võtted saab suures plaanis jaotada kaheks. Vee taset ehk ni-
vood hoitakse kas 1) mahu või 2) massi (kaalu) alusel. Kasutusel on veel mitmeid täpsustavaid laiendeid: 
individuaal-, rühma-, kauss-, vann-, küna-, nippel-, lutt-, palljootur jm. 

Joonis 4.7. Lehmafarmi veevarustuse siseliini põhimõtte plokkskeem. I – laut, II – masinaruum, III – lüpsi-
koda, IV – olmeruumid, V – piimaruum, VI – lüpsiplats: 1 – veesõlm, 2 – joogivee mahuti/eelsoojendi, 
3 – rühmajooturid, 4 – veesoojendi/boiler, 5 – veesoojendi/boiler, 6 – lüpsiseadme puhasti, 7 – piimajahuti 
puhasti.
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Tabel 4.2. Orienteeruv joogivee vajadus ööpäevas

Loom Joogivesi, kg

Vasikas kuni 6 kuud 8…20

Mullikas kuni 2 aastat 25…55

Kinnislehm 35…65

Lüpsev lehm, päevalüps 10 kg 40…80

25 kg 70…110

35 kg 100…150

45 kg 140…175

Lihaveis 70

Emis 25
Emis põrsastega 60
Võõrdepõrsas 5
Nuumik 15
Lambatall 6
Lammas 10
Kana 1
Part 2
Noorhobune 45
Imetav mära 80

Joonis 4.9 selgitab jooturite tööpõhimõtteid.
A. Selvejootur. Individuaalne kaussjootur. Juues vajutab loom ninaga kangile, mis pöördudes surub kla-

pile ning avaneb veevool toitetorustikust jooginõusse. Kangi vabastamisel sulgub klapp vedru või veesurve 
mõjul. 

B. Automaatjootur. Loom saab vabalt juua. Lülitusmehhanismi ujuk tajub vee tasapinda ning kangi 
vahendusel mõjub klapile, vastavalt avades või sulgedes veevoolu. Joonisel esitatu kujutab individuaalset 
kaussjooturit, aga sarnased veetaseme reguleerimise lahendused on kasutusel enamuses rühma vannjooturi-
tes. 

C. Automaatjootur. Loom saab vabalt juua. Vee taset jooginõus ohjab ujukkauss. Vesi siseneb avatud 
klapi korral jooturi keresse ning valgub üle ujukkausi serva ning täidab seda seni, kuni kausi ja selles ole-
va vee raskusjõud ületab üleslükke- ja klapile mõjuva veesurve jõu. Siis vajutab kauss klapi kinni ning vee 
juurdevool lakkab. Loom ei joo otse kaalukausist, vaid vesi voolab avade kaudu jooginõusse. Juues väheneb 
kaalukausis oleva vee raskusjõud piirini, mil toitetorustikus olev surve lükkab klapi lahti ning veevool algab. 
Normaalse joomise ajal ongi klapp pidevalt avatud ja loom saab katkematult juua. Joonisel on kujutatud va-
riant, kus kasutatakse ka lokaalset soojenduselementi.

D. Automaatjootur. Rühma rippjootur, mille veetaset hoitakse jooginõu ja selles oleva vee raskuse abil. 
Kui loomad (reeglina linnud) joovad, väheneb jooginõu raskus piirini, kus vedrud tõstavad nõud sedavõrd, et 
selle keskel asuv torn surub veeklapi lahti ning kaussi voolab vett. Vool kestab seni, kuni juurde voolanud vee 
raskus ületab vedrude vastupanu ning klapp sulgub. Klappi hoiab suletud asendis vedru või veesurve toite-
torustikus.

E. Selvejootur. Individuaalne rippuv nippeljootur. Mõeldud kanalistele, kes nokivad klapi säärel rippuvat 
tilka. Sellega liigutavad nad klappi vahel ka sedavõrd, et lükkub lahti kuulklapp ning tilgakambrisse valgub 
vett. Nipli all olev kausike püüab nokast möödaläinud tilgad edasiseks joomiseks. Toitetoru veerõhk on mõ-
nikümmend sentimeetrit veesammast.

F. Selvejootur. Individuaalne luttjootur. Loom (siga) võtab luti suhu ja lõugade kokkusurumisel kaldub 
klapisäär nii palju, et klapp praotub ning vesi voolab joojale suhu. 
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Joonis 4.9. Jooturite põhimõtteskeemid: 1 – kang, 2 – jooginõu, 3 – ujukkauss, 4 – kere, 5 – soojenduselement, 
6 – vedrud.

Joonis 4.9.
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Ülesanne õppijale. Arvutada veetorni vajalik kõrgus, et hoida veesüsteemis rõhku 3,5…4,5 bari. 
Esitada arvutuskäik!
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4.4.1. Üldist
Söödakäitluse all käsitletakse selles õpikus ainult farmis tehtavad toiminguid, mis üldiselt on alljärgnevad. 
Sööda või söödaosiste: 

 ▪ vastuvõtt: mõõtmine, kvaliteedi kontroll;
 ▪ esmane töötlus: puhastamine, kuivatamine, kuumutamine;
 ▪ hoiustamine: ladustamine, jälgimine, segamine;
 ▪ töötlemine: peenestamine, sõmerdamine, kuumutamine, annustamine, segamine, …;
 ▪ söötmine: jaotamine, jääkide kogumine.

Enamasti valmistatakse farmi territooriumil ka silo, sest mahud on suured ja ettevedu talvisel ajal põllu-
hoidlatest ei ole mõistlik. Suurematel farmidel, eriti sea- ja linnufarmidel on oma teraviljal põhineva segu-
sööda valmistamise minitehased. Kasutatakse aga ka suurel hulgal valmis söödasegusid, mille tarnijad kohale 
toovad. Teenust pakub ka mobiilne söödatehas. Veoautole kujundatud minitehas sõidab kohale ja valmistab 
farmis olevatest osistest söödasegu. Soovi korral lisab tehas sellesse kaasatoodud osiseid. Teenuse pakkujal 
peab olema pädevus söödaratsioonide ja söötmislahenduste koostamisel või nõustamisel.

Söötmise tehnoloogiad ja tehnika on õpikus paigutatud loomaliikidele eraldatud jaotistesse.

4.4.2. Söödad
Loomad on heterotroofsed organismid, see tähendab, et nad toituvad valmis orgaanilistest ainetest ning loo-
mapidajal tuleb sööt valmistada ja hoolealustele ette anda. Söödad ja ratsioonid (ööpäevas antavate söötade 
nimistu ja kogused) on välja töötatud väga täpselt, arvestades loomade arengu- ja tootmistsükli faasi. Iga 
faasi tarbeks on oma kindel, loomale vajalik toiteainete nimekiri, mida sööt peab sisaldama. Keskkonnateema 
on kõikjal teravalt päevakorral ning jõudnud ka loomade söötmisse. Keskkonnasäästliku söötmise eesmär-
giks on lämmastiku ja fosfori vähendamine loomade väljaheidetes. Täppissöötmise iseloomustamise üheks 
näiteks on lüpsilehma toitumuse seire lülitamine lehmade automaatlüpsil kogutavate andmete hulka. Üheks 
tehniliseks lahenduseks on lisaseadis, mille kaamera jälgib lüpsilt lahkuva lehma laudjat, teeb sellest 3D pildi 
ja edastab analüüsiks ja sekkumiseks farmi juhtarvutisse.

Toitumushindaja, Body Condition Scoring

Loomi peab söötma tarbe järgi. Kõik loomad saavad mineraalaineid ja mitmesuguseid mikrolisandeid, 
kuid iga loomaliik vajab söötasid, mis sobivad tema bioloogiliste iseärasustega.

Veis on mäletsejaline, tema seedeorganite mahukus (eesmagude maht 160…240 l) ja mikroorganismide 
populatsioonirikkus võimaldavad hästi omastada kore- ja haljassööda toiteaineid. Põhisöödaks on tänapäeval 
silo, vähemas koguses hein ja põhk, energiasöödana tera- ja kaunvili.

Siga on kõigesööja, aga tema ajalooline põhisööt, kartul, pole enam ratsioonis. Põhiline sööt tänapäeval 
põhineb teraviljal. 

Kana põhisööt valmistatakse teraviljast, antakse ka terveid teri.
Lammas ja kits on sarnase söödaeelistusega selles, et mõlemad söövad karjamaarohtu. Kits sööb isukalt 

ka põõsaste oksi. Nemad on ka põllumajandusloomadest vähesed, kes käivad ise väljas haljast nosimas. Lau-
das antakse neile silo, heina, teravilja/jõusööta.

Hobuse ratsioon kombineeritakse põhi- ja jõusöödast. Tuleb jälgida toorkiurikaste ja mälumiseks sobivate 
koresöötade (põhiliselt hein) miinimumnorme ja tärkliserikaste segajõusöötade ja teravilja ülemmäärasid.

Söötasid saab liigitada mitmeti. Tehnoloogia ja tehnika seiskohalt on olulisem liigitus päritolu, vormi ja 
füüsikalis-mehaanikaliste omaduste alusel.

Päritolu ja vorm:
 ▪ koresööt: hein ja põhk (pikk lahtine ehk vallas-, heksel, pakk, rull), silo;
 ▪ jõusöödad: teravili (tera, muljutud), teraviljajahu (sõmer, graanul, puistes);
 ▪ mahlakad söödad: haljassööt, juur- ja mugulvili (terve, purustatud);

4.4. Söödakäitlus: söödad, hoiustamine, töötlemine

Arvo Leola
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 ▪ toidutööstuse jäägid: melass, meski, õlikook ja -srott, kondijahu, lõss, praak (püdel, vedel, pulber, 
tükk);

 ▪ mineraalained ja mikro-makrolisandid (pulber, terad, vedelik).

Nimistus on käitlemisomadustelt väga erinevad materjalid. Põhisöötasid antakse suurtes, lisandeid 
väga väikestes kogustes. Kõik eeltoodu muudab söödakäitluse tehnoloogia ja masinavaliku keerukaks. 
Seda püütakse lihtsustada söötade töötlemise ja söödasegude kasutamisega. Loomi on võimalik sööta 
üksiksöötadega  anda ette kõik ratsioonis ettenähtud söödad eraldi. See meetod on töö- ja masinamahukas 
ning aeg teeb korrektuure kõiges, ka söötmise tõekspidamistes. Autori meenutus: 1980ndatel käisime sageli 
ettevõtete loomakasvatusjuhtidega Lätimaal Siguldas Judaši farmis uudistamas Baltimaades ainukest veiste 
segasööda valmistamist ja jaotamist Fordil oleva mikseriga. Kõik osalised arvasid: „Meie Eestis küll seda 
tegema ei hakka!“ Täna on aga raske leida tõsiseltvõetavat piimatootjat, kes ei sööda lehmi segasöödaga, 
veel enam – täisratsioonilise segasöödaga. 

Täisratsiooniline segasööt sisaldab kõiki loomale vajalikke osiseid. Sellise valmistamine vajab mitmeid 
masinaid, jaotamine ainult ühte. Variandina on võimalik anda loomadele sööta, mis sisaldab toitaineid puhtal 
kujul (näiteks lihtsuhkur või aminohapped). Asjatundjad rõhutavad, et seda võib teha vastavalt loomade tar-
bele ja vajadustele.

4.4.3. Vastuvõtt, esmatöötlus ja hoiustamine.
Sööda vastuvõtmisel on reeglina vaja saabunud kauba kogust mõõta. Selleks on parim lahendus, kui farmi 
enda pääslas või võimalikult farmi lähedal on paigaldatud (auto)kaal. Puistesööda tarnijate veokid on varus-
tatud pneumolaaduritega ning puhuvad materjali hoidlasse, kas punkrisse või salve. Kasutamisvalmis peavad 
olema elementaarsed mõõteriistad ja vahendid: niiskusmõõturid, proovivõtmispuurid jms. Saabunud sööta 
reeglina kohe töödelda pole vaja, aga selleks peab juhtumipõhiselt valmis olema, kui on vaja sorteerida, pu-
hastada, kuivatada vms.

Farmis hoitavate söötade nomenklatuur ja kogus sõltub konkreetsetest tingimustest. Ka loomakasvatuses 
järgitakse täpselt ajastatud ehk timmitud tootmist ning ülemäära suurt materjalivaru ei ladustata. Seejuures 
peab aga arvestama põllumajanduslogistika iseärasustega (ilmastik, teeolud jms). Veisefarmides hoiustatakse 
reeglina kogu aastane silokogus, kui see mahub ära farmi territooriumil olevatesse hoidlatesse. Suund sellele 
aga on, sest asjatundjad arvavad, et parim lahendus on silo valmistamine tranžeedesse, mis asuvad farmis. 

Terminid. Silode liigitamisel valmistamis- ja hoiukoha järgib esineb erinevaid  nimetusi: tranžee-, rull- ja 
tornsilo. Suurem osa tänapäeval kasutatavatest silohoidlatest ei ole enam tranžeed, sest sõna tähendab kaevi-
kut. Varasemad hoidlad olidki maasse süvistatud betoonist põhja ja seintega läbisõidetavad kaevikud või siis 
maapealsed, mille kõrvale kuhjati muldkeha, et neid üle serva täita. Ajakohane silohoidla on maapealne, ver-
tikaalse taga- ja külgseintega rajatis. Selliste, seintega piiratud hoidlate puhul on sööda käitlemine korrektsem 
ja ka heakord farmis parem. Vajadusel tehakse silo virna ehk auna. Moodustunud hunnik küll päris virna kuju 
ei võta. Rullitud ja kiletatud silo hoiustatakse võimaluse korral farmi territooriumil. Teadaolevalt pole meil 
enam kasutusel silotorne. Kuna neid teistes maades kasutatakse ja meil on nende kasutamiskogemus, siis on 
siinkohal silohoidlate sissejuhatuseks ka nende lühitutvustus.

Silotorn on loomakasvatuse ajaloos tuntud hoidla, kui mõisates ja suurtaludes konserveeriti nendesse ro-
husöötasid. Neid ehitati puidust, tellistest või betoonist. Massi tihendajaks oli seal hobune, kes kuulu kohaselt 
kaotas peale ülesande täitmist vahel ka elu. Siin õpikus on kõne all tornhoidlad, mis Eestisse jõudsid esimeste 
„suurfarmide“ ehitamisega 1970-ndate algul. Neid kasutati kuivsilo hoiustamiseks. Kuivsilo on materjal, mil-
le niiskus on alla 45%. Üks kasutusel olnud tornidest on Tšehhi päritolu Vitkovice torn, mahutavusega 9000 
tonni. Probleemid tekkisid väljalaadimisel. Põhjuseks arvati materjali tükisuuruse ja niiskuse nõuetest mitte 
väga range kinnipidamine, mille tõttu materjal ei langenud tornis väljalaadurile peale. Hiljem kasutati neid 
torne teravilja hoidmiseks.

Vitkovice torn (joonis 4.10 B) monteeritakse emaileeritud terasplaatidest poltide abil. Plaatide liitekohad 
tihendatakse mastiksiga. Peenestatud materjaliga täidetakse torn pneumokonveieri abil. Väljalaadimiseks ka-
sutatakse altlaadurit, mis koosneb pealmisest tiirlevast õlast, mille ümber liigub nugadega varustatud kett-
frees. See lõikab silo lahti ja kannab torni keskele, kus materjal langeb alumisele, paigalseisva õla ümber 
tiirlevale kraapkonveierile ning see kannab materjali tornist välja. Laadur on torni põhjal ja silomass langeb 
pidevalt laadurile. 

Teise variandina olid kasutusel Valgevene päritolu tornid. Nende tornide puhul oli peamiseks probleemiks 
ebakvaliteetne torni seinte ehitus (hermeetilisus) ja seetõttu halb silo kvaliteet. Betoonelementidest kokku 
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pandud Baranovitši tornis (joonis 4.10 A) kasutatakse silo pealt väljalaadimist. Laadur ripub ploki abil torni 
laes. Selle tööorganiks on tigufrees, mis tiirutades silo pinnal lõikab materjali lahti ja kannab torni keskele 
pneumokonveierisse. See paiskab materjali torni külgšahti, kus see kukub alla konveierile.

Joonis 4.11. Mobiilse salve tekstiilist paanidega seinaelement: 1 – metallist tugipost, 2 – tekstiilpaan.
Mobile bulk storage walls

Silo söödetakse peamiselt veistele ning seda käsitletakse õpiku jaotises Veiste söötmine. Farmis hoius-
tatakse ka kogu aastane koresööt, kindlasti vallashein (pikk lahtine) ja -põhk. Ruumipuudusel võib kiletatud 
rullid koondada väljal, kohal, kuhu pääseb veok juurde ka kehvade ilmade korral. Farmis hoitakse koresööta 
küünis ehk koresöödahoidlas. Valvsalt tuleb jälgida materjali seisukorda, sest niiske materjali puhul on või-
malik isesüttimine. Heina järelkuivatamiseks ehitatakse ventileeritavaid küüne praegusel ajal väga harva, kui 
üldse.

Küüni ehitatakse salved puistematerjalide hoiustamiseks. Salv on külgseintega piiritletud ala: tavaliselt 
siiski kolmest küljest, sest enamasti kasutatakse materjali väljalaadimiseks mobiilseid lauplaadureid. Salve 
seinte kujundamisel on mitmeid võimalusi, alustades klassikalisest puitkilbist. Võimalike variantide rohku-
sest on joonisel 4.11 näitena kujutatud mobiilse salve element. Metallist tugede vahele kinnitatakse tekstiilist 
paanid. Salve laaditud materjali raskusjõud jaotub nii, et aitab seinu püsti hoida. Tekstiil on õhku läbi laskev, 
kuid seintesse on lisatud ka õhustuselemendid. Salve saab kiiresti püstitada küüni, aga ka väljale.

Joonis 4.10.
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Joonis 4.10. Silotornide põhimõtteskeemid. A – pealt väljalaadimine, B – alt väljalaadimine. 1 – täitetoru, 2 
– tigufrees, 3 – riputusplokk, 4 – puhur, 5 – šaht, 6 – konveier, 7 – tiirlev frees, 8 – kraapkonveier.
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Puistesöötade hoiustamiseks kasutatakse punkreid. Need on seadmed, mille põhisõlmeks on mahuti. Selle 
kuju, materjal ja sisustus vastab hoiustatavale materjalile ja kasutamise iseärasustele. Punkreid on (joonis 
4.12) silindrikujulisi ja kandilisi ning koonilise alaosaga; metallist, puidust ja tekstiilist; põhjale ja tugijal-
gadele toetuvaid ning rippuvaid, tiheda- ja piluseinaga, seest tühje ja lisakonstruktsioonide või -seadmetega 
materjali väljavoolamise stimuleerimiseks; ruumis ja õues kasutamiseks. 

Joonis 4.11.

Joonis 4.12.
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Joonis 4.12. Puistesööda punkrite põhimõtteskeem. A – tugijalgadel, B – rippuv: 1 – täitetoru, 2 – tsüklon, 
3 – mahuti, 4 – siiber, 5 – kott.

Joonisel 4.12: A. Jalgadele toetub mahuti, mis täidetakse toru kaudu. Tavaliselt teeb seda söödaveok oma 
puhuriga. Tsüklonis eraldub puhurist kaasatulnud õhk ja säilitamisel on see ka materjali hingamiskoht. Ma-
huti kooniline alaosa koondab materjali siibrisõlmele. B. Mahutiks on tekstiilist kott, mis ripub raamil. Täi-
detakse puhuriga läbi toitetoru, aga on ka pealt avaga kotte, mida täidetakse mingi muu vahendiga. Tekstiil 
laseb õhku läbi ja materjal saab hingata.

Söödapunkrid, Feed silo, Futtersilo

4.4.4. Töötlemine
Söödad tuleb loomadele ette anda sellistena, et loomad omastaksid neis leiduvaid toitaineid võimalikult täie-
likult. Selleks söötasid töödeldakse. Seejuures seatakse loomade vajadused esiplaanile, aga arvestatakse ka 
tehnoloogia ja masinate kujundamisel. Nii näiteks parandab materjali granuleerimine selle transporditavust 
konveieritega, väheneb protsessiga kaasnev tolm.

Töötlemisoperatsioonid.
▪ Peenestamine: koresööda purustamine (hekseldamine ja jahvatamine), teravilja peenestamine (jahva-

tamine ja muljumine).
▪ Termiline töötlus: kuumutamine, aurutamine, keetmine. 
▪ Segamine: kuivsegu, puderjas sööt.
▪ Sõmerdamine: graanulid, briketid.
▪ Keemiline/bioloogiline töötlus: konserveerimine/sileerimine/.

Kõikide loetletud operatsioonide vahele jääb materjalide teisaldamine, mida teostavad laadurid ja kon-
veierid.

Peenestamine
Peenestamine on teravilja töötlemise põhioperatsioon. Peenestamise tagajärjel suureneb osakeste kokkupuu-
tepind seedeensüümidega, väheneb looma energiakulu mälumisel, toimuvad mehhanokeemilised muutused 
söödas, pindmiste molekulide aktiveerumine ja polümeeride makromolekulide deformatsioon, mis suuren-
davad sööda omastatavust. Teravilja peenestamisel kasutatakse lööki, hõõrumist, lõhestamist ja survet või 
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nende kombinatsioone. Rohkem kasutatakse farmis vasarveskeid ja muljureid. 
Vasarveskid on farmides kõige rohkem levinud peenestusseadmed. Nendes on võimalik peenestada tera- 

ja kaunvilju, aga teatud ümberseadistamisel ka kore- ja mahlakat sööta. Teravilja peenestamise astet iseloo-
mustab produkti peenusmäär, mis vajadusel määratakse sõelanalüüsil (Vt jaotis Põllumajandusmaterjalid). 
Eri loomadele ja vanuserühmadele vajaliku peenuse saavutamiseks vahetatakse veskis sõelu. Veskil võib olla 
varustuses sõelu avade läbimõõduga 3…10 mm.

Vasarveskite konstruktsioonilahendusi on erinevaid (joonis 4.14). Sagedamini kasutataval veskil (A) on 
tööorganiks massiivne trummel, mille võll on laagerdatud purustuskambri keresse. Trumlile kinnitatud sõr-
medel ripuvad vasarad. Vasarate vahel olevate seibidega seatakse, et eri sõrmedel olevad vasarad ei jookseks 
samas jäljes, vaid kataks ühtlaselt kogu purustuskambri laiuse. Trumli perimeetrit või osa sellest ümbritseb 
sõel. Ajam paneb trumli pöörlema, tsentrifugaaljõu mõjul paiskuvad vasarad radiaalasendisse. Etteandekolust 
purustuskambrisse langevad terad saavad õhus löögi vasara servaga (joonis 4.14 e), mis tekitab terale esmase 
purustuse. Vajadusel järgnevad uued löögid, seni kui purustatud materjal mahub läbi sõelte avade ning väljub 
purustuskambrist kogumisnõusse/kotti. Suurematel veskitel on purustustrumli võllil ventilaator, mis paiskab 
sõelatagusesse ruumi jõudnud peenestatud materjali õhuvooluga tsüklonisse ning laaditakse sealt edasi, kuhu 
tarvis.

Vasarveski peenestuselemendiks on vasar. Primitiivne vasar (joonis 4.13 f) on metalllehest risttahukas, 
paksusega 4…10 mm. Enamasti on vasaras kaks ava. Ühte pidi riputatakse nad sõrmele. Teine ava võimaldab 
vasarat asetada sõrmele teisipidi, kulumata pool ette. Seega kokku neli värske lõikeserva võimalust. Lõike-
pinna suurendamiseks tehakse vasarate servad astmelised (joonis 4.13 g) või kinnitatakse pehmest terasest 
vasara kerele kulumiskindel element (joonis 4.13 h). Vasarveskitel on erinevaid lahendusi (joonis 4.13): B
– materjal siseneb purustustrumli tsentris, C – sõelata veski, sobib haljasmassi ja koresööda peenestamiseks, 
D – sõelata vasarveski, sobib teramaterjali jämetöötluseks.

Vasarveskid, Hammermühle

Joonis 4.13.
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Pööratud

Joonis 4.13. Vasarveskite tööpõhimõtteskeemid ja vasarate kujud.

Valtsmuljur (joonis 4.14) täidab söödaosakeste peenestamise nõude ilma ülemäärase tolmu tekketa. Roh-
kem kasutatakse seda masinat niiske, äsjakoristatud teravilja muljumiseks enne konserveerimist, aga soovi-
tatakse ka kuiva (niiskus alla 16%) vilja purustamiseks. Seeduvuse seisukohalt soovitatakse tera purustada 
vähemalt kolmeks.
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Valtsmuljuri tööorganiteks on kaks massiivset metallist, vastassuunas pöörlevat valtsi. Ühe või mõlema 
valtsi pind võib olla rihveldatud. Enamikul masinatest on valtsid võrdse diameetriga ja pöörlevad võrdse kii-
rusega. Produkti peenuse muutmiseks reguleeritakse valtside vahekaugust.

Joonis 4.14.

n1

D1 D2

n2
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S

𝑛1 𝑛2

Joonis 4.14. Valtsmuljuri tööpõhimõtte skeem.

Valtsmuljuri arvutuslik (massi)jõudlus 𝑸, 
kui 𝐷1 � 𝐷2 � 𝐷  ja 𝑛1 � 𝑛2 � 𝑛, arvutatakse valemiga: 

kus  𝐷 on – valtsi diameeter,
 𝑛 – valtside pöörlemissagedus,
 𝑆 – valtside vahekaugus,
 � – valtsi pikkus,

𝛾 – purustatava materjali puistemass,
𝑘 – eksperimentaalne tegur, mis arvestab 

 etteande ebaühtlust.

EMÜ üliõpilaste laboratoorsete katsete põhjal võib eksperimentaalse teguri (k) ligikaudsetes arvutustes 
võtta 0,85…0,9. (oa ja herne segu korral, puistemass 750 kg/m3). 

Koresööda, enamasti pakitud või rullitud, aga ka vallasheina või -põhu peenestamiseks on kasutusel paik-
sed või liikuvad peenestid. Selle töö teeb veiste söötmisel ära söödajaotur segisti.

Termiline töötlus
Farmis kasutatakse seda harva. Enamasti on see söödatehaste toiming. Küll aga soojendatakse sageli imemi-
seas noorloomade sööta.

Segamine
Segu- ja segasööda valmistamise esimene operatsioon on annustamine /doseerimine/. Osiste kogus tuleb 
mõõta väga täpselt ning kogused on mahult suuresti erinevad. Operatiivne peab olema ka annustite sea-
distamine. Sageli on kasutusel osise koguse mõõtmine sihtkohas, st segistis. Nii on segisti mahuti asetatud 
kaalule, mille tajuriks on tensoandurid. Need on jõulülile kleebitud traatkontuurid, mille traadi ristlõige de-
formeerumisel muutub. See registreeritakse kontuuri läbiva elektrivoolu parameetrite muutusena ning gene-
reeritakse segisti punkri kaaluks. Kasutusel on mitmesuguse tööpõhimõttega annusteid. Ülevaate mõnedest 
mahtannustitest annab joonis 4.15.

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝛾𝛾𝛾𝛾, (4.11) (4.11)
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Portsjontüüpi annusti (joonis 4.14 A) kolust langev sööt täidab kindla mahuga töökambri ning pöördsii-
ber lükkab materjali kambrist välja. Loendur registreerib tsüklite arvu. 

Pideva toimega annustid (joonis 4.14 B, C ja D). Mahtannustid B ja C on sarnase tööpõhimõttega, aga 
erineva tööorganiga. Sööt langeb kolust töökambrisse ja pidevalt pöörlevad tööseadised annavad selle ühtla-
selt pideva tootluse ehk jõudlusega välja. Sageli kasutatakse sööda annustamiseks tigu- (D) või mingit muud 
võimalikult ühtlase jõudlusega konveierit. Seejuures on tõepärase koguse saamiseks vaja kindlustada kon-
veieri ühtlane täitumine ja püsiv pöörlemissagedus. 

Hästi voolavaid vedelikke annustatakse vooluhulgamõõturitega, väiksemahulisi lisandeid mõõdunõuga.
Väljamõõdetud söödaosiste kokku segamiseks on erineva ehitusega segisteid (joonis 4.16).
Segamise eesmärk on saada ühtlikke segusid, et vältida söötade raiskamist, loomade mürgistusi mik-

roelementide ja ravimitega. Enimkasutatavad on täna segistid, mille tööorganiks on teod. Segistid on 
kald- või püstiasendis, sest osaliselt tagasilangev materjal seguneb paremini. Teod on kujunduselt silindri-
lised või koonilised. Tööseadiseid võib olla mitu ja need töötavad samas või vastassuunas. Nagu näitavad 
veiste söödajaotursegistite kasutamise kogemused, saavutatakse nendega väga hea segu ühtlikkus, seejuures 
segatakse väga erinevate omadustega materjale ja väga erinevates kogustes. Nii on näiteks segistis silo 
tonnides, aga mingit mineraalosist mõni kilogramm.

Joonis 4.15. Mahtannustite põhimõtteskeemid: 1 – punker/kolu, 2 – töökamber, 3 – tööseadis.

Joonis 4.16. Segistite põhimõtteskeemid: A – labasegisti, B – vedelikusegisti, C – tigusegisti.
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Materjalide teisaldamiseks kasutatakse laadureid ja konveiereid. Eristada saab liikuvaid /mobiilsed/ ja 
paikseid/statsionaarsed/ seadmeid. Väikses mahus laaditakse sööta ka käsitsi.

Laadurid on masinad, mis teisaldavad sööta portsjonhaaval. Liikuvatest kasutatakse farmis kõige roh-
kem traktorile kui farmi põhilisele vedukile riputatavaid laadimisseadiseid. Viimaste valik on suur ja rahul-
dab kõiki farmitöid. Kasutusel on aga ka üldotstarbelised lauplaadurid. Kõigil neil on suur valik vahetatavaid 
tööseadiseid: kopad, kühvlid, haaratsid jne.

Paiksed laadurid on enamasti kraanad, mis liiguvad rippteedel. Tööorgan valitakse vastavalt laaditavale 
materjalile.

Laadurid põllumajanduses, Flexible Kranaanlagen.

Konveierid /transportöörid/ on mehhanismid materjali teisaldamiseks. Eristada saab mehaanilisi, pneu-
maatilisi ja hüdraulilisi konveiereid. Mehaaniliste konveierite lahendusi selgitab joonis 4.17.

Tigukonveier (joonis 4.17 A). Tööseadiseks on võlli ümber spiraalselt kinnitatud (metall)leht. Võll on 
otstest laagerdatud keresse, mis võib olla toru või vann. Ajam paneb võlli pöörlema ja konveieri keresse an-
tav materjal kandub teo keerme tõusu suunas edasi. See tähendab, et ajami reverseerimisel liigub materjal 
vastassuunas. Tigukonveierid töötavad horisontaal-, kald- ja ka verikaalasendis.

Spiraalkonveier (joonis 4.17 B). Tööseadiseks on spiraali keeratud (metallist) ümar- või lattmaterjal. 
Spiraali üks ots kinnitatakse ajami võllile. Ajam asub reeglina konveieri lõpus ehk väljalaadimispoolses 
otsas. Sellisel juhul töötab tööorgan tõmbele. Kereks on toru ja kui see on plastsest materjalist, on võimalik 
ka sujuvad pöörangud. Spiraalkonveierid töötavad horisontaal- ja kaldasendis. Täna laialt kasutatav konveier.

Seibkonveierid (joonis 4.17 C ja D). Tööseadiseks on trossile - tross-seibkonveier (C) või ketile -
kett-seibkonveier (D) kinnitatud seibid. Kereks on toru, enamasti plastist. Konveier moodustab suletud kon-
tuuri (joonis 4.18) ja tööorganit veetakse ajamiga, milles on ka tööorgani pingutusseade, sest kontuur võib 
olla pikk. Kasutatakse peamiselt sigade ja lindude söödaautomaatide täitmiseks. Materjali punkrit põhjas lä-
biv tööorgan haarab sealt sööda ja kannab sööturite toitetorudeni, täites need järgemööda. Kui kõik sööturid 
on täis, jõuab söödavool tagasivoolu toruni ning vastav tajur annab signaali ning ajam seisatakse.

Joonis 4.17.
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Joonis 4.17. Konveierite põhimõtteskeemid: A – tigu-, B – spiraal-, C – tross-seib-, D – kett-seib-, E ja F– 
kett-kraap-, G ja H – lint-, I – koppkonveier.
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Joonis 4.18. Seibkonveieri funktsionaalskeem: 1 – materjali punker, 2 – veoratas, 3 – ajam, 4 – nurga-
sektsioon, 5 – toiteliin, 6 – tagasivool, 7 – sööturid.

Kett-kraapkonveierid (joonised 4.17 E ja F). Tööseadiseks on lõputu veokett, sellele kinnitatud kraapi-
dega, mis kannavad-lohistavad edasi renni laaditud materjali. Kui kett on kinnitatud kraapidele nende üla-
servas (E), kulgeb tagasijooksu /tühijooksu/ haru tööharu pealt. Kui keti kinnitus on kraapide külgserval, kas 
keskel või all, siis moodustub kontuur horisontaaltasapinnas ning mahalaadimiskoht on võimalik kujundada 
vajalikus kohas kogu kontuuri ulatuses. Viimase variandi kohaselt on kujundatud ka sõnniku kett-kraapkon-
veierid. Ühe lahendusena on kasutusel kett-liistkonveier, kus kahe kõrvuti (vajalikul vahekaugusel) kulgeva 
keti vahel on (metall)liistud, mis lohistavad materjali mööda tihedat aluspinda. 

Lintkonveierid (joonised 4.17 G ja H). Tööseadiseks on lõputu lint. Lindi materjal tavaliselt kumm, aga 
on ka metalllinte. Ajami veotrummel paneb lindi liikuma ja see toetub tugirullidele (G) või lohiseb tugipinnal 
(H). Lintkonveier on universaalne, sellega saab teisaldada enamikke söödamaterjale. Suuremaks täitumuse 
saavutamiseks seatakse konveierile ported ja kaldkonveieritel saab kasutada ka liistudega linti. 

Kopp-konveier /kopp-elevaator (joonis 4.17 I). Tööseadiseks on ketile või lindile kinnitatud kopad. Ka-
sutatakse ainult vertikaalasendis. Ajam asub ülaotsas. Materjali mahalaadimiseks on kaks lahendust. Kiire-
käigulistel konveieritel toimub see tsentrifugaaljõu mõjul – materjal paiskub kopast vastuvõturenni. Aeglase-
käigulistel kujundatakse veosõlmes tööorgani taane ja kopad kummutavad materjali vastuvõturenni.

Pneumokonveierites kasutatakse enamasti ventilaatori poolt tekitatavat õhuvoolu. Väga harva on kasutu-
sel suruõhk. Joonisel 4.19: A. Ventilaator tekitab imitorus (londis) hõrenduse ja materjal imetakse tsüklonis-
se. Seal eraldub õhk ja materjal langeb lüüs-trumlisse, mis saadab selle surutorru. Ventilaatori poolt tekitatav 
õhuvool paiskab materjali sihtpunkti. Seadet kasutatakse puistematerjali kogumiseks põrandalt, aga ka mis-
tahes mahutist. Londi juhtimiseks on väiksematel seadmetel vajalik töötaja osavõtt. B. Puhuri etteandekolust 
langeb edastatav materjal surutorru ning õhuvool paiskab selle sihtkohta. Otstarbekas kasutada juhul, kui on 
võimalik korraldada edastatava materjali etteanne punkrisse mingite teiste vahenditega. 

Joonis 4.18
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Joonis 4.19. Pneumokonveierite põhimõtteskeemid. A – imur-puhur, B – puhur. 1 – imitoru, 2 – tsüklon, 
3 – lüüs-laadur, 4 –ventilaator, 5 – toitekolu.
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Konveierite arvutus. Tigu-, spiraal- ja kraapkonveierite jõudluse arvutamise põhimõtted on üldjuhul sar-
nased. Massijõudlus 𝑄 arvutatakse valemiga:

kus  𝑆 on konveieri kere (toru) õõne ristlõikepind,
� – materjali liikumiskiirus,
𝛾 – materjali puistemass,
�1 – tegur, mis arvestab kere täituvust,

 �1 – tegur, mis arvestab konveieri kaldenurka.

Üliõpilaste laboratooriumis (joonis 4.20) läbiviidud katsete põhjal võib soovitada spiraalkonveieri jõudlu-
se ligikaudsel arvutamisel kasutada tabelis 4.2. esitatud kaldenurga teguri (K2) väärtusi.

𝑄𝑄𝑄𝑄 =  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑣𝑣𝑣𝑣 ∙ 𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾1 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾2, (4.12) (4.12)

Joonis 4.20. Laborseade: A – kettseib-konveier (1 – punker, 2 – söötur, 3 – kett+seibid, 4 – nurgasektsioon); 
B – spiraalkonveier (5 – punker, 6 – spiraal, 7 – ajam).
*Konveier: toru läbimõõt 85 mm, spiraali pöörlemissagedus 176 p/min. Materjal: jõusööda sõmerad, puiste-
mass 450 kg/m3. Täitetegur K1 = 1.

Tabel 4.3. Spiraalkonveieri kaldenurga teguri väärtused*

Kaldenurk, ° 5 15 25 30
Tegur 0,98 0,92 0,88 0,79

Konveierite liikumistakistuse arvutamine on suhteliselt keerukas, sest sisaldab mitmeid eksperimentaal-
seid andmeid. Põllumajandusmaterjalide kohta pole neid aga teatmeallikates eriti saada. Järgnevalt on arvu-
tuspõhimõtte näitena esitatud kett-seibkonveieri (joonis 4.21) liikumistakistuse arvutuskäik.

Joonis 4.21.

Horisontaalne

Vertikaalne

Joonis 4.21. Kett-seibkonveieri arvutusskeem.
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Seibkonveieri liikumistakistus � koosneb järgmistest elementidest: liikumistakistus sirges osas ��, liiku-
mistakistus (kõrguste erinevustest) sirges osas ��, liikumistakistus nurgasektsioonides ��, liikumistakistus 
ajamis �� ja liikumistakistus materjali liikumapanemisel ��.

Sirge osa liikumistakistus arvutatakse valemiga:

kus  �� on materjali 1 jm (jooksva meetri) raskusjõud,
 �� – materjali hõõrdetegur,
 �� – tööorgani 1 jm (kett ja seibid) raskusjõud,
 �� –tööorgani 1 jm (kett ja seibid) raskusjõud,

Kõrguste erinevusest tulenev liikumistakistus �� arvutatakse valemiga:

kus h on kõrguste vahe. Plussmärk materjali tõstmisel ja miinusmärk materjali allapoole liikumisel.
Keti painutamisest tekkinud liikumistakistuse tegur arvutatakse järgmise valemiga:

kus  𝑓𝑘 on hõõrdetegur keti tapis, = 0,25...0,35,
 ��𝑘 – keti tapi läbimõõt,
 �𝑘 – ratta läbimõõt.

Nurgaratta laagrites esinevat hõõrdumist võetakse arvesse liikumistakistuse teguriga , mis arvutatakse vale-
miga:

kus  𝑓� on hõõrdetegur ratta laagrites, 𝑓� = 0,025 veerelaagritel ja = 0,08...0,1  liugelaagritel
 ��� – tapi läbimõõt,
 � – haardenurk.

Nurgasektsiooni liikumistakistuse arvutusvalem on järgmine:

kus  ��� on keti pingus nurgasektsiooni ees,
 �� – materjali teekond nurgasektsioonis rõhtsihis,
    – materjali teekond nurgasektsioonis püstsihis,
 �� – materjali liikumistakistuse tegur nurgasektsioonis (tabel 4.4),
 �𝑠 – tööorgani liikumistakistuse tegur nurgasektsioonis (tabel 4.4).

Ajami liikumistakistuse arvutamiseks võib kasutada valemit:

kus  ��  on keti pingus ajami ees,
 �𝑎 – ajami liikumistakistuse tegur; 
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𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝 = 2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘

 sin 𝛼𝛼𝛼𝛼
2
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𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎; (4.19) 

 
kus 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎on keti pingus ajami ees, 
 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎– ajami liikumistakistuse tegur; 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝

2
 

 
𝑊𝑊𝑊𝑊1 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑞𝑞𝑞𝑞(𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑣𝑣0), (4.20) 

(4.16)

(4.17)

(4.18)

(4.19)

 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘
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Materjali liikumapanemisel esinev liikumistakistus leitakse valemiga:

kus  � on laadimiskolu takistust arvestav tegur, � = l, 3…1,5,
 �� –  konveieri jõudlus,
 � – tööorganite kiirus,
 �0 – materjali kiirus laadimisel keti liikumise suunas, tavaliselt �0 =  0
Konveieri ajami tarbimisvõimsus � arvutatakse lihtsustatud valemiga:

kus 𝑣 on tööorgani liikumiskiirus.

Ülesanne õppijale. Arvutada joonisel 4.20 esitatud skeemi alusel kett-seibkonveieri ajami tarbimisvõimsus. 
Konveieri lõikude pikkused ja muud vajalikud parameetrid valida vabalt või võtta aluseks (kiiduväärt!) mingi 
konkreetne loomahoone (lindla või sigala). Kui mingid tegurid pole kättesaadavad, otsustada nende väärtus 
ise (selgitustega).

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘  =  𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑣𝑣𝑣𝑣,  (4.21) (4.21)

Tabel 4.4. Kett-seibkonveieri liikumistakistuse tegurid

79 

Konveieri element / sööt Liikumistakistuse tegurid sõltuvalt elemendi asendist vertikaalpinna suhtes 
0° 45° 75° 90° 

Tööorgani liikumistakistuse tegur Ws 
Sirge toru 0,31 0,38 0,50 0,94 
Nurgasektsioon: 

kett liigub ülevalt alla 0,28 0,31 0,60 0,82 
kett liigub alt üles 0,61 0,78 1,08 0,82 

Sööda liikumistakistuse tegur Wm 
Nuumsigade segajõusööt 
 Sirge toru 0,44 1,33 1,77 2,22 
 Nurgasektsioon: 

kett liigub ülevalt alla 1,32 1,50 1,77 2,09 
kett liigub alt üles 4,34 3,06 2,09 2,09 

Sõmerad D = 5,5 mm 
 Sirge toru 1,96 2,66 3,76 3,79 
 Nurgasektsioon: 

kett liigub ülevalt alla 4,04 4,17 3,90 4,11 
kett liigub alt üles 6,23 5,99 5,10 4,11 

4.5. Sõnnikukäitlus

Taavi Leola

4.5.1. Üldist
Ainevahetus looma organismis pole võimalik jääkideta. Koduloomade pidamisel on sööda toiteainete kasu-
tamise efektiivsus sõltuvalt loomaliigist kuni 30%. Kui lugeda ka kalu koduloomadeks, siis nendel on see 
näitaja kuni 90%. Seetõttu toodavad loomafarmid lisaks põhitoodangule – liha, piim, munad – ka sõnnikut ja 
virtsa. Tänapäeval on need loomakasvatuse kõrvalsaadused ehk heitmed. Seda erinevalt ammustest aegadest, 
kui veiseid peetigi põllurammu saamiseks ning piim oli peamiselt vasika toiduks. Seda ka meie põllumajan-
duse uuendajal Carl Robert Jakobsonil. Temalgi oli piimakarja pidamise eesmärgiks põldude viljakust suu-
rendava sõnniku saamine. Ta kirjutas: „Sõnnik on põllumehe kuld. Sõnnik ja virts on põldude viljakuse alus. 
Sa pead rohke ja hea sõnniku eest hoolt kandma ja seda õigel viisil tarvitama.“

Sõnnik /manure/ moodustub looma väljaheidetest (roojast ja uriinist) nende segunedes allapanu ja söö-
dajääkide ning veega. Vesi satub sõnnikusse jooturitest, pindade ja seadmete pesust. Vett võidakse lisada ka 

 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘
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𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝 = 2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘

 sin 𝛼𝛼𝛼𝛼
2
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𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎; (4.19) 
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Tabel 4.5. Sõnniku väärtus 
Sõnniku liik Kuivainesisaldus, % Rahaline väärtus, €/tonn 
Veise vedelsõnnik 4,6 4,37 
Veise poolvedel sõnnik 14,8 6,63 
Veise tahesõnnik 21,9 8,67 
Veise sügavallapanusõnnik 30,2 9,81 
Sea vedelsõnnik 4,0 5,17 
Sea poolvedel sõnnik 13,4 10,25 
Sea tahesõnnik 22,5 13,86 
Sea sügavallapanusõnnik 28,9 13,21 
Kana vedelsõnnik 5,4 6,85 
Kana poolvedel sõnnik 13,0 14,8 
Kana tahesõnnik 23,5 12,39 
Kana sügavallapanusõnnik 44,3 33,8 
Lamba tahesõnnik 21,6 11,68 
Lamba sügavallapanusõnnik 38,4 14,79 

Tabel 4.5. Sõnniku väärtus

sõnniku koristamise kergendamiseks. Sõnnikuhoidlasse kogutakse mõningad pesuveed ning sinna võib lan-
geda ka sademeid. Kuna söödajäägid, aga ka väljaheited ning vähesel määral allapanu sisaldavad toiteaineid, 
on nende segu – sõnnik – toiteainerikas saadus, mida tuleb hoolsalt koguda, hoiustada ja kasutada valdavalt 
orgaanilise väetisena põllul, aga ka lähteainena energiatootmisel. Sõnniku väärtust põlluväetisena iseloomus-
tab tabel 4.5, milles on esitatud Põllumajandusuuringute Keskuses (PUK) aastatel 2009–2015 analüüsitud 
sõnnikuproovide põhjal arvutatud sõnniku rahaline väärtus Eesti andmetel. Arvutused on tehtud elementide 
üldsisalduse alusel.

Tabel 4.6. Sõnniku omadused tüübiti 

Parameeter Sõnniku liik 
Vedel Poolvedel Tahe Sügavallapanu 

Kuivaine, % 5…7,9 8,0…19,9 20,0…24,9 > 25
Mahumass, kg/m3 1000 750…950 600…750 -
Allapanu, kg/loomühik 0…1 1…2 2…12 5..12 

Omadus Pumbatav voolav 
isevalguv 

Pumbatav 
kolbpumbaga. 

Ei saa virnastada 

Virnastatav 
kuni 3 m - 

Varisemisnurk, ° - - 48…54 - 

Tabel 4.6. Sõnniku omadused tüübiti

Virts moodustub looma uriinist segus sõnnikust väljanõrgunud vedelikega. Virts on hea väetis ja vajab 
hoolsat käitlemist. Sageli loetakse virts sõnniku liigiks, kuid täna Eestis kehtivates normatiivides on need 
eraldatud. 

Puudulik sõnniku ja virtsa käitlus on ohtlik keskkonnale: nii loomafarmi töökeskkonnale kui ümbrusele.

4.5.2. Sõnniku liigid
Sõnnikut võib liigitada mitmesuguste tunnuste alusel:

 ▪ loomade liik, vanuse- või toodangurühm, pidamisviis;
 ▪ allapanu liik ja kogus;
 ▪ konsistents, väljendatud kuivainesisaldusena;
 ▪ säilitamise viis.

Näide: lõas peetavate 7000 kg aastalüpsiga lehmade põhusõnnik; puhkelatris peetavate lehmmullikate 
vedelsõnnik; kaldpõrandal peetavate pullvasikate turbasõnnik; sügavallapanul peetavate nuumsigade saepu-
rusõnnik; laguunisõnnik. Sõnnikut liigitatakse erinevate tunnuste põhjal. Ametlikult kehtestab põllumajan-
dusvaldkonna minister sõnniku jaotuse tüüpideks kuivaine sisalduse järgi. Tabelis 4.6 on kasutatud liigitust 
vastavalt Põllumajandusministri määruses nr 71, 2014, sätestatule.

Sõnniku liigid, ministri määrus
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Orgaanilised väetised saab hoiustamiseelse tehnoloogia ja hoiustamise tulemuse alusel jaotada:
 ▪ vedelsõnnik;
 ▪ kääritusjääk (digestaat) – mis võib olla vedelaks ja kiulisi materjale sisaldavaks tahkeks massiks se-

pareeritud;
 ▪ poolvedelsõnnik;
 ▪ tahesõnnik;
 ▪ virts, mis kaasneb tahesõnnikuga;
 ▪ sügavallapanusõnnik;
 ▪ sõnnikukompost.

Sõnniku omadused sõltuvad ka loomaliigist: veisesõnnik, seasõnnik, kanasõnnik (nt sea vedelsõnnik ki-
histub kiiremini kui veise vedelsõnnik ja seda peab vedelsõnniku veol arvestama). Sõnniku edasisel käitle-
misel on oluline, kas see on pumbatav (kuivainesisaldus alla 12%) või laaditav (kuivainesisaldus üle 12%) ja 
vastavalt sellele valitakse sobiv tehnoloogia.

4.5.3. Sõnniku kogused
Eesti farmides toodetava sõnniku mahust ja liikidest annavad ettekujutuse Eesti Taimekasvatuse Instituudi 
(ETKI) uuringud, mille põhjal oli 2016. aastal toodang järgmine:

 ▪ veise vedelsõnnik 1 735 100 tonni;
 ▪ veise tahesõnnik 280 000 tonni;
 ▪ sea vedelsõnnik  434 500 tonni;
 ▪ sea tahesõnnik  40 300 tonni.

Sõnnikukoguste arvutamise metoodika ja kehtivad kogused (tabel 4.7) avaldatakse põllumajandusvald-
konna ministri määruses. Eelkõige on kehtestatud kogused vajalikud erinevate keskkonnahoiu meetmete me-
netlemisel. Mõistlik on neid kasutada ka tehnoloogiate kavandamisel, arvestades seejuures konkreetse olu-
korraga.

Sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika, Riigi Teataja.

Tabel 4.7. Sõnniku normitud kogused (tonni aastas ühe looma kohta) aastaringse laudaspidamise korral.Tabel 4.6. Sõnniku normitud kogused (tonni aastas ühe looma kohta) aastaringse laudaspidamise korral. 

Looma liik, vanuse- või toodangurühm 
Sõnniku tüüp 

vedel poolvedel tahe sügav-
allapanu 

Piimalehm 24,7 23,9 21,8 22,6 
Lihaveis, üle 24 kuu - 8,2 8,8 10,7 
Lehmvasikas, 0…6 kuud 2,7 2,7 2,8 2,8 
Lehmmullikas, 6 kuud kuni poegimiseni 11,1 11,1 11,6 13,2 
Pullmullikas, 6 kuud kuni realiseerimiseni 6,9 6,9 7,0 7,7 
Nuumsiga 0,5 0,5 0,5 0,6 
Emis koos põrsastega 3,7 4,2 4,2 4,9 
Võõrdepõrsas 0,1 0,1 0,1 0,1 
Munakanad (100 lindu) - 4,3 - 4,8
Lammas - - - 3,2 
Hobune - - - 5,7 

4.5.4. Sõnnikukäitluse üldküsimused
Sõnnikukäitluse (kogumise, eemaldamise, töötlemise, hoiustamise ja laotamise) tehnoloogia sõltub looma-
liigist, pidamisviisist, sõnniku omadustest ja kasutusviisist, loomafarmi asukohast, suurusest, kujundusest ja 
majanduslikest kaalutlustest. Sõnnikukäitluse üldskeem on esitatud joonisel 4.22.

4.5.5. Nõuded ja soovitused sõnnikukäitlusele
1. Sõnnikut peab eemaldama piisavalt regulaarselt. Sagedus sõltub loomaliigist ja -east, pidamisviisist, 

rakendatud tehnoloogiast ja ettevõtte töökorraldusest. 
2. Tuleb valida tingimustele sobiv tehnoloogia, mis kindlustaks keskkonna säästmise, kvaliteetse väeti-

se ja oleks majanduslikult tasuv. Vee lisamist ja sattumist sõnniku hulka tuleb vältida.
3. Sobiva tehnoloogia valiku lähtekohad:
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Joonis 4.22.

Sööt
Virts
Sõnnik

Lauda põrandAllapanu Transport
Põrandaalune 

hoidla

Sõnnikuhoidla Kasutamine

Hoidla
katus/ kate

Hoidla põrand

Anaeroobne käärimine
Separeerimine
Komposteerimine

Sõnnikujäägid

Biogaas Energia

Emissioon 
õhku

Emissioon
õhku

Lekkimine
mulda

Lekkimine
vette

Sattumine
mulda

Sattumine
vette

Emissioon
õhku

Väetamine

Joonis 4.22. Sõnnikukäitluse üldskeem.

a. maksimaalselt vältida käsitsitööd;
b. mitte häirida loomi (mikrokliima halvenemine, stress, vigastused);
c. seadmed kergesti käsitsetavad ja reguleeritavad ning majanduslikult tõhusad;

4. Kasutatakse kuiva ja hõlpsasti laotatavat allapanu. Põhu niiskus 20…25%. Soovitatav osakeste pik-
kus 60…80 mm. 

5. Sõnnikut hoiustatakse ja töödeldakse nii, et tagatakse putukate munade, patogeenide ja umbrohu-
seemnete eluvõime hävinemine.

6. Suurtes seafarmides on kasulik sõnnikut fraktsioneerida. Kui tahese niiskus on alla 75%, siis selles 
toimuvad mikrobioloogilised protsessid (komposteerumine). Vädu saab kasutada niisutuseks.

7. Veekogudesse võib lasta puhastatud heitvett, mille hõljumi ja toitainete sisaldus ning bioloogiline ja 
keemiline hapnikutarve vastab normidele.
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4.6.1. Allapanu liigid
Allapanu parandab looma elutingimusi: imab niiskust, vähendab laudaõhu gaaside sisaldust, aeglustab pato-
geensete organismide arengut, loob pehme ja sooja lamamisaseme. Enam-kasutatavaks allapanuks on talivil-
jade põhk. Kasutatakse ka turvast ja saepuru. Muude allapanumaterjalide kasutamine on Eestis marginaalne.

Põhk /straw bedding/ on suhteliselt odav ja kättesaadav allapanumaterjal, mis imab hästi niiskust (ima-
misvõime 220…240%), suurendab orgaanilise väetise hulka ja parandab selle kasutamist, on hea sooju-
sisolaator, vähendades soojuskadusid looma lamamisel. Allapanupõhk tuleks varuda võimalikult kuivana 
(W<18%). Soovitatav on põhk peenestada – osakeste pikkus 60…80 mm. Peenestatult niiskuseimavus suure-
neb, see soodustab sõnniku laudas kogumist, hoidlasse laadimist ja põllule laotamist. 

Turvas /peat bedding/ tuleks varuda peenestatult (freesturvas) võimalikult kuivana (W<40%). Niiskuse 
imamisvõime 900…2400%. Peenefraktsioonilise turba hoiustamisel kõrges kuhjas (kõrgus 4…6 m, laius 
9…14 m) esineb isekuumenemine. Jämedamal fraktsioonil (20…50 mm) seda ei esine.

Saepuru /sawdust bedding/ ja höövlilaastud (eriti okaspuu-) halvendavad sõnniku väetusomadusi. Need 
lagunevad mullas aeglaselt ja nõuavad selleks palju lämmastikku. Vähene saepuru kasutamine inimeste ja 
loomade käiguteedel vähendab libedust ja mõju sõnniku väetusomadustele ei ole oluline.

Liiva /sand bedding/ on Eesti lehmafarmides kasutatud vähesel määral. See on odav ja kättesaadav, suh-
teliselt steriilne, kuid halb soojusisolaator ning abrasiivne. Liiv mõjub kahjulikult seadmete tööeale. Lehmad 
kannavad liiva asemetelt ära (5…8 kg päevas lehma kohta).

Separeeritud ja kompostitud sõnniku /separated manure/ allapanuna kasutamine on Eestis uus suund. 
Laudast eemaldatakse läga skreeperi või muu süsteemi abil. Separaatoritega, mis asuvad hoidlate läheduses, 
eraldatakse tahke ja vedel osa. Vedel fraktsioon pumbatakse hoidlasse. Tahkest osast läheb 30% kompost-
risse, kus seda kuumutatakse sõltuvalt seadmest 24…36 tundi 67°C juures. See temperatuur tapab enamiku 
patogeensetest bakteritest. Pärast kompostrist väljumist on turbasarnane materjal suhteliselt kuiv. See puista-
takse vastava masinaga asemetele ja selle käigus kuivab materjal veelgi.

4.6.2. Allapanu kogused
Allapanu aastavajadus arvutatakse valemiga:

kus  𝑀�� – allapanu aastavajadus, t; 
 �� – loomarühmade arv;
 �� – allapanu kasutusperioodi pikkus, aastaringsel kasutamisel 365;
 ��� – allapanu kogus looma kohta, kg/d;
 �� – loomade arv rühmas.

Allapanu kogused sõltuvad pidamisviisist ja soovitava sõnniku tüübist. Soovituslikud allapanukogused on 
esitatud tabelis 4.8.

4.6. Allapanu ettevalmistus ja laotus

Taavi Leola
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Tabel 4.8. Veiste allapanuvajadus päevas, kg/päevas

Pidamisviis, 
sõnnikutüüp

Lehmad Nuumveised Noorveised
üksiksulus rühmasulus

Lõas:
– tahe 2...3/3* 1...2/3 2...3 1 1...3
– poolvedel 0,5/1 0,5/1 – – –
Lõastamata:
– sügavlatrites 2...3 2...3 2...3 – –
– kõrglatrites 0,5** – 0,5/1 0,5/1 1
– kombilatrites 2...3 0,5/1 0,5/1 – –
– sõnnikukihil 4...6/9 2...3/4...6 2...4/4...8 – 1,5
– kaldpõrandal 5...7 2...3 4 – –

Vasikad

*põhk/turvas; **saepuru
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4.6.3. Allapanu ettevalmistus ja laotus
Allapanu käitlusel tuleb see ette valmistada, transportida ja jaotada. Ettevalmistus (peenestus) võib toimuda 
hoidlas või laotusel. Viimane moodus on levinum. Enamlevinud allapanu on põhk. Selle transpordiks, pee-
nestuseks ja laotuseks kasutatakse liikurseadmeid (joonis 4.23 a). Samaks otstarbeks võib kohandada sööda-
jaoturi (joonis 4.23 b).

 

 
Joonis 4.23. 
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Joonis 4.23. Allapanulaoturid: a – ripp rullipeenesti-jaotur; b – haake söödajaotursegisti: 1  traktor, 2, 11 – ripp- 
süsteemi tõmbid, 3 – pneumotoru, 4 – suunur, 5, 6, 7 – rulli  hoidurid-suunurid, 8 – põhurull, 9 – raam,  
10 – käitusvõll, 11 – reduktor, 12 – lõikenugadega tiivik, 13 – tiisel, 14 ja 17 – siibrid, 15 – kere, 16 – nuga-
dega tigu, 18 – hüdromootor, 19 – ventilaator, 20 – konveier. 

Joonis 4.24. Iseliikuv allapanujaotur (Valmetal) ja relsil liikuv põhupuistur (JH Agro).

Rullipeenesti-jaoturil (joonis 4.23 a) on lahtise otsaga silinder, millega haaratakse põhurull ja asetatakse 
raamile. Laotamiseks sõidetakse lauda sõnnikukäiku ja käivitatakse käitusvõll. Traktori aeglasel käigul liiku-
misel lõikab nugadega tiivik rullist põhku. Õhuvool kannab peenestatud põhu pneumotoru ja suunuri kaudu 
asemetele. Kohandatud söödajaotursegisti (joonis 4.23 b) võimaldab laotada pikka või eelnevalt peenestatud 
põhku. Selleks otstarbeks on hüdromootoriga käitatav ventilaator, pneumotoru ja suunur. Keresse laaditud 
põhk peenestatakse nugadega varustatud teoga. 

Kummimattidega kaetud asemetele allapanu laotamiseks kasutatakse ka iseliikuvaid allapanulaotureid 
(joonis 4.24). Need saavad liikuda kitsamates käikudes ja ei vaja käitamiseks eraldi traktorit. Sellist tüüpi 
jaoturite maht on 1,0...2,0 m3.
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4.7. Sõnnikukoristustehnoloogiad

Taavi Leola

4.7.1. Üldist
Sõnniku laudas kogumiseks ja hoidlasse laadimiseks kasutatakse paikseid ja liikur-seadmeid (enamasti trak-
tori rippes). Paikseteks seadmeteks loetakse seadmeid, mis koristavad ühte tüüpi sõnnikut ühe lauda piirides. 
Liikurseadmeid saab kasutada kogu farmis ning ka erinevat tüüpi sõnniku eemaldamiseks.

Traktori baasil ehitatud liikurseadmetel on puudusi:
 ▪ heitgaasid, müra, loomade vigastamise oht;
 ▪ laia (soovitatav läbisõidetava) sõnnikurenni vajadus;
 ▪ väravate avamise vajadus (tõmbetuul, talvel külm);
 ▪ distsiplineeritud traktoristi vajadus.

Liikurseadme abil saab sõnniku laudas koguda ja hoidlasse laadida. Hoidla peaks paiknema lauda otsas 
sõnnikukäigu joonel. Viimasel ajal, eriti kõrge toodanguga karja korral rakendatakse peaasjalikult paikseid 
seadmeid. Paiksetest seadmetest on enamkasutatavad mitmesugused konveierid.

4.7.2. Kettkraapkonveierid
Kettkraapkonveierite osatähtsus on viimastel aastatel oluliselt vähenenud, kuna sobivad kasutamiseks ai-
nult lõaspidamislautades taheda sõnniku kogumiseks ja hoidlasse või veokile laadimiseks. Need sobivad 
500…600 mm laiusesse sõnnikurenni. Enamikus koosnevad kettkraapkonveierid horisontaal- ja kaldosast, 
aga võivad olla koosseadised, kus kett liigub nii horisontaal- kui kaldrennis. Horisontaalrenn, sügavusega 
120...150 mm, on lauda põrandas. See võib olla puitvooderdisega. Kaldosa toimetab sõnniku laudast välja 
(veokile).

Joonis 4.25. Kettkraapkonveierid: a – plaatkett, kraap šarniirselt kinnitatud, b – haakuv kett, kraap jäigalt, 
c – ankrukett, kraap jäigalt, d – konveieri kontuur: 1 – horisontaalosa, 2 – kaldosa.

Plaatketil on sõrmedega ühendatavad plaadid (joonis 4.25 a). Selline kett kulub kiiresti, selle tööiga on 
2…5 aastat. Keti suunda saab muuta ainult ühes tasandis, seetõttu on konveieri horisontaal- ja kaldosa eraldi 
seadmed.. Konveieri keti pikkus on kuni 160 m. Kett peab olema pingul, vajalik pingutusseade.

Ankrukett (joonis 4.25 c) on pikaealisem (5…7 aastat). Selline kett võib painduda nii horisontaal- kui ka 
vertikaalsuunas. Ankrukett võimaldab ühitada konveieri horisontaal- ja kaldosa (joonis 4.25 d). Seda tüüpi 
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Joonis 4.26. Skreeperite tööorganid: A – V-skreeper, B – tiibskreeper, C – tiibskreeper keskliigendiga, D – kamm- 
skreeper (Latter).

kett sobib hästi, kui allapanuks on freesturvas või puidujäätmed (saepuru, höövlilaastud). Pikk põhk võib keti 
külge haakuda, satub pöörderatastele ja kett võib neilt maha tulla. Vaja on paigaldada puhastid.

Haakuv kett (joonis 4.25  b) on ankruketi analoog, kuid lülidel on küljes konksud, nii et neid saab hõlp-
sasti ühendada või lahutada. Sellist ketti on hõlbus paigaldada ja väljavenimise korral lühendada. Ketid on 
kuni 150 m pikkused ja nende garantiiaeg on 10 aastat. Kaldosa pikkus on 2,5 kuni 15 m. Kraabid kinnitatak-
se keti külge šarniirselt või jäigalt. Esimene moodus on eelistatum, sest nii kopeeritakse paremini sõnniku-
renni põhja ja väljalaadimise kohas kraabid puhastuvad sõnnikujääkidest.

4.7.3. Lattkraapkonveierid
Lattkraapkonveiereid kasutatakse lõaspidamislautades, tänapäeval enamasti erivajadustega veiste tahesõn-
niku koristamiseks. Samuti on lattkraapkonveierid kasutusel koos sõnnikupressuriga, mis toimetab sõnniku 
presstoru kaudu hoidlasse.

Lattkraapkonveieritel on edasi-tagasi liikuva lati külge šarniirselt kinnitatud kraabid. Edasi liikumi-
sel – töökäik – kraabid pöörduvad latiga risti ja materjal viiakse edasi. Tagasikäigul pöörduvad need lati kõr-
vale, jäävad selle suhtes väikese, ca 10° nurga alla ja libisevad moodustunud materjalihunnikust (lohis) möö-
da. Kraapide pöördumine toimub kraabi ja renni põhja vahelise hõõrdejõu toimel. Kraap peab renni põhjaga 
olema kontaktis.

4.7.4. Skreeperseadmed
Skreeperseadmeid kasutatakse vedel- ja poolvedela sõnniku kogumiseks laiadest (1,8…4,5 m) sõnnikukäi-
kudest. Seade lohistab tööorganite ette kogunud sõnniku restiga kaetud põrandaluste kanalite kohale, kus see 
vajub läbi avade kanalisse. Skreeperseadmete tööorganiks on tiib- või klappskreeper ja veoorganiks tross, 
köis, kett või latt. Skreeperi töötsüklis on kaks käiku. Töökäigul on tööorganid tööasendis (joonis 4.27 pos 6) 
ja lohistavad ettekogunenud sõnnikut. Tühikäigul ehk tagasi liikudes on tööorganid puhkeasendis (joonis 
4.27 pos 5) ja ei haara sõnnikut kaasa. Viimasel ajal on hakatud eelistama ketiga veetavat skreeperit, kuna 
sellisel juhul on loomade sõrgade vigastamise oht väiksem. Trossil on ka kulumine intensiivsem ning lahti 
tulnud trossikiud võivad sõrga vigastada.

Kombitiibskreeperitel võib keskosas olla klapp ja servades tiivad (joonis 4.26B) või üksteise taga tiivad ja 
klapp. Kummist või muust elastsest materjalist labad kopeerivad sõnnikurenni seinu ja aitavad renni paremini 
puhastada. Klappskreeperid võivad tühikäigul allapanuga sõnnikut tagasi kaasa viia, sest klapi kõrgus on väi-
ke (kuni 200 mm) ja pöördumine renni põhjaga paralleelseks ei ole tagatud.

Tiibskreeperid (joonis 4.27) vajavad sõnnikukäigu otsas avanemise teekonda. Renn peaks olema looma-
de alast pikem. Enamlevinud skeemi korral moodustab trossi või köiega veoorgan kinnise kontuuri (lõputu 
veoorgan).
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Joonis 4.27. Tiibskreeperseadme skeem: a – väljalaadimiskoht (kogumiskoht) lauda otsas, b- kogumiskoht 
lauda keskel; 1 – veoorgan, 2 – sõnniku kogumisrenn, 3 – pöörderattad, 4 – ajam, 5, 6 – skreeperid (tühi- ja 
töökäiguasendis).

Sellise skeemi korral peab olema veoorgani pingutamise võimalus, sest tross, aga eriti tehis-materjalist 
köis venib. Veoorgani külge jääb sõnnikut ja see satub pöörde- ja veoratastele. Vaja on puhastusseadet. Te-
rastrossi eluiga, kui sellel ei ole spetsiaalset katet, on lühike (ca 1 aasta). Trossi normaalse tööea tagamiseks 
peab veoratta või veotrumli läbimõõt olema vähemalt kahekümnekordne trossi läbimõõt. Nailonköie korral 
on probleemne köie haakumine veotrumliga, sest köis on libe. Mitmekordsel mähkimisel veotrumlile köie 
kasutusiga väheneb.

Viimasel ajal kasutatakse skeemi, kus iga renni jaoks on eraldi ajam ja veoorgan. Ajami suure läbimõõ-
duga trumlile keritakse peale ja maha trossi või köit. Pingutusseadet vaja ei ole. Samuti ei teki probleeme 
trumliga haakumisega, sest trossi ots on trumli külge jäigalt kinnitatud. Kasutusel on ka skeem, kus renni 
mõlemas otsas on ajam.

Skreeperseadmega võib sõnnikut teisaldada lauda otsa või keskele. Viimasel juhul on rennis kaks tööor-
ganit (joonis 4.27 b). Veoorgani liikumisel vasakule on parempoolne skreeper tööasendis ja lohistab sõnnikut 
kogumisrenni, vasakpoolne tühikäiguasendis. Kui parempoolne on jõudnud lauda keskele väljalaadimiskoha-
ni, siis vasakpoolne on renni lõpus. Veoorgani liikumissuund muudetakse (ajami elektrimootor reverseeritak-
se). Vasakpoolse skreeperi labad pöörduvad laiali (tööasendisse) ja hakkavad sõnnikut koguma ja lohistama 
lauda keskosa poole; parempoolse skreeperi labad pöörduvad kokku tühikäigule. Sarnaselt lattkraapkonveie-
riga pöörduvad skreeperi labad hõõrdejõu mõjul.

Pikkades rennides võib sõnniku lohistamisel lauda otsa olla rennis rohkem kui üks ühele poole töötav 
tööorgan. 

4.7.5. Robotseadmed
Automaatseadmeid sõnniku koristuseks kasutatakse enamasti automaatlüpsiga lautades, kus allapanu ei ka-
sutata või kasutatakse minimaalselt. On olemas kahte põhitüüpi sõnnikurobotid: pilupõrandatel kasutatavad 
skreeperrobotid ning vaakum- ehk imurrobotid. Skreeperrobotid töötavad pilupõrandatel (joonis 4.28 pare-
mal), surudes oma tööorganiga sõnniku läbi pilude põrandaalusesse kanalisse. Imurrobotid (joonis 4.28 va-
semal) töötavad tihedal (piludeta) põrandal, kogudes hõrenduse ehk vaakumi toimel sõnniku kogumispaaki. 

Robotseadmed võimaldavad koristada nii sõnniku- kui ka muid vahekäike, jooturite ümbruseid jne. Tin-
gimuseks on see, et kõik käigud peavad olema samal tasapinnal. Robotid töötavad akutoitel ning on seetõttu 
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vaiksed ega eralda lauta heitgaase. Robotid on varustatud erinevate sensoritega, mis võimaldavad neil vältida 
loomade vigastamist ning koristada sõnnikut sealt, kus seda parasjagu kõige rohkem on. Üks skreeperrobot 
on võimeline puhastama ca 1000 m2 põrandapinda, vaakumrobot maksimaalselt 500 m2. Viimasel on piira-
vaks paagi maht. Osad robotid on varustatud ka vee pritsimise võimalusega, mis tagab, et ka põranda külge 
kinni kuivanud sõnnik saaks korrektselt eemaldatud. 

Joonis 4.28. Vasakul vaakumsõnnikurobot ehk imur, paremal skreepersõnnikurobot (Lely)

4.7.6. Pilupõrand
Põrandal olev sõnnik, eriti vedel, on ebamugav ja pole tervislik ei loomadele ega inimestele. Olukorra paren-
damiseks tuleb sõnnikut sagedasti koristada, mis on aga töömahukas tegevus. Seetõttu on püütud leida lahen-
dust sõnnikut läbilaskvate põrandate kasutamisega. Üks suuremaid läbilaskvate põrandatega objekte Eestis 
oli 70ndate lõpul Võrumaal Vastseliinas ehitatud sõnnikukeldriga laut. Puhkelatrites pidamisega lauda loo-
made liikumisalal oli restpõrand, sõnnik vajus sellest läbi põrandalusesse ruumi – keldrisse. Keldrit tühjenda-
ti kaks korda aastas. Laut oli eksperimentaalne ja mitmetel põhjustel ellu ei jäänud. Katsetusi oli teisigi, aga 
erilise eduta.

Seoses allapanuta pidamisel tekkiva vedelsõnnikuga on tänapäeval põrandaalune sõnnikukoristus kasu-
tusel peamiselt veiste ja sigade puhul. Sõnnikut lauda alla pikaks ajaks ei koguta, vaid eemaldatakse ena-
masti iga päev. Vedelsõnniku põrandaaluse koristamise viisi korral on sõnnikuala põrand mulgustatud/perfo-
reeritud. Põrandal või selle elementidel eristatakse kahte ala: sõnnikut läbilaskev ava – pilu; looma kandev 
osa – pruss. 

Valdavalt kasutatakse, ka ametlikes regulatsioonides, terminit „restpõrand“. Varasemas, aga ka nüüdis-
aegses kirjanduses eristatakse: pilupõrand /Spaltenboden/ ja sõnnikurest /Gitterroste/. Eristamise aluseks 
võetakse pilu ja prussi pinna osa elemendi kogupinnast. Pilupõrandal on prussi osa ca 70%; sõnnikurestil 
prussi osa ca 30%. Õpikus nimetatakse loomade alal kasutatavat avadega põrandat pilupõrandaks. Kanalite 
avadega katteid, millel loomad ei liigu, nimetatakse restideks. 

Pilupõrandad ehitatakse veiste käiguteedele või sigade sulgudesse, aga ka veiste söötmis- ja puhkealale. 
Eestis on veiste pidamine täispilupõrandal keelatud. Pilupõrand eeldab allapanuta pidamist. Ka vähese alla-
panu kasutamisel kipuvad pilud ummistuma. Sõnniku vedel fraktsioon valgub raskusjõu mõjul pilupõrandast 
läbi. Käigus kõndivad loomad aitavad oma jalgadega sõtkuda sõnnikut läbi pilude. Ligased osakesed võivad 
jääda prussidele pidama ning varbu on vaja puhastada. Ligane pilupõrand muutub libedaks ja põhjustab jal-
gade haigusi. Põranda puhastamiseks on mitmeid võimalusi: käsikraabid, trossiveoga kraabid, akutoitel või 
sisepõlemismootoriga puhastusseadmed, robotid. 

Pilupõrandale esitatavad nõuded:
 ▪ pilu peab hästi väljaheiteid läbi laskma;
 ▪ prussid peavad olema piisavalt tugevad, et looma kanda; 
 ▪ ei tohi olla teravaid servi ega deformatsioone, mis võiksid vigastada loomade jalgu;
 ▪ küllalt karedad, samas aga hästi puhastatavad (eriti tähtis vasikate pidamisel);
 ▪ halvasti soojust juhtivad; 
 ▪ hõlpsasti paigaldatavad; 
 ▪ vastupidavad ja odavad.
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Nende nõuete täitmiseks vajalikud mõõtmed on esitatud tabelis 4.9. Pilupõrand on võimalik koostada ük-
sikutest prussidest (joonis 4.29), mille vahele jäävad pilud. Kasutusel on ka põrandaribi, mille korral on pilud 
kahe-kolme prussi vahel. Enamasti kasutatakse suuremõõtmelisi põrandaplaate.

Tabel 4.9. Pilupõranda soovituslikud mõõtmed, mm

Joonis 4.29. Pilupõranda elemendid: A – prussi ristlõige, B –  kolmikribi, C –  ribi, D –  plaat.

Loomarühm Prussi laius Pilu laius
Vasikad 80...100 20...25
Noor- ja nuumveised 80...120 25...35
Lehmad 80...120 30...35
Põrsad 50 11
Võõrdepõrsad 50 14
Nuumikud 80 18

Kõige levinumaks pilupõranda materjaliks on kõrgekvaliteetne eribetoon. Paremaks väljaheidete läbilask-
miseks olgu prusside küljed võimalikult siledad. Kasutatakse ka plastist või plastkattega terasest või betoo-
nist elemente. Pilud põranda plaatides (elementides) võivad olla piki-, põiki- või diagonaalsuunas. Käigutee-
de avade katmiseks kasutatakse tsingitud terasest stantsitud reste. Ka restid peavad vastama pilupõrandatele 
esitatavatele nõuetele.

4.7.7. Valgkanalite süsteem
Valgkanalite süsteemi (joonis 4.30) moodustavad piki- ja üks või mitu ristkanalit (kogumiskanalid) või kogu-
miskollektor. Pikikanalid on sõnnikukäikude all, nende põhi on horisontaalne ja laius 0,8…3 m. Ristkanalisse 
suubumise kohas on 0,1…0,15 m kõrgune lävi, mis kindlustab, et kanali põhjas on alati vedelikukiht. Põhja 
settivad rasked osakesed, peal ujub kerge fraktsioon. Kui kiht kerkib lävest kõrgemale, hakkab sõnnik valgu-
ma ristkanalisse.

 
 

Joonis 4.30. 
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Joonis 4.30. Valgkanalitega vedelsõnniku eemaldamise süsteem: a – pikikanalid ühel pool, b – pikikanalid 
kahel pool, 1 – pilupõrand, 2 – pikikanal, 3 – lävi, 4 – plaat (moodustub haisulukk), 5 – kollektori toru,  
6 – ristkanal, 7, 8 – vasak- ja parempoolne pikikanal.
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Joonis 4.31. Üleminekukohtade lahendused: A– pikikanali, B – ristkanali, 1, 5 – poolekslõigatud toru,  
2, 6 – lävi, 4 – toru.

Pikikanalite pikkus võib olla kuni 30 m, sõnnikus tohib lisandeid olla minimaalselt. Kui laut on pikk, siis 
paigutatakse ristkanal lauda keskele või vajadusel on mitu ristkanalit. Need saab valmistada 700…800 mm 
läbimõõduga plasttorudest (joonis 4.31). Kogumiskollektori üleminekukohtades on langus vähemalt 0,1 m 
ning soovitatav kalle 1…1,5%.

Hoidlast ja ristkanalist külma õhu ja gaaside lauta tungimise vältimiseks ehitatakse haisulukk. Süsteemi 
käivitamise eel lastakse pikikanalisse vesi (läve tasemeni).

4.7.8. Tsirkulatsioonisüsteem
Tsirkulatsiooni- ehk ringlussüsteemi korral ehitatakse lauda alla ca 2 m sügav sõnnikuhoidla. See jagatakse 
vaheseintega 2…3 m laiusteks kanaliteks (joonis 4.32 A). Iga kanal võib olla 60…80 m pikk. Sõnniku liiku-
mapanemiseks (kihistumise ja settimise vältimiseks) kasutatakse sukel- või traktoriajamiga pumpasid. Pumba 
jaoks on süvend sügavusega 0,5 m. Segamisel eralduvad gaasid (ammoniaak, väävelvesinik). Seetõttu raja-
takse segamise koht väljaspool loomade ala ja peab olema hästi ventileeritav.

4.7.9. Slaalomsüsteem
Slaalomsüsteem (joonis 4.32 B) on tsirkulatsioonisüsteemi edasiarendus. Seda rakendatakse mitme loo-
mareaga suurlautades. Selle süsteemiga laaditakse sõnnikut hoidlasse perioodiliselt. See vähendab settimist 
ja gaasieraldust. Vedelsõnniku kanalid moodustavad 200…500 m pikkuse labürindi, mille sügavus on tüüpi-
liselt 0,5…1 m, erandjuhul kuni 3 m. Need võivad olla ka risti loomaridadega (lauda laiendamise võimalust 
silmas pidades). Segamine ja pumpamine toimub analoogselt eelmises osas toodule. 

Eestis kasutatakse tsirkulatsiooni- ja slaalomsüsteeme vähe. Sügavate ja laiade kanalite ehitamine on kal-
lis, madala temperatuuri korral süsteemi käigushoidmine tülikas, gaaside lauta tungimise vältimine proble-
maatiline.

Eestis ei ole restpõrandate ja sügavate kanalite veiselautades kasutamise kogemused positiivsed: ehitus on 
kallis, loomade jalgade vigastamise oht, vedelsõnniku kihistumine ja väljavoolamise ebakindlus.

Joonis 4.32. Tsirkulatsiooni- ja slaalomsüsteemi skeemid: A – tsirkulatsioonisüsteem, B – slaalomsüsteem, 
C – segaminepumpamine, 1 – kanalid, 2 – segisti.
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4.8. Sõnniku laadimine hoidlasse

Taavi Leola

4.8.1. Sõnnikupumpla
Sõnnikupumpla on rajatis, mis koosneb sõnnikumahutist ja pumbaseadmest koos vajaliku armatuuriga. Pum-
ba töösse- ja väljalülitamine on enamasti automatiseeritud, aga kindlasti peab olema võimalus pumba käsitsi 
töölerakendamiseks. Kui pumpla asub laudas, siis kindlasti eraldi ruumis, kui laudast väljaspool, tuleb mahu-
ti kohale ehitada soojustatud hoone.

Põrandaalustesse vedelsõnniku rist- ehk kogumiskanalitesse kogunenud sõnnik valgub isevoolselt (har-
vem mingi mehhaanilise seadme toel) sõnnikupumpla mahutisse. Soovitav on, et sinna mahuks vähemalt 
kahe päeva jooksul laudas tekkiv sõnnikukogus. See aitab maandada riske ettenägematutest tõrgetest. Pump-
la mahutist suunatakse sõnnik hoidlasse pumpade abil kas maa-aluse survetorustiku kaudu, mis peab olema 
kaitstud läbikülmumise eest, või maapealse toru abil. Maapealset toru kasutades peab see olema ehitatud nii, 
et toru valguks peale pumba väljalülitumist tühjaks, vältimaks torustiku külmumist.

4.8.2. Tsentrifugaalpumbad
Tsentrifugaalpumpasid kasutatakse vedelsõnniku hoidlasse või veokisse laadimiseks ja sõnnikumassi segami-
seks (homogeniseerimiseks) hoidlas. Pumpade (joonis 4.33) tööseadiseks on elektrimootoriga otseühendatud 
pöörlev ketas. Pumbad on üleval asuva elektrimootoriga või uputatavad (joonis 4.34). Esimesed on kas paik-
sed või teisaldatavad. Teisaldatavad riputatakse traktorile, millelt saavad ka käituse.

Levinud on paiksed vertikaalsed elektriajamiga pumbad. Nende tööseadis (joonis 4.33) on sõnniku sees. 
Tsentrifugaalpump töötab siis, kui pumba kere on vedelikuga täidetud (ei ole iseimevad). Elektrimootor on 
vedelsõnniku pinnast kõrgemal. Klapi ja otsakute abil saab vedelsõnnikut juhtida veokisse või hoidlasse. Se-
gamisotsak on pööratav. Pump võib olla varustatud noa ja vastulõikeplaadiga (imiotsakus) sõnnikus leiduva-
te pikkade kõrte peenestamiseks. Vedelikus ligunenud kõrte peenestamisega on probleeme (ummistuse oht). 
Massi segamisel vedelikujoaga eraldub ammoniaak (keskkonna saastamise oht). Eelkirjeldatud pumpade ee-
lised: lihtne ehitus, suur jõudlus, töökindlus, odavus. Puudused: rasked, tundlikud võõrkehadele ja kõrtele.

Joonis 4.33. Vertikaalsed tsentrifugaalpumbad: A– elektriajamiga, 1 – teoga imiotsak, 2 – kere, 3 – jaotusk-
lapp, 4 – hoidlakate, 5 – elektrimootor, 6 – klapi juhthoovastik, 7 – otsaku juhtimisvarb, 8 – väljalaadimisot-
sak, 9 – pööratav otsak, 10 – rõhutoru, B – traktorile riputatav, 1 – kere, 2 – hoidla sein, 3 – pumba jõuvõll, 
4 – traktori käitusvõll, 5 – väljalaadimistoru, 6 – reduktor, 7 – segamistoru.
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Uputatavatel pumpadel (joonis 4.34) on elektrimootor ja pumba tööketas otseühendatud. Elektrimootor 
peab olema hermeetiline. Pump on ühendatud juhtsambaga, trossi abil saab pumpa üles-alla liigutada. Pump 
võib olla ka horisontaaltasandis pööratav. Uputatavad pumbad on kergemad ja väiksema energiatarbega. 
Pumba liigutamisel tuleb jälgida, et ühenduskaablit ei kahjustataks. Jõudlus kuni 400 m3/h, rõhk kuni 2 atm.

Joonis 4.34. Paikne uputatav pumbaseade: 1 – hoidla, 2 – rõhutoru, 3 – otsak, 4 – luuk, 5 – tõstetross,  
6 – tõstemehhanism, 7 – sammas, 8 – pump koos elektrimootoriga, 9 – ühendusotsak.

4.8.3. Rootor- ja tigupumbad
Rootorpumba (joonis 4.35) tööseadiseks on profileeritud elastse materjaliga (kummi) kaetud rootorid. Töö-
põhimõttelt sarnanevad hammasratas-õlipumpadega. Pumbad on iseimevad, väikeste mõõtmetega, kuid tund-
likud võõrkehade suhtes. Seetõttu paigaldatakse imipoolele võõrkehade püüdurid. Rootorpumpasid kasuta-
takse vedelsõnniku paakveokitel. Jõudlus 400…500 m3/h, rõhk 10…12 at.

Joonis 4.35. Rootorpump: A – vaade (Landia), B – skeem. 

Tigupumba (joonis 4.36) tööseadiseks on lihvitud terastigu, mis pöörleb elastsest materjalist hülsis. Pum-
ba jõudlus oleneb teo pöörlemissagedusest, läbimõõdust ja sammust, jäädes vahemikku 250…300 m3/h, rõhk 
7 at. Tigupump võib olla elektriajamiga või ka traktori rippes. Saab kasutada ka poolvedela sõnniku pumpa-
miseks. Tavapäraselt rakendatakse sõnniku lauda kogumiskanalist hoidlasse pumpamiseks ning ka väiksema-
tes, 400…500 m3 mahuga hoidlates segamiseks. Pumpa ei tohi kuivalt käivitada. Pumba vedelsõnnikuga täit-
mine peab olema garanteeritud. On väga tundlik kõvade võõrkehade (kivid) suhtes, seetõttu tuleb varustada 
võõrkehade püüduriga.
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4.8.4. Liikurseadmed
Tahe- või poolvedelsõnniku eemaldamisel on võimalik rakendada liikurseadmeid. Enimkasutatavad on trak-
tori või mingi teise veduki ette, lauplaaduri külge või taha rippsüsteemile kinnitatud hõlm või kopp. Viimase-
ga saab hoidlas sõnnikut kihi peale tõsta.

Liikurseadmete eelised:
 ▪ saab kasutada sõnniku eemaldamiseks sõnnikukäikudest, käigualadelt ja hoidlasse transportimiseks; 
 ▪ traktorit saab kasutada teisteks töödeks;
 ▪ kopakujulise tööorganiga saab sõnnikut hoidlas tõsta, transpordivahendile laadida või kasutada alla-

panu laadimiseks;
 ▪ ühe seadmega saab sõnniku eemaldada mitmest käigust;
 ▪ rikke korral saab asendada;
 ▪ võib koguda ka kergelt külmunud sõnnikut.

Liikurseadmete puudused:
 ▪ vaja laiu sõnnikukäike, minimaalselt 1,8 m;
 ▪ renni otsas peab olema värav, hoidla peab paiknema lauda otsas selle pikitelje sihis;
 ▪ lauda ja hoidla vaheline ala on sõnnikuga saastatud;
 ▪ saastab lauda õhku heitgaaside ja müraga;
 ▪ madala temperatuuri korral tungib avatud väravatest sisse külm õhk, tuuletõmbe oht;
 ▪ traktori kasutuskulud on suured, traktorist peab olema täpne ja hoolas (loomade vigastamise oht);
 ▪ sõnniku koristamise ajal ei tohi käigus (rennis) loomi olla.

Varem kasutati Eestis mitme sõnnikukäiguga lautades enamasti traktorit. Lehmad olid lõas või sööt-
mis-puhkelatrites. Uuemates lautades peetakse kõrgetoodangulist karja puhkelatrites. Loomad liiguvad vaba-
malt ja liikurit on võimalik kasutada teatud tehnoloogilisel ajal. Liikuriga kaasnev müra ja heitgaasid halven-
davad sisekliimat. 

Joonis 4.36. Tigupump: A – vaade (Wagen), B – skeem; 1 – hülss, 2 – väljalaadimisava, 3 – sisselaadimisava, 
4 – veovõll, 5 – tagatugi, 6 – vahetükk võllide mitte-teljelisuse kompenseerimiseks, 7 – tigu. 

4.9. Sõnniku hoiustamine

Taavi Leola

4.9.1. Üldist
Eesti kogemustest ja uurimistulemustest selgub, et kõige otstarbekam on sõnnikut säilitada farmi territooriu-
mil paiknevas hoidlas. Sõnniku igapäevane äravedu farmist tuleb arvesse erijuhtudel. Põlluhoidlate (sõnniku-
patareide) rajamisel ja kasutamisel peab järgima kehtivaid nõudeid.

Sõnniku hoiustamist reguleerib „Veeseaduse“ alusel koostatud Vabariigi Valitsuse vastav määrus. Selle 
määruse kohaselt tuleb igasse farmi, kus peetakse üle 5 loomühiku, ehitada sõnnikuhoidla, mis peab mahuta-
ma vähemalt 8 kuu sõnnikukoguse.

Veekaitsenõuded, sõnnikuhoidla, Riigi Teataja



77 Karjandustehnoloogiad

Üldnõue: hoidlas paiknev sõnnik või virts – loomade vedelad väljaheited koos sõnnikust väljanõrgunud 
vedelikega – ei tohi saastata keskkonda, vett ja õhku. Sõnnikuhoidla põhi peab olema veetihe ja vähemalt 
0,5 m kõrgemal põhjavee tasemest. Vedelsõnniku hoidla piirded peavad olema veetihedad. Tahesõnniku hoid-
las peab olema virtsa kogumise süsteem: kanalid ja virtsakaev. Vedelsõnniku hoidla peab olema pealt kae-
tud. Kõrvaliste isikute pääs hoidla juurde olgu tõkestatud (piirdetara). Tualettruumide heitmeid ei tohi juhtida 
sõnnikuhoidlasse.

4.9.2. Tahesõnnikuhoidlad
Vee ja pinnase reostamise vältimiseks peab sõnnikuhoidla põhi olema veekindel ning talumatranspordivahen-
dite koormust. Seinad peavad vastu pidama ühelt poolt sõnniku ning teiselt poolt pinnase survele. Põhjavee 
tase peab sõnnikuhoidla põhjast olema vähemalt 1,0 m võrra madalamal. Maapinna planeering peab välis-
tama pinnavee sattumise hoidlasse. Kui hoidla asub lauda seina vahetus läheduses, tuleb katuselt allavalguv 
sadevesi suunata vihmaveerennide abil hoidlast eemale.

Kui sõnnikuhoidlal puudub katus, tuleb virtsahoidla mahutavuse leidmisel võtta arvesse ka hoidlasse sat-
tuvate sademete hulk (kaasa arvatud laudaesised platsid). Katuse puudumisel tuleks sõnnik ladustada võima-
likult kõrgesse virna, sest mida väiksem on hoidla pind, seda vähem saab sinna koguneda sadevett. 

Igal juhul tuleb tahesõnnikuhoidla juurde rajada virtsahoidla, kus hoiustatakse sõnnikust väljanõrgunud 
vedel fraktsioon (peamiselt uriin), lauda tehnoloogilised veed, tahesõnniku hulka sattuvad sademed ning va-
jaduse korral ka tekkinud silomahl. Sõnniku seest eraldatakse vedel osa kas laudas sõnnikukanalite põhjas 
asuvate kanalite abil või eraldub see alles sõnnikuhoidlas. Hoidla ees peaks olema manööverdusala kaldega 
hoidla poole. Tahesõnnikuhoidla võimalik lahendus on esitatud joonisel 4.37. 

Joonis 4.37. Tahesõnnikuhoidla skeem: 1 – külgseinad, 2 – tahesõnnik, 3 – virtsahoidla, 4 – virtsa kogu-
mis-kaev, 5 – virtsarenn, restiga kaetud, 6 – sissesõiduala.

Hoidla külgseinad on tavapäraselt 1…3 m kõrgused monoliitbetoonist või valmiselementidest. Elemen-
tidest koostamisel tuleb tagada vuukide tihedus. Tihedust aitab tõsta hoidla sisepindade bituumenmastiksiga 
katmine. Hoidla põhi peab olema tugev – killustikalusel vähemalt 15 cm paksune, soovitatavalt armeeritud 
betoon. Hoidla laius vähemalt 9 m, et laadur ja veok mahuks vabalt manööverdama. Sissesõidu osa kalle kuni 
7%. Suurte lautade juurde ehitatakse silindrilistest valmiselementidest virtsahoidlad, kuhu virts kogumiskae-
vust pumbatakse. 

Eesti kogemused tõendavad, et virtsa kogumise süsteemi puudumisel või selle mittetöötamisel esineb sa-
demeterikkal aastal probleeme sõnniku väljaveol. Osaliselt aitab väljalaadimise ajal turba või põhu lisamine. 
Mida kõrgemas kihis on sõnnik, seda jõudsam on laadimine ja seda vähem vedeldavad sõnnikut sadeveed. 
Tuleb arvestada sellega, et sõnniku koredalt tumedalt pinnalt on aurumine suur.

Soovitatav on tahesõnnikuhoidla katta katusega. See võib hoidla hinda küll 40...60% suurendada, samas 
aga vähendab hiljem oluliselt virtsa ja sadevete käitlusele tehtavaid kulutusi. Piisava allapanu ja korrektselt 
ehitatud katuse korral vajadus virtsa kogumise järele praktiliselt puudub.

4.9.3. Vedelsõnnikuhoidlad
Vedelsõnnikuhoidla kaugus sõnnikupumplast sõltub pumba võimsusest, sõnniku survetorustiku läbimõõdust 
ja vaba ehitusala olemasolust krundil. Hoidla peab olema veekindel ning kaitstud läbikülmumise eest. Vaja-
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dusel teostatakse enne hoidla kasutusele võtmist veepidavuse katse. Vähendamaks läbikülmumise riske, ehi-
tatakse vedelsõnnikuhoidla osaliselt pinnasesse. Kui püsivate külmade tulekuks on hoidla põhjas vähemalt 
0,5 m paksuselt sõnnikut ning täitetoru ots selle sees, on külmakahjustuste risk minimaalne. Hoidla rajamis-
sügavus sõltub asukoha põhjavee sügavusest ning segamis- ja tühjendamisseadmete tööulatusest. Raudbe-
toonist rõngasmahutite rajamissügavus on üldjuhul 80 cm (mõõdetakse põranda pealt), laguunil 1,0...2,0 m 
(sõltub kaldavallide ehitamiseks vajaliku pinnase kogusest). Terasseintega rõngasmahutid ehitatakse üldjuhul 
maa peale. Sõltumata hoidla konstruktiivsest lahendusest peab hoidla põhi olema põhjavee tasapinnast kõrge-
mal, soovitatavalt 1,0 m.

Vedelsõnnikuhoidla peab lämmastikühendite kadude vähendamiseks olema kaetud. Mida paremini on 
hoidla kaetud, seda väiksemad on toitainete kaod. Veisesõnnikule tekib kattev koorik iseenesest, sigade ve-
delsõnnik vajab kunstlikku katet. Katmiseks sobivad 10 cm paksune kergkruusa või hekseldatud õlgede kiht, 
rapsiõli (0,5 cm), sõnnikukihil ujuv kile või õhutihe katus.

Vedelsõnnikuhoidla täitmine toimub enamasti põhjast. Külmumise vältimiseks on soovitatav paigaldada 
toru sisend hoidlasse küljelt, siis saab pinnases asuvat toru soojustada. Üle serva hoidlasse siseneva toru ümb-
rus võib külmuda (eriti laguuni sisenev kaldtoru). Kerkiv jääkiht võib lõhkuda torustiku ühendused. HDPE 
(suure tihedusega polüetüleen) tüüpi kilest hoidlasse siseneva torustiku otsa kõrgus põhjast peab olema vähe-
malt 250 mm, raudbetoonpõhjaga hoidlate puhul min 200 mm.

Sõltumata seina konstruktiivsest lahendusest ehitatakse rõngasmahutite põhjad raudbetoonist. Sõnniku-
hoidla projekteerimise käigus tuleb välja selgitada asukoha geoloogilised tingimused ja põhjavee tase. Põhja-
plaat rajatakse mineraalsele aluspinnasele. 

Horisontaalse põhjaga virtsa- või vedelsõnnikuhoidla täielik tühjendamine pumba abil on võimatu. Hoidla 
kasuliku mahutavuse suurendamiseks ehitatakse hoidla madalaimasse kohta pumba süvend.

Rõngasmahutite (joonis 4.38) seinad võib ehitada:
 ▪ monteeritavatest raudbetoonpaneelidest;
 ▪ monoliitsest raudbetoonist;
 ▪ emailiga kaetud terasplaatidest;
 ▪ roostevabadest terasplaatidest.

Joonis 4.38. Rõngasmahutite tüübid. A – betoonelementidest vedelsõnnikuhoidla (E-Betoonelement), B – mo-
noliitbetoonist vedelsõnnikuhoidla (Mapri), C – emaileeritud elementidest monteeritav hoidla (Slurrystora-
ge), D – kuppelkatusega hoidlad (biogaasijaama kääritid) (KMG). 

A

C
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Kõige enam on levinud monteeritavatest raudbetoonpaneelidest seintega hoidlad. Eestis on tänapäeval 
võimalik tellida 3, 4 või 6 m kõrguseid seinapaneele. Hoidla mahutavus on 120…6200 m3. Seinaelementide 
liitekohtade veepidavus tagatakse paisuva tsementmördi kasutamisega. Tehases valmistatud silindriliste virt-
sa- või lägahoidlate seinaelemendid ühendatakse omavahel terastrossidest tõmbide abil. Korrosiooni vältimi-
seks kaetakse trossid plastikkattega. Trossi otsad ühendatakse omavahel spetsiaalse ühendusega. Terasplaati-
dest sõnnikuhoidlad on Eestis vähem levinud. Seinad paigaldatakse kohapeal roostevabast või emailkattega 
terasest plaatidest. Üksikud plaadid ühendatakse omavahel poltide abil, harvem keevitamise teel.

Laguunhoidlatest on Eestis odavuse ja ehitamise lihtsuse/kiiruse tõttu levinud HDPE kilest hoidlad. Puu-
duseks on materjali purunemisoht segamisel/pumpamisel. Hoidla sobib eelkõige veiste vedelsõnniku hoiusta-
miseks, kuna selle segamine on lihtsam. Vedel fraktsioon vajub alati põhja ja kuiv fraktsioon kerkib pinnale, 
mikserit ei ole seega vajalik purunemisohtlikule põhjale toetada. Vastavalt „Parim võimalik tehnika“ (PVT) 
nõuetele ei ole laguuntüüpi hoidlate ehitamine uute farmide juurde enam lubatud.

Vedelsõnnikuhoidlate tühjendamine. Sõnniku väljapumpamiseks ja segamiseks võib kasutada mobiil-
seid või paikseid seadmeid (joonis 4.39).

Joonis 4.39. Sõnnikuhoidla tühjendamise viisid. A – traktori haakes pumpamis-segamisseade maapealsesse 
rõngasmahutisse, B – traktori haakes pumpamis-segamisseade laguuntüüpi hoidlasse, C ja D – elektrimoo-
toriga laadimis-pumpamisseade, E – sõnnikulaoturiga hoidla tühjendamine, F – valgkaevu kaudu tühjenda-
mine. 1 – traktor, 2 – sõnnikuhoidla, 3 – segamisotsik, 4 – pumba tiivik, 5 – tühjendustoru, 6 – sõnnikulaotur, 
7 – imivoolik, 8 – vaatlus-platvorm, 9 – elektrimootor, 10 – valgtoru, 11 – valgkaev.
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Mobiilsete seadmete eelised:
 ▪ võimalik kasutada ühte seadet mitmes hoidlas;
 ▪ võimalik saavutada segamisel suuremaid võimsusi;
 ▪ ei pea hoidlani ehitama elektriliini, võimalus kasutada ka põlluhoidlates.
 ▪ Paiksete seadmete eelised;
 ▪ ei nõua täiendavat tööjõudu ning traktorit;
 ▪ seadmed üldjuhul odavamad.

Rõngasmahuti tühjendatakse enamasti üle hoidla serva paigaldatud segisti-pumpa kasutades. Seadmed 
võivad olla nii mobiilsed kui paiksed (joonis 4.39 A ja C). Mobiilsete seadmete korral peab hoidla põhja 
ja laadimisplatsi kõrguste vahe olema vähemalt 0,8 m, mis tuleneb enamlevinud seadmete tööparameetri-
test. Laguunhoidlate puhul kasutatakse erinevaid variante. Pealttühjendamisel paikse torustiku abil (joonis 
4.39 D) tuleb väljalaadimistorustik talviste külmakahjustuste vältimiseks paigaldada sisselaadimistorustiku 
lähedale. Pealt tühjendamiseks võib kasutada ka liikuvat pump-segistit (joonis 4.39 B).

Hoidlat võib tühjendada iseimeva sõnnikulaoturiga (joonis 4.39 E). Jõudlus on võrreldes teiste viisidega 
tunduvalt väiksem. Sobib kasutamiseks väiksemate hoidlate korral. Hoidla alttühjendamise üks võimalus on 
rakendada ühendatud anumate põhimõtet (joonis 4.39 F). Hoidla ühendatakse (valg)toru abil (valg)kaevuga. 
Valgkaevu paigaldatakse statsionaarne tsentrifugaalpump. Kõigil juhtudel, kui pumpamisseade ei ole koos 
segamisseadmega, tuleb kasutada eraldiseisvat segamisseadet. Enamlevinud on traktori haakes olev segur 
just tänu oma suurele võimsusele.

4.9.4. Ohutustehnika ja sõnnikuhoidlad
Vedelsõnniku käitlus vähendab oluliselt tööjõukulusid, võrreldes tahesõnnikuga, kuid võib teatud tingimustel 
osutuda toksiliste sõnnikugaaside eraldumise tõttu eluohtlikuks. Seetõttu peavad hoidlate projekteerijad ja 
edasimüüjad kindlasti informeerima nende lõppkasutajaid ka erinevate sõnnikukäitlussüsteemidega kaasne-
vatest ohtudest. Vedelsõnnikust võib suletud süsteemide korral eralduda väävelvesinikku, ammoniaaki, sü-
sinikdioksiidi ja metaani. Mürgised gaasid on kõige ohtlikumad kaetud hoidlate korral, kui toimub sõnniku 
segamine, pumpamine ja hoidla tühjendamine. Muul ajal on mürgiste gaaside teke väike ning ventilaatorid 
või loomulik ventilatsioon suudavad tagada ohutu kontsentratsiooni. Kõik hoidlasse ja pumplasse sissepää-
sud peab varustama vastavate hoiatussiltidega.

Vähendamaks sõnnikugaasidest tulenevaid ohte, peaks farmis:
 ▪ hoidma loomad ja inimesed eemal sõnniku segamise protsessist;
 ▪ ventileerima pumplaid ja hoidlaid kaks tundi peale sõnniku segamist;
 ▪ varustama ventilatsioonisüsteemid alarmseadmega;
 ▪ varustama ehitised varuventilatsiooni või varuenergiaallikaga elektrikatkestuse puhuks;
 ▪ varustama pumpamistorud haisulukkudega ning takistama gaasi tagasivalgumist hoonetesse;
 ▪ keelama suitsetamise ja lahtise tulega ümberkäimise hoidlate ja pumplate läheduses.

Kui inimene kukub juhuslikult sõnnikuhoidlasse, siis mürgised gaasid võivad olla eluohtlikud ja ilma hin-
gamisaparaadita ei tohi talle appi minna. Sellises olukorras tuleb sõnnikuhoidlat korralikult ventileerida ning 
oodata päästemeeskonda, kellel on sobiv varustus. Ventileerimiseks sobivad farmiventilaatorid, kuid neid ei 
tohi lasta alla hoidlasse, kuna elektrisäde võib põhjustada metaani plahvatuse. Sõnnikuhoidlad on potentsiaal-
seks sissekukkumiskohaks inimestele, eriti lastele, ning loomadele ja tehnikale. Eriti ohtlikud on läga- ja virt-
sahoidlad. Kõikidele virtsa- ja lägahoidlatele, mille ülemise serva kõrgus maapinnast mõõdetuna on madalam 
kui 1,2 m, tuleb ehitada täiendav inimeste ja loomade hoidlasse sissekukkumist välistav metallvõrgust või 
puidust kaitsebarjäär. Sissepääsud peavad olema lukustatud ja varustatud hoiatavate siltidega.

Kokkuvõtlikult:
 ▪ kõik telk- (betoon-)katusega sõnnikuhoidlad peavad olema ventileeritavad;
 ▪ 30 minutit enne virtsa- või lägahoidlasse sisenemist ning sees viibimise aja jooksul tuleb hoidlat tin-

gimata ventileerida;
 ▪ ära sisene virtsa- või lägahoidlasse ilma hapnikuballooniga varustatud hingamisaparatuuri ning mas-

kita. Lisaks hoidlasse sisenejale peab väljaspool asuma veel vähemalt kaks inimest, kes vajaduse kor-
ral saavad hoidlas olija välja tõmmata (hoidlasse siseneja peab olema kinnitatud turvaköiega, mille 
abil saab teadvuse kaotanu kiiresti ilma hoidlasse sisenemata välja tõmmata);

 ▪ kasuta ainult selliseid pumpamis- ja segamisseadmeid, mida lülitatakse sisse hoidlast väljaspool. 
Mingil juhul ei tohi neid seadmeid hakata hooldama või remontima hoidlas sees;

 ▪ vedelsõnniku või virtsa segamise ajal tuleks loomad võimaluse korral laudast välja viia;
 ▪ pane nähtavale kohale plakat, mis hoiatab potentsiaalse ohu eest.
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Joonis 4.42.

Orgaanilised 
jäägid

Elekter

Soojus

1 

2

3

4

5

6

7

9

Kääritusjäägid

Läga

Biogaas

8

4.10.1. Sõnnikust biogaasi tootmine
Biogaasi tootmist käsitlevad põhjalikult mitmed eestikeelsed allikad, seetõttu piirdub õpik üldise ülevaatega. 
Detailsemat infot võib leida käsiraamatust „Biogaasi tootmine ja kasutamine“. 

Biogaasi tootmisel lagundatakse sõnnikus sisalduvat orgaanilist ainet anaeroobse kääritamise käigus. 
Protsessi tulemusel tekib kääritusjääk ehk digestaat ja biogaas. Tekkinud biogaas koosneb peamiselt süsi-
happegaasist ja metaanist, viimane võimaldab biogaasi kasutada kütusena või toota sellest soojus- ja elektri-
energiat. Kääritusjäägis sisalduvad taimele kõige olulisemad toiteelemendid (lämmastik, fosfor ja kaalium), 
mistõttu seda kasutatakse väetisena. 

Biogaasi tootmisel on neli põhilist etappi:
▪ Tooraine transport, hoiustamine, eeltöötlemine ja sisestamine.
▪ Biogaasi eraldumine.
▪ Digestaadi käitlemine.
▪ Biogaasi ladustamine, puhastamine ja kasutamine.

Biogaasi tootmisel kasutatav tehnoloogia sõltub kääritisse lisatavast orgaanilisest materjalist (läga, silo vm 
biolagunev jääde) ehk substraadist. Eelkõige tuleb arvestada substraadi koguse (määrab seadmete mõõtmed) 
ja kvaliteediga (kuivaine sisaldus, struktuur, päritolu). Tootmisprotsessis kasutatavad seadmed on järgmised 
(joonis 4.42): 1. etapis – lägahoidla, kogumismahuti, pastörisaator; 2. etapis – kääriti ehk käärituskamber; 3. 
etapis – jäägihoidla; 4. etapis – gaasihoidla, gaasipõleti, soojuse ja elektri koostootmisseade, keskküttekatel, 
sisepõlemismootor.

Joonis 4.42. Põllumajandusliku biogaasijaama skeem: 1- laut, 2 – lägahoidla, 3 – kogumismahuti, 4 – pas-
törisaator, 5 – kääriti, 6 – gaasihoidla, 7 – soojuse ja elektri koostootmisseade, 8 – kääritusjääkide hoidla, 
9 – põld.

4.10. Sõnniku töötlemine

Taavi Leola
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4.10.2. Sõnniku separeerimine
Separeerimise käigus lahutatakse vedelsõnnik kaheks: tahkeks ja vedelaks fraktsiooniks. Eraldatud vedel 
fraktsioon vajab enne laotamist töötlemata vedelsõnnikust vähem segamist, kui üldse. Võrreldes töötlemata 
vedelsõnnikuga on separeerimisel saadud vedelal fraktsioonil järgmised eelised: fraktsiooni laotamisel rohu-
maadele saastub taimkate vähem, sest madala kuivainesisalduse tõttu imbub vedel fraktsioon kiiremini mulda 
ning väiksem on ka ammoniaagi lendumine. Summaarne ammoniaagi heitkogus tahke ja vedela fraktsiooni 
ladustamisel ja laotamisel võib olla suurem kui töötlemata vedelsõnnikul, kuid see sõltub tahke fraktsioo-
ni ladustamise tehnoloogiast. Separeerimise kasutamisel on oluline, et fraktsioonide hoidlad oleksid kaetud. 
Tahke fraktsioon on tunduvalt väiksema veesisaldusega ja seetõttu lihtsamini transporditav, seda kasutatakse 
substraadina biogaasijaamas või väetisena. 

Separeerimise viis võib olla passiivne või mehaaniline. Passiivsel separeerimisel setitatakse vedelsõn-
nik tõkkeseina ees. Mehaanilise separeerimise korral kasutatakse perforeeritud plaati, lintpressi, kruvipressi, 
tsentrifuug-dekanterit ja aeraatorit. 

4.10.3. Sõnniku kompostimine
Kompostimine on kontrollitud tingimustes kulgev aeroobne eksotermiline bioloogiline lagundamisprotsess, 
milles orgaaniline aine laguneb bakterite ja seente ning muude organismide elutegevuse toimel ühtlaseks 
huumusrikkaks materjaliks ehk kompostiks. Kompostimise protsess sobib paremini tahkele orgaanilisele ai-
nele, kuigi on olemas ka märgkompostimise tehnoloogia. Kompostimisel tuleb vältida anaeroobse keskkonna 
teket – suuremahulisel kompostimisel tuleb tagada kompostitava materjali varustamine hapnikuga, vältida 
liigniiskust ja materjali struktuuri tihenemist.

Suure jõudlusega sõnniku kompostimine on saavutatav kompostireaktoris (trummelkompostimine) või 
vaaludes (pikad hunnikud), sest protsessi kulgu on võimalik kontrollida. Trummelkompostimisel on võimalik 
kompostimise protsessis tekkinud gaaside eemaldamine. Kompostimist kasutatakse ka vedelsõnniku tahke 
fraktsiooni töötlemisel. Kompostimine hävitab sõnnikus sisalduvad patogeenid ja umbrohuseemned. Kom-
postitud sõnnik on lõhnatu väetis. Komposteeritud tahket fraktsiooni saab kasutada ka lehmade allapanuks.

Sõnnikulaotamise tehnoloogiate võrdlev uuring
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5. Veisefarmid

Taavi Leola

5.1. Veiste pidamine

5.1.1. Üldist
Eesti lehmadest on ca 96% haaratud jõudluskontrolli. Sellega tegeleb Eesti Põllumajandusloomade Jõudlus-
kontrolli AS (EPJ). Seega võib neid andmeid üldistada kogu Eesti piimaveiste karjale. Karjandustehnoloogia 
kujundamisel on EPJ kodulehel ja aastaraamatutes saadaval hulgaliselt abistavat usaldusväärset informatsioo-
ni. Järgnevalt on sellest esitatud mõned näitlikud väljavõtted.

Jõudluskontroll

Eestis kasvatatakse peamiselt kolme tõugu (tabel 5.1) piimalehmi: Eesti punane (EPK), Eesti holstein 
(EHF) ja Eesti maatõug (EK). Eesti holsteini osakaal on vähehaaval pidevalt suurenenud ja jõudnud 85%-ni. 

Eesti holstein hoiab esikohta ka produktiivsuses (tabel 5.2). Oluline on seejuures tähele panna lehmade 
piimajõudluse kasvu. Holsteinide piimatoodang on 50 aastaga suurenenud 7220 kg võrra. 

Aasta 
Lehmi 

Eesti punane Eesti holstein Eesti maatõug 
arv % arv % arv % 

1970 151100 68,7 67628 30,8 1131 0,5 
1980 162153 62,8 99308 37,8 984 0,4 
1990 121125 49,1 125235 50,7 566 0,2 
2000 29875 29,3 71799 70,3 443 0,4 
2005 26607 26,5 73261 73,0 537 0,5 
2010 19724 22,3 67904 76,8 461 0,5 
2015 17247 19,6 69772 79,4 484 0,6 
2020 11297 14,0 68745 85,0 601 0,7 

Aasta 
Aastatoodang lehma kohta, kg 

Eesti punane Eesti holstein Eesti maatõug 
piima rasva piima rasva piima rasva 

1970 3167 110 3457 126 3003 129 
1980 3526 139 3791 145 3394 145 
1990 3869 161 4586 184 3430 152 
2000 4441 195 5182 220 3936 188 
2005 5962 258 6722 280 4524 207 
2010 7152 303 7778 317 4850 221 
2015 8105 334 9082 359 4573 210 
2020 9131 373 10677 412 4690 215 

Aasta 
Lehmi 

Eesti punane Eesti holstein Eesti maatõug 
arv % arv % arv % 

1970 151100 68,7 67628 30,8 1131 0,5 
1980 162153 62,8 99308 37,8 984 0,4 
1990 121125 49,1 125235 50,7 566 0,2 
2000 29875 29,3 71799 70,3 443 0,4 
2005 26607 26,5 73261 73,0 537 0,5 
2010 19724 22,3 67904 76,8 461 0,5 
2015 17247 19,6 69772 79,4 484 0,6 
2020 11297 14,0 68745 85,0 601 0,7 

Aasta 
Aastatoodang lehma kohta, kg 

Eesti punane Eesti holstein Eesti maatõug 
piima rasva piima rasva piima rasva 

1970 3167 110 3457 126 3003 129 
1980 3526 139 3791 145 3394 145 
1990 3869 161 4586 184 3430 152 
2000 4441 195 5182 220 3936 188 
2005 5962 258 6722 280 4524 207 
2010 7152 303 7778 317 4850 221 
2015 8105 334 9082 359 4573 210 
2020 9131 373 10677 412 4690 215 

Tabel 5.3. Karja suurus ja toodang 2019. aastal

Tabel 5.2. Lehma keskmine aastatoodang tõugude 
kaupa

Karja suurus

pead arv % arv %

Keskmine kari

pead
lehm

kg tonni %
1...10 79 16,5 437 0,5 6 5689 2488 0,4
11...50 151 31,6 4039 5,0 27 6739 27219 4,7
1...100 81 16,9 6205 7,6 77 8383 52016 6,3

101...300 80 16,7 14046 17,3 176 9315 130845 15,9
301...600 53 11,1 23364 28,8 441 10444 244001 29,7
601...900 18 3,8 12095 14,9 672 10955 132500 16,1

901...1200 8 1,7 8250 10,2 1031 10531 86881 10,6
1200 8 1,7 12719 15,7 1590 11390 144867 17,6

Kokku/keskmine 478 - 81155 - 170 10114 820818 -

Karjad Lehmad
kogu

Piimatoodang

Järgmine tabel (5.3) annab ülevaate karjade suurusest ja nende võimekusest, tabelis rõhutusega märgitud 
ekstreemumid:

 ▪ ca 31% karjades on 11 kuni 50 lehma,
 ▪ ca kolmandik loomi peetakse 301- kuni 600-pealistes karjades, 
 ▪ keskmiselt on karjas 170 lehma,
 ▪ kõige rohkem, 11390 kg aastas, lüpsis suure, üle 1200-pealise karja liige,
 ▪ ca kolmandiku kogu piimatoodangust andsid 300- kuni 600-pealised karjad.

Tabel 5.1. Lehmade arv ja osakaal tõugude viisi
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Tabeli 5.4 andmed iseloomustavad Eesti põllumajanduses toimunud ümberkorraldusi, mida nimetatakse 
reformiks, aga võiks nimetada ka revolutsiooniks. 1990. a oli alla 100 pealisi karju 7, kümme aastat hiljem 
aga 2965. Siinkohal peab veel kord täpsustama: tegu on jõudluskontrolli all olevate karjadega. Viimane küm-
nend näitab väiksemate karjade kadumist ja lehmade koguarv väheneb eelkõige nende arvelt. 

Tabel 5.5. Eesti holsteini ja Eesti punaste veiste mõõdud sõltuvalt vanusest ja kehamassist

L

H

W

Joonis 5.1. Veise kehamõõdud: L – kere põikpikkus, H – turja kõrgus; W – rinnaku laius.

Tabelis 5.5 on esitatud Eesti holsteini ja Eesti punaste veiste põhimõõtude väärtused vastavalt nende vanu-
sele ja massile.

Vanus, 
kuud mass, kg H, m L, m W, m mass, kg H, m L, m W, m
6...9 178...250 1.06...1,15 1,11 0,28 170...239 1,02...2,39 1,09 0,26

10...12 267...325 1,16...1,20 1,32 0,33 259...316 1,10...1,15 1,31 0,32
13...18 350...420 1,21...1,25 1,47 0,38 316...338 1,16...1,20 1,46 0,37
19...24 447...520 1,26...1,33 1,51 0,41 434...500 1,21...1,31 1,50 0,40

Lehmad 550 1,36 1,63 0,43 550 1,33 1,60 0,42
Lehmad 650 1,39 1,71 0,45 650 1,36 1,69 0,44
Lehmad 750 1,41 1,74 0,46 750 1,38 1,72 0,47

Eesti holstein Eesti punane

Tabel 5.3. Karja suurus ja toodang 2019. aastal 

Karja suurus Karjad Lehmad Keskmine 
kari 

Piimatoodang 
lehm kogu 

pead arv % arv % pead kg tonni % 
1…10 79 16,5 437 0,5 6 5689 2488 0,4 
11…50 151 31,6 4039 5,0 27 6739 27219 4,7 
51…100 81 16,9 6205 7,6 77 8383 52016 6,3 
101…300 80 16,7 14046 17,3 176 9315 130845 15,9 
301…600 53 11,1 23364 28,8 441 10444 244001 29,7 
601…900 18 3,8 12095 14,9 672 10955 132500 16,1 
901…1200 8 1,7 8250 10,2 1031 10531 86881 10,6 

>1201 8 1,7 12719 15,7 1590 11390 144867 17,6 
Kokku/keskmine 478 - 81155 - 170 10114 820818 - 

Tabel 5.4. Karjade suurus, arv ja osakaal aastatel 1990…2019 

Karjas 
lehmi 

1990 2000 2010 2019 
arv % arv % arv % arv % 

Alla 100 7 2,1 2965 92,3 778 78,2 311 65,1 
Üle 100 337 97,8 246 7,7 153 21,8 167 34,9 

Tabel 5.4. Karjade suurus, arv ja osakaal aastatel 1990…2019

Veiseid tuleb pidada nii, et nad oleksid terved, väärindaksid sööta võimalikult väheste kadudega ning neid 
saaks hõlpsasti ja vähese tööjõukuluga talitada. Veiste pidamisel on levinud lõas- ja lõastamata ehk vabapida-
mine. Uusi lautu lõaspidamisel ei planeerita, enamus Eesti veiseid on viidud üle vabapidamisele. Veiselauda 
projekteerimisel on esmaseks sammuks seal peetavate veiste tõule iseloomulike mõõtude väljaselgitamine 
(joonis 5.1). Eriti oluline on see asemete ja käikude mõõtmete õigeks määramiseks.

5.1.2. Noorkarja pidamine
Piimafarmi üheks tähtsamaks ülesandeks on karja täienduseks mõeldud loomade üleskasvatamine. Noorkarja 
tuleb pidada nii, et mullikas poegiks esimest korda umbes kaheaastaselt. Selle saavutamiseks tuleb noorloomi 
korralikult sööta ning tagada neile loomasõbralikud elutingimused.
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Noorkarja pidamisel on olulise tähtsusega hügieen. Äsjasündinud vasikas on vastuvõtlik haiguste suhtes, 
nakkusallikaks võib olla isegi ema. Seetõttu soovitatakse vasikas viia ema juurest ära vahetult pärast sündi. 
Seejuures peavad kõik vasikad saama ternespiima võimalikult kiiresti pärast sündimist – mitte hiljem kui esi-
mese kuue elutunni jooksul. Vanuse järgi jagatakse noorkari vasikateks ja mullikateks.

Vasikaid on soovitatav pidada mullikatest eraldi, vanemaid noorloomi võib pidada ka koos lehmadega. 
Iga üksik vasikas peab kohas, kus teda peetakse, saama takistusteta pikali heita, lamada, püsti tõusta, ennast 
puhastada ning näha teisi vasikaid. Individuaalsulus peetavaid vasikaid ei tohi lõastada, ühissulus tohib vasi-
kaid lõastada ajutiselt kuni üheks tunniks piima jootmise või veterinaarsete toimingute ajaks.

Ühis- või individuaalsulus peetavad vasikad tuleb vähemalt kaks korda päevas üle vaadata. Vajaduse kor-
ral peab olema võimalik haigeid loomi teistest eraldada, paigutades nad kuiva ja piisava allapanuga kohta. 
Kõiki vasikate tervist ja heaolu mõjutada võivaid mehaanilisi ja automaatseadmeid tuleb vähemalt üks kord 
ööpäevas kontrollida.

Vasikatega otseses kokkupuutes olevad (sulu)konstruktsioonid ja seadmed peavad olema kergesti puhas-
tatavad ja desinfi tseeritavad ning ei tohi olla nende jaoks kahjulikud. Sööda- ja jooginõude konstruktsioon, 
asukoht ning hooldus peavad vältima sööda ja vee reostamisvõimaluse. Väljaheited, uriin ja söödajäätmed 
tuleb eemaldada sagedusega, et vähendada ebameeldiva lõhna teket ning näriliste ohtu. Vasikalauda põrandad 
peavad olema tugevad, siledad ning mitte libedad. Lamamisala peab olema mugav, puhas ning piisava kalde-
ga. Vasikaid tuleb sööta vähemalt kaks korda päevas.

0...2-nädalased vasikad. Vahetult pärast sündimist viiakse vasikad individuaalsulgu, kus neid peetakse 
1...2 nädalat. Kuni kahenädalasi vasikaid tohib pidada ainult põhu või mõne muu sarnase pehme materjaliga 
kaetud pinnal. Esimesed kolm päeva peavad vasikad saama ternespiima, hiljem minnakse üle naturaalpiima 
või piimaasendaja jootmisele. Alates kaheksandast elupäevast peavad vasikad vabalt saama kvaliteetset hei-
na.

0,5...2,5-kuused vasikad. Üldjuhul peetakse neid ühissulus, harvem individuaalsulus. Ühissulus peetakse 
4...5 vasikat, robotammega söötmise korral kuni 40 vasikat ühes sulus. Lisaks piimale antakse vasikatele isu 
järgi kvaliteetset heina ning startersööta. Kui vasikad on võimelised ööpäeva jooksul sööma ca 1 kg starter-
sööta, loobutakse piimasöötadest. Tavaliselt toimub see umbes kahe kuu vanuses, kui vasikate kehamass on 
75...80 kg. Seejärel hoitakse vasikaid samas sulus veel 2...3 nädalat, mille jooksul viiakse nad järk-järgult üle 
teisele söödaratsioonile. Kõik üle kahe nädala vanused vasikad peavad ööpäevaringselt omama võimalust va-
balt pääseda värske joogivee juurde või saama rahuldada oma vedelikuvajaduse muude vedelikega.

3...6-kuused vasikad. Alates kolmandast elukuust on soovitatav vasikad viia üle täiskasvanud veistega 
sarnasele pidamisviisile, välja arvatud lõaspidamine, kuna see on EL-i regulatsioonidest tulenevalt keelatud. 
Levinud on puhkelatrites ja allapanul pidamine.

5.1.3. Individuaalsulud
Individuaalsulus tohib pidada kuni 8-nädalasi vasikaid, v.a veterinaarsetel põhjustel. Sulgude seinad ei tohi 
olla tihedad, et vasikad võiksid üksteist näha ja ninaga puudutada. Viimane nõue ei kehti haigete vasikate 
sulgude kohta.

Vasikate individuaalsulud valmistatakse plastist (joonis 5.2), puidust või vineerist. Suuremate karjade pu-
hul paigutatakse vasikate sulud piisava ventilatsiooniga ruumi. Üldjuhul on vasikate sulud lahtimonteerita-
vad.

Individuaalsulud võivad paikneda nii hoones kui ka õues. Kui vasikad on terved, korralikult söödetud 
ning varustatud piisava koguse kuiva allapanuga, ei ole madalad temperatuurid neile ohtlikud.

Joonis 5.2. Eemaldatavate seintega plastist vasikaboks (Latter). Mõõtmed: mm.

Joonis 5.2. 
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5.1.4. Ühissulud
Sõltuvalt vasika kehamassist peab ühissulus olema ühe vasika kohta põrandapinda:

 ▪ 1,5 m2 kuni 150 kg vasikatele,
 ▪ 1,7 m2 kuni 150...220 kg vasikatele,
 ▪ 1,8 m2 üle 220 kg vasikatele.

Normeeritud söötmise korral peavad kõik vasikad pääsema üheaegselt sööma. Minimaalne ühissulu pind-
ala peab olema vähemalt 4 m2. Ühte gruppi paigutatakse enam-vähem üheealised ja samasoolised loomad. 
Tabelis 5.6 on esitatud vajalikud mõõtmed noorkarjalautade planeerimiseks.

Pidamisviis Vanus, kuud 
0...0,5 0,6...3 4...6 7...12 13...18 19...24 ...24 

Individuaalsulud 
laius 80 90 - - - - - 

pikkus 120 160...180 - - - - - 
Ühissulud põhuga 

m2/vasikas - 1,5 - - - - - 
sulu sügavus - 300 - - - - - 

Kahealaline ühissulg (eraldi söömiskäiguga) 
Söömiskäigu laius - 175 200 - - - - 
Puhkeala sügavus - 250 250 - - - - 

Allapanukihi paksus - 30...40 30...40 - - - - 
söödafront - 40 50 - - - - 

Puhkelatrid 
Pikkus - 60 70 80 90 100...110 110 

Pikkus, seinaäärne - 130 160 180 200 220 240...250 
Pikkus, siserida - 130 160 180 190 210 220...230 

Tabel 5.6. Sulgude (latrite) mõõtmed noorkarjalauda planeerimiseks, cm

Turjatoru kõrgus - - 75 85 95 105 110 
Söömiskäigu laius - 175 200 220 250 275 300...350 

Söödafront - 35 40...45 45...50 50...55 55...60 65...70 
Jooturi kõrgus - - 60 70 80 100 100...110 

Jootmisnipli kõrgus 100 110 - - - - - 
Restpõranda pilu - 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5...4,0 

Noorloomade pidamiseks mõeldud hooned on üldjuhul puit- või teraskonstruktsiooniga kergehitised. 
Väiksemate karjade puhul peetakse noorloomi allapanukihil, suuremate karjade jaoks sobib kõige paremini 
puhkelatrites pidamine. Allapanukihil pidamisel on võimalikud nii kald- kui horisontaalpõrandaga lahendu-
sed, mis on soovitatav rajada eraldi söömiskäiguga. 

5.1.5. Sõnnikukihil pidamine
Veiste sõnnikukihil pidamine on vabapidamise üks vorme, kus loomade puhke- ja lamamisala puhastamine 
sõnnikust toimub vastavalt vajadusele 1 või 2 korda aastas. Loomade puhtuse ja heaolu tagamiseks laotatakse 
sõnnikukihile iga päev piisavas koguses allapanu, põhku.

Sõnnikukihil pidamine on veiste heaolu seisukohalt üheks parimaks võimalikuks lahenduseks. Puuduseks 
on suure koguse allapanu vajadus ning töö mahukus selle igapäevasel lamamisalale laotamisel. Mõnikord 
võib probleeme valmistada ka sõnniku eemaldamine.

Sõnnikukihil pidamine sobib väga hästi mahetootmistaludele, kus põldude väetamiseks vajatakse suuri 
sõnnikukoguseid. Sõltuvalt lamamisala põranda kaldest ja sõnnikukihi lamamisalalt eemaldamise viisist ja-
gatakse pidamisviisid sügavallapanul pidamiseks ja kaldpõrandal pidamiseks.

5.1.6. Sügavallapanul pidamine
Sügavallapanuga laudas peaks veise 100 kg eluskaalu kohta olema keskmiselt 1 m2 lamamisala, seega täis-
kasvanud veisel 5...7 m2.

Veiste sügavallapanul pidamisel tuleb arvestada, et sõnnikukiht loomade puhke- ja lamamisalal suureneb. 
Kui sõnnikukiht on tõusnud söödalavaga ühele tasapinnale, tuleb söödalava (täpsemalt söödaküna) tõsta kõr-
gemale või vedada üleliigne sõnnik laudast välja. Sellist pidamisviisi nimetatakse ühealaliseks sügavallapa-
nul pidamiseks. Paigutades söödalava ja puhkeala vahele perioodiliselt puhastatava käigu, ei ole söödaküna 
vaja kõrgemale tõsta, samuti ei pea kogu sõnnikut välja vedama (nn kahealaline ehk eraldi söömiskäiguga 
sügavallapanul pidamine).

Pidamisviis



87 Veisefarmid

Ühe alaga sügavallapanuga laudas paikneb söödalava vahetult loomade lamamisala kõrval. Päevane al-
lapanu vajadus lehma kohta on 10...15 kg. Eeldades, et lehm toodab ööpäevas 50 l sõnnikut ja virtsa, tekib 
kuus 2...2,2 m3 kinnitallatud tahesõnnikut. Kui lamamisala pindala looma kohta on 6 m2, siis kasvab sõnniku-
kiht 33...35 cm kuus.

Kui söödalava paikneb lamamisala põrandast 40 cm võrra kõrgemal, tuleb sügavallapanuala iga 1,5 kuu 
järel tühjaks vedada või tõsta söödalava kõrgemale. Viimane on tehniliselt raskesti teostatav (fikseerimine, 
puhastamine). Lihtsam on sõnnik laudast välja vedada, mis eeldab aga sõnnikuhoidla olemasolu, kuhu, vasta-
valt kehtivatele nõuete, mahuks vähemalt 8 kuu sõnnik.

Ühe alaga sügavallapanul pidamist kasutatakse vaid noorkarja ja lihaveiste pidamiseks, lüpsikarja puhul 
tuleks söödalava ning puhke- ja lamamisala vahele paigutada iga päev puhastatav söötmiskäik.

Kahe alaga sügavallapanuga lehmalaudas saavad loomad liikuda kahel alal: söömiskäigus ja sügavalla-
panuga puhkealal. Söömiskäigu laius on sarnaselt puhkelatritega laudale 3...4 m. 

Eraldi paikneva söömiskäiguga sügavallapanuga laudas on vaja kahte erinevat sõnniku eemaldamise süs-
teemi. Söömiskäiku tuleb puhastada vähemalt üks kord ööpäevas, lamamisalalt veetakse sõnnik välja 1...2 
korda aastas. Söömiskäiku satub ligikaudu 25...33% loomade väljaheidetest, mis eemaldatakse traktori või 
kraabiga. Kirjeldatud lahendus eeldab eraldi sõnnikuhoidla olemasolu, harvem kasutatakse sõnniku hoiusta-
miseks ühte osa sügavallapanualast. Lauda sügavallapanuala ise on nagu katusega sõnnikuhoidla, mis peab 
mahutama kogu talveperioodi sõnniku. Talveperioodil (ca 8 kuud) kasvab sügavallapanukiht 1,2...1,5 m pak-
suseks. Seda kõrgust tuleb arvestada lauda kandekonstruktsioonide projekteerimisel, sõnnikuga otseselt kok-
kupuutuvad ehituskonstruktsioonid peavad olema betoonist. Lauda sisekõrgus valitakse lähtuvalt sõnniku-
käitlusseadmete töökõrgusest (tavaliselt 5...6 m). Sügavallapanuga lauda kavandamisel kasutatakse valdavalt 
eraldi söömiskäiguga lahendust. 

Põranda profiil peab olema valitud nii, et virts ja muud vedelikud ei imbuks puhke-lamamisalalt sööda-
lavale või muudesse ebasobivatesse kohtadesse. Loomade grupeerimise korral peab iga grupi jaoks olema 
tagatud vähemalt kaks pääsu söömiskäiku. Kui söömiskäigu ja puhkeala kõrguse erinevus on üle 0,4...0,6 m, 
tuleb loomade liikumiseks kujundada astmed.

5.1.7. Kaldpõrandal pidamine
Puhke- ja lamamisala põranda kalle on 6...10%. Allapanu (peenestatud põhk) laotatakse lamamisala ülemi-
sele veerandile. Mida rohkem allapoole, seda rohkem seguneb põhk väljaheidetega. Kaldpõranda alumise 
servani jõudnud sõnnikukiht murdub ca 20 cm kõrguse astme kohalt sõnnikukäigu horisontaalsele põrandale. 
Sealt edasi lükatakse sõnnik traktori või sõnnikukraabi abil vastavalt vajadusele sõnnikuhoidlasse.

Kaldpõrandaga lauda sõnnikusüsteemi rakendumise eeltingimuseks on küllaldane surve sõnnikukihile, 
mis kutsuks esile sõnnikukihi libisemise. Loomade kehamass peaks olema vähemalt 180 kg. Lisaks sellele 
tuleb tagada loomade optimaalne arv lamamisalal, et süsteem töötaks ning loomad saaksid normaalselt puha-
ta. Kaldpõrandaga laut peab olema pidevalt töös. Kui lamamisala on vahepeal loomadest tühi, kuivab sõnnik 
põranda külge kinni. Selleks, et kaldpõrand jälle toimima saada, on vaja kogu pind sõnnikust puhastada, tuua 
uus kiht allapanu, see veega niisutada, tuua veel kiht allapanu ja siis lasta loomad peale.

Kaldpõrandaga laudad sobivad eriti hästi noorkarja ja lihaveiste pidamiseks. Lüpsikarja kohta on praktilisi 
kogemusi minimaalselt.

Sarnaselt sügavallapanul pidamisele võivad ka kaldpõrandaga laudad olla nii ühe- kui kahealalised. 
Ühealalises kaldpõrandaga laudas paiknevad nii loomade puhke-, jalutus- kui söömisalad ühes ruumis. 
Söötmiskäik (söödalava) asub enamasti kaldpõranda ülemises servas. Söödalava ääres paiknev kaldpõrand, 
mis on sisuliselt loomade söömiskäiguks, tehakse 1,5 m ulatuses väiksema kaldega kui ülejäänud kaldpõrand. 

Kahealalises kaldpõrandaga laudas on söötmiskäigu ja lamamisala vahel horisontaalne söömis- ja ja-
lutuskäik. Kaldpõranda ja söömiskäigu vahel on umbes 20 cm kõrgune aste. Loomade liikumise tõttu libiseb 
sõnnikukiht aeglaselt söömiskäigu poole. Söömiskäiku sattunud sõnnik lükatakse vähemalt üks kord päevas 
laudast välja sõnnikuhoidlasse. Kui sõnniku lükkamiseks kasutatakse traktorit, tuleb ette näha loomade lama-
misalale sulgemise võimalus.

Soovituslikud pinnad ja allapanu kogused kaldpõrandaga laudas on esitatud tabelis 5.7.
Kaldpõrandaga laudas on hekseldatud põhu lisamiseks lamamisala ülemisele veerandile järgnevad võima-

lused:
 ▪ Kaldpõranda ülemise serva äärde jäetakse lisakäik allapanu käsitsi või mobiilse seadmega jagami-

seks.
 ▪ Kaldpõranda kõrgema osa kohale paigutatakse spetsiaalne monorelsil liikuv põhupurusti.
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Vanus, kuud Mass, kg Söömiskäigu 
laius, m 

Kaldpõranda 
pindala 

m2/loomale 

Allapanu 
kg/loomale 

3...6 80...170 2,0 1,8 1,5...1,8 
7...12 170...275 2,0...2,5 2,0 2,5...3,0 
13...18 275...400 2,5 2,4 3,5...4,2 
19...24 400...500 2,5...3,0 2,8 4,5...5,4 
24... 500 3,0 3,0…4,2 5,0...7,0 

Tabel 5.7. Kaldpõrandaga lamamisala pindade suurused ja ööpäevane allapanuvajadus

 ▪ Põhu purustamine ja lamamisalale heitmine toimub söötmiskäigus liikuva mobiilse purusti abil.
 ▪ Põhu laotamine toimub mobiilse transpordiga kaldpõranda ülemises osas.

5.1.8. Puhkelatrites pidamine
Puhkelatreid hakati esmakordselt kasutama 1960. aastatel Põhja-Ameerikas. Tänapäeval on saanud sellest 
levinuim veiste pidamise viis. Kuna puhkelatter on ette nähtud ainult puhkamiseks, saab selle kujundada nii, 
et suurem osa väljaheidetest satub sõnnikukäiku. See aga võimaldab vähendada allapanu vajadust. Allapanu 
vähese kasutamise tõttu toodetakse puhkelatritega laudas vedelsõnnikut, mille käitlemine (laudasisene koris-
tamine, hoiustamine ja laotamine) on samuti lihtsam kui tahesõnniku korral.

Puhkelatritega lauda üheks tähtsamaks elemendiks on puhkelatter (joonis 5.3). Õigesti projekteeritud ja 
ehitatud puhkelatter on puhta, kuiva ja mugava lamamisasemega, kaitseb lamavat looma teiste loomade eest 
ning ei põhjusta vigastusi. Puhkelatri konstruktsioon ei tohi oluliselt takistada laudasisest loomade liikumist. 
Hooldamise lihtsus on samuti tähtis, kuid eelkõige tuleb silmas pidada loomade heaolu ja puhtuse tagamist.

Puhkelatter koosneb kahest erineva funktsiooniga alast: loomade lamamisasemest ja ülestõusmiseks vaja-
likust peatsoonist.
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Joonis 5.3. Puhkelatri osad: a – terastorust vahepiirde ja põhkallapanuga ase; b – nn paindlik plastist vahe-
piire ning betoneeritud ase. Mõõdud: mm.

Veiste püstitõusmine toimub nii karjamaal kui puhkelatrites ühesuguse skeemi järgi (joonis 5.4). Tõus-
mise algfaasis võtab veis pead ette ja alla viies hoogu ning tõuseb seejärel tagajalgadele. Pikali heites langeb 
veise esijalgadele 2/3 veise massist, seetõttu peab ase olema piisavalt pehme, vältimaks põlvede vigastusi. 

Loomade puhkamiseks ette nähtud lamamisase piiratakse külgedelt vahepiirete ning peapoolt rinnatislaua 
ja turjatoruga. Rinnatislaud ei lase loomal puhkama heites liiga kaugele asemele heita. Rinnatislaud paigu-
tatakse sõnnikukäigupoolsest servast ca 1,7 m kaugusele nii, et selle ülemine serv jääks aseme tasapinnast 
20...30 cm võrra kõrgemale. Järgimaks veise keha kontuure, asetatakse tavaliselt puidust või plastist valmis-
tatud rinnatislaud ettepoole kaldu. Kui puhkelatter on lühem kui 2,3 m, ei soovitata rinnatislauda kasutada, 

,,
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kuna see võib looma püstitõusmisel takistada. Tänapäeval kasutatakse rinnatislaua alternatiivina üha rohkem 
põlvepiiret, mis valmistatakse plastist ning kinnitatakse aseme betoonpõranda külge.

Turjatoru ülesandeks on sundida loomi üles tõustes astuma veidi tagasi, takistades neid asemele rooja-
mast. Samuti ei saa loom liiga sügavale asemele siseneda. Lisaks sellele seob turjatoru omavahel üksikud 
puhkelatrite vahepiirded, muutes need oluliselt stabiilsemaks. Turjatoru kujutab endast terastoru, mis paigu-
tatakse loomade turja kohale, toru minimaalne läbimõõt on 50 mm. Tavaliselt paigutatakse turjatoru asemete 
sõnnikukäigupoolsest servast 1,7 m kaugusele või täpselt rinnatislaua kohale, sobivaks kõrguseks loetakse 
1,07...1,22 m.
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a b

RINNATISLAUD

LAMAMISASE VABA RUUM PEA

LIIKUMISEKS 
PÜSTITÕUSMISEL

1030...1100 mm
6
1
5
..
.8

5
0
 m

m

4
1
0
..
.4

2
5
 m

m

7
2
0
..
.8

5
0
 m

m

410...570 mm

Joonis 5.4. Veis puhkelatris: a – veise tõusmise skeem; b – puhkelatri vahepiirde vabad tsoonid.

Tabel 5.8. Täiskasvanud veiste puhkelatrite mõõtmed, mm

550 650 750 
Laius 1130...1225 1155...1250 1170...1270 
Lamamisaseme pikkus 1650 1725 1750 
Individuaalse peatsooni pikkus 760 780 790 
Ühise peatsooni pikkus 435 445 450 
Kogupikkus, üherealine 2410 2505 2540 
Kogupikkus, ühise peatsooniga 2085 2170 2200 
Turjatoru kõrgus aseme pinnast 940 1015 1065 

Puhkelahtri element Looma mass, kg

Pärast turjatoru ja rinnatislaua paigaldamist tuleb jälgida loomade käitumist ning vajadusel korrigeerida 
nende asukohta. Kui turjatoru on paigaldatud liiga madalale või puhkelatri tagumisele servale liiga lähedale, 
keelduvad loomad puhkelatri kasutamisest ning heidavad puhkama sõnnikukäiku. Kui turjatoru asub sõnni-
kukäigupoolsest servast liiga kaugel, muutuvad asemed sõnnikuseks.

Soovitatakse kasutada nn ujuvaid turjatorusid, mis vähendavad loomade turjade vigastamise ohtu. Kui 
lehm läheb turjaga vastu turjatoru, tõuseb see veidi üles. Looma tagasiastumisel vajub turjatoru raskusjõu 
mõjul oma kohale tagasi.

Puhkelatrite mõõtmed (tabel 5.8) valitakse karja 20% suuremate loomade keskmiste mõõtmete alusel. Sel-
lele vaatamata ei tohiks ühes grupis peetavate loomade mõõtmed olla üksteisest väga erinevad. Puhkelatter 
peab olema sellise pikkusega, et veis saaks takistusteta puhkama heita ja üles tõusta ning mugavalt lamada; 
samas aga piisavalt lühike, et väljaheited asemetele ei satuks.

Intensiivse tõuaretuse tagajärjel muutuvad loomade mõõtmed aina suuremaks, mistõttu tuleks puhkelatrite 
mõõtmed valida pigem pisut suuremad kui liiga väikesed.

Puhkelatrite vahepiirded. Puhkelatrid eraldatakse üksteisest vahepiirete abil, mille ülesandeks on kaits-
ta seal puhkavat looma naaberlatrites viibivate loomade eest. Samas ei tohi vahepiirded takistada loomade 
asemele sisenemist ning sealt väljumist. Mitte mingil juhul ei tohi vahepiirded ulatuda üle lamamisaseme 
tagaserva sõnniku- ja söömiskäigu kohale. Tavaliselt on vahepiirded puhkelatritest 30...40 cm võrra lühemad. 
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Liiga lühikese vahepiirde korral võivad mõned loomad hakata mööda puhkelatrite sõnnikukäigupoolset serva 
kõndima, segades sellega lamavaid loomi.

Loomade ülestõusmisel võib tekkida oht, et nende jalad jäävad puhkelatri vahepiirete alla kinni, mille 
tagajärjeks võivad olla jalgade vigastused. Seetõttu tuleb puhkelatri vaheseina loomade esi- ja tagajalgade 
ning pea küljele jätta vabad tsoonid (joonis 5.4b). Puhkelatrite vahepiirded ehitatakse tavaliselt tsingitud te-
rastorudest, tänapäeval kasutatakse üha sagedamini ka plastist nn paindlikke vahepiirded. Igal juhul peavad 
puhkelatrite vahepiirded olema piisavalt tugevad. Puhkelatri vahepiirde geomeetrilisel kujul on loomade sei-
sukohalt oluline roll. Eelistada tuleks konsoolseid vahepiirdeid, mis on kinnitatud puhkelatri esiosas paikneva 
posti või seina külge. Sõnnikukäigupoolses servas paiknevad toed ja kinnitused takistavad sõnnikukäigus ja-
lutavaid loomi ning raskendavad asemete puhastamist ja allapanu laotamist.

Lamamisaseme tüübi ja loomade heaolu vahel on tugev seos. Karjamaal olles veedab lehm ca 15 tundi 
lamades, laudas aga sõltuvalt aseme tüübist ainult 10...12 tundi. Peamiselt kasutatakse järgmisi asemetüüpe 
(joonis 5.5):

 ▪ Betoonist lamamisase. Lihtne ehitada, kuid looma jaoks ebamugav ja kahjustab jalgu, eriti põlvi. 
Kahjulikku mõju saab tunduvalt vähendada rohke allapanuga. 

 ▪ Kummimattide või madratsiga kaetud lamamisase. Kummimatid on 1,0...2,0 cm paksused matid, mis 
paigaldatakse eraldi iga lamamisaseme alla. Madratsid koosnevad üldjuhul neljast kihist: kõige peal 
4...8 mm paksune tugev libisemiskindel kumm, kile, 30...80 mm paksune lateksmatt ning jälle kile. 
Madratsid on mattidega võrreldes oluliselt kallimad.

 ▪ Allapanuga asemed. Enamasti kasutatakse lubjaga segatud teraviljapõhku, harvematel juhtudel liiva, 
aga ka vedelsõnniku separeerimisel saadud tahket (kompostitud) fraktsiooni.

Üldjuhul kasutatakse ka puhkelatritega laudas allapanu. Kasutatava allapanu kogus ja materjal sõltuvad 
eelkõige sõnniku liigist ja selle eemaldamisviisist. Vedelsõnniku korral on allapanukogused minimaalsed. 
Kui sõnnik lükatakse laudast välja traktoriga, võib kasutada suuremaid allapanukoguseid. 

Puhkelatrite kalded. Kui maapind on kaldu, eelistavad veised lamamisasendit, kus pea ja selg asuvad 
ülejäänud kehast kõrgemal. Sarnaselt loodusliku olukorraga ehitatakse puhkelatrid 2...6% kaldega sõnniku-
käigu suunas. Selline langus on piisav ka asemele sattunud vedelike sõnnikukäiku valgumiseks. Mõnedes 
lautades antakse puhkelatritele ka 3% põikkalle, sellisel juhul heidab enamik loomi puhkama ühele küljele, 
mis aitab ära hoida udara vigastamist kõrvallatrites lamavate veiste jalgadega.

Vältimaks sõnniku sattumist puhkeasemetele, tõstetakse need sõnnikukäigu tasapinnast 20 cm võrra kõr-
gemale. Sellest suuremate kõrguste erinevuse korral võivad lehmad puhkelatrisse sisenedes ja sealt väljudes 
vigastada oma udarat.
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Joonis 5.5. Lamamisasemete erinevad lahendused: a – põhuallapanuga, b – betoon, c – liivast, d – kummi-
matiga kaetud, e – madratsiga kaetud. 
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Puhkelatritega lauda kujundamisel lähtutakse eelkõige seal peetava looma vajadusest. Iga loom peab 
saama söödetud ja joodetud, neil peab olema võimalus puhkamiseks ja jalutamiseks. Lehmade lüpsmine toi-
mub eraldi paiknevas lüpsikojas või lauta paigutatud automaatlüpsiseadmetega (robotitega). Kõik lehmale 
loomuomased tegevused saab ta teha temale sobival ajal, välja arvatud lüpsile minek platsillüpsi korral. Puh-
kelatritega laut (joonis 5.6) koosneb söötmis-, söömis- ja sõnnikukäigust ning puhkelatritest. Soovitatav on, 
et iga looma jaoks on igal ajahetkel olemas lamamis- ja söömiskoht. Lehma puhkelatri laius on tavaliselt 1,2 
või 1,25 m, vajalik söömisfront üheaegsel söömisel aga 0,6...0,75 m. Sellest järeldub, et ühe puhkelatri laiuse 
söödafrondi kohta võib olla kaks puhkelatrit. Kui sööt on pidevalt ees, võib latrilaiuse söödafrondi kohta olla 
ka kolm või enam puhkelatrit, seega on ühel pool söödalava 2, 3 või enam rida latreid. Üle kolme rea ei ole 
siiski soovitatav.

Puhkelatritega lauda planeeringu kirjeldamiseks on kasutusel lihtne valem, millest saab lugeda mõlemal 
pool söötmiskäiku paiknevate ridade arvu. Näiteks 3+1 tähendab, et ühel pool söötmiskäiku paikneb üks rida 
ning teisel pool 3 rida puhkelatreid. Enamlevinud puhkelatritega laudad on 2+2; 3+3 ja 2+3 skeemiga. 

Restpõrandaga lautades kasutatakse ka nn kammtüüpi asemete paigutust, kus asemeread on risti lauda pi-
kiteljega (joonis 5.6 f).

Joonis 5.6. Puhkelatritega lautade tehnoloogilised skeemid: a – valemiga 1+1, b – valemiga 2+2,  
c – valemiga 2+2, d – valemiga 3+3, e valemiga 4+0, f – kammasetusega: 1 – söötmiskäik; 1a – teenindusrada,  
1b – söödalava, 1c – söödasõim, 1d – söödaküna; 2 – söödakäik, 3 – sõnnikukäik.
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Puhkelatrite ridade arv valitakse sõltuvalt söötmisviisist ja karja suurusest. Olemasoleva lauda rekonst-
rueerimisel tuleb arvestada ka hoone mõõtmetega. Suurte lautade korral (üle 500 lehma), kus söötmine toi-
mub söödamikseriga, eelistatakse 3+3 tüüpi. Väiksemate karjade ja noorkarja puhul eelistatakse 2+2, sellisel 
juhul saab lukustatavat söödalavapiiret kasutades kõik loomad samaaegselt söödalavapiirde äärde lõastada.
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5.2.1. Üldist
Veiselaudas on tehnoloogia toimimiseks vajalikud käigud ehk liikumisteed. Teisaldatakse sööta ja allapanu, 
kogutakse ja eemaldatakse sõnnikut, liiguvad loomad, töötajad ja masinad. Ehitisealune pind on kallis, aga 
sellega ei tohi kokku hoida, andes järgi tootmise kvaliteedis.

Käikude kujundamisel peab arvestama selles liikuva subjekti/objekti mõõtmetega. Seda mitte ainult pro-
jekteerimise hetkel, vaid ka perspektiivis. Tõsisem on käikudega, kus liigub tehnika, sest selle areng on väga 
kiire. Ka loomade mõõdud muutuvad, aga see on rohkem päevakorral asemete kujundamisel. Osades käi-
kudes liiguvad kõik osalised: loomad, töötajad ja masinad. Seetõttu on olulised ohutuse tagamise meetmed. 
Läbi peab mõtlema ka erakorralised käigud ehk evakuatsiooniteed. Käikude (joonised 5.6 ja 5.7) nimetused 
on mõnevõrra tinglikud. Üheselt arusaadav on „söötmiskäik“. Sinna tuuakse sööt ja loomadel sinna pääsu 
pole. Hägusam on „sõnnikukäik“, sest veised ei rooja kindlas kohas, vaid teevad seda nii söömise ajal söö-
miskäigus, seistes või lamades asemel, ringi liikudes ja isegi lüpsi ajal.

5.2.2. Loomade liikumiskäigud
Käigud peavad olema piisava laiusega, puhtad ja mittelibedad. Viimane nõue kehtib ka märjaks saanud käi-
kude kohta. Loomade liikumiseks mõeldud käigud on ette nähtud kas ühe või mitme looma kõrvuti käimi-
seks. Tabelis 5.9 on esitatud loomade liikumiseks vajalike käikude laiused sõltuvalt nende kehamassist.

Ühesuunaliseks liikumiseks mõeldud käigud paigutatakse kohtadesse, kus mingil põhjusel, nagu lüpsilt 
lahkumine või looma karjast eraldamine, on vajalik ühes reas liikumine. Käigu laius peab olema valitud nii, 
et korraga saaks liikuda ainult üks loom. Ta ei pea saama tagasi pöörata ja teisel lehmal ei tohi olla võimalik 
vahele kiiluda.

5.2. Käigud veiselautades

Taavi Leola

Joonis 5.7. Käigud veiselaudas.
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Loomade kahesuunaliseks või kõrvuti liikumiseks on söömis- ja sõnnikukäigud. Sõnnikukäigud võivad 
paikneda kahe puhkelatritega rea ja latrirea ja välisseina vahel. Söömiskäigud peavad olema vähemalt nii 
laiad, et seal liikuvad loomad mahuksid takistusteta mööda söömiskäigus söövatest loomadest. Lauda planee-
rimisel tuleb püüda vältida erineva funktsiooniga käikude kattumist. Eriti tuleks vältida loomade ajamist üle 
söötmiskäigu. Kui see on vältimatu, tuleb söötmiskäik iga kord sõnnikust hoolikalt puhastada.

Sooned:
laius       10 - 13 mm
sügavus 10 - 13 mm
samm     50 - 75 mm

Sooned:
laius       10 - 13 mm
sügavus 10 - 13 mm
samm     100 - 150 mm

Kraabi liikumissund Kraabi liikumissund

Sooned:
laius       10 - 13 mm
sügavus 10 - 13 mm

Joonis 5.8. Loomade liikumisteede libeduse vähendamise võimalused.

Tabel 5.9. Loomade käiguradade laiused, cmTabel 5.9. Loomade käiguradade laiused, cm 

Käigu nimetus Looma mass, kg 
550 650 750 

Ühesuunaline käik  850 880 960 
Käik puhkelatrite ridade või puhkelatrite rea ja seina vahel, B2 2000 2090 2280 
Ühel küljel söömiseks/joomiseks ning ülejäänud loomade liikumiseks, B3 3000 3180 3370 
Kahel küljel söömiseks/joomiseks ning ülejäänud loomadel liikumiseks, B4 4000 4200 4400 
90o pöördekohad  1800 2000 2160 
180o pöördekohad  1950 2145 2340 

Käikude laiuse planeerimisel tuleb arvestada ka selles liikuvate mehhanismide gabariitmõõtmetega. Veis-
te sõnnikukihil või puhkelatrites pidamisel tuleb neile tagada piisavalt kiire ja lühike juurdepääs söödale ja 
joogiveele. Iga grupi jaoks peab olema vähemalt kaks erinevates kohtades ja suundades paiknevat ühendus-
kohta söömiskäigu ja puhkeala vahel. Puhkelatritega laudas paigutatakse ühenduskäigud puhkelatrite ridade 
otstesse ning vähemalt iga 20 puhkelatri vahele. Vähemagressiivsete loomade kaitseks agressiivsete loomade 
eest tuleb vältida tupikkäike. Töötajate ohutuse tagamiseks ja kiire liikumise võimaldamiseks planeeritakse 
loomade liikumisradadele, söödalava ning poegimis- ja ravibokside piiretesse 30...35 cm laiused pilud.

Vabapidamisega veiselautades on üheks suurimaks probleemiks käikude põrandate libedus. Söömis- ja 
sõnnikukäikudes liikuvate veiste sõrad on pidevalt märjas keskkonnas, mille tagajärjel tekivad sõrapõletikud. 
Loomade ja inimeste ohutuse tagamiseks peavad käigud olema puhtad, kuivad ning mitte muutuma ohtlikult 
libedaks ka märjaks saades. Libisemisohu vähendamiseks peavad käigud olema kareda pinnaga. Väga hoo-
likalt tuleb suhtuda sõnnikueemaldussüsteemi valikusse. Metallkraabid lihvivad betoonil olevad konarused 
kiiresti siledaks. Käikudes võib libisemise vältimiseks kasutada kummimatti (joonis 5.9), mis aga ei ole soo-
vitatav kõikidesse käikudesse, kuna muudavad veiste sõrad tundlikuks ning ei kuluta neid piisavalt kiiresti. 
Kummimatiga võib katta söödalavapoolse osa söömiskäigust.

Käikude betoonpinna karestamiseks on järgmised võimalused:
 ▪ Betoneerimistööde käigus jäetakse pärast tihendamist hõõrutiga lõppviimistlus tegemata. Sobib pi-

gem sügavallapanualadele ja kohtadesse, kus ei ole mehhaanilisi sõnnikukoristusseadmeid.
 ▪ Värske betoonpind harjatakse üle jäikade harjastega harjaga. Sobib pigem sügavallapanualadele ja 

kohtadesse, kus ei ole mehhaanilisi sõnnikukoristusseadmeid.
 ▪ Värskesse betoonpinda surutakse mustrirauaga rombikujuline muster.
 ▪ Värskesse betoonpinda tõmmatakse mustrirauaga pikisooned (joonis 5.8) ning soovi korral hiljem ka 

diagonaalsooned, et virts valguks kergemini käigu madalamasse kohta.
Olemasolevate betoonpindade libeduse vähendamiseks võib kasutada freesimist. Liivasemete korral ei ole 

libisemine väga suureks probleemiks, kuna asemetelt satub liiva ka käikudesse. 
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Sõrapõletike vältimiseks peaksid sõnniku- ja söömiskäigud olema võimalikult kuivad. Kõige hõlpsam on 
seda saavutada põrandatele sõnnikukraabi juhtsoonesuunalise kalde andmisega. Teise variandina saab kasu-
tada restpõrandaid. Käike aitab kuivemaks muuta ka väikese koguse allapanu laotamine, näiteks saepuru või 
turvas. Sellega ei tohi aga liialdada, kuna loomad võivad hakata lamamisasemete asemel puhkama hoopiski 
sõnnikukäikudes.
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Joonis 5.10. Lehma söömisulatus, mm.

Joonis 5.9. Vasakul – betoonpinda tõmmatud ning freesitud soontega, paremal – kummimatiga kaetud söö-
miskäik.

5.2.3. Söötmiskäigud
Söötmiskäik koosneb söödalava(de)st, millelt loomad söövad, ning teenindusrajast, mille kaudu viiakse sööt 
loomade juurde. Takistamaks loomade söötmiskäiku sisenemist, paigutatakse loomade ja söödalava vahele 
piire. 

Söötmiskäigu laius sõltub söötmisviisist ja kasutatavate masinate-mehhanismide gabariitidest. Käsitsi 
söötmisel peaks söötmiskäigu laius olema vähemalt 1,8 m, kui loomad paiknevad ühel pool söötmiskäiku, 
ja 2,4 m, kui loomad paiknevad mõlemal pool söötmiskäiku. Mehhaniseeritud söötmise korral peab söötmis-
käik olema vähemalt 3 m laiune, kui loomad paiknevad ühel pool söötmiskäiku, ja või 4...5,5 m, kui loomad 
paiknevad mõlemal pool söötmiskäiku. Eelistada tuleks laiemaid söötmiskäike, kuna söötmisseadmete mõõt-
med tulevikus pigem suurenevad ja tuleb hoiduda sööda tallamisest.

Veiselaudad tuleb planeerida läbisõidetavate söötmiskäikudega, mis vähendab oluliselt õnnetuste riski. 
Söödalavaks nimetatakse söötmiskäigu osa, millele jaotatakse sööt. Sellel võib olla ka küna või sõime kuju. 
Puhkelatritega laudas kohtab küna ja sõime harva, küll aga lõaspidamisel. Söödalava ehitamisel tuleb arves-
tada loomade söömisulatusega (joonis 5.10). Söödalava peab olema loomade seisutasandist kõrgemal.
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Söödalava pind peab olema võimalikult sile, libe ja kergesti puhastatav. Tavaliselt valmistatakse söödala-
va betoonist, mis tuleks hügieenilisuse ja pikema kasutusaja (silo happeline toime kahjustab betooni) saavu-
tamiseks katta pinnakõvendiga. Puhastamise seisukohalt tuleks eelistada horisontaalse põhjaga söödalavasid. 

Vajalik söödafront (ühele loomale eraldatud/arvestatud söömiskoha laius) sõltub söötmisviisist. Kui loo-
made juurdepääs söödale on piiratud, normeeritud söötmine, peab söödalava pikkus võimaldama üheaegselt 
sööta kõiki loomi. Enamlevinud söödalavapiirete tüübid ja mõõtmed on toodud joonisel 5.11.

Loomagrupp A mm B mm C mm D mm

Mullikad 6-18 k 120 450 440-490 800

Mullikad 15-22 k 180 550 520-570 920

Lehmad 200 650 520-570 920
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Vasikad 0,5-6 k 200 300-350 700-750

Mullikad 6-18 k 260 400-450 800-850

Mullikad üle 18 k 300 450-550 800-900
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Joonis 5.11. Enamlevinud söödalavapiirete tüübid: a – sirgtorudest lõastusseadmega; b – kaldtorudega; 
c – sirgetest horisontaalsetest torudest; d – plasttorudest, nn paindlik.

Söödalavapiirded ei tohi põhjustada loomadele vigastusi, peavad tagama piisava juurdepääsu söödale, 
takistama sööda reostumist ning üksikute loomade kiusamist. Söömisulatuse suurendamiseks paigaldatakse 
piirded ca 20o kaldega söödalava poole. Söödalavapiirded valmistatakse tsingitud terastorudest või plastist. 
Terastorudest valmistatud söödalavapiirded võivad olla varustatud lõastusseadmega. Kui loom pistab pea läbi 
söödalava piirde ning asub sööma, vajutab ta kaelaga lukustuskangile ning sulgeb lõastusseadme. Loomade 
vabastamine toimub grupi kaupa pärast söömist vastava mehhanismi abil. Ööseks tuleb lukustusmehhanism 
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välja lülitada. Lukustatavad söödalavapiirded võimaldavad loomade individuaalset profülaktilist ülevaatust, 
veterinaarset teenindamist ning seemendamist. Lisaks sellele väheneb oluliselt sööda reostumine ja raiska-
mine ning üksikute loomade söömisaegne terroriseerimine. Lukustatavad söödalavapiirded võimaldavad ka 
jõusööda individuaalset söötmist. 

Loomade isujärgi söötmisel, eriti kui tegemist on täisratsioonilise segasöödaga, ei ole kallite lukustatavate 
söödalavapiirete kasutamine kogu lauda ulatuses vajalik. Piisab, kui lõastamise võimalusega on ca 20...25% 
loomakohtadest. Lõastusseadmeta söödalavapiirded on lihtsamad. Igal juhul tuleb loomad vastavalt toodan-
gule ja vanusele grupeerida, kuna individuaalne söötmine söödalavalt ei ole mõeldav. 

Kõige lihtsam söödalavapiire koosneb loomade turja kõrgusele asetatud horisontaalsest terastorust. Loo-
made söötmine peab olema isu järgi, muidu tõrjuvad agressiivsemad loomad vähemagressiivsed söödalava 
äärest minema. Seetõttu tuleb loomade piiratud või osaliselt piiratud söötmisel eelistada kaldu asetatud või 
lõastusseadmega piirdeid.

Loomade stressivabaks söötmiseks kasutatakse nn paindlikku söödalavapiiret, kus loomakohad on ükstei-
sest eraldatud vertikaalsete plasttorudega, mis ei ole looma kaelale valusad ega piira seda ülalt.

5.3.1. Üldist
Jaotise materjal põhineb „Veisekasvatushoonete käsiraamatul“. Loomadelt erituva veeauru ja laudaruumis 
tekkivate kahjulike gaasiliste ühendite eemaldamiseks ning laudaõhu temperatuuri ja niiskuse hoidmiseks et-
tenähtud piirides tuleb veiselauta õhustada ehk ventileerida. Talveperioodil on ventilatsiooni põhiülesandeks 
viia ruumi täiendavat hapnikku ning eemaldada ruumist liigne niiskus. Kevadel, suvel ja sügisel lisandub ka 
sisetemperatuuri alandamine.

Õhusaaste ei tohi ületada järgmisi väärtusi  
(1 ppm=1 cm3/m3):

 ▪ Ammoniaak – 20 ppm,
 ▪ Süsihappegaas (CO2) – 3000 ppm,
 ▪ Väävelvesinik (H2S) – 0,5 ppm,
 ▪ Süsinikoksiid (CO) – 10 ppm,
 ▪ Orgaaniline tolm – 5 mg/m3.

Laudaõhu suhteline niiskus ei tohi ületada 85%. Loomade poolt eritatav veeaur võib kondenseeruda kül-
madele ehituskonstruktsioonidele (terasplekiga kaetud katuslagi, soojustamata raudbetoonkonstruktsioonid, 
aknad jne). Kõrge kahjulike gaaside kontsentratsioon võib esile kutsuda loomade hingamisteede haigusi ning 
kiirendada raudbetoonkonstruktsioonide lagunemist ja teraskonstruktsioonide korrodeerumist. Kui lauda 
õhustatus on piisav, st laudaõhu temperatuur ja niiskus on normide piires, on enamasti ka kahjulike ühendite 
kontsentratsioon normidele vastav.

5.3.2. Laudaõhu temperatuur
Lüpsilehma piimatoodang on püsiv temperatuurivahemikus -12oC...+21oC. Kui temperatuur tõuseb üle 
+24oC, tekib lehmal soojastress, mis kutsub esile väiksema söödatarbimise ning suurema veevajaduse. Aine-
vahetus aeglustub, kehatemperatuur tõuseb ning hingamiskiirus kasvab. Loomulikult väheneb ka piimatoo-
dang. Soojastressi vähendamiseks otsivad loomad liikuva õhuga varjulisi kohti, kus vesi on hästi kättesaadav

Veiselauda sisetemperatuur sõltub pidamisviisist. Optimaalseks loetakse üle +10oC. Selleks et loomad 
suudaksid ruumi piisavalt kütta, peavad välispiirded olema soojapidavad. Loomuliku ventilatsiooni korral 
peavad õhu sisse- ja väljalaskeavad olema reguleeritavad. 

Soojustamata välispiiretega lauda sisetemperatuur on välistemperatuurist vaid 3...6oC võrra kõrgem. Kui 
loomad on tuulte ja sademete eest kaitstud ning korralikult söödetud ja joodetud, ei ole madal temperatuur 
ohtlik. Probleemiks on aga suurenev söödakulu ning tehnoloogiliste seadmete külmumine.

5.3. Ventilatsioon

Taavi Leola
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5.3.3. Soojusbilanss
Mistahes soojustatud ruumis peab püsiva temperatuuri hoidmiseks kütteseadmete ja loomade poolt toodetav 
soojushulk võrduma soojuskadudega läbi välispiirete ja ventilatsiooni. Matemaatiliselt väljendatakse seda va-
lemiga:

kus  � – kütteseadmete abil toodetav soojushulk, W;
 ���  – loomade poolt toodetav soojus, W;
 ��  – soojakaod läbi piirete, W;
 �����  – soojakaod läbi ventilatsiooni, W. 

Soojakaod läbi välispiirete arvutatakse valemiga:

kus  �� – (välis)piirde soojusjuhtivus, W/m2;
 �� – (välis)piirde pindala, m2;
 �� – ruumi sisetemperatuur, oC;
 �� – välistemperatuur, oC. 

Soojuskaod ventilatsiooni kaudu arvutatakse valemiga:

kus  ���� – minimaalne õhuvahetus talvel, m3;
 �� – õhu erisoojus, Wh(m3oC);
 �� = 0,35 Wh/(m3oC). 

Kui soojusbilanss on positiivne, st P + Plv > Pp + Pvent, eemaldatakse liigne soojus ventileerimise teel. Ne-
gatiivse soojusbilansi korral, st P + Plv < Pp + Pvent, tuleb (välis)piirded lisasoojustada või tõsta ruumi kütte-
seadmete võimsust. 

5.3.4. Niiskusbilanss
Õhu veeauru sisaldus sõltub õhu temperatuurist. Mida kõrgem on õhu temperatuur, seda suuremat hulka vee-
auru suudab ta kanda. Näiteks temperatuuril -5oC on õhu maksimaalne niiskus 3,35 g, 12oC juures aga 10,6 g. 
Veeauru sisaldust väljendatakse suhtelise õhuniiskusega. Kui �=100%, st õhu niiskus on antud temperatuuril 
maksimaalne, algab veeauru kondenseerumine külmadele pindadele. Nendeks pindadeks võivad olla metall-
konstruktsioonid, soojustamata raudbetoonkonstruktsioonid, aknad, külmaveetorustik jne.

Veeauru kondensaat on äärmiselt ebasoovitatav ja põhjustab ehitise konstruktsioonide lagunemist roos-
tetamise, mädanemise või külmakahjustuste tõttu. Lisaks võivad tekkida elektrilühised. Inimeste ja looma-
de jaoks on väga ebatervislikud ruumi õhku erituvad hallitusseente eosed. Optimaalne laudaruumi relatiivne 
niiskus on vahemikus 40...60%. Kõrgema relatiivse niiskuse juures tekib hallitus, madalama niiskuse juures 
suureneb aga õhu tolmusisaldus. 

5.3.5. Ventilatsiooni tüübid
Ruumide ventilatsioon võib olla loomulik või mehhaaniline. Üldjuhul saab veiselautades hakkama loomuliku 
ventilatsiooniga. Sund- ehk mehhaanilist ventilatsiooni kasutatakse rohkem soojustatud ruumide, nagu piima-
ruumi, lüpsiplatsi ja vasikalauda õhustamiseks. Sõltumata sellest, kas tegemist on loomuliku või sundventi-
latsiooniga, peavad õhu liikumiseks olema avatud nii värske õhu sisselaske- kui saastunud õhu väljalaskea-
vad. Tabelis 5.9 on esitatud vajalikud ventilatsiooni mahud sõltuvalt lehmade piimatoodangust.

(5.1)

(5.2)

(5.3)

 
𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃lv = 𝑃𝑃𝑃𝑃p + 𝑃𝑃𝑃𝑃vent,  (5.1) 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃p = 𝑢𝑢𝑢𝑢i ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴i ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡s − 𝑡𝑡𝑡𝑡v),  (5.2) 

 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃vent = 𝑞𝑞𝑞𝑞min ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡s − 𝑡𝑡𝑡𝑡v),  (5.3) 

 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃lv = 𝑃𝑃𝑃𝑃p + 𝑃𝑃𝑃𝑃vent,  (5.1) 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃p = 𝑢𝑢𝑢𝑢i ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴i ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡s − 𝑡𝑡𝑡𝑡v),  (5.2) 

 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃vent = 𝑞𝑞𝑞𝑞min ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡s − 𝑡𝑡𝑡𝑡v),  (5.3) 

 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃lv = 𝑃𝑃𝑃𝑃p + 𝑃𝑃𝑃𝑃vent,  (5.1) 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃p = 𝑢𝑢𝑢𝑢i ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴i ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡s − 𝑡𝑡𝑡𝑡v),  (5.2) 

 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃vent = 𝑞𝑞𝑞𝑞min ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡s − 𝑡𝑡𝑡𝑡v),  (5.3) 
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Tabel 5.9. Ventilatsioonivajadused ühe piimalehma kohta

Piimatoodang 
kg/ aasta 

Soojaeritus, 
W 

Õhuvahetus 
m3/h 

6000 760 320 
8000 870 180 
10000 980 230 

Loomulik ventilatsioon on müravaba, odav ja kergesti ehitatav ning vajab väga vähe hooldamist. Õhu lii-
kumine ruumis ehk loomulik ventilatsioon (joonis 5.12) tekib õhu erikaalude erinevuse või tuule tõttu. Tuuli-
se ilma korral siseneb värske õhk ruumi seintes olevate avauste kaudu ning väljub enamasti läbi vastasküljel 
oleva seina avade.

Tuulevaikse ilma korral siseneb värske õhk ruumi seintes olevate avade kaudu. Loomade kohal soojene-
nud õhk tõuseb lae alla ning väljub seal asuva ava kaudu. Mida pikem on väljatõmbekorsten, seda paremini 
ventilatsioon toimib. 

Tuul

Korstna efekt - talv

Räästapilu

Harjapilu Tuul

Tuule jõul - suvi

Harjapilu

Avatud
sein

Joonis 5.12. Loomuliku ventilatsiooni põhimõtteline toimimine.

Reeglina siseneb värske õhk lauta räästa all asuvate avade kaudu, mis jaotatakse võimalikult ühtlaselt 
hoone pikkuse ulatuses. Õhu sisselaskeavasid ei tohi paigutada seina keskossa, sellisel juhul jääb sellest üles-
poole jääv seinaosa nn surnud tsooni, mis aja jooksul märgub. Selle tagajärjel võivad puitosad hakata mäda-
nema.

Loomuliku ventilatsiooni õhu sisse- ja väljalaskeavade pindalad on võrdsed. Korstna minimaalne ristlõi-
kepindala arvutatakse valemiga:

kus  � on sisse- või väljalaskeava pindala, m2;
 ���� – minimaalne ventilatsioonivajadus talvel, m3.

Ventilatsioonikorsten paigutatakse lauda kõige soojemasse kohta nii, et vahetult selle alla ei jääks loo-
made asemeid (korstna sisepinnal tekkinud kondensvesi võib hakata loomadele peale tilkuma). Vältimaks 
väljamineva õhu jahtumist korstnas, tuleb korsten korralikult soojustada. Kõik puitdetailid peavad olema töö-
deldud puidukaitsevahendiga. 

Korstnate arv sõltub lauda suurusest. Õhuvoolu reguleerimiseks tuleb korstna sisse ehitada reguleerimisk-
lapp. Harjaava paigutatakse vähemkriitiliste kohtade nagu sõnniku- või söötmiskäigu kohale. 

Mehhaanilise ventilatsiooni korral on õhku liikumapanevaks jõuks ventilaator. Kui ventilaatori abil ee-
maldatakse ruumist saastunud õhku, on tegemist alarõhu- ehk väljatõmbeventilatsiooniga. Ruumi värsket 
õhku andes on tegemist ülerõhu- ehk sissepuhkeventilatsiooniga. Keerukamaks võimaluseks on neutraalrõhu 
ventilatsioon, kus kasutatakse kahte ventilaatorit, millest üks annab ruumi õhku ning teine imeb saastunud 
õhku välja. Mehhaanilist ventilatsiooni kasutatakse enamasti lüpsikodades ja vasikalautades, täiendava õhu-
ringluse saavutamiseks aga ka lüpsikarjalautades. Loomapidamisruumide ventileerimisel kasutatakse tavali-
selt alarõhuventilatsiooni, piimaruumi ja lüpsiplatsi ventileerimisel aga laudaõhu sissetungimise vältimiseks 
ülerõhuventilatsiooni (joonis 5.13).

(5.4)
 
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑞𝑞𝑞𝑞min

1800
; (5.4) 

,,



99 Veisefarmid

a) Ventileerimine lae peal
    paiknevate ventilaatoritega

c) Õhku läbilaskvast kangast jaotustorustik lae all

b) Ventileerimine otsaseintes asuvate
    ventilaatoritega läbi õhujaotuskanalite

Ventilaator

Plafoon

Pealepandav kate otsaseintes
asuvate õhuvõtuavadeni

suviseks ventileerimiseks

Ventilaator

Restpõrand

Jaotuskanal

Siibriga suletav
heitgaasiava

Õhku läbilaskvast
kangast jaotustorustik

Sisendkanal pööningult

5,5 - 12 m

Ventilaator

kuni 9,6 m

3
,2

6
,4

Ventilaator

12 - 22 m

Ventilaator

Joonis 5.13. Ülerõhuventilatsioon.

Ventilaatorite paigutusel tuleb arvestada ventileeritava ruumi mõõtmeid. Alarõhuventilatsiooni korral on 
maksimaalne ventilaatori ja kaugeima sisselaskeava vahemaa 25 m. Lisaks sellele peavad ventilaatorile lähe-
mal kui 2,5 m asuvad sisselaskeavad olema talvel suletavad. Restpõrandaga lautades paigutatakse ventilaator 
spetsiaalsesse korstnasse, mis imeb õhku resti alt. Ainult nii on võimalik takistada ohtlike sõnnikugaaside 
laudaruumi sattumist.

Ülerõhu ventilatsiooni korral tuleb eriti korralikult paigaldada piirdekonstruktsioonide aurutõke, muidu 
hakkab saastunud niiske õhk väljuma ka läbi välispiirete, millega tekib veeauru kondenseerumisoht. Selle 
tulemusel piirete soojatakistus väheneb oluliselt, millele järgneb ka konstruktsiooni lagunemine. 
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5.4. Lehmade liiklus

Arvo Leola

Loomade liikumine farmis on võrdlemisi piiratud. Laudast välja, kas kultuur- või looduslikule karjamaale 
saavad enamasti lambad, kitsed, lihaveised ja vähemal määral ka noorveised. Osa nendest võib seal elada 
aastaringselt. Piimalehmade karjatamine on käesoleval ajal muutunud Eestis suhtelisel harvaks. Väga piiratud 
on sigade liikumine. Nooremad saavad joosta sulu piires, lõpptiined ja poegivad emised on praktiliselt puuris. 
Vabapidamisel, sügavallapanul sigalaid on harva. 

Liikumisvõimalus puudub ka puuris peetavatel kanadel. Seda leevendab nn alternatiivne ehk kombineeri-
tud pidamine, kus kanad saavad puurist minna põrandale siblima ja õrrele. Sarnane piiratud liikumisvõimalus 
oli ka veistel, kui neid peeti lõas. Valdava pidamisviisina on see nüüdseks ajalugu. Lõastamata pidamisel 
käivad veised ise söömas ja lüpsil. Kõige rohkem saavadki liikuda lehmad, keda lüpstakse lüpsikojas. Suurte 
lautade ja kolmekordse lüpsi puhul on see peaaegu võrdne karjamaal käimisega.

Automaatlüpsiga laudas saab lehmade liikumist nimetada liikluseks. Lehmade liiklus on üheks oluliseks 
automaatselt ohjatavaks toiminguks automaatlüpsiga laudas.

Terminoloogia
Liikumisel eristatakse sihti ja suunda. Ühel sihil saab liikuda kahes suunas.

Liiklus /traffic, Verkehr/ – laiemas tähenduses inimeste, loomade ja masinate liikumine neile määratud 
alal. Edasises käsitleme ainult loomade liiklemist.

Ühesuunaline liiklus /one way traffic, Einwegverkehr/ – antud alal on loomadel võimalik liikuda ainult 
ühes suunas. Tehniliste vahenditega on välistatud/raskendatud liikumine vastassuunas ja tagasipööre.

Värav /gate, Tor/ – lehmade liikluskorralduses kasutatav aiaväravat jäljendav seade, mis võimaldab muu-
ta liikumise sihti ja suunda.

Passiivne värav /passiv gate, Passive Tor/ avatav looma jõul ja tahtel.
Aktiivne värav /activ gate, Aktive Tor/ avatav mehhaaniliselt looma tahtest sõltumata. 
Ühesuunavärav /one way gate, Einwegtor/ – passiivne värav, mis avanedes looma survel ainult ühele 

poole, tõkestab nende liikumise vastassuunas. Et vältida nutikamatel loomadel võimalust avada väravat teise-
le poole, on sellele antud vastav konstruktiivne lahendus. Aktiivseid ühesuunaväravaid täna kasutusel ei ole.

Eraldusvärav /separation gate, Selektion Tor/ – aktiivne värav, mis võimaldab muuta liikumise sihti. 
Maksimaalne lahendus on kahesihiline: otse ja paremale-vasemale. Levinud on eraldusvärava nimetamine 
kahe- ja kolmesuunaliseks, mis pole täpne, sest ei muutu liikumise suund, vaid siht. Laudas on ka kahesuuna-
line liiklus. Kui eraldusväraval puudub „tarkus”, tuleb selle ees kasutada valikuväravat.

Valikuvärav /separation gate, Intelligente Selektionstor/ – kõnekeeles ka „tark värav”, on seade lehmade 
identifitseerimiseks. Seade loeb sellesse sisenenud lehma koodi ja edastab selle karjaohjamissüsteemi. Sealt 
väljub käsk eraldusväravasse.

Automatic milking separation gate

Lehmade liikumise korralduses on kasutusel kaks põhiviisi: vaba ja sunnitud. Sunnitud liiklemist võib 
alanevalt jaotada vastavalt sunni teostuse täiuslikkusele: suunatud ja juhitud ning neid omakorda vastavalt 
liikumise suunale: „esmalt sööt” ja „esmalt puhkus”.

Vaba liiklemise korral on lehmadel vabadus valida liikumise siht ja suund. Liikumist ohjavad käiguteed, 
piirdeaiad jms. 

Sunnitud liikluses kehtestatakse juhtija tahe vajalike vahenditega. Inimestega seotud liikluses on üheks 
sunnivahendiks vastava pädevustunnistuse omamine, mis eeldab ohutuks liikumiseks vajalike oskuste õp-
pimist kehtestatud kokkuleppeliste reeglite täitmiseks. Reeglite täitmine põhineb infovahenditel. Loomade 
puhul ei ole taolised võtted rakendatavad, sest kuigi nad on õppimisvõimelised, on selleks kuluv aeg liiga 
suure osakaaluga nende elueas. Lisaks on loomade valdav õppimismeetod katse – viga ja tulemused on sa-
geli inimese soovidele vastandlikud. Loomi ei või ka karistada reeglite rikkumisel, sest nende omanikule on 
tähtsaim toodang, seetõttu ka loomade hea tervis ja meeleolu. Aga oluline on seegi, et liikumisplaan sõltub 
töötulemustest ja -plaanidest ning muutub sellele vastavalt sageli. 
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Joonisel 5.14 on esitatud skemaatiliselt enamkasutatavad liiklemisviisid:
1. Vaba liiklemine. Lehmade liikumisvõimalusi ei piirata. Lehmad sisenevad lüpsikohale oma suva koha-

selt, lüpsiseade tuvastab looma ja otsustab lüpsta või laseb lehma välja. 
2. Suunatud liiklemine. Passiivne ühesuunavärav söötmisalalt puhkealale määrab liiklusskeemi suuna – 

„esmalt puhkus”. Sööma pääsemiseks peavad lehmad läbima lüpsikoha. Märkus. Kirjanduses ja praktikute 
kõnes kohtab erinevat tõlgendust liitele „esmalt“, sõltuvalt sellest, mis ala on võetud lähtekohaks. Selles õpi-
kus on selleks võetud lüpsiseade.

3. Juhitud liiklemine: „esmalt puhkus”. Passiivne ühesuunavärav määrab liiklusskee-
mi: „esmalt puhkus”. Lüpsikoha ette paigaldatud eraldusvärav juhib lüpsilaoga lehmad lüpsi-
le, teised aga edasi söömisalale. Kui eraldusväraval puudub „tarkus“, peab enne seda asuma 
selektsioonivärav või -sektsioon. Teine, peale lüpsikohta olev eraldusvärav, juhib probleemsed lehmad eraldus-
alale, kus neile tehakse vajalikud toimingud ja nad suunatakse edasi, tavaliselt söömisalale või kõrvaldatakse 
karjast. See värav toimib lüpsiseadmelt tuleva info alusel.

4. Juhitud liiklemine: „esmalt sööt.” Söömisalalt tulevad lüpsiloaga lehmad juhib eraldusvärav lüpsile. 
Lüpsilt väljuvad probleemsed lehmad suunab eraldusvärav eraldusalale, kus neile tehakse vajalikud toimin-
gud ja nad suunatakse edasi söömisalale või kõrvaldatakse karjast. See värav toimib lüpsiseadmelt tuleva info 
alusel. „Õiged“ lehmad suunatakse söömisalale. Esmalt söötmisega lehmade liikumise lahendus on kaitstud 
Rootsi patendiga 2006. aastal

DeLaval Feed First 

5. Juhitud liiklemine: „esmalt sööt”, eelootealaga. Söömisalalt tulevad lüpsiloaga lehmad juhib eral-
dusvärav eelootealale. Sealt sisenevad nad lüpsikohale. Lüpsiloata lehmad suunatakse jõusöödaautomaatide 
alale ning sealt ühesuunalise värava kaudu puhkealale. Lüpsilt väljuvad lehmad läbi eraldusvärava, kus prob-
leemsed suunatakse eraldusalale ning sealt peale vajalikke protseduure söömisalale või kõrvaldatakse karjast.

Joonis 5.14. Lehmade liiklusskeemid automaatlüpsiga laudas. ALS – automaatlüpsiseade-lüpsiala, 
P – puhkeala, S – söömisala, E –eraldusala, O – ooteala, J – segajõusööda automaadid. 

Joonis 5.14.

ALS
P S 

1 

ühesuunavärav

valikuvärav

välja

sisse

ALS

P S 

2 ALS

P S 
E 

3 

ALS
P S E 4 

ALSP 
S 

O 

J 

E 5 
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Tabel 5.11. Veiste joogivee tarve lauda õhu õhutemperatuuril 5…28°C

Joonis 5.15. Külmumiskaitsega palljootur: 1 – rõngas, 2 – isoleeralus, 3 – termoskere, 4 – ujuvpall, 5 – kaas, 
6 – ujuk, 7 – lauda põrand, 8 – toitetorustik.

Veised joovad palju, nii päevas kui ühe sõõmuga. Suure osa joodud veest kasutab lehm piima sünteesil. Öel-
dakse: Lehm lüpsab suust! Seega peab vesi olema alati janu kustutamiseks takistamatult saadaval. Joogivee 
tarve sõltub looma kehamassist, lüpsval lehmal jõudlusest (tabel 5.11).

Joogivee temperatuuri üle arutletakse pidevalt, aga paljud farmid soojendavad jootmisvett. Võimalusi sel-
leks on õpikus käsitletud osas Piima esmatöötlus, sest vett soojendatakse piima jahutamisel kogutud sooju-
sega. Veiste pidamisel soojustamata lautades on vajalik külmumiskindlate jooturite (joonis 5.15) kasutamine 
või jootmisliini lokaalne soojendus. Nn palljootur on individuaalne selvejootur (toodetakse ka kahe palli-
ga) soojustamata laudas kasutamiseks. Nime on see saanud jootmisvee anumas ujuva palli järgi. Vee taseme 
tõustes ujub pall üles ja suleb kaanes oleva ava, vältimaks vee jahtumist. Termoskere aitab hoida maa sooju-
sega soojeneva vee temperatuuri. Toitetorustik on paigaldatud allapoole külmumispiiri. Vee taset hoiab ujuk. 

Joonis 5.15.

min 1,5 m
1

2

8

7

maa soojus
vesi

3

4 65

Kehamass, kg /
Jõudlus, kg piima päevas

Joogivee tarve, 
dm3

Vasikas 90 8...13
180 14...23

Mullikas 360 24...40
545 34...55

Kinnislehm 630 37...62
Lüpsev lehm 10 40...70

25 80...100
35 110...150
45 140...175

5.5. Veiste jootmine

Arvo Leola

Loomarühm



103 Veisefarmid

5.6. Veiste söötmine

Matis Luik

5.6.1. Üldist
Kui inimene suudab korraldada piimatootmises õige ja täpse söötmise, seda nii kavandamise kui täitmise 
osas, siis on lehmal enam võimalusi anda palju maitsvat piima, anda elu tervetele vasikatele ja selle juures 
säästa meid võimalikest ravikuludest. Suutlik korraldaja teab olulisemat veise seedimisest, söötadest, sead-
metest ja masinatest ning oskab ülesande täitjaid motiveerida. Ja olgu tänagi ühe-kahe lehma pidajaid, käsit-
letakse käesolevas raamatus peamiselt neid teemasid, millega puutuvad kokku praktiliselt kogu Eesti piima-
tootmise taga seisvad maamajandusettevõtted.

Mäletseja liitmagu koosneb vatsast, võrkmikust, kiidekast ja libedikust. Vatsas toimub mikroobne ehk 
bakteriaalne seede ning vatsabakterid vajavad sobivat ja stabiilset elukeskkonda (st pH 6...6,5), piisavalt toitu 
ja energiat. Järsud muutused söödaratsioonis on vastuvõetamatud esmajoones kõrge toodanguga lehmadele. 
Mäletsejalised vajavad uuele söödatüübile sujuvat üleminekut ehk niinimetatud siirdeperioodi, mis praktikas 
tähendab astmelist muutust ühe või mitme söödakomponendi osas. Praktikas rakendatakse sageli astmelist 
üleminekut ka silost lähtuvalt, kui üks silohoidla ammendub ja võetakse kasutusele teine silohoidla. Seda eri-
ti juhul, kui silode toitainete erisus on suur.

Täiskasvanud veised võivad silo kui ühte põhisööta süüa päevas naturaalkaalus kuni 50 kg (kuivainet 
20...30%). Piimatootmises arvestatakse ühele lehmale keskmiseks päevaseks koguseks 25...30 kg, kuid pai-
guti võib söödetav silo kogus veise kohta olla sellest kas väiksem või suurem. Söödakuivainet suudab lehm 
lüpsiperioodil süüa kehamassi 100 kg kohta kuni 4 kg ehk 4% kehamassist. Kinnisperioodil võib kuivaine 
söömus väheneda poole võrra. Silo kuivaine söömus tuleneb lehmade kehamassist, jõusööda osatähtsusest 
ratsioonis ja silo kvaliteedist. Suure toodanguga lehmad võivad laktatsiooni esimesel poolel süüa päevas ro-

Soojustamata lautades kasutatakse individuaaljooturite toitesüsteemis (joonis 5.16) ringleva vee lokaalset 
soojendamist lisakütte (elektri) abil. Ringluse tagab veepump.

Kuna veised on karjaloomad ja neile meeldib koos toimetada, siis lõastamata pidamisel kasutatakse rüh-
majootureid, mis tuleb laudas paigutada nii, et seal saaksid mitu lehma, teiste liiklust segamata, rahulikult 
juua. Kuna lehm joob suure januga, ca ämbritäis minutis, peab vee juurdevool jooginõusse olema tagatud. 
Loomade heaolu järgides hoolitseb selle eest seade, lehm ei pea enam mingit klappi vajutama ning kasutatak-
se automaatjootureid.

Veiste jooturid

Joonis 5.16. Jooturite ringvoolu soojendus: 1 – kaussjootur,  2 – soojendi, 3 – soojendi juhtplokk, 4 – vee-
pump, 5 – ventiil-klapp.

Lõastamata pidamisel on soovitatav paigaldada, arvestamaks tõrjutud loomadega, mõned individuaaljoo-
turid, näiteks palltüüpi. Lõaslehmalautades kasutatakse valdavalt kausstüüpi individuaaljootureid, võimalusel 
paariskausid. Ka nende uuemates mudelites ei pea loom enam ninaga klappi avama.
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Sööt 
Söötmisrühm 

I, 1. I, 2. II, 1. II, 2. III KINNI NOOR Päev 
Rasv 16 0 16 0 0 0 0 32 
Sool 5 6 5 6 4 0 0 26 
Min I 10 0 10 0 0 0 0 20 
Min II 0 10 0 10 0 0 0 20 
Min III 0 0 0 0 12 0 0 12 
Min kinni 0 0 0 0 0 4 0 4 
Min noor 0 0 0 0 0 0 30 30 
Sooda 18 20 18 20 12 0 0 88 
Kriit 10 10 10 10 0 0 0 40 
Pansen 5 6 5 6 4 0 0 26 
Silo 1400 2200 1400 2200 3800 2000 7600 20600 
Purustatud vili 650 500 650 500 200 20 200 2720 
Srott 200 150 200 150 100 0 0 800 
Põhk 80 80 80 80 80 200 400 1000 
Segasööt 2394 2982 2394 2982 4212 2224 8230 25418 

Tabel 5.12. Näide. Eesti ühes piimatootmises söötjale igapäevaselt kasutatav söömisplaan. Sööt, kg; I, II, 
III – lehmade söötmisrühmad, loomade arv rühmades vastavalt 120, 150 ja 105; 1 – esimene söötmiskord;  
2 – teine söötmiskord; KINNI – kinnislehmad; NOOR – noorloomad

husöötade kuivainet 7...10 kg, laktatsiooni teisel poolel 9...12 kg, kinnislehmadel võib rohtsöötade kuivaine 
söömus päevas olla enam kui 12 kg. 

Jõusööda osakaal ei tohiks moodustada üle 60% ratsiooni kuivaine kogusest. Eestis kulutatakse 1 kg pii-
ma tootmiseks 200...500 g jõusööta. Jõusööta isu järgi andes võivad lehmad seda süüa 12...15 kg, tipplehmad 
isegi kuni 20 kg päevas. Reeglina on jõusööda kogused ka sama söötmisrühma lehmadel erinevad ja erinevus 
tuleneb konkreetse lehma piimatoodangust.

Lüpsikarja söödetakse valdavalt segatud söötadega, mis võivad olla kas täisratsiooniline segasööt /segu-
sööt, söödasegu, Total Mixed Ration (TMR), Cows & TMR/ või osaratsiooniline segasööt. Mõlema õige koos-
tamine eeldab erialast professionaalsust ning farmitöötaja täpsust ja kohusetundlikkust. Koostatud dokumenti 
nimetatakse ratsiooniks, kus on kirjas ühe looma päevaks ettenähtud söötade kogused. Ratsioonid koosta-
takse igale söötmisrühmale, võttes aluseks põhisööda, vajadusel ka täiendsöötade laboratoorsed analüüsid ja 
vastava loomarühma vajadused. Muutub põhisööt, avatakse näiteks järgmine silohoidla, tehakse uued analüü-
sid ning vastavalt uued ratsioonid.

Tavapäraselt rühmitatakse lehmi vastavalt toodangule ja poegimisvahemiku- ehk laktatsioonifaasile. Poe-
gimisvahemikku saab jagada viieks, millest lähtudes võib söötmisrühmi olla 5 ning millele lisanduvad piima-
toodangust tulenevad erisused. Praktikas teevad sellise jagamise keerukaks, kuid mitte võimatuks ennekõike 
lauda planeering, söötmisrühmade ebaühtlased suurused ja suuruse ühtlikkus kalendriaasta kestel, kasutatav 
tehnoloogia ja seadmed ning juurdunud töökorralduse muutmine. Vähimana tuleb arvestada lehma poegimis-
järgset lüpsi- ja kinnisperioodi, mil esimesel on oht, et sööda toitaineid on normist vähem, ja kinnisperioodil 
vajadusest rohkem. Mõlemad variandid mõjuvad lehma tervisele halvasti, kusjuures kinnisperioodil üle sööt-
mine on tõenäoline poegimisraskuste põhjustaja.

Vaatamata põhitõdede sarnasusele võib hea tulemuseni jõuda läbi erinevate lahenduste, võttes arvesse kas-
või erinevate piimatootjate võimaluste paljusust. Samas on alati kasulik omada toimivat plaani (tabel 5.12), 
üksmeelt ja teadmisi, miks just nii ja mitte teisiti.

5.6.2. Söötmise korraldamine veisefarmides
Söötmine on piimatootmise üks töömahukatest protsessidest, mille mehhaniseerimise ja automatiseerimise 
taset arendatakse pidevalt, kuid seadmete tootjate arendustegevuse rõhk on üha enam suunatud automati-
seeritusele. Söötmine võib hõlmata söötade

 ▪ lõikamist
 ▪ kaalumist, 
 ▪ laadimist, 
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 ▪ segamist,
 ▪ transportimist, 
 ▪ jaotamist,
 ▪ söötmisalal koondamist,
 ▪ jääkide koristamist.

Segasööda valmistamiseks peab pikki söödakomponente, näiteks rohusilo lõikama, silos esinevaid pahma-
kaid lahti harutama ja söödakomponendid segama viisil, millega tagatakse ühtlane segasööt kõikidele looma-
dele. Segasööda kõikide komponentide ühtliku jagamise piki söödaküna teeb keerukaks komponentide pal-
jusus ja erisus nii struktuurilt kui koguseliselt. Eesti piimaveistele jagatav täisratsiooniline segasööt koosneb 
sageli enam kui 10 komponendist. Silo osised võivad olla suhteliselt pikad ning alles peale silohoidlast või 
söödapallist võetavate pahmakate lahti harutamist ja peenestamist on võimalik ka sõmerate komponentide 
piisavalt hea segunemine kogu massiga. Ühes valmis segasöödas võib silosid olla mitu tonni, enamikku kom-
ponente kümneid või sadu kilosid, söödalisandeid aga vaid paar kilo. Sellest tulenevalt peab seadme kasutaja 
teadma, mida ja kuidas soovitud tulemuse saavutamiseks on vaja teha. Peab ka arvestama, et liigne segamine 
võib sööda muuta veisele sobimatuks pastalaadseks massiks. Seega peab segamine olema kiire ja tulemuslik.

Juhul kui kasutatakse osaratsioonilist segasööta, saavad põhikarja piimaveised energia- ja proteiinirikast 
lisasööta vastavalt iga looma piimajõudlusele kas lüpsi- või liikumisalal asuvatest seadmetest. Eestis asuvates 
automaatlüpsiga farmides on lisasööda andmine korraldatud valdavalt lüpsialal asuvate seadmetega. Automa-
tiseeritud jõusöödasüsteemidel, mida toodetakse lõaspidamisega laudas kasutamiseks, perspektiiv käesoleval 
ajal Eestis puudub.

Söötmisel rakendatakse liikuvaid või paikseid seadmeid ning suureneb nende automatiseerimine. Üha 
enam võetakse kasutusele erineva automatiseeritusega paikseid või liikuvaid söötmisseadmeid ja täisauto-
maatseid lahendusi ning üha enam on piimatootjal võimalik valida just tema soovidele, võimalustele ja va-
jadustele vastav automaatsöötmissüsteem. Jättes kõrvale paljud võimalikud erilahendused, on joonisel 5.17 
esitatud söötmisseadmete üldine liigitus. Vaatamata automaatsöötmissüsteemide kasutamise suurenemisele 
on arvatavasti vähemalt lähitulevikus automatiseerimata lahenduste kasutamine otstarbekas ja põhjendatud. 
Vastandama neid tehnoloogiaid ei pea, küll aga saab neid võrrelda ja selle käigus tulevikuplaane koostada.

Liikuvate seadmete kasutamise eelduseks on läbisõidetav ja piisava laiusega söötmiskäik laudas. Sel juhul 
on segasööta võimalik toimetada ümberlaadimiseta lauta ja söödalavale jaotada. Söötmisseadme tõrke korral 
on söötmise ümberkorraldamine suhteliselt kiire ja lihtne. Paiksete seadmete korral, võrreldes liikuvate sead-
metega, võib söötmiskäik olla oluliselt kitsam. Söötmisseadme tõrke korral on söötmise ümberkorraldamine 
suhteliselt keerukas ja eeldab tõrke kõrvaldamiseni füüsiliselt rasket ja aega nõudvat käsitsi tööd.

Kogu söötmist hõlmava automaatsöötmissüsteemi rakendamise eesmärgiks võib olla 1) suurem piimatoo-
dang ja madalam omahind, 2) rohkem söötmisrühmi, tagamaks veiste paremat tervist ja heaolu, 3) väiksem 
tööajakulu ja suurem tööaja paindlikkus.

Sagedasemal söötmisel ja täpsema söödaratsiooni kasutamisel piimatoodang tõuseb. Kas sagedasem sööt-
mine ennast ära tasub ja kui palju söötmiskordade arvu suurendada, sõltub konkreetsetest tingimustest. Täpse 
ja usaldusväärse omahinna arvutamine eeldab lähteandmete olemasolu. Andmetöötlus on täpsem ja kasutaja-
sõbralikum pigem automaatlüpsi ja automaatsöötmissüsteemi andmehõive ühildumise korral. Automaatsööt-
missüsteem võimaldab loomi sööta ka 12 korda ööpäevas, mehitatud söödajaotursegistiga söödetakse pigem 
kord või kaks.

Täpne söödaratsioon, mis vastab energia- ja toitainete bilansile, aitab tagada veiste tervise ja heaolu ning 
söötade efektiivsema kasutamise. Vajadustele vastavate söötmisnormide rakendamiseks peavad loomad ole-
ma jaotatud söötmisrühmadeks. Paljude söötmisrühmade mitmekordne söötmine ööpäevas on mehitatud söö-
dajaotursegistiga oluliselt keerukam ja kulukam kui automaatsöötmissüsteemi korral. Lisaks on viimasega ka 
ratsioonide täitmine täpsem.

Automaatsöötmissüsteemi korral peab töötaja söödakomponendid valdavalt vahelattu toimetama, millest 
edasised toimingud – söödakomponendi valimine ja annustamine, segamine ja segasööda jaotamine ning söö-
da korrastamine söödalaval – võivad olla automaatsöötmissüsteemi kontrollida ja täita. Võimalik on valida 
seade või töökorraldus, mille puhul osa viimati nimetatud toimingutest on töötaja teha. Õige lahenduse korral 
võib eeldada automaatsöötmissüsteemi omavates farmides väiksemat tööjõuvajadust kui söödajaotursegistiga 
farmides. Lisaks üldisele tööajakulule on oluline, millise aja kestel on karja võimalik sööta inimesepoolse 
sekkumiseta. Seejuures sõltub aja kestus valitud seadmest, loomade arvust, söödakomponentidest ja vahelao 
mahust. Söödajaotursegistiga söötmine on võimalik vaid töötaja osalemisel ja üldjuhul on tööaja- ja energia-
kulu võrdelises seoses söötmisrühmade arvuga.
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Tehnoloogia ning juba konkreetse seadme valikul tuleb lähtuda söötadest ja nende keemilistest ning füü-
sikalis-mehaanikalistest omadustest, karja suurusest ja söötmisrühmade arvust, söötmisviisist, söötmisele 
kavandatud töötundidest, töötajate kvalifikatsioonist ning otsustaja soovist ja oskusest valida selleks opti-
maalseim variant. Kavandades olemasoleva farmi raames uue tehnoloogia evitamist, peab lisaks eelnevale 
arvestama ka hoonete plaanilist lahendust ja söödavarude paiknemist farmi territooriumil.

5.6.3. Veiste söödad ja hoidlad
Söödakulud moodustavad kõige suurema osa piimatootmise kogukuludest, on toiduohutuse tagamisel vältima-
tu lüli tervikus ning seega eeldab söötadega seonduv piimatootjalt heal tasemel teadmisi ja ka nende sihipärast 
rakendamist. Toiduohutuse paremaks tagamiseks on teemakohased terminid seadusandluses määratletud. Sööt  
/feed/, aine või toode. Söödalisand /feed additives/. Eelsegu /premixture/. Söödamaterjal /feed materials/. Se-
gasööt /compound feed/. Täissööt /complete feed/. Täiendsööt /complementary feed/. Mineraalsööt /mineral 
feed/. Erisööt /feed intended for particular nutritional purpose/. Ravimsööt /medicated feed/. Eelnevate mõis-
tete paremaks mõistmiseks on Veterinaar- ja Toiduamet esitanud põhjaliku selgituse. Samas on ka söödama-
terjalide loetelu ja töötlemisviiside sõnastik ning Euroopa Liidus lubatud söödalisandite register. 

Eestimaal on rohu kasvuks head klimaatilised tingimused, veis on rohusööja ja rohi on talle üheks põ-
hisöödaks. Liikudes suvel mööda Eestimaad, näeb lisaks lihaveistele, noorkarjale ja kinnislehmadele harva 
karjatatavaid lüpsilehmi. Põhjuseid on mitmeid, millest üheks on karjatatava lüpsilehma söötmise ohjamine. 
Võrreldes silol põhineva ratsiooni söötmisega on karjamaal rohtu sööva veise täpne söötmine oluliselt keeru-
kam. Korralikult hoiustatud ja valminud silo, mis on hapendamisega konserveeritud toorsööt kariloomadele, 
lähtematerjalid võivad olla: rohusilo /grass silage/, maisisilo /corn silage/ või viljasilo ehk konservvili /grain 
silage/. Silost ning teistest õigesti valitud söödakomponentidest valmistatud täisratsioonilise segasöödaga on 
võimalik anda loomarühmale stabiilselt kõike vajalikku, tagamaks koos kõrge piimatoodanguga ka loomade 
hea tervise. Ainult põhisöötadega (rohi, silo, hein), suudab lehm samuti head piima anda. Kui aga soovitakse 
realiseerida lehma maksimaalne geneetiline piimatoodangu potentsiaal, siis tuleb kasutada lisaks põhisööta-
dele ka jõusöötasid ning teisi söödalisandeid. Enamik segasööda komponente saadakse põllult, reeglina neid 
paremaks muuta ei saa, küll aga võib vale käitlemisega nende väärtus langeda kuni kasutuskõlbmatuks muu-
tumiseni. Kui juhtub nii, peab esmalt kontrollima söötade hoiustamistingimuste vastavust nõutele ja heale 
tavale.

Silo on piimhappekäärimise tulemusel konserveeritud toorsööt kariloomadele, mille lähtematerjalid on 
erinevad: rohi, mais või vili, millest viljasilo valmistamine erineb rohu- ja maisisilo valmistamisest. Hea silo 
saamiseks on vajalik piimhappelise käärimise tagamine massis, mis on kiiresti kogutud, korralikult tihen-
datud ja õhukindlalt kaetud. Kattekile surumiseks vastu silo pealispinda kasutatakse Eestis raskuskottidele 
lisaks vanu rehve (joon. 5.18), mis sobivad selleks oma kuju ja massiga hästi. Silohoidla seinaäärse kile vaju-
tuseks on sobivaimad sirged raskuskotid, mis laotakse kilele järjestikku piki hoidla seina. 

Silo valmistamisega kaasnevad kulutused ning võimalik oht silo kvaliteedile ja keskkonnale on ajendanud 
novaatoreid leidma uusi silohoidla katmise tehnoloogiaid. Euroopas tuntud tehnoloogia Silage Safe korral 
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kaetakse silohoidla materjaliga, mida pingutatakse katmise lõpetuseks ning sellega kaob vajadus kattekilele 
raskuste lisamiseks. Aastal 2018 esitletud ja auhinnatud tehnoloogia Spray-On Silo Cover korral pihustatakse 
silole isekõvenevat, taastuvatel ressurssidel põhinevatest komponentidest materjali, mis on enne pihustamist 
kohapeal kokku segatud. Peale pihustamist see kõveneb ja moodustab tugeva, fooliumisarnase õhukindla kat-
tekihi.

Joonis 5.18. Täidetud silohoidla, mis on kaetud kile ja kasutatud rehvidega.

Kiiremaks piimhappelise käärimise käivitumiseks ja parema silo kvaliteedi tagamiseks
 ▪ võib piimhappebakterite söötmeks lisada sileeritavale rohumassile suhkruid (melass, vadak),
 ▪ võib soovimatu käärimise pidurdamiseks kasutada kas keemilisi või bioloogilisi silokindlustuslisan-

deid.
Üheks oluliseks teguriks kvaliteetse silo valmistamisel on kord ja puhtus ning hoidlagi tuleb enne siloga 

täitmist puhastada sarnaselt joonisel 5.19 nähtavaga. Silo riknemise põhjustajaks võivad olla niitmisel või 
hoidla täitmisel rohumassi sattunud muld, virts, sõnnik ja muud jäätmed, mis võivad põhjustada ebasoovita-
vat (võihappelist) käärimist ning muuta silo toksiliseks ja vähendada selle toitainete sisaldust.

Joonis 5.19. Puhastatud, betoonist silohoidla ehk tranšee.

Silomassi võivad moodustada hekseldatud rohi, tervikkoristatud mais (maisisilo) ja teraviljad (vilisesilo) 
või ka ainult viljaterad (konserveeritud teravili). Silo säilitatakse tranšees, rullis, tunnelis (pikas kilest torus) 
või virnas /kuhjas, pätsis/.

Betoonist tranšeedes, mis on suurima alginvesteeringuga lahendus, hoiustatakse valdav osa Eesti piima-
tootjate silodest. Korralik tranšee on tugeva ja tasase põhja ning seintega ehitis, millest keskkonnaohutuse ta-
gamiseks kogutakse silomahl ja sademeveed. Tugev ja tasane põhi parendab oluliselt varisenud silo koonda-
mist või võimalike silojääkide eemaldamist, kasutades selleks laadimisseadme alumist serva. Silo võtmiseks 
tranšeest sobivad silo- ja plokilõikurid, freesid ja haaratsid. Parima lõikepinna tagavad plokilõikurid, ebaüht-
lasema tasapinnaga silo tekitab aga haarats. Silo kvaliteedist, kasutatud kindlustuslisandi tüübist ja laadimiste 
sagedustest sõltub, kas õhuga kokkupuutes ebaühtlane silo pind võib põhjustada silo riknemist või mitte. Ees-
ti Maaülikoolis korraldatud mõõtmistel on haaratsitega saadud parim laadimisjõudlus, mis on kuni 50 kg s−1.
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Silo riknemise kontekstis on ohustatud ennekõike silomassi pealmine ja külgmised pinnad. Kui nii on 
juhtunud, siis tuleb otsustada, kas seda loomadele sööta või hoidlast eemaldada. Kui riknemise ulatus on 
väike (näiteks kõrgenenud võihappesisaldus), siis sellist silo võib sööta lihaveistele ja noorloomadele. Kõrge-
toodanguliste piimalehmade ratsioonis tuleks sellise silo kasutamist vältida. Juhul kui riknemine on ulatuslik 
(roiskumise tunnused), siis tuleb selline silo hoidlast eemaldada. Eemaldamiseks kasutatakse edukalt piidega 
haaratseid või silolõikureid, millega on võimalik koorida pealmist kihti. Käsitsi kõrvaldamine võib olla ränk-
raske ja vähese jõudlusega. 

Silo valmistamine rullina on suurtootjatele pigem kõrvallahendus ning eelkõige väiksemate tootjate valik. 
Võrreldes tranšeesiloga on silorulli käitlemine aeganõudvam. Silorullist segasööda valmistamisel on otstar-
bekas silorull silo- või plokilõikuriga vähemalt pooleks, parem neljaks lõigata, mis kordades lühendab vaja-
likku segamisaega. Lahtilõigatud pooled või sektorid lagunevad kiiresti väiksemateks osadeks, mis tagabki 
segasööda lühema segamisaja. Püsttigudega segamisel ei ole rulli lõikamine niivõrd oluline kui rõhttigude 
või haspliga segamisel. 

Tunnelis /silage bag/ valmistatud silo käitlemisjõudlus on tranšeesiloga võrreldes väiksem. Silo kiht on 
tranšeega võrreldes madalam ja kitsam, tunneleid ei ladustada üksteise peale sarnaselt silorullidega ja seega 
on hoiustamisel silo kogus pinnaühiku kohta väiksem. Eestis on tunneltehnoloogiat kasutatud konservvilja 
valmistamiseks ja hoiustamiseks, et tagada selle tehnoloogiaga teradest ja lisanditest homogeenne segu. Tun-
nelil on tranšeega võrreldes oluliselt väiksem ristlõikepindala, millest tulenevalt saab minimeerida laadimis-
tevahelisel ajal segu kokkupuudet õhuhapnikuga.

Silo hoiustamine virnas /pätsis/ sarnaneb tranšeesilo valmistamisega, kuid kuna puuduvad hoidla taga- ja 
külgseinad, siis on võimalik teha vaid suhteliselt madalat virna. Kui virn tehakse pinnasele laotatud kilele, 
peab silo võtmisel toimetama oluliselt ettevaatlikumalt, võrreldes kindlat põhja omava tranšeega, ning laa-
dimisseadme alumist serva ei saa silo koondamiseks kasutada. Seda silovalmistamise moodust kasutatakse 
ennekõike väiksemate veisekarjade korral.

Hein ehk kuivatatud rohi on veisele suurepärane sööt, mida antakse näiteks vasikatele esimese põhisöö-
dana. Heina saadakse rohumassi kuivatamise tulemusena ja seega on ajakulu võrreldes sileerimisega suurem 
ning sobiva ilmastiku valimine olulisem. Heina hoiustatakse kas pakituna või rullituna ning virnastatult, il-
mastiku eest kaitstuna. Hoiustatakse ka vallasheinana /pika lahtise heinana/, kuid sellisel juhul mahub hoid-
lasse heina vähem ja väiksem on ka käitlemisjõudlus, võrreldes pakis või rullis ladustamisega. Rullitud heina 
segasöödas kasutamisel tuleks rull eelnevalt pooleks või neljaks lõigata. Seoses väikese mahumassi ja hõõr-
deteguriga võib lahti lõikamata heinarull segistis hargnemata kujul küllalt kaua edasi-tagasi liikuda.

Heina teisaldamiseks sobivad haaratsid, silo- ja plokilõikurid. Vallasheina lõikamiseks on sobivaim libi-
sev lõikamine, sedasi saab suurepäraselt lõigata ka pakitud ja rullitud heina.

Põhku, eelistatult suviviljapõhku, hoiustatakse ja käideldakse sarnaset heinale. Põhk on kõige madalama 
toiteväärtusega sööt, kuid lehmade ja eriti kinnislehmade ratsioonis oluline, kuna aitab vältida ülesöömust. 
Madala kuivainesisaldusega silode korral aitab põhu lisamine suurendada segasööda kuivainesisaldust.

Enamkasutatud jõusööt /concentrated feed/ lüpsilehma segasöödas on teravili, mida lisatakse kas jahuna, 
purustatud kujul või ka konservviljana. Eelistada võiks neist viimast, kuna lehm suudab seda kõige paremini 
väärindada. Konservvilja valmistatakse piimvaha küpsuse faasis koristatud viljast, mida muljutakse ja tihen-
datakse sageli koos kindlustuslisanditega kiletunnelisse (joon. 5.20) /plastic silage tube cover, silo bag, Grain 
Bagger/ või tranšeesse. Korralik konservvili lõhnab isuäratavalt ja suurendab lehmade söömust, kuid eeldab 
tehnoloogia tundmist ja selle täpset täitmist. Teisaldamiseks sobivad silolõikurid ning kopad, kuid kasutatak-
se ka kühvliga käsitsi laadimist.

Joonis 5.20. Konservvili kiletunnelis.
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Kuivatatud teravilja söödetakse nii jahuna kui ka purustatud kujul. Eelistada tuleks purustatud vilja, mida 
saadakse mehaanilisel töötlemisel, lastes terad läbi valtside paari. Saadud teraviljatükid sobivad lehma seede-
süsteemile paremini kui vasarveskiga toodetud jahu. Õlitootmise kõrvalsaadused, kook ja srot, on energia- ja 
proteiinirikkad jõusöödad. Kook saadakse lähtematerjalist õli väljapressimisega ja srot õli ekstraheerimise 
teel. Eestis kasvatatakse õlitaimena peamiselt rapsi.

Nii purustatud kui jahvatatud teravilja ning teiste kõrge kuivainesisaldusega jõusöötade, nagu õlikookide 
ja srottide hoiustamiseks sobivad hoidlad, mis on

 ▪ ilmastikukindlad (joonis 5.21A);
 ▪ tugevate ja tasaste põrandate ning piiretega, tagamaks kiiret laadimist (joonis 5.21B);
 ▪ igapäevaselt kergesti korrastatavad laaduri tööseadisega;
 ▪ piisavalt avarad, et uue söödapartii tarnimisel veok turvaliselt ära mahuks ning laadur laadimisseadi-

sega turvaliselt laadida saaks.

Joonis 5.21. Jõusööda ja söödalisandite tõhusa hoidmise ning käitlemise eelduseks on: A – ilmastikukindel 
hoone; B – optimaalsete mõõtmetega ja kindlate piiretega hoiukohad, tagamaks vajalikke tingimusi materja-
lide võtmiseks, tühjenemisel puhastamiseks ja uue materjaliga täitmiseks.

A B

Samad tingimused sobivad ka enamikule kottidesse pakendatud jõusöötadele ja söödalisanditele. Sageli 
toodetakse või tarnitakse eelnimetatud söötasid ja lisandeid perioodiliselt, mida peab hoidla optimaalse mahu 
planeerimisel arvestama.

Teisaldamiseks sobivad kopad ja käsiriistadena mõõtnõud ning kühvlid. Võimalik on füüsilise töö vähen-
damiseks söödad silohoidlasse transportida (joonis 5.22) ning need koos siloga segistisse laadida.

Joonis 5.22. Maisisilo tranšeesse transporditud söödakomponendid, 1 – kuiv hein, 2 – lüpsikarja sööda- 
lisand.

1

2
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Tabel. 5.13. Söötade mahumassid 

Sööt Mahumass, 
kg/m3

Vallaspõhk 40…60 
Vallashein, puistes 50…60 
Hekselpõhk 60…65 
Vallashein, vajunud 70…120 
Rullis põhk 100…120 
Rullis hein 160…200 
Kaerajahu 290…550 
Rohusilo tranšees, kuivainet 35…45% 350…400 
Odrajahu 560…590 
Söödapeet  570…650 
Rapsikook  580…590 
Kartul  630…750 
Rohusilo tranšees, kuivainet 25…35% 650…700 
Maisisilo tranšees 700…820 
Mineraalsöödad  1000…1300 

Tabel. 5.13. Söötade mahumassid

Automaatsetest jõusöödaannustitest antavat segajõusööta hoiustatakse punkrites. Võimalike tõrgete väl-
timiseks on segajõusööt punkrites valdavalt granuleerituna. Punkri allosas oleva konveieri täitmine materjali 
isevarisemise tagajärjel on sobiv pigem granuleeritud materjalile. Oluline on ka konveieri käivitumise sage-
dus ja teisaldatava materjali niiskus. Ummistuste vältimiseks valmistatakse punkreid, mille alumises osas on 
vibreeriv pind, kuid siin peab kasutaja täpselt teadma, millistel tingimustel muutub lahtiraputamine tihenda-
miseks. 

Enimkasutatav jõusöötade teisaldamise seade punkrist on spiraalkonveier. Võimalik on teisaldamine ämb-
riga.

Vedelaid lisasöötasid, mille säilitamine on sageli lühiajaline, näiteks praak (loomasöödana kasutatav eta-
nooli tootmise jääkaine), melass või õlleraba, kasutatakse koheselt või pumbatakse sobivasse mahutisse. Tei-
saldatakse pumpade või isevalgumisega mööda torusid. Võimalik on teisaldada ämbriga. 

Hoidlate kavandamisel peab teadma karja struktuuri, vajalike söötade nomenklatuuri ja nende kogust loo-
ma kohta, erinevate söötade hoiutingimusi ja mahumassi (tabel 5.13), söötmisel kasutatavat tehnoloogiat, 
masinaid ning seadmeid. Teraviljajahu puistenurgaks võib arvestada 50…60 kraadi.
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5.6.4. Söötade laadimine, lõikamine ja segamine
Laadimisseadmed
Söötade laadimiseks kasutatakse konveiereid, torusid, koppasid, haaratseid, plokilõikureid ja freese (joonis 
5.23). Väikse mahu ja massiga söötasid saab ja on sageli ka otstarbekas laadida käsitsi. Laadimisseadmed 
võivad olla kas paiksed või liikuvad, universaalsed või söötmisseadme ühe tööseadisena, näiteks freesid söö-
tade laadimiseks. Kõige universaalsemad on kopad, mida on võimalik kasutada erinevatel töödel, erinevate 
materjalide teisaldamiseks ja erinevate laaduritega. Paikseteks laadimisseadmeteks on sageli konveierid.

Joonis 5.23. Söötade laadimisseadiste liigitus.

Konveieritest universaalsemad on lint- (joon 5.24A) ja kettliistkonveierid, millest esimesega saab laadida 
praktiliselt kõiki söötasid, ning neid kasutatakse sageli automaatsöötmissüsteemides kas ühe lüli või jadana. 
Kettliistkonveieri liistude vahelt varisevad väiksemad ja üldisest massist eraldunud söödaosised läbi, kuid 
tõusva kaldenurgaga transportimisel libiseb materjal lintkonveieriga võrreldes vähem. Reeglina kasutatakse 
lint- ja kettliistkonveiereid koresööda transportimiseks. Sõmerjate materjalide, nagu jahu, graanulid jne laadi-
miseks kasutatakse kettseib-, tigu- ja spiraalkonveiereid (joonis 5.24B). Konveiereid kasutatakse nii söötade 
laadimiseks kui segatud sööda transportimiseks loomadeni. 

Joonis 5.24. Konveierid: A – lintliistkonveier, B – spiraalkonveier. 1 – spiraalkonveieri ajam,  2 – spiraal-
konveieri korpus.

A B

1
2
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Torudega (joonis 5.25) juhitakse pumbatavaid vedelaid söötasid, nagu melass, praak jne.

Joonis 5.25. Torutransport vedelate söödakomponentide söödasegistisse laadimiseks. 1 – vedelsööda väljuta-
mise otsik, 2 – söödasegisti punker.

Kopad (joonis 5.26) /loader bucket/ laadimisseadistena on kõige universaalsemad, laia mõõtmete ja mahu 
valikuga ning paljude võimalike lisadega. Sõmerjate söötade laadimisel on kopaga võimalik saavutada head 
laadimisjõudlust eeldusel, et masinajuht on vajalike oskuste ja kogemusega. Koresööda laadimiseks kopad 
üldjuhul ei sobi ja seda enam, kui koresööt on vallasmaterjalina. Reeglina ei sobi kopad ka silomassi võtmi-
seks ja laadimiseks hoidlast.

1

2

Joonis 5.26. Mitmeotstarbeline kopp. Joonis 5.27. Piidega haarats koresööda laadimiseks.

Haaratsid sobivad peamiselt koresööda haaramiseks ja tõstmiseks. Lõikeseadiseta haarats jätab silohoid-
las silo pinna ebatasaseks, suureneb kokkupuutepind õhuga ja suureneb silo riknemise võimalus. Samas tuleb 
arvestada, et mida sagedasem on laadimine, seda väiksem on silo riknemise oht. Joonisel 5.27 esitatud piide-
ga haarats on parim heina ja põhu teisaldamiseks /hay greifer/, olgu need siis lahtisena või rullides. Soovides 
pakkeümbrist, näiteks silorulli kilet tervena hoida, tuleb haaratsitest valida variant, mille hõlmad on painuta-
tud torudest või plaatidest / hay bales grapple /.

Silolõikureid (joonis 5.28) on nii eraldi seadmena kui agregaadis tõstuki või söödajaotursegistiga. Lõike-
seadisega lõigatakse materjali sirgjooneliselt, kas

 ▪ raiuvalt (joonis 5.28A),
 ▪ libisevalt, edasi-tagasi liikuvate sälknugade paariga, mis koos vastulõike plaatidega on

 ◦ kinnitatud hüdrauliliselt liigutatavale söödajaotursegisti noolele (joonis 5.28B) või
 ◦ kinnitatud koos raamiga laadurile (joonis 5.28C),

 ▪ ketasnugade paariga (joonis 5.28E). 
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Raiuva lõikamisega, kus nuga surutakse läbi lõigatava massi, võib probleeme tekkida kuivemate kiuliste 
söötadega, näiteks rohusiloga, mida on võrreldes maisisiloga raskem käidelda. Sellise lõikamisega on silo 
lõikepind (joonis 5.29A) hoidlas piisavalt tasane, vältimaks silo kiiret riknemist. Libiseva, ühe või kolme 
lõikepaariga lõikamisel (joonis 5.28B) on võimalik lõigata erinevaid söötasid: silo, põhku, heina jne. Silo 
lõikepind hoidlas (joonis 5.29C) on nõgus, kuid sile ja silo riknemise oht on vähim. Nõgususe raadiuseks 
on söödajaotursegisti noole pikkus. Sarnaste nugadepaariga tõstukiga agregaadis plokilõikur /silage cutting 
grab/ (joonis 5.28E) lõikab tasapinnalisi suuremõõtmelisi tahukaid ja silo lõikepind hoidlas (joonis 5.29B) 
on tasapind. Sälknugadepaari käitatakse hüdrosilindritega (joonis 5.28D). Tasapinnalisi tahukaid on võimalik 
tihedalt ladustada vahelaos, minimeerides kokkupuudet õhuhapnikuga.

Kahe ketasnoaga lõikamisel jääb materjali lõikepind ebatasasem kui lõikepaariga lõikamisel, kuid sööda 
säilimise seisukohast saadakse siiski väga hea tulemus. Samas on ketasnugadega seade lihtsam ning võimalik 
on rakendada suuremat joonkiirust, mis parendab lõikamise kvaliteeti ka nürimate nugadega.

A C

D

B

E

Joonis 5.28. Silo lõikeseadised: A – raiuva lõikamisega, B – edasi-tagasi liikuvate sälknugadega silolõike- 
seadis laadimiseks noolel, kus väändlabadega trummel paiskab lõigatud sööda lintkonveierile, C – kahe  
ketasnoaga raam, millega lõigatakse söödad  transportlindile, D – edasi-tagasi liikuvate sälknugadepaari 
käitusmehhanism, E – kolme edasi-tagasi liikuva sälknugadepaariga siloplokilõikur. 

A B C

Joonis 5.29. Silo lõikepind hoidlas A – raiuval lõikamisel, B – libiseval lõikamisel plokilõikuriga ja  
C – libiseval lõikamisel noolele kinnitatud lõikepaariga.
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Freesid /silage milling head/ on valdavalt agregaadis söödajaotursegistiga. Laadimisseadise freesi trumlile 
on kinnitatud noad ja sõrmed. Nugadega lõigatakse laaditav materjal kogumassist lahti ja paisatakse sõrme-
dega punkrisse või laadimiskonveierile. Freesi käitatakse enamasti kahe hüdraulilise mootoriga. EMÜ korral-
datud mõõtmistel on söötade freesiga laadimise jõudlus olnud oluliselt väiksem kui sälknugadega varustatud 
plokilõikeseadisega laadimisel.

Freesi või silolõikuriga laadimisel lüheneb segasööda segamiseks vajalik aeg. Freesiga laadimisel peenes-
tatakse kogu laaditav silo ja seeläbi suureneb segasööda pastaks muutumise oht eriti seadmel, millel on all, 
punkri keskel, üks ühepoolne pidevkeermega tigu. Selle vältimiseks peab arvestama kasutatavate segamis-
seadistega, söödakomponentide punkrisse laadimise järjekorraga ning segamiseks kulunud ajaga. Rohusilo 
laadimisjõudlus võib olla kuni poole väiksem võrreldes maisisiloga. See tuleneb nende füüsikalistest erisus-
test. Jahu ja teiste sarnaste, suure kuivainesisaldusega söödakomponentide freesiga laadimisel kaasneb tolmu 
kontsentratsiooni järsk suurenemine töökeskkonnas ja tööohutuse tagamiseks peab tagama piisava ventilat-
siooni ja isikukaitsevahendite olemasolu.

Söödajaotursegistiga agregaaditud laadimisseadisena kasutatakse valdavalt trummellõikeseadist ehk freesi 
või edasi-tagasi liikuvate sälknugadega seadist. Reeglina asub laadimisseadis haagitavatel söödajaotursegis-
titel söödapunkri taga ja iseliikuvatel asub see ees. Punkri taga asuva lõikeseadise töö ei ole sellest tulenevalt 
otseselt nähtav, jälgimine on raskendatud ning teeb seadme juhi töö keerukamaks. Ees asuva laadimisseadise-
ga on töötajal võimalus protsessi täpseks jälgimiseks ja juhtimiseks. Tehniliselt korras ja õigesti teritatud lõi-
keseadise kasutamisel on lõigatav pind sile ja tihe, silol kokkupuude õhuhapnikuga väike ja sööda võimalik 
riknemine kõige minimaalsem.

Söötade laadimisjõudlus on seadmetel erinev. Teades laadimisjõudlust, on võimalik kavandada tööajaku-
lu ning lisaks aitab see teadmine tehnoloogia või seadme valikul arvestada ka energiakulu, mis peamiselt 
on seotud elektrienergia või vedelkütusega. Eesti Maaülikooli mõõtmistulemused on esitatud tabelis 5.14. 
Mõõtmiste eesmärgiks oli seadmete laadimisjõudluse omavaheline ligikaudne võrdlemine, kuna söötade füü-
sikalised parameetrid erinevad ka sama sööda osas küllalt suures vahemikus ja seda eriti silo puhul. Sama 
laadimisseadme jõudluse erinevus võib tuleneda ka masinajuhi vilumusest ja masina võimsusest. Vaatamata 
neile erisustele aitavad mõõtmistulemused paremini töid kavandada. Tabelis esitatud väärtuste arvutamisel on 
aega mõõdetud laadimistsükli algusest selle lõpuni ning ühe laadimise kõikide tsüklite ajad on summeeritud.

Tabel 5.14. Seadmete laadimisjõudlused (kg∙s−1) söötade laadimisel

Laadimisseade Jahu Rapsikook Hein Rohusilo Maisisilo Kons.vili
Frees noolel 6...15 4...10 2 7...11 13...17 8...9
Kopp >15 >20 – 1...4 – >10
Spiraalkonveier 1 – – – –
Sälkteritusega  

     lõikepaarid noolel
>15 – 4...7 7...15 19...29 –

Silo plokilõikur – – – 23...26 – –
Haarats – – >15 >45 – –

Sööt

Söötade lõikamine segamisel
Söötade lõikamiseks on noad paigaldatud enamikule söödajaotursegistitele kas punkri sisse seinale või se-
gamisseadisele. Pika ja pakkides või rullides koresööda segasööta lisamisel on nugade kasutamine vajalik. 
Segamisel tigudega, mille hõlmal noad puuduvad, liigutatakse pikka materjali punkris, kuid segamise ühtli-
kus jätab soovida, seetõttu ei tohiks kvaliteetse segasööda valmistamisel söödaosised olla liiga pikad. Noad 
parendavad omakorda komponentide segunemist, kuna võivad ulatuda oluliselt üle teo keermeharja ja suu-
rendavad seega segunemist mõjutavat pinda.

Kinnitusviisi järgi jagunevad noad pide- ja ketasnugadeks. Pidenoad kinnitatakse jäigalt, valdavalt ka-
hest või kolmest kohast. Ketasnoad kinnitatakse ühest punktist, tera keskelt ja viisil, mis võimaldab ketasnoa 
pöörlemist ümber kinniskoha. Terituse järgi jagunevad noad sile- ja sälkteritusega nugadeks. Pidenoad või-
vad olla teritatud ühe- või kahepoolselt. Terav sälkteritusega nuga lõikab reeglina paremini kui sileteritusega 
nuga, kuid nürinemisel hakkab materjali endaga kaasa haarama seda läbi lõikamata. Noa tera ees olev pah-
mak takistab sööda liikumist teo teljesuunaliselt. Sellisel juhul vajalik segunemise aeg pikeneb. Sileterituse 
korral on materjali kaasahaaramise võimalus väiksem, kuna materjal saab üle tera libiseda.
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Ühepoolse teritusega sile- ja sälkpidenugadel on lõiketera ainult ühel pool ja nüristumise korral tuleb nuga 
kas teritada või asendada uuega. Kahepoolse teritusega sile- ja sälkpidenugadel paikneb lõiketera mõlemal 
pool ja kinnitusavad on paigutatud noa pikiteljele. See võimaldab noa nüristumise või osalise purunemise 
korral selle ringi pöörata ja tööd jätkata.

Pidenoad /feeder auger knives, vertical mixer knives/ (joonis 5.30) on vajalikud eelkõige pikemate sööda-
osiste ja sööda pakkide ning pallide lõikamiseks. Pikemaid pidenuge kasutatakse valdavalt püsttigudel, mis 
kindlustab kiireima pallide ja pakkide lahtilõikamise. Püsttigudel kasutatakse pidenuge, mille tasapind kas 
on risti teo teljega /sharp auger knives/ või tõusunurgaga, kus viimane tuleneb tasapinnalise pidenoa kinni-
tamisest teo hõlmale. Mida suurem on tõusunurk, seda enam surutakse materjali vastu pidenoa pinda ja seda 
enam liigub läbilõikamata materjal noaga kaasa. Suurema survega kasvab ka kasutamisest kulunud noa mur-
dumise võimalus.

Joonis 5.30. Sälkteritusega ühepoolsed pidenoad kinnitatuna: A – püstteo hõlmale, B – rõhtteo hõlmale, 
C – seadme korpusele.

Joonis 5.31. Rõhtteo hõlmale kinnitatud A – sälkteritusega ja B – sileteritusega ketasnoad.

A B C

A B

Ketasnoad /horizontal auger diet feeder round blades/ (joonis 5.31) jagunevad tööpinna järgi sile-, sälk- ja 
hulknurk ketasnugadeks. Ketasnoad pöörlevad lõikamisel ümber oma telje. Ketasnugadega segamine ei ole 
sama intensiivne kui pidenugadega segamine, kuid ummistumisoht on väike, sest takistuse tekkimisel nuga 
pöördub ja libiseb sellest üle. Ketasnoad ei sobi hästi vallasheina, -põhu ning söödapakkide ja -rullide lõika-
miseks. Ketasnugade kasutamine on otstarbekas, kui söödaratsioonis on juur- ja mugulviljad. Ketasnuge on 
paigaldatud valdavalt rõhttigudele.

Segamisseadised
Segamine labadega. Labadega, kas sirg- või väändlabadega /paddle/ segamisseadise korral tõstetakse sööt 
labadega üles, millelt see laba jätkuval ringjoonelisel liikumisel raskusjõu mõjul alla langeb. Sööt liigub pea-
miselt mööda ringjoont. Eeliseks on sööda vähene muljumine. Sirglabadega segamisel (joonis 5.32) ei ole 
silosarnaste söötade punkri teljesuunaline liikumine piisav ja probleemiks võib olla söödakomponentide vä-
hene segunemine. Väändlabadega segamisel on sööda teljesuunaline liikumine parem.
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Silo lõikamiseks kinnitatakse punkri põhja või küljele noad (joon. 5.30C), kus vastulõikeplaadina toimib 
laba servale keevitatud plaatide paar (joonis 5.32), mille vahelt nuga laba liikumisel läbi käib.

Joonis 5.33. Segamisteod: A – ühepoolse pidevkeermega, B – kahepoolse pidevkeermega.

1

A

B

Joonis 5.32. Sirglabadega segamisseadis, kus vastulõikeplaadina (1) toimiv plaatide paar on sirglaba serva-
le keevitatud.

Punkri kere kopeerib labade liikumist allpool labade pöörlemistelge. Punkri välisküljele kinnitatud jaotus-
rennile transporditakse sööt punkri küljel asuva teoga, millele omakorda toovad sööda ette labad. Silo suurte 
tükkidena punkrisse laadimisel on oht materjali kinni kiilumiseks tööseadise ja punkri vahele. Selle välti-
miseks ei tohiks põhisööt olla suurte tükkidena ja söödakomponendid tuleks laadida ühtlaselt kogu punkri 
ulatuses. Ainult sõmerate söötade segamiseks ning nendest segude valmistamiseks on labasegistid väga head. 
Teravilja seebikiviga töötlemiseks (hemitselluloosi lõhustumine) aga parimad segamisseadised. Seebikivi pii-
savaks segunemiseks peab labal olema kindlasti kummist ääris, vältimaks selle sattumist loomade makku. 
Teravilja töötlemisel seebikiviga on saadud positiivseid tulemusi, kuid piimatootmises seda praktiliselt ei ka-
sutata.

Segamine tigudega
Tigu /auger, Schnecke/ on segistites kõige enamkasutatavam tööseadis, kuna nendega segamine on kiire ja 
efektiivne. Söödaosakeste liikumine massis sõltub segamisseadise kujust ja asetusest.

Segamisteod liigitatakse
 ▪ asetuse järgi punkris - rõht- ja püstteod,
 ▪ keerme suuna järgi (joonis 5.33 – ühe- (a) ja kahepoolne (b) keere,
 ▪ keerme kuju järgi - pidev- (joonis 5.33), sälk- ja labateod (joonis 5.34).



117 Veisefarmid

Joonis 5.34. Labatigu.

Tigude asetus mõjutab oluliselt punkri kasulikku mahtu. Ühepoolse rõhtteoga seadmel võib kasulik maht 
olla suurem, kuna materjali surutakse vastu punkri otsaseina ja materjali tihedus kasvab. Kasutades segasöö-
das märgsilo, tuleb söötade laadimist segistisse alustada kuivematest söödakomponentidest. 

Püstteoga seadmel võib punkri kasulik maht olla väiksem, kuna sööda tihendamine on vähene. Vähemast 
tihendamisest tulenevalt on sööda liigne muljumine praktiliselt välistatud ja saadud segasööt on oma struk-
tuurilt veisele sobivaim.

Ühepoolse suunaga tigu on kasutusel nii rõht- kui püstteoga söödasegistites. Kahepoolne tigu on kasutusel 
ainult rõhtteoga söödasegistites. Teo keerme suund muutub vastupidiseks tavaliselt kas teo keskelt või enne 
otsaseina. Kahepoolse teo puhul on sööda kokkusurumine vastu punkri otsaseina praktiliselt välistatud.

Teo keerme kujust oleneb söötade segunemine ja segasööda liikumine punkris. Pidevtigu transpordib söö-
ta kiirelt, kuid liikuvas söödamassis on osakestevaheline liikumine vähene. Sälkteo keermes olevad sälgud 
toimivad söödamassis nugadena ja võimaldavad söödal ka edasi-tagasi liikuda.

Labateo segmendid (joonis 5.34.) lõikavad pikki söödaosiseid, söödaosakestevaheline liikumine on hea 
ning ka sööda struktuuri lõhub selline tigu vähem, kuna vastu otsaseina surumine on väiksem.

Rõhttigudega segamine. Joonisel 5.35B on esitatud lahendus ühe ühepoolse rõhtteoga /Horizontal Au-
ger/ punkri põhjas ja kahe ühepoolse rõhtteoga ülal. Punkri põhjas olev tigu toob segatava materjali tagant 
ette, kus see vastu punkri seina üles surutakse. Selle tulemusena tõuseb materjal kuni ülemiste tigudeni, mil-
lega segasööt eelnevaga vastassuunas, eest taha viiakse. Ülemiste tigude pikkus on kolmandik kuni pool 
punkri pikkusest. Edasi vajub materjal raskusjõu mõjul alla, toimub segunemine. Sellise tigude asetusega se-
gisti puuduseks on vähese kuivainesisaldusega silost pasta moodustumise võimalus, kuna materjal surutakse 
vastu punkri esiseina tugevasti kokku. Tähtis on söötade segistisse laadimise õige järjekord. Segistiga (joonis 
5.35A), mille punkri põhjas on labatigu, muljutakse sööta vähem võrreldes segistiga, mille alumine tigu on 
pidevkeermega.

Joonis 5.35. Kolme rõhtteoga segistid, a –  punkri pealtvaade, kus üks ühepoolne labarõhttigu punkri põhjas 
ja kaks ühepoolset rõhttigu punkri äärtes, b – segasööda liikumise skeem.

A B
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Joonis 5.36. Söödasegisti kahepoolse keermega tigudega, A – kaks kahepoolset rõhttigu, mille hõlmadel on 
sileteritusega ketasnoad, punkri põhjas, B – segasööda liikumise skeem.

A B

Kaks kahepoolset rõhttigu söödajaotursegisti punkri põhjas (joonis 5.36) toovad segamisel söödakompo-
nendid punkri otstest keskele. Materjal kuhjub ja hakkab raskusjõu mõjul tagasi alla vajuma. Protsess kordub, 
toimub segunemine. Kõik segasööda komponendid võib korraga segistisse laadida. Pikkade söödaosiste pu-
hul võib esineda segasööda üle ääre varisemist ja seda just seadme keskosas. Otstes seda probleemi ei ole. 

Võimalik on ka kaks nn suletud ringliikumist segamisel ja eriti väiksemahuliste söödakomponentide ka-
sutamisel tuleks sellega arvestada ning need sisse laadida punkri keskelt, kindlustamaks ühtlasemat jaotumist 
kogu segamispunkri ulatuses.

Nelja rõhtteoga /horizontal quad auger/ söödasegistil (joonis 5.37) asuvad kaks kahepoolset pidevrõhttigu 
punkri põhjas ja kaks ühepoolset pidevrõhttigu punkri ülaosas. Põhjas asuvad kahepoolsed teod toovad ma-
terjali ette. Kahepoolse teo vastassuunaline osa, olgugi et lühike, ei lase materjali vastu punkri esiseina kokku 
suruda ja materjal tõstetakse enne otsaseina üles. Punkri ülaosas asuvad ühepoolsed pidevrõhtteod liigutavad 
materjali alumiste tigudega vastassuunas. Ülemiste tigude keere lõpeb enne punkri seina ja materjal langeb 
alla. Toimub segunemine. Sellise lahenduse korral on punkri mahu kasutamine optimaalne.

Joonis 5.37. Söödasegisti kahe kahepoolse ja kahe ühepoolse keermega tigudega, A – kaks kahepoolset pi-
devkeermega rõhttigu, mille hõlmadel on sälkteritusega ketasnoad, punkri põhjas ja kaks ühepoolset pidev-
keermega rõhttigu punkri ülaosas, B – segasööda liikumise skeem.

A B

Püsttigudega segamine. Üks püsttigu (joonisel 5.38) /single vertical auger/ tõstab segamisel materjali 
punkri keskelt teoga üles, edasi valgub see äärtele ja langeb sealt tagasi alla. Segasööta liigutatakse nii hori-
sontaalselt kui vertikaalselt. Protsessi käigus toimub söödakomponentide pidev segunemine. Sööda struktuuri 
liigne lõhkumine on praktiliselt välistatud, kuna materjali ei pressita vastu punkri seinu. Seoses sellega koor-
matakse vähem ka käitusvõlli. Materjali paremaks lõikamiseks on tigudele võimalik paigaldada pidenoad, 
mis on efektiivsed pika sööda lõikamiseks. See võimaldab segistisse laadida terveid söödapalle või -pakke.
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Kaks ja enam püsttigu (joonis 5.39) /two vertical augers, two-auger vertical tmr mixer/ on üks parimaid 
lahendusi söötade segamisel. Segamise põhimõte on sama, mis ühe püstteo puhul: materjal tõstetakse punkri 
keskelt tigudega üles ja äärtelt langeb see raskusjõu mõjul tagasi alla, kuid veelgi intensiivsemalt kui ühe 
püstteo korral toimub materjali pidev ringliikumine rõhtsal tasandil, mis parendab oluliselt segamise ja söö-
dakomponentide segunemise ühtlikkust kogu punkri ulatuses.

Joonis 5.38. Söödasegisti ühe püstteoga, A – ühe ühepoolse keermega, püstteoga söödasegisti lõige, B – se-
gasööda liikumise skeem.

Joonis 5.39. Söödasegisti kahe püstteoga, A – kaks pikkade pidenugade ja ühepoolse keermega püsttigudega 
söödasegistit, B – segasööda liikumise skeem.

A

A

B

B

5.6.5. Söötmisseadmed

Söödasegisti ja söödajaotursegisti
Söötasid saab segada paiksete või liikuvate segistitega, millest esimesed on söödasegistid ja teised söödajao-
tursegistid. Paiksetest söödasegistitest transporditakse segasööt loomadeni peamiselt lintkonveieri või söö-
dajaoturiga ning sellist lahendust kasutatakse sageli automaatsöötmissüsteemides. Liikuvates söödajaotur-
segistites segatakse ja ka transporditakse segasööt loomadeni sama seadmega. Automaatsöötmissüsteemides 
kasutatavaid söödasegisteid käitatakse kas vahelduv- või alalisvoolu seadmetega. Söötade segamisest lähtu-
des ei ole paiksel ja liikuval segistil erisust.

Iseliikuvad ja traktori haakeseadisena söödajaotursegistid /mikser, söödamikser, diet feeder, self propelled 
feed mixers, Futtermischwagen/ koosnevad veermikust, kaaluseadmest, punkrist, segamise tööseadisest, jao-
tusseadisest ja võivad olla agregaadis laadimisseadistega.

Veermiku moodustavad traktoriga agregaaditud seadmetel terasest raam, kaks või neli õhkrehvidega ra-
tast, mehaaniline või hüdrauliline tugijalg, haakeseade ja freesiga laadimisseadise korral taga asuv sahk, mis 
laadimisel maapinnale toetub ja takistab sööda paiskamist seadme alla ning tagab parema stabiilsuse. Veer-
mik on varustatud pneumaatiliste või hüdrauliliste piduritega.

Kaalumiseks kasutatakse tensomeetrilist kaalu, täpsusega 1...5 kg. Arvuti mälumaht võimaldab sisesta-
da palju erinevate söödakomponentidega ratsioone. Kabiinist väljas olev juhtpaneel on konsoolil, seda saab 
keerata vajalikus suunas. Ekraan on valgustatud ning piisavalt suurte tähtede ja numbritega, et seadme kasu-
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taja saaks vajalikku teavet lugeda ka eemalt, kas siis vedutraktori või laadiva traktori kabiinist. Juhtpaneelil 
(joonis 5.40) on klaviatuur, et muuta menüüd või jõuda vajaliku teabeni. Võimalik on kasutada helisignaali, 
mis annab söödakomponentide laadimisel märku vajaliku koguse peatsest täitumisest ja ka vajaliku koguse 
saavutamisest. Sageli kasutatakse katkendlikku helisignaali vajaliku koguse peatsest saavutamisest ja pidevat 
helisignaali vajaliku koguse täitumisest teatamiseks. Iseliikuvatel seadmetel on kogu kaalumisega seonduv 
kabiinis jälgitav. Automaatsöötmissüsteemide korral on laadimisega seonduvat võimalik jälgida ja juhtida nu-
tiseadmetega. Lähtudes protsesside kontrollimise ja juhtimise tehnoloogiate arengutrendidest, võib siin eelda-
da nende pidevat käepärasemaks muutumist.

Joonis 5.41. Väiksemahuliste söödakomponentide sisselaadimisava: A – kaanega suletav, suhteliselt väiksem 
ava, B – kaaneta, varrastega kaetud lai ava.

A B

Joonis 5.40. Juhtpaneel.

Punker /mixing chamber/ on tavaliselt paksust (6...10 mm) teraslehest keeviskonstruktsioon. Ülaosa ääris 
on tugevdatud ja sageli piirdega, tagamaks sööda punkrisse jäämist segamisel. Söödajaotursegisteid toode-
takse punkrimahuga ka enam kui 50 m3. Trummelfreesiga laadimisseadisega söödajaotursegistitel on punkri 
tagaosas ava sööda laadimiseks, läbi mille paisatakse sööt freesiga punkrisse. Automaatsöötmissüsteemide 
söödasegistite punkreid koos segamisteoga toodetakse ka roostevabast terasest, võimaldamaks vähendada 
punkri seina ja teo hõlma paksust ning seeläbi vähendada kogu konstruktsiooni massi.

Väiksemahuliste, kuni mõnikümmend kilogrammi söödakomponentide käsitsi lisamiseks on punkril sage-
li vastav sisselaadimisava (joonis 5.41), mis asub punkri küljel või selle tagaosas. Ava on turvalisuse tagami-
seks kaetud resti või varrastega. 

Punkri külge kinnituvad ka redel ja teenindusplatvorm. Punker kinnitub raamile kolmest või neljast punk-
tist, kus paiknevad kaalu tensoandurid.

Segamisseadistena kasutatakse sirg- ja väändlabasid või segamistigusid, millest viimased on püsti, kaldu 
või rõhtsalt.
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Sööda jaotusseadisena (joonis 5.42) kasutatakse tigu, erinevaid konveiereid või renni. Paljudel seadmetel 
on jaotuskonveier transpordiasendis üles tõstetud. Konveieri käitamiseks kasutatakse sageli hüdraulilist moo-
torit, millega on võimalik reguleerida konveieri kiirust ja seega ka väljalaaditava sööda kogust. Sööda välja-
laadimise kiirust saab muuta ka jaotussiibri avatusega.

Joonis 5.42. Söödajaotursegisti jaotisseadised: A – konveier suletuna transpordiasendis, B – lintkonveier, 
mis võimaldab lindi liikumissuuna muutmisega jagada sööta kahele poole, C – kettliistkonveier avatuna jao-
tamise asendis.

A B C

Söödajaotursegisti valiku alused
Söötmistehnoloogia valikule eelneb ettevõttes analüüs, mis on olulisem tagatis, et väga paljudest erinevatest 
valikutest otsustatakse kõige otstarbekama kasuks.

Esimesena peab otsustama
 ▪ mitmest ja milliste omaduste ning koostisega komponentidest plaanitud segasööt koosneb ja kuidas 

komponendid omavahel segunevad,
 ▪ kuidas on loomad rühmitatud ja milline on loomarühmade arv,
 ▪ milline on suurim ja vähim segatav söödakogus ühekordsel söötmisel,
 ▪ mitu korda ööpäevas söödetakse,
 ▪ kas ja millise täpsusega soovitakse korraldada söötmisega seonduvat andmehõivet.

Söötade tõrgeteta käitlemiseks peab teadma
 ▪ millisel kõrgusel on söödad hoidlas ja millega neid laaditakse,
 ▪ kas ettevõttes kasutatakse söödapalle ja -pakke ning kuidas neid käideldakse,
 ▪ millise täpsusega soovitakse igat söödakomponenti laadida ja millised võimalused on töötajal laadi-

tava söödakomponendi koguse jälgimiseks ja laadimise juhtimiseks,
 ▪ kas vajadusel korraldatakse midagi ringi või soetatakse laadimiseks uus seadis või masin,
 ▪ kas ja kuidas korraldatakse hoidlates söödajääkide koristus,
 ▪ millisena soovitakse hoidlates tagada söötade avatud pinda, seda eriti silohoidlates,
 ▪ millist laadimisjõudlust soovitakse tööajakulu optimeerimiseks tagada,
 ▪ kuidas lahendatakse väiksemahuliste söödakomponentide laadimine,
 ▪ millist jaotamisühtlust soovitakse tagada söötmisalal,
 ▪ kas ja kuidas on söötmiskäigus korraldatud söödajääkide koristus.

Peab teadma transpordiradade laiust, kõrgust ja vajadusel pöörderaadiust. Haagitava söödajaotursegisti 
soetamisel peab teadma nõudeid veduktraktorile, juhul kui laadimisseade on agregaadis söödajaotursegistiga, 
siis milline on võimsustarve laadimisel, eriti kuivemate silode korral. Kuidas on tagatud rikete või tõrgete 
tekkimisel tehniline abi ja kas vajadusel pakutakse asendusmasinat.

Ohutus söödajaotursegistiga töötamisel. Söödajaotursegistiga töötamisel esineda võivad ohud kohusta-
vad töötajat täitma kõiki esitatud nõudeid ohutusjuhendis, mille tööandja on koostnud, arvestades sealjuures 
seadme valmistaja antud kasutusjuhendit. Alljärgnev, näitena toodud ohutusjuhend on koostatud ühe konk-
reetse seadme põhjal.
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Ohutusjuhend söödajaotursegisti kasutajale
Söödajaotursegistit kasutav töötaja peab tundma ja aru saama kasutus- ja ohutusjuhendist.

Söödajaotursegistiga, järgnevalt seadmega, võib töötada korraga üks töötaja, kes hindab igakordselt enne 
tööd seadme tehnoseisundit ja kes vastutab töötamise ajal ohutuse eest.

Töötaja riietusel ei tohi olla ohtlikult lahtisi osi: laiad püksisääred, nööpimata kätised, üleriiete hõlmad 
jne.

Liiklemisel avalikel teedel on suurim lubatud kiirus 25 km/h, traktor ja seade peavad olema varustatud 
seadusega ettenähtud valgustussüsteemi, õhkpidurite, hoiatusmärgiste, tagatulede ja tõkistega. Valitud sõidu-
kiirus peab alati vastama töökeskkonnale ja liikumisalale.

Seadet on lubatud traktoriga ühendada kindlal pinnal, kui traktor on peatatud seisupiduriga. Vajadusel blo-
keerida seadme rattad tõkistega. Kontrollida ohutusfiksaatori kinnitumist haakepoldi sees.

Kardaanid peavad olema komplekteeritud kaitseseadistega.
Purunenud voolikud tuleb koheselt asendada uutega.
Puhastus-, hooldus- ja remonditöid teha ning rikkeid kõrvaldada on lubatud ainult seisatud traktorimooto-

riga.
Söödakomponentide laadimisel tagada ohutus endale, kaastöötajatele ja loomadele.
Söötade segunemist võib kontrollida ainult vaateplatvormilt, seistes kindlalt ja punkri kohale küünitamata.

KEELATUD ON
 ▪ seadme ühendamine redellati abil,
 ▪ ristkonveieril seismine,
 ▪ siseneda hooldustöödeks segamispunkrisse, kui kardaan on lahti ühendamata ja traktori mootor töö-

tab,
 ▪ inimeste, loomade või esemete transportimine söödasegistiga.

Töö lõpetamisel tuleb traktori liikumatus kindlustada seisupiduriga, langetada täielikult haakeseadis ja 
kindlustada traktor juhukäivitamise vastu.

Lintkonveierid
Sööda transportimisel söötmiskäiku lintkonveieriga /lintsöötur, belt feeder,feed belt/ asub see kas söötmiskäi-
gu kohal või vahetult söötmiskäigu põrandal, söödakäigus või rennis. See võib olla lõpliku või lõputa lindina, 
mida keritakse kokku ja lahti. Lõputa lindiga lintkonveierilt (joonis 5.43A), mis asub söötmiskäigu kohal, 
lükatakse lindi kohal asuva kiilu abil sööt vajalikule loomarühmale vajalikus kohas alla. Sööta võib lindilt 
lükata ka teisele lindile, mis teeb võimalikuks erineva suunaga lintide süsteemi. 

Joonis 5.43. Lintkonveierid: A – konveier lõputa lindina söödakäigu kohal, sööda jaotamine, kus kiiluga lü-
katakse sööt loomadele ette, B – konveier lõpliku lindina vahetult söötmiskäigu põrandal, kus peale söömist 
lükatakse lindilt kiiluga kogumiskohta transporditud söödajäägid.

A B

Kokku ja lahti keritava lõpliku lindiga konveieril (joonisel 5.43B) on otstes kaks trumlit, millest ühele 
keritakse lint ja teisele lindi lahti tõmbamiseks tross. Sööda jaotamisel tõmmatakse lint trumlilt trossiga sööt-
miskäigu põrandale, kattes samaaegselt lint söödaga. Lint asub söötmiskäigu põrandal ja loomad võtavad 
sööta vahetult lindilt. Enne järgmist söödajagamist keritakse lint trumlile tagasi, kogudes söödajäägid enne 
trumlit kiilu abil jääkide kogumiskohta.
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Söötmisala korrashoid
Võimalusel valivad veised segasöödast maitsvamaid osiseid, lükates, tõmmates või raputa-
des sööta. Selle tulemusena nihkub sööt veiste söömisulatusest kaugemale. Sööda tagasilükkami-
ne suurendab loomade söömust, mis on leidnud kinnitust loomade käitumist jälgides. Peale lükka-
mist ja sellega kaasnevat kohendamist tuleb pea kogu kari tagasi sööda juurde. Sööta saab lükata 
sahkade, harjade, raamile kinnitatud rõhtsa ratta või rattapaariga ja spetsiaalsete, sööta lükkavate seadmetega  
/söödalükkur, feed pusher, Feed Refrescher/, mis on sageli iseseisvalt toimetavad, kõiki turvanõudeid täitvad 
robotid. Alati võib seda teha ka käsitsi, kuid see jääb üha harvemaks. Söödakünad, mille servade kuju ja kõr-
gus takistab lüpsikarjal sööta kaugemale ajada, on Eestis pigem eradiks.

Sööda ettelükkamiseks kasutatakse roboteid, mille tööseadiseks võib olla
 ▪ põranda suhtes püstise või püstisest erineva pöörlemisteljega silinder või tüvikoonus, mis pöörlemi-

sega samaaegselt liigub piki söötmiskäiku ja lükkab pöörlemise tulemusena eemaloleva sööda loo-
madele ette (joon 5.44A);

 ▪ põranda suhtes rõhtne ühepoolne pidevkeermega tigu, millega sööda lükkamisega samaaegselt sööta 
ka segatakse (joon 5.44B);

 ▪ sahad, mis on sageli agregaadis automaatsöötmissüsteemi söödarobotiga.

Joonis 5.44. Sööda ettelükkamise robotid: A – tööseadiseks püstisest erineva pöörlemisteljega tüvikoonus, 
B – tööseadiseks põranda suhtes rõhtne ühepoolne pidevkeermega tigu.

A B

Sööda ettelükkamise vajadus on olulises seoses söödajagamise sagedusega. Jagades sööta 12 korda öö-
päevas, mida võimaldavad automaatsöötmissüsteemid ja mida söötmiskorralduses edukalt ka rakendatakse, 
ei ole sööda ettelükkamine kriitilise tähtsusega, kuigi ka nimetatud süsteemi rakendamise korral on igakordne 
söödalükkamine tagatud. Jagades sööta suurima piimatoodanguga lüpsilehmade söötmisrühmale kord ööpäe-
vas, tuleb kindlasti arvestada sööda ettelükkamise vajadusega.

Optimaalse söötmise kontseptsiooni põhimõtte kohaselt vähendatakse sööda kogust või muudetakse rat-
siooni koostist, kui 5% või rohkem segasöödast jääb söömata. Samas peab tipptoodanguga lehmadel olema 
piisavalt sööta. Otstarbekas on neil allesjäänud sööt söötmiskäigust eemaldada ning see kas utiliseerida või 
anda võimaluste piirides loomarühmale, kelle söötmisplaani lubatud kõrvalekalded on suuremad. Sõltuvalt 
allesjäänud sööda kogusest sobivad eemaldamiseks kopad, harjad ja iseliikuvad söödajaotursegistid, mis on 
agregaadis freesi või silolõikuriga. Oluline on siin ennekõike masinajuhi vilumus ja söötmiskäigu seisukord, 
kus eduka koristamise teevad keerukamaks pinna ebatasasused nii piki- kui ristisuunas ning võimalikud eri-
nevad takistused. Näiteks sööda lükkamisroboti põrandapealne juhtriba. 

5.6.6. Automaatsöötmissüsteem
Automaatsöötmissüsteemi kontseptsioon. Piimatootmise mehhaniseerimise ja automatiseerimisega on ras-
ke füüsiline töö asendunud üha enam kognitiivsega, millest tulenevalt on edukuse võtmesõnadeks ennekõike 
teabehaldus, prognoosivõime ja nii üksikosade kui neist moodustuva terviku tajumine. Seega seostub auto-
matiseerimise tulemuslikkus ennekõike konkreetse valiku koostoimevõimelisusega konkreetses tootmiskesk-
konnas. 

Automaatsöötmissüsteem /automatic feeding systems, fully automatic feeding solution/ võib olla kas 
täielikult või osaliselt automatiseeritud, kus automatiseerimata on sageli söötade transport vahelattu. Söötade 
vaheladu (söödaköök, feed kitchen) suurendab kogu süsteemi keerukust, seadmete hulka ja sellest tulene-



124 Veisefarmid

valt ka maksumust. Vahelao vajaduse tingivad ennekõike klimaatilised tingimused, kus lumikatte ja madala 
temperatuuri korral on sellel mitmed eelised, kindlustamaks tõrgeteta söötmist. Automatiseeritud lahendustel 
võib olla erinev jõudlus, tarbitav võimsus, energiaallikas, gabariidid, talitlus ja tehniline lahendus. Automati-
seerida võib ka söötmise üksikuid etappe, nagu näiteks transport, annustamine, jaotamine jne. Parima valiku 
kindlustamiseks peavad seosed söötade ja nende käitlemisviiside vahel olema selged, millest vähim on esita-
tud joonisel 5.45. 

Teades söötade omadusi ja nende käitlemisviise, saab automaatsöötmissüsteemi kui terviku jõudluse arvu-
tamisel usaldusväärseima tulemuse. 

Joonis 5.45. Söötade käitlemine automaatsöötmissüsteemides.

Automaatsöötmissüsteemi (ASS) valiku üldised lähtekohad
Automaatsöötmissüsteemi on võimalik koostada erinevatest moodulitest  erineva tehnoloogilise lahenduse-
ga. Võimalikke variante otstarbekaima terviku loomiseks on piisavalt. Keerukaks võib osutuda juba loodud 
terviku muutmine. Selle vältimiseks tuleb teha rida argumenteeritud valikuid, võttes arvesse konkreetseid va-
jadusi ja võimalusi ning prognoosida vähemalt lähituleviku arengusuundi. Alljärgnevalt on toodud esmased 
vastamist vajavad küsimused.

Kui palju veiseid ja mitmes söötmisrühmas soovitakse sööta? ASSi tarkvara võimaldab praktiliselt pii-
ranguteta söötmisrühmade arvu. Piiranguid on peamiselt kaks:

▪ Rühmade eraldamise võimalused, mis tulenevad lauda planeeringust või rühmitamise otstarbekus 
muudel põhjustel.

▪ Söötade käitlemisjõudlus süsteemis, mis tuleneb tehnilisest lahendusest ning tavapäraselt kehtib 
täiendav seos: vähem söötmiskordi → suurem ühekordne söödakogus → suurem ASS söödakäitlemi-
se jõudlus.
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Mitu korda ööpäevas soovitakse söötmisrühmi sööta? ASSi tarkvara võimaldab sööta jagada ka enam 
kui 10 korda ööpäevas. Näiteks paljud Hollandi piimatootjaid on seda otstarbekaks lugenud. 

Millised on segasööda ühekordsed ja ööpäevased kogused söötmisrühmadele? ASSi kui terviklahen-
duse jõudlus sõltub iga söödakomponendi käitlemisjõudlusest eraldi ja summaarselt, söödakomponendi va-
hekaalumise ja kaalutud söödakomponendi koondamise võimalusest enne segamisseadmesse laadimist, se-
gasööda segamise ja jaotamise kiirusest ning segamisseadme mahust, mis võivad ASSi lahendustel olla kõik 
erinevalt komplekteeritud. Samas võib sama terviklahenduse jõudlus erineda, kui ratsioonid on koostatud eri-
nevatest söödakomponentidest või on näiteks nende kogused ratsioonis erinevad. Üheks oluliseks jõudluse 
mõjutajaks võib osutuda näiteks põhu kasutamine ratsioonis. See sõltub kõrre pikkusest, põhu käitlemissead-
metest ja kasutaja ootusest segasööda segamise lõpptulemusele, vältimaks põhu väljaselekteerimist looma-
de poolt. Selle küsimuse sisuline selgitamine muutub eriti oluliseks siis, kui kogu ASSi nominaaljõudlus on 
võrdne või ligikaudu võrdne oodatava jõudlusega ehk kui küsimuse sisuks on, kas konkreetne ASS kindlus-
tab või ei kindlusta planeeritud arvu loomade ja loomarühmade söötmist.

Milliseid söötasid soovitakse kasutada? Kõikidele söötadele sobivaid e universaalseid söödakäitlemise 
mooduleid kas praktiliselt pole või on nende kasutamine erinevate söötade pidevaks laadimiseks, transpor-
timiseks, annustamiseks, kaalumiseks, segamiseks ja jaotamiseks ressursse raiskav ja terviku jõudlust vä-
hendav. Silo käitlemisel on otstarbekas arvestada selle tootmisest ja säilitamisest tulenevate erisustega. Peab 
teadma ja arvestama vedelate söötade lisamise vajadusega ning sellega, kas jõusöödad on granuleeritud või 
mitte, vältimaks granuleerimata puistematerjalidega kaasnevat võimalikku konveierite ummistumise ohtu.

Millised on ASSi iseseisvalt toimimise eeldused? Talvel võib külm ja lumi tekitada silohoidlas täien-
davaid probleeme, mille lahendamine eeldab paindlikkust ja on sageli inimese tööks. Farmis, kus robotid 
transpordivad silo otse hoidlast, tuleb võimaliku tõrke puhuks koostada tegevuskava. Tegevuskavas esitatak-
se erinevad variandid, millega tagatakse loomade söötmine. Enamik söödajaotureid lükkavad sööta jagades 
sööta loomadele lähemale ja sellega kaob eraldi seadme vajadus. Edastatud ja tuvastatud teave kõikidest toi-
mingutest, sh segasööda tarbimises kas andme: teksti, pildi või video failina võimaldab farmijuhil ASSi tööd 
paremini hallata.

Millise ajavahemiku kestel on söötmissüsteem võimeline iseseisvalt, ilma inimese sekkumiseta, loo-
mi söötma? Kõikide süsteemile käitlemisvalmis segasööda komponentide olemasolu määrab selle iseseis-
valt toimimise kestuse. Kui ratsioonis on koresöötasid, mille säilivusaeg hoidlast võtmise järel on lühike, siis 
ASSi iseseisvalt toimimise periood seondubki peamiselt koresöötadega:

 ▪ kas ASS transpordib koresöötasid otse hoidlast või mitme päeva sööta on võimalik vahelattu mahuta-
da;

 ▪ kui kiiresti rikneb vahelaos asuv sööt temperatuurist tulenevalt, suvel kuumenemisoht, talvel jäätu-
mioht;

 ▪ kui kiiresti rikneb vahelaos asuv sööt õhuhapniku toimel ja milline on seos materjali tihedusega.

Milliseks kavandada segusööda transportimine söötmisalale? Söödajaotursegisti liikumistee laius ja 
kõrgus on suuremad kui ASSile vajalik. ASSile vastavates hoonetes söödajaotursegisteid kasutada ei saa. 
Lintkonveieri pinna ja ruumi vajadus on vähim, konveieri võimaliku tõrke korral on asenduslahendused kee-
rukad ja sõltuvad oluliselt hoone planeeringust. Monorelsil ja maapinnal liikuvad seadmed vajavad enam 
ruumi kui lintkonveier, kuid seadme tõrke korral on asenduslahendused võrreldes lintkonveieriga tõhusamad.

Monorelsil liikuva seadmega (hanging feeding robot) võib ületada piirdeid, jaotada asemete kohal allapa-
nu. Õuealal, kui hoonetes puudub vajadus teede vabana hoidmiseks ning seadmel puudub võimalus „jalutama 
minekuks“. 

Maapinnal liikuv seade ei vaja suurt materjalikulu ja töömahukat kandekonstruktsiooni ning transpordira-
ja võimalikul muutmisel on ümberkorraldused võrreldes monorelsiga lihtsamad. 

Seadme käitamisel vahelduvvooluga võib seade töötada 24/7, kuid vajab toiteliini. Alalisvooluga käitami-
sel on konstruktsiooni osa lihtsam, kuid seadme toiteallikas vajab laadimist.
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Tööetapid söötmise automatiseerimisel
Hoidlast annustamiseni. Joonisel 5.46 on esitatud ülevaade levinumatest tööetappidest, välja on toodud eri-
nevaid söötade automatiseeritud käitlemisviise ja nende jadaühendusi hoidlast jaotini. Automaatsöötmissüs-
teeme valmistavad erinevad tootjad, kes kasutavad erinevaid tehnilisi lahendusi ja erinevad on ka süsteemide 
kasutajate võimalused, oskused ja ootused. Samas on koos erinevustega ka arvestatav ühisosa.

Söötade transpordi automatiseerimisel hoidlatest on seni kaks lahendust vajavat ülesannet. Kuidas laadida 
ja transportida silo piirkondades, kus talvel on lumikate ja madal temperatuur? Kas kasutada jõusöötasid jah-
vatatud või purustatud kujul või hoopis granuleerituna?

Silo on kaetud kile ja kilel olevate raskustega (joonis 5.18), mis silo laadimisel järgu kaupa eemaldatakse. 
Külma ja lume kaitseks kaetakse avatud pind sama kilega, kui ilmastik ja periood järgmise laadimiseni seda 
eeldavad.

Silo pealmine kiht ja avatud külgedega tranšees ka külgmine pind võib külmal talvel jäätuda, kusjuures 
probleem on pöördvõrdeline silo kuivaine sisaldusega, mida märjem silo, seda suurem on jäätumine. Jäätu-
nud silokamakad lõhuvad käitlemisseadmed ja ei sobi piimakarjale. 

Ülal esitatud kahele olukorrale ASSidel lahendus puudub ja vajavad seni inimesepoolset sekkumist. Li-
saks eelnevale eeldatakse automaatsete lahenduste korral aastaringselt vaid kvaliteetse silo olemasolu, millel 
puudub ennekõike riknenud pealiskiht ja ka lokaalsed kolded.

Loodetavasti toetavad uued silotootmise ja katmise tehnoloogiad silo laadimise automatiseerimist, vähen-
dades või kaotades selle laadimiseks seni vajalikud ettevalmistustööd. Silo katmisel söödava kilega (Spray-
On Silo Cover) on saadud väga häid tulemusi. Kuid sõltumata kasutatud silovalmistamise tehnoloogiast jää-
vad alati oluliseks ajastus, puhtus, kiirus.

Oluline on lahendada küsimus, millisel viisil tagatakse välistes tingimustes söötade tõrgeteta transport, kui 
lumikatte paksus muudab automaatsöötmissüsteemi seadme liikumise keerukaks või isegi võimatuks.

Eesti piimatootmises on levinud nii jahvatatud või purustatud teravilja kui ka granuleeritud segajõusöö-
da kasutamine. Esimest, jahvatatud või purustatud teravilja, kasutatakse veiste segasöödas jõusöödana. Teist, 
granuleeritud sööta, kasutatakse valdavalt lüpsialal antava lisa segajõusöödana. Need valikud on tingitud pea-
miselt kahest mõjurist.

▪ Piima tootva ettevõtte enda kasvatatud teravili jahvatatuna või purustatuna on ostetud granuleeritud 
segajõusöödast soodsam.

▪ Granuleeritud segajõusööda transportimine mahutist spiraalkonveieriga ja loomadele annustamine on 
võrreldes jahuga oluliselt töökindlam.

Eesti farmides on küllaltki palju püstise asetusega kinniseid jõusöödapunkreid, mille alumine, kooniline 
osa on mõlkidega, kinnitamaks probleemi olemasolu. Mõlgid on tekkinud löökide tagajärjel, millega sooviti 
parendada kasutamisnõuetele mittevastava materjali allapoole liikumist punkris.

Jahvatatud, kuid granuleerimata teravilja kasutamisel automaatsöötmissüsteemis sobib jaotursegisti, mis 
liikudes ise koresöödahoidlasse vaheladu ei vaja ja mille laadimisseade võimaldab sarnaselt koresöötadega 
põrandalt laadida ka sõmeraid materjale. Lahenduseks võib olla samuti pealt avatud ja vajadusel kiirelt ning 
töötajale ohutult puhastatav punker. Granuleeritud segajõusööda mahumass on oluliselt suurem jahu mahu-
massist. Sellest tulenevalt mahutab punker jahu kasutamisel vähem sööta, punkri täituvuse kontrollimise ja 
täitmise välp on lühem ning sellega väheneb võimalik suurim, kogu süsteemi iseseisva talitluse kestus.

Joonis 5.46.

1 
2 

3 

4 

Joonis 5.46. Söötade hoiustamine vahelao põrandal, kaalumine segistis: 1 – põrand, 2 – sööta lõikav, kolme-
sihiliselt liikuv haarats, 3 – segisti, 4 – söödad.
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Annustamisest segamiseni. Koresöötasid saab enne segasööda valmistamist hoida vahelaos (söödaköök, 
sahver, feed kitchen), milleks võib olla põrand (joonis 5.46) või löövid (feed storage) (joonised 5.47 ja 5.49.), 
mille rõhtsaks või kaldpõhjaks on konveier. Vahelaos säilib silo riknemata pikemalt, kui seda lõigatakse, 
transporditakse ja hoiustatakse annustamiseni monoliitse plokina. Silo struktuuri muutmine lühendab säili-
vusaega seda enam, mida madalam on silo kvaliteet, väiksem kuivaine sisaldus ja kõrgem keskkonna tem-
peratuur. Plokina lõigatud või pakina säilitatud söödad võimaldavad hoiukoha pinna ja mahu paremat ka-
sutamist. Söödakomponentidest ettenähtud segasööda valmistamisel kasutatakse koresöötade annustamisel 
lõikamist ja lõigatud materjali kaalumist ning see toimub jadana. Kogu süsteemi jõudlust saab suurendada 
söödajaoturi ooteaja lühendamisega, annustamis- ja laadimisjõudluse suurendamisega või laadides jaoturisse 
korraga eelnevalt valmislõigatud ja kaalutud söödakomponendid. Koos jõudluse suurenemisega kasvab ka 
söötmissüsteemi maksumus.

Põrand vahelaona on
▪ kergesti puhastatav, kuna puuduvad põrandapinnast kõrgemad või madalamad takistused;
▪ vajadusel kiiresti ümber korraldatav, kuna söödakomponentidele plaanitud alade muutmisel puudub 

vajadus piirete lisamiseks või eemaldamiseks, muudatused tehakse arvuti vahendusel;
▪ madala alginvesteeringuga, kuna vaja on vaid põranda kohal olevat söödakomponente segistisse 

transportivat seadet.
Söötade paigutamisel tuleb arvestada nende kasutamise kiirust ja tagada söötade juurdetoomisel vaba 

transpordirada ja pind, millele sööta paigutada. Põrandale toodud söötade koospüsimine ploki või rullina, 
varisemiseta või laiali vajumiseta võimaldab oluliselt parendada hoiuala kasutamist. Vallasheina või põhu 
hoidmine piirdeta põrandapinnal eeldab juba väikse koguse korral suurt pinda. Söötasid lõikav ja segistisse 
teisaldav haarats /grabber/ on lihtsa ehitusega, mis võimaldab tagada hea töökindluse ja mille kolmesihilise 
liikumise juhtimise ja kontrollimise täpsuse kindlustavad andurid koos tarkvaraga. Söödad laaditakse otse se-
gistisse, kus söödad kaalutakse. Söötade laadimisaeg sõltub haaratsi positsioneerimis-, lõikamis-, liikumis- ja 
tühjenemiskiirusest, söödakomponendi ühekordsest mahust ja massist, haaratsiga laaditavate söödakompo-
nentide arvust ning nende kogumassist. 

Löövid on võrreldes põrandaga
▪ keerukam puhastada;
▪ vahelao ümberkorraldamisel löövide asukoha muutmine või nende lisamine on lahendatav, kuid kee-

rukas;
▪ kõrgema alginvesteeringuga.

Löövide eeliseks võrreldes põrandaga on võimalus
▪ kasutada söödaplokke või -rulle, mis ei püsi tervikuna koos, kuid löövi seinad hoiavad varisenud 

osad löövis, mille põhjaks olev konveier viib kogu materjali edasi;
▪ paigutada arvestatav kogus vallasheina või põhku suhteliselt väiksele pinnale;
▪ transportida söötasid vahelattu alati takistusteta, sest löövid on kõrvuti (joonised 5.47. ja 5.49);
▪ transportida söötasid vahelattu sobival ajal, sest sööt liigub konveieriga ühes suunas, välistades või-

maluse söödajääkide tekkeks: mis varem toodud see varem käideldud.

Joonis 5.47. Söötade hoiustamine vahelao kaldpõrandaga löövides, kaalumine segistis: 1 söödad kaldpõhja-
ga löövi liistkonveieril, 2  annustamiseks piidega trumlid, 3 segisti.

Joonis 5.47. 

2 

3 

1 
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Rõhtsal ja kaldpõhjaga löövidel on rida erisusi. Kaldpõhjaga löövide (joonised 5.47 ja 5.49)
▪ põhjakonveier tõstab materjali söödasegisti kohale, kus see piidega trumli vahendusel söödamassist 

rebitakse ja seejärel segistisse kukub ning seal kaalutakse;
▪ söödasegistit täidetakse korraga ühe söödaga, millest tulenevalt toimub söötade laadimine jadana;
▪ piidega trummel ei ole kavandatud pikkade, kuivade, tihedaks pakiks või rulliks pressitud söödakom-

ponentide käitlemiseks, mistõttu tuleb need enne kasutamist lahti lõigata või rebida.

Joonis 5.48. Kaldpõhjaga löövid, A – söötade pealelaadimine, B – söötade väljalaadimine.

A B

Joonis 5.49.

1 

3 

2 4 

5 

Joonis 5.49. Söötade hoiustamine vahelao rõhtpõrandaga löövides, kaalumine rõhtsal konveieril ja segistis: 
1 – söödad löövi liistkonveieril, 2 – annustamiseks ja peenestamiseks ketasnugade paar, 3 – löövide ees rõht-
ne ristkonveier, 4 – kaldpõhjaga konveier, 5 – segisti.

Joonis 5.50. Rõhtsad löövid: A – söötade pealelaadimine, B – söötade väljalaadimine, 1 – kahe ketasnoaga 
annustamise seade, 2 – piirdeks ohutust tagav kaitsevõrk, 3 – kaldenurgaga osa konveierist söötade jaoturis-
se laadimiseks, 4 – söödajaotursegisti, 5 – rõhtne konveieri osa söötade kaalumiseks ja hoidmiseks.

A B
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Rõhtsa põhjaga löövide (joon. 5.50)
▪ põhjakonveieri reverseerimine võimaldab sööta konveierile ladustada vahedeta, tihedalt, tagamaks 

sööda säilivusaja pikenemist ja löövi kasuliku pinna suurenemist;
▪ põhjakonveieri väljalaadimisepoolses otsas on materjali lõikamiseks sälknugade paar või kaks ke-

tasnuga, millega saab lõigata kõiki söötasid, muutes vajadusel lõigatava kihi paksust; lõigata täpselt 
ettenähtud massiga koguseid, jätkates uut lõikamist eelmise katkestuse kohalt ning jätta lõikepinna 
tihedaks ja ühtlaseks;

▪ põhjakonveier materjali ei tõsta, mistõttu on vaja täiendavat konveierit materjali söödasegistisse vii-
miseks;

▪ ristkonveier koosneb kahest, rõhtsast ja kaldpõhjaga osast, millest rõhtne osa on kaaludel, tagamaks 
jadamisi lisatud söötade kaalumist;

▪ ristkonveieri rõhtsale osale saab söötasid paigutada ja hoida seal kuni jaotursegisti valmistatud se-
gasööda loomadele jagamise lõpetab ning uue sööda laadimiseks tagasi pöördub, nii lühendatakse 
söödajaoturi ooteaega ja suurendatakse süsteemi kui terviku kogujõudlust;

▪ mõõtmeid arvestades on löövi pikkus kuni 9 m, laius ja materjali kõrgus kuni 2 m ning lubatud koor-
mus ca 5000 kg. Koostatakse kuni 8 lööviga süsteeme ja, teades söötade ööpäevaseid koguseid, võib 
arvutada, mitme päeva sööta on võimalik löövides hoida.

Vedelaid söödakomponente transporditakse torustiku ja pumpade vahendusel.
Segasöötade valmistamisel kaalutakse kõik segus olevad komponendid eraldi ehk jadamisi kas enne segis-

tisse laadimist või segistis, laadimisel. Komponentide kogused annustatakse ratsiooni põhjal, mida laadimisel 
jälgitakse, ja vajaliku massi saavutamisel laadimine lõpetatakse.

Segamine ja jaotamine. Automaatsöötmissüsteemide segistites kasutatakse erinevaid segamisseadiseid, 
kuid valdavalt on kasutusel üks või kaks püsttigu, millega sööta segatakse alates laadimisest kuni jaotamise-
ni. Sõltuvalt tootjast on söötade segamisel ja jaotamisel suuremad või väiksemad erisused, mille olulisus ei 
pruugi olla absoluutne, vaid sõltub ennekõike reaalsetest oludest. Rida tehnilisi lahendusi, nagu näiteks punk-
ri kallutamine segamise kestel, segisti käitamine ühes kohas paikse ajamiga, sööda segamine liistketi ja teoga 
jne on rakendust leidnud vaid vähestel juhtudel. Enimrakendatud söötade käitlemise variandid annustamisest 
jaotamiseni on esitatud joonisel 5.51. 

Jaotamisel kohendatakse ja lükatakse söötmisalal olev sööt loomadele lähemale teo, pöörleva silindriga 
või sahaga, mis on agregaadis jaotiga, või kasutatakse iseseisvat seadet.

Joonis 5.51. Söötade käitlemise variandid annustamisest jaotamiseni.
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5.6.7. Söötmise tehnoloogiaarvutus
Uue farmi või toimivasse farmi uuenduste kavandamisel leitakse tehnoloogiliste arvutustega söötmiseks op-
timaalseim tehniline lahendus, millega tagatakse kõikide loomade söötmine, vältides seejuures ressursside 
raiskamist. Arvutus peaks kulgema väiksemalt suuremale – loom, rühm, kari. Arvutusele eelnev arutelu kul-
geb suuremalt väiksemale, kaasates kõik söötmist mõjutavad tegurid.

Arutelul määratletakse märksõnad ja töökorralduslikud aspektid. Loomad, kellele on söötmiseks koosta-
tud sama ratsioon, moodustavad ühe söötmisrühma. Üks söötmistsükkel hõlmab kõiki söötmisrühmi, kelle-
le selle söötmistsükliga sööta jagatakse. Söötmistsüklite arv määratakse ööpäeva kohta. Tehniline lahendus 
ei taga loomade söötmist, kui automaatsöötmissüsteemi korral on kogu karja või kõikide söötmisrühmade 
söötmisaeg pikem kui 24 tundi või kui mehitatud seadmete ja masinate korral on see suurem kui määratud 
tööaeg. Ratsiooni kuuluvate söödakomponentide käitlemise aeg hoidlast söötmisalani või segasöödaks sega-
miseni arvutatakse seadmetest lähtuvalt iga komponendi kohta eraldi.

Arvutuste lähteandmeteks on:
 ▪ loomade arv ühes söötmisrühmas;
 ▪ rühma söödaratsioon;
 ▪ söötmisrühmade arv söötmistsüklis;
 ▪ söötmistsüklite arv ööpäevas;
 ▪ söötade füüsikalis-keemilised omadused;
 ▪ seadmete tehnilised andmed;
 ▪ töökorraldus farmis;
 ▪ söötmisega seonduv asendiplaan.

Karja ööpäevane söötmisaeg arvutatakse valemiga:

kus  ��  – laadimisaeg,
 �𝑡  – transpordiaeg,
 �� – segamisaeg,
 ��  – jaotamisaeg.

Kui tingimus �� ≤ 24 h on täitmata ehk ööpäevane söötmise aeg on enam kui 24 tundi, tuleb söötmise kor-
raldamises muudatusi teha või leida seda tingimust rahuldav automaatsöötmissüsteem.

Laadimisaeg arvutatakse valemiga:

kus  𝑛  – söötmistsüklite arv ööpäevas,
 ��𝑡  – laadimisaeg söötmistsüklis.

Söötmistsükli laadimisaeg ehk aeg, mille jooksul kõikide söötmisrühmade üheks söötmiskorraks määra-
tud sööt on laaditud, arvutatakse valemiga:

kus  �  – söötmisgruppide arv,
 ��𝑠  – segasööda laadimisaeg.

Ühe segasööda laadimisaeg arvutatakse valemiga:

kus  �  – söödakomponentide arv segasöödas,
 ���  – söödakomponendi laadimisaeg.

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗 , (5.5) 

 

  
 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.6) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.7) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.8) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙
,  (5.9) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗 , (5.5) 

 

  
 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.6) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.7) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.8) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙
,  (5.9) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗 , (5.5) 

 

  
 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.6) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.7) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.8) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙
,  (5.9) 

(5.5)

(5.6)

(5.7)

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗 , (5.5) 

 

  
 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.6) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.7) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.8) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙
,  (5.9) 

(5.8)
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Ühe söödakomponendi laadimisaeg arvutatakse valemiga:

kus  ��  – söödakomponendi mass,
 ��  – laaduri jõudlus söödakomponendi laadimisel.

Paralleelsete laadimiste korral, kus samaaegselt laaditakse mitme seadmega, arvestatakse laadimisajaks 
aega, mis algab esimese ja lõppeb viimase laadimisega.

Seadme tehnilistes andmetes esitatud laadimise jõudlus võib osutuda sarnaseks konkreetsetes tingimustes 
saadud tegeliku jõudlusega, kuid arvestades söötade füüsikaliste parameetrite suurt erisust, on nominaalne 
jõudlus ennekõike orienteeruv. Tegelik laadimisjõudlus on reeglina nominaalsest väiksem: ���  = ���𝑡 , kus �𝑡  
on aja kasutegur. Objektiivseima laadimisjõudluse saab vajadusel iga söödakomponendi laadimise kronomet-
reerimisel. 

Ühe söötmiskorra sööda koguse määramisel arvestatakse söötmisrühma vajaduse ning jaoti kasuliku mahu 
ja kandevõimega. Viimased on esitatud seadme tehnilistes andmetes.

Söötmisrühmale vajalik segasööda kogus söötmiskorral arvutatakse valemiga:

kus  ��  – loomale vajalik segasööda kogus söötmiskorral,
 �  – loomade arv söötmisrühmas.

Loomale vajalik segasööda kogus söötmiskorral arvutatakse valemiga:

kus  �  – söödakomponentide arv segasöödas,
 ��  – söödakomponendi mass.

Jaoti kasulik maht näitab segasööda kogust, mille puhul toimub tulemuslik ja kadudeta segamine ja/või 
transport. Kaod tulenevad segasööda valgumisest üle jaoti ääre. Jaoti kasulik maht on seotud segamisseadise 
asetuse ja söödakomponentide omadustega. Mida enam on ratsioonis põhku ja heina ning mida pikemad need 
või nende osised on, seda väiksem on jaoti kasulik maht. Piiriolukordades tuleb muudatuste tegemisel süs-
teemi seadistada vastavalt reaalsele olukorrale, et oleks täidetud tingimused vastavalt valemitele 5.12 ja 5.13.

kus  [��]  – jaoti kandevõime,
 �  – sööda puistemahu mass,
 𝑉� – jaoti kasulik maht.

Summaarne segasööda transpordiaeg ööpäevas arvutatakse valemiga:

kus  𝑠  – söötmistsüklite arv ööpäevas,
 ���  – transpordiaeg söötmistsüklis.

Segasööda transpordiaeg söötmistsüklis arvutatakse valemiga:

kus  � – söötmisrühmade arv söötmistsüklis,
 ���  – transpordiaeg ühe söötmisrühma söötmisel ühes söötmistsüklis.

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ,  (5.10) 

 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.11) 

 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 ≤ �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�,  (5.12) 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟
𝛾𝛾𝛾𝛾
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗,  (5.13) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.14) 
 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ,  (5.10) 

 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.11) 

 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 ≤ �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�,  (5.12) 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟
𝛾𝛾𝛾𝛾
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗,  (5.13) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.14) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.15) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 ,  (5.16) 

 

 
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�
  (5.17) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠,  (5.18) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑠𝑠∙𝑢𝑢𝑢𝑢∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣
,  (5.19) 

 

(5.12)

(5.14)

(5.15)

(5.13)

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗 , (5.5) 

 

  
 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.6) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.7) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , (5.8) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑙𝑙𝑙𝑙
,  (5.9) (5.9)

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ,  (5.10) 

 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.11) 

 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 ≤ �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�,  (5.12) 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟
𝛾𝛾𝛾𝛾
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗,  (5.13) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.14) 
 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ 𝑧𝑧𝑧𝑧 ,  (5.10) 

 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.11) 

 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 ≤ �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�,  (5.12) 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟
𝛾𝛾𝛾𝛾
≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗,  (5.13) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.14) 
 

(5.10)

(5.11)
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Segasööda transpordiaeg ühe söötmisrühma söötmisel ühes söötmistsüklis arvutatakse valemiga:

kus  �� – jaoti liikumiskiirus,
 ��  – transportraja pikkus söötmisrühma sööda transpordil ilma sööda jaotamiseta,
 �� – kordussõitude arv (valem 5.17), mis leitakse vastavalt seostele 5.10, 5.12 ja 5.13.

Kui segamine toimub laadimiste ja transpordi ajal, siis selleks kuluvat aega eraldi ei arvestata. Valdavalt 
see nii ongi. Kui aga segamine toimub paikse ajamiga ja teisi toiminguid samal ajal ei ole, siis segamiseaeg 
leitakse seosest:

Segasööda jaotamise aeg arvutatakse valemiga:

kus  �� – segasööda väljalaadimise jõudlus.

Vasikate söötmine
Piimatootmises on lehmvasikas tulevane piimalehm, keda soovitakse varakult lüpsma ja kellelt oodatakse 
palju piima. Noorlooma õigeaegse lüpsma tulemise eelduseks on tulevase lüpsilehma varane seemendus. 
Noorlooma seemendamiseks peab tema kehamass olema vajalikul tasemel ja see võib tõugude lõikes olla 
küllalki erinev. Vajaliku kasvuintensiivsuse saavutamiseks on oluline õige söötmise korraldus vasika esimes-
test elupäevadest alates. Hästi söödetud vasikas on ka parema tervisega ja haigustele vastupidavam. Vasikate 
söötmise olulised lähtekohad on reguleeritud seadusandlusega.

Vasikate söötmisel on soovitatav arvestada vasikate loomuliku söömisega, s.t imemisega vahetult lehma 
udarast, tagamaks oodatud juurdekasvu ja head tervist. Terve vasika imemisrefleks ja enda püstiajamine toi-
muvad peale sündi esimese poole tunni kestel. Vastsündinult imeb vasikas kuni pool tundi, 1,5…2,5 liitrit 
kehasooja ternespiima /kolostrum, ternes, calf colostrum/. Imemisel hoiab vasikas pead üleval, tagades sellise 
asendiga piima sattumise libedikku. Imedes teeb vasikas pause, millest tulenevalt on piimavool katkendlik. 
Pea püstiasend ja katkendlik piimavool soodustavad piima kalgendumist ja seedimist.

Esimestel päevadel peale poegimist on ternespiimas oluliselt rohkem antikehi, valke, mineraalaineid ja 
rasvu, värvuselt on see kollakas ja tavapiimast viskoossem. Kõige enam antikehi on piimas vahetult peale 
poegimist, kuid nende kontsentratsioon hakkab kohe ka vähenema. Lisaks eelnevale väheneb ka antikehade 
imendumine, mis on samuti suurim just peale vasika sündi. Ternespiim on vasikatele esimese söödana asen-
damatu, kuna vastsündinud vasikal puudub immuunsus ja kõik vajalikud antikehad saab ta ternespiimast. 
Seega peab vasikas esmast ternespiima saama võimalikult kiiresti kas lehma nisast, tehisnisast või sondiga, 
soovitatavalt kolm või neli korda ööpäevas. Seadusandluse kohaselt:

„Vasikas peab saama ternespiima võimalikult kiiresti sündimise järel, vähemalt esimese kuue elutunni 
jooksul. Juhul kui kasutatakse ternespiima, mis pärineb teisest ettevõttest, kus tegeletakse loomapidamisega, 
tuleb ternespiim võimaliku nakkusohu vältimiseks asjakohaselt töödelda.“

Vasikaid võib sööta ternespiimaga 4…5 päeva, 3 või 4 korda päevas, jagades päevase piimakoguse võrd-
selt söötmiskordadele. Joodetav piim peab olema 37…400 C soe. Söötmine võiks toimuda samadel aegadel. 
Ternespiima saab vajadusel hoiustada sügavkülmutatuna. Külma ternespiima soojendamiseks lisatud soe vesi 
muudab selle koostisosade algset kontsentratsiooni ja sellega piima kui sööda ja immuunsuse toetaja toimi-
mise efektiivsust.

Ternespiimalt võib tavapiimale või piimaasendajale üle minna vasika 4. või 5. elupäeval. Praktikas min-
nakse üle ka varem. Ternespiima perioodi lõppedes joodetakse vasikale 2…3 korda ööpäevas kehasooja täis-
piima, töödeldud piima või piimaasendajat, kus valikut mõjutab sageli piima kokkuostuhind ja söötmise käe-
pärasus, mis on olulises seoses konkreetse ettevõtte tavadega. Seadusandluse kohaselt:

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.15) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 ,  (5.16) 

 

 
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�
  (5.17) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠,  (5.18) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑠𝑠∙𝑢𝑢𝑢𝑢∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣
,  (5.19) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.15) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 ,  (5.16) 

 

 
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�
  (5.17) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠,  (5.18) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑠𝑠∙𝑢𝑢𝑢𝑢∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣
,  (5.19) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.15) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 ,  (5.16) 

 

 
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�
  (5.17) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠,  (5.18) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑠𝑠∙𝑢𝑢𝑢𝑢∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣
,  (5.19) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,  (5.15) 
 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 ,  (5.16) 

 

 
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗�
  (5.17) 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠,  (5.18) 

 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑠𝑠∙𝑢𝑢𝑢𝑢∙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣
,  (5.19) 

 

(5.16)

(5.17)

(5.18)

(5.19)
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„Vasikaid tuleb sööta vähemalt kaks korda päevas. Kui vasikad on ühissulus ja neid ei söödeta vabalt ega 
automaatsel söötmismeetodil, siis peavad kõik vasikad pääsema sööma samaaegselt.“ 

Uuringute tulemused näitavad, et kahe söötmiskorraga kaasnev kahjum seostub hilisema poegimise ja 
väiksema piimatoodanguga. Piimsöötadest peaks loobuma alates vasika 8. elunädalast. Pärast kümnendat 
elunädalat takistab piimsöötade andmine vasika eesmao arengut, mis seondub tulevase piimalehma suurema 
toodanguga. Vähendades vasikale antava vedelsööda kogust, sööb ta enam kuivsööta.

Loomulikul viisil ehk lehma nisast piima imemist kaasaegses piimatootmises reeglina ei rakendata. Olu-
liseks põhjuseks on soov vältida võimalike haigustekitajate kandumist vasikatele ja samuti puudub sellisel 
juhul ülevaade imetud piima kogusest. Korralikult puhastatud tehisnisaga /lutt, Calf teat/ saab haiguste levi-
kut minimeerida. Tehisnisa võib olla kinnitatud pudeli, ämbri (joonis 5.52.) või mõne suurema mahuti /vasika 
piimasöötur, calf feeder/ külge, kus viimasel juhul võib nisasid olla mitmeid, jootmaks mitut vasikat korraga. 
Tehisnisa kõrgus vasika seisutasandist võiks olla ca pool meetrit. Pudeli või ämbri riputamiseks erinevate pii-
rete külge valmistatakse spetsiaalseid kandureid /hoidik, bottle holder/. Madalamalt joomine ei ole vasikale 
loomulik. Tehisnisata ämbrist joob vasikas pead allapoole hoides suurte sõõmudega ning osa joodud piimast 
võib sattuda ka vatsa, kus piim roiskub, mille tulemuseks võib olla kõhulahtisus. Pudelist jootmisel on töö-
ajakulu suur, kuid joodud piima kogus ja vasika asend on jootmisel hästi kontrollitavad. Pealt lahtise nõuga 
jootmisel tuleb arvestada selles oleva piima kiire jahtumisega. Sondiga /söögitorusond, stomach tube a calf/
söötmist kasutatakse probleemsete vasikate korral ja see nõuab söötjalt teadmisi ja kogemust. 

Joonis 5.52. Tehisnisaga ämber vasikate söötmiseks.

Piimaasendaja /piimapulber, calf milk powder, calf milk replacer/powder/ kuivsegu pakendil ja/või toote 
kasutusjuhendil on esitatud üldine teave: keemiline koostis ja toitefaktorite sisaldus, jootmissegu valmista-
mise juhend ja vastavalt vahendajale lisana ka söötmisskeem. Jootmissegu valmistamiseks tuleb teada kasu-
tatava vee optimaalset temperatuuri ja kuivsegu kogust vee kohta. Jootmissegu saab valmistada käsitsi või 
seadmega. Praktikas valmistatakse seda käsitsi pigem kuni nädalavanustele vasikatele ja sedagi väikestes ko-
gustes. Sellisel juhul piisab segamismahutist, segamise vahendist /vispel, mikser/ ja soovitatavalt pika otsi-
kuga termomeetrist. Valmis segu viiakse vasikatele ämbri või pudeliga, mis riputatakse näiteks sõime piirde 
külge või hoitakse käes. Esmase söötmise korral hoitakse pudelit sageli käes, kuna sel juhul on vasikast ja 
tema söömisest parem ülevaade.

Vanemate vasikate ja arvukama noorkarja vedelsöödaga söötmiseks kasutatakse selle käsitsi valmistamise 
asemel pigem seadmeid. Söötmisseadmeid on paikseid   /vasikasöötur, tehis- või robotamm, calf feeders/ ja 
liikuvaid /piimatakso, vedelsöödajaotur, milk taxi/ (joonis 5.53) ning nendega võib vasikaid sööta, sööta val-
mistada ja transportida seda söötmiskohale. Nendega täidetavate tööülesannete ja automatiseerituse tase on 
erinev, vastamaks kasutajate soovidele, oskustele ja võimalustele. Oluline on teada nii võimalikke valikuid 
kui antud farmi vajadusi ja võimalusi. Näiteks kui vasikate söötmisel piima ei kasutata, puudub vajadus vas-
tavate käitlusseadiste soetamiseks. Söötmisseadmed võivad

▪ annustada vedelaid ja pulbrilisi komponente;
▪ soojendada ja hoida söödasegu vajalikku temperatuuri;
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 ▪ komponente segada;
 ▪ pumbata söödasegu tehisnisani;
 ▪ seadistada söödasegu vooluintensiivsust;
 ▪ loputada ja pesta seadme söödaga kokku puutuvad osad;
 ▪ identifitseerida vasikaid;
 ▪ registreerida iga vasika söömise korrad ja kiirused;
 ▪ analüüsida ja töödelda söötmisskeeme;
 ▪ siduda söödud kuivsööda koguse väljastatava vedelsööda kogusega.

Joonis 5.53. Liikuv seade vasikate vedelsöödaga söötmiseks. A – vasikate vedelsööda liikuv söötmisseade, 
B – vasikate individuaalne söötmine, C – vasikate rühmiti söötmine. 1 – vasikate söödanõude vedelsöödaga 
täitmise voolik konsoolil, 2 –vasika söödanõu, 3 – kõrvamärk vasika identifitseerimiseks, 4 – vasika seisuta-
sand, 5 – seadme juhtpaneel, 6 – seadmekorpus.

Liikuva söötmisseadme korpuses on tühjenduskraaniga vedelsööda mahuti, vedelsööda pump ajamiga, 
veeühenduse liitmik ja energiaallikas. Seadmetel võib olla statsionaarne segisti, ajam seadme liikumise käi-
tamiseks, tehniline lahendus, võimaldamaks väljutada määratud söödakoguseid, segusööda soojendit juhtiv 
temperatuuriandur, reguleeritav konsool täiteotsiku kinnitamiseks ning ringpesu võimaldav täiteotsiku ühen-
dussõlm.

Vasikate automaatsed sööturid (joonis 5.54) võimaldavad igale sööma tulnud vasikale vastavalt tema sööt-
misskeemile segada õige temperatuuri, koguse ja koostisega sööt, arvestada söömise kordi ja intensiivsust. 
Võimalik on kasutada nii täis- kui töödeldud piima, piimaasendaja kuivsegu või neid koos samas söödasegus. 
Kindlustamaks igale vasikale määratud koguse saamist, võib vastavalt andmehõivele kasutada vasikate liiku-
mise juhtimiseks piirdeid ja väravaid. Igal vasikal on transponder tema identifitseerimiseks. Andmetöötluseks 
vajalik info salvestatakse andmebaasis.

Andurite ülesandeks on mõõta vee temperatuuri ja vee kogust, piima temperatuuri ja piima kogust, pul-
bersööda kogust, vedelsööda temperatuuri ja vedelsööda kogust, vedelsööda vooluintensiivsust vasika ime-
misel ja söödud sööda kogust. Andmehõive analüüsi tulemusel juhitakse täiturite, nagu ventiilid, magnetkla-
pid, soojendid, ja ajamite tööd, tagamaks kõigi vasikate ettenähtud söötmine ja seadme puhastamine. Samuti 
salvestatakse andmebaasi iga vasika söömiskorrad, söödud kogused ja imemise kiirus. Tasub arvestada vasi-
kate õppimisvõimega. Nähes teiste vasikate tegutsemist joomisel ja söömisel, on vasika harjumine olukorra-
ga sujuvam ja kiirem. Arvestades vasikate erinevust ja soovides kõigi head juurdekasvu, peab neid seejuures 
siiski ka jälgima ja vajadusel abistama või õpetama.
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Keskkonna temperatuur mõjutab oluliselt vasikate söömust ja kasvu. Vastsündinud vasika energiakulu 
enda keha soojendamiseks või jahutamiseks on vähim temperatuurivahemikus +10…23°C, mida loetakse 
vastsündinud vasikale termoneutraalseks e termokomfordi tsooniks. Ühe kuu vanuselt on vasika keha soojen-
damise ja jahutamise energiakulu vähim temperatuurivahemikus 0…23°C. Lisaks temperatuurile sõltub ener-
giakulu õhu suhtelisest niiskusest ja liikumiskiirusest. Niiske ja tuuline keskkond suurendab oluliselt soo-
juskadu ja seega ka vasika energiatarbimist. Õhu temperatuur, suhteline niiskus ja liikumiskiirus avaldavad 
olulist mõju vasikate söömusele, millega tuleb arvestada vasikate söötmise planeerimisel.

Joogivesi peab vasikale olema tagatud esimesest päevast pärast sündi ja nii jooginõu kui vesi peavad ole-
ma puhtad. Joogivee temperatuur peaks olema vähemalt 10°C. Alguses joob vasikas vett vähe, kuni 2 liitrit 
päevas, teisest nädalast kuni 3 liitrit ja 10. nädalast 6 liitrit päevas. Vee puudumisel söövad vasikad kuivsöö-
tasid, nagu hein ja startersöödad, oluliselt vähem.

Sündides on vasikal neljaosaline eesmagu, millest libedik moodustab ligikaudu 60%, kuid piima andvaks 
lüpsilehmaks arenedes on libediku osaks jäänud vaid ca 8%. Vasika seedeorganite kiiret arengut soodustab 
spetsiaalselt selleks valmistatud, sobiva toitefaktorite sisaldusega startersööda /calf starter/ ja heina andmine 
isujärgselt (ad libitum). Nende söötmisega võib alustada juba vasika esimesel elunädalal. Jahuna või granu-
leeritud startersöödad valmistatakse ja pakendatakse vasikatele vanuse järgi. Pakendil on esitatud kasutatud 
lähtematerjalid, sööda koostis ja vastavalt vasika vanusele soovituslik päevakogus. Startersöötasid antakse 
vasikatele allpool asuvast nõust või künast või ka pea kõrgusel asetsevast pudelist, millega võimaldatakse va-
sikale kõige loomulikumat söömise asendit. Hein peab olema puitumata, rohekat värvi, peenekõrreline ja hea 
lõhnaga. Kvaliteetset kuivemat silo võib vasikatele anda paari kuu vanuselt. 

Vasikate sõmerjad söödad ja vesi võivad olla pealt avatud nõudes, milleks sobivad ämbrid, heina on 
käepärane hoida korvis (joonis 5.55). Üksiksulus peab vasikal olema kaks anumat, nii veele kui sõmerale 
söödale. Sulu piirdele kinnitatud heinaga korvile pääsevad juurde kahe sulu vasikad. Üksiksulg peab olema 
piisavalt avar ja läbipaistvate piiretega. Vasika üksiksulus hoidmise kestus ei tohi ületada optimaalset. Sea-
dusandluse kohaselt:

„Vasika üksiksulu laius peab olema vähemalt võrdne vasika turjakõrgusega ja pikkus vähemalt võrdne 
1,1-kordse vasika pikkusega, mõõdetuna nina tipust sabajuureni.“

„Vasikat ei tohi pidada üksiksulus, kui ta on üle 8 nädala vanune, välja arvatud veterinaararsti ettekirju-
tusel seoses looma tervisliku seisundiga.“

„Vasika üksiksulul, välja arvatud haigete loomade eraldamiseks kasutatavad sulud, ei tohi olla umbseid 
vaheseinu. Seintes peavad olema avad, mis võimaldavad loomadel üksteist näha ja tunda.“

Joonis 5.54. 
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Joonis 5.54. Paikne vedelsöödaautomaat vasikate söötmiseks. 1 – isevoolu takistav tehisnisa, 2 – antenn va-
sika identifi tseerimiseks, 3 – vedelsööda annusti, 4 – vedelsööda segisti, 5 – mahuti vedelsööda valmistami-
seks, 6 – vee annusti, 7 – vee soojendi, 8 – pulbersööda annusti, 9 – pulbersööda mahuti, 10 – piima soojen-
di, 11 – piima annusti, 12 – andurid, 13 – andmehõive.
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Joonis 5.55. Võimalik lahendus vasikate söötmiseks. 
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5.7. Masinlüps

Arvo Leola

5.7.1. Piim. Piima teke, eritumine ja kvaliteet
Piim on eelkõige imetajate vastsündinud järglaste toit, mida toodavad nende emade piimanäär-
med. Kuna piim sisaldab praktiliselt kõiki elusrakkude ehitamiseks ja funktsioneerimiseks vajalik-
ke aineid, on see imikutele põhiline ja piisav toit enne seda, kui nad suudavad seedida mitmekesise-
mat toitu. Olekult on piim valge või kergelt kollakas bioloogiline vedelik, emulsioon, mis koosneb 
suuremalt jaolt (ca 87%) veest ja sisaldab rasva, valku, süsivesikuid, vitamiine ja mikroelemente. Piima- 
rasv on piima kõige kõikuvam koostisosa. Et rasv piima veefaasis ei lahustu, võtavad rasvaosakesed juba 
näärmerakkudes keraja kuju. Lüpsisoojas piimas on rasv emulsioonina. Piimarasva sünteesil on olulisteks 
lähteaineteks vatsast pärinevad lenduvad rasvhapped. Glütseriin kui rasva lähteaine pärineb osaliselt verest, 
osalt moodustub glükoosist. Piimavalkudest sünteesitakse piimanäärmeis kaseiin, albumiin ja globuliin. 
Nende sünteesi lähteaineteks on vere aminohapped. Otseselt kanduvad verest piima immuunglobuliinid ning 
vereseerumi albumiin. Piimasuhkur ehk laktoos on piima spetsiifiline ja stabiilne süsivesikuline komponent. 
Laktoosi lähteaineks on vere glükoos. Vitamiinid ei teki piimanäärmes. Nad imenduvad piima vahetult arte-
riaalsest verest.

Täisväärtusliku, ka inimestele sobiva koostise tõttu on piima hakatud kasutama imikute ja täiskasvanute 
joogiks ja paljude toodete valmistamiseks. Oluline toiduaine igas vanuses inimesele. Eestis toodetakse inim-
toiduks valdavalt lehmapiima, aga väikestes kogustes ka kitse- ja lambapiima. 2020. aastal toodeti meil ca 
850 000 tonni lehmapiima, millest ca 20% läks joogiks, 30% kooreks, 30% juustuks ja ülejäänud osa muu-
deks piimatoodeteks. Kitsepiima toodeti samal aastal ca 700 tonni, sellest 200 tonni läks juustuks. Lambapii-
ma aastakogused on meil tagasihoidlikud – 50…60 tonni. Mujal maades on inimtoiduna hinnatud ka hobuse 
ja kaameli piim.

Vaikimisi mõeldakse selles õpikus sõna „piim“ all lehmapiima. Seejuures on piima teke, lüpsi füsioloogia 
ja ka lüpsimasinate tööpõhimõte ning tehniline lahendus sarnased nii lehmadel, lammastel kui kitsedel.

Piima teke
Piim tekib udaras pidevalt, kuni lehm lakeerib ehk piima annab. Piima teke piimanäärmetes ei ole lihtne se-
lekteeriv filtratsioon, vaid keerukas süntees. Selle tulemus sõltub suuresti udara verevarustusest ning lähteai-
nete kvaliteedist ja hulgast. Piima sünteesil osaleb kogu lehma organism. Udara talitluse võib jagada kaheks: 
piima teke ehk sekretsioon ja väljutamine ehk ejektsioon. 

Udar on mäletsejaliste ja hobuste piimanäärmete kogumik, mis on talitlusvõimeline ainult emasloomadel. 
Udara talitlus ehk laktatsioon algab koos sünnitamisega (poegimisega) ja vaibub järglase imemisperioodi 
lõppedes. Pikaaegse aretustöö tulemusel on lehma udara kujus toimunud muutused ja laktatsioon arenenud 
pikemaks, kui see on vajalik vasikale. Udar on nahamoodustis, mis jaguneb pikuti kaheks sümmeetriliseks 
pooleks, väliseks katteks on peente karvadega kaetud lii kuv nahk. Udar kinnitub kandesideme abil lehma 
kõhuseinale ning koosneb neljast väliselt liitunud osast, mida nimetatakse udaraveeranditeks.

Sisemiselt talitluselt on udaraveerandid iseseisvad ning iga veerand lõppeb nisa ehk imetiga. Udar (joonis 
5.56) on keerukas organ, sest näiteks ühte liitrit piima mahutavate näärmete pind on ligikaudu 30 m2. Teadla-
sed on teinud palju udara ehituse ja talitluse tundmaõppimiseks, aga siiski on selles ka täna palju vastuolulist 
ja kaemuslikku.

Udar koosneb näärme-, side- ja rasvkoest. Piim tekib näärmekoes, side- ning rasvkude on toeks ja kait-
seks. Näärmekoe piima tootev algosa on alveool. Selle munaja kujuga õõnsa moodustise läbimõõt on ligi-
kaudu 0,05…0,35 mm. Tema seinas on kiht näärmerakke. Alveool on ümbritsetud kapillaarveresoontega ning 
kaetud kokkutõmbuvate korvrakkudega. Et toota üheks lüpsikorraks 10…15 liitrit piima, on udaras miljoneid 
alveoole. Need koonduvad 150…250 kaupa sagarikesse. Alveoolid avanevad viimajuhadesse, mis omavahel 
ühinedes moodustavad sagarikevahelisi piimakanaleid. Piimakanalid ühinevad suurteks, 2…4 mm läbimõõ-
duga piimajuhadeks. Neid on igas veerandis 9…12 ja nad suubuvad näärmeastikusse ehk -kambrisse ehk 
-tsisterni. Nisa on silinderjas, tema tipus asuvat nisakanalit ehk -juha ümbritseb silelihaskiududest moodustu-
nud rõngjas sulgurlihas ehk sfinkter. Nisakambri ja näärmekambri liitekohta ahendab ringkurd. 

Valminud piim täidab kõigepealt alveoolid, seejärel valgub näärmeastikusse ja nisasse. Piima nisast välja-
voolamist tõkestab nisajuha avaust kokku tõmbav sulgurlihas. Piima kogunedes suureneb udarasisene rõhk ja 



138 Veisefarmid

Piima eritumine
Udara võib piimatootmise seisukohalt jagada ülemiseks ja alumiseks osaks. Ülemises, peamiselt näärmekoes, 
tekib piim. Alumises, peamiselt nisas ja näärmeastikus ning suurtes piimajuhades seisab valmis piim. Alumi-
ses osas on ligikaudu 1/3 kogu udaras olevast piimast, mis sõltuvalt udarast on 5…10 liitrit. Selle piima uda-
rast väljutamiseks piisab nisajuha avamisest. Suurem osa piimast püsib aga peamiselt kapillaarjõudude mõjul 
alveoolides ja viimajuhades. Sealt saab piima välja ainult siis, kui lehm sõõrdub. See on tegevus, mille tu-
lemusel alveoole ja viimajuhasid ümbritsevad korvrakud tõmbuvad kokku. Sõõrdumise (joonis 5.56 ja 5.57) 
retseptoorseks väljaks on udara ja nisade piirkond. Ärritused kaasnevad puudutuse, nisade puhastamise, eell-
üpsiga. Tekkinud närviimpulsid kanduvad närvikiude pidi seljaajju, sealt edasi peaaju tagasagarasse. Erutuse 
tagajärjel väljub sealt vereringesse hormoon oksütotsiin. Arteriaalse vere kaudu jõuab oksütotsiin piimanäär-
me alveoolidesse ning selle mõjul tõmbuvad neid ümbritsevad korvrakud kokku. Kokkusurutud alveoolidest 
ja viimajuhadest valgub piim piimajuhadesse ning edasi alla näärmeastikusse ja nisasse. Sealt on see võima-
lik nisakanalit avades väljutada. Lehm ei ole ise võimeline piima udarast väljutama. Seda peab tegema asjast 
huvitatu: vasikas, inimene või inimese tahet täitev masin. Sõõrdunud lehma iseloomustab kõvaks muutunud 
udar, mis on signaaliks, et lehm on lüpsiks valmis. Sõõrdumisele mõjuvad lisaks udara poolt vastuvõetava-
tele ärritustele soodustavalt ka teised masinlüpsile eelnevad ja lehmale meeldivad toimingud: vaakumpumba 
töölehakkamise heli ja teised lüpsi ettevalmistavad toimingud. Arvamused sellest, kas lüpsi ajal antav sööt 
aitab sõõrdumisele kaasa või pärsib, lähevad lahku. Platsillüpsil lehmadele valdavalt süüa ei anta. Lattertüü-
pi automaatlüpsiseadmetes /lüpsirobotites/ antakse nn peibutussööta, millel arvatakse vabalüpsi korral olevat 
lehma liikuma panev jõud. Arvatakse, et sööta nosiv rahulolev lehm sõõrdub paremini. Sõõrdumise füsioloo-
gia tundmine on väga oluline lüpsimasinate konstrueerimisel ja nende kasutamisel. Ejektsioonirefl eksi pei-
teperiood kestab 0,5…1,5 minutit ja aktiivne periood 5…7 minutit. Selle aja jooksul kaotab veres ringlev 
oksütotsiin neerusid ja maksa läbides oma toime. Sõõrdumisele mõjuvad pidurdavalt ebameeldivad aistingud: 
valu, hirm, ülekohus, kõrvalekalded tavalisest elurütmist jms. Eristatakse keskset (tsentraalset) ja piirdelist 
(perifeerset) pidurdust. Keskse pidurduse korral, mida kutsuvad esile ebatavalised ärritajad, tekivad närvi-
süsteemi häired, mis takistavad oksütotsiini eritumist. Piirdelist ejektsioonipidurdust põhjustab neerupealiste 
hormoon adrenaliin, mis paiskub verre tugevate ärrituste (valu, hirm) tagajärjel. Adrenaliini mõjul ahenevad 
udara veresooned ja oksütotsiini pääs kokkutõmbuvatesse korvrakkudesse on takistatud.

Kokkuvõtlikult: suurema osa udaras oleva piima, ligikaudu 70…80%, kättesaamine sõltub lehma lüp-
siprotsessi kaasamise oskusest lüpsja ja lüpsimasina poolt.

Joonis 5.56. Udara ehitus A, skeem B, alveool suurenduses C: 1 – udaraarter, 2 – udaraveen, 3 – alveooli-
sagarik, 4 – alveool, 5 – näärmerakud, 6 – korvrakud, 7 – kapillaar, 8 – näärmeastik, 9 – ringkurd, 10 – nisa-
astik, 11 – rõngaslihas, 12 – nisajuha, 13  närvilõpmed, 14 – piimajuha, 15 – alveooli valendik, 16 – viima-
juha, Uv – udaraveerand, Ne – neerud, Sü – süda, Sa – seljaaju, Pa – peaaju, K – kuulmine, N – nägemine, 
H – haistmine.

Joonis 5.56.
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võib kõrgetoodangulistel lehmadel enne järjekordset lüpsi hakata pidurdama piima teket. Nõrgema sulgurli-
hase või selle vigastuse korral võib avaneda nisajuha ning piim hakkab välja tilkuma.
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Piima kvaliteet 
Piim on loomakasvatuse üks põhitoodang, mille tootmises sisaldub kokkuvõtlikult suur osa kogu põlluma-
jandusest. Eestis on kõik eeldused selleks, et toota ja töödelda piima konkurentsivõimeliselt. Tegu on väär-
tusliku toiduainega, ühega vähestest loomakasvatussaadustest, mida saab kasutada toiduks kohe peale valmi-
mist, toorelt, töötlemata. Seetõttu on oluline kvaliteedi, eelkõige puhtuse ja ohutuse tagamine. Kehtestatud on 
ranged kvaliteedinõuded piima tootmisele, säilitamisele, töötlemisele ning turustamisele. Osa nendest kehtib 
heade tavadena, tähtsamad on kirjutatud seadustesse. 

Piima kvaliteet, Riigi Teataja

Tabelis 5.15 on esitatud kokkuostetava toorpiima riiklikult sätestatud jagunemine klassidesse vastavalt 
bakterite ehk mikroorganismide ja somaatiliste ehk keharakkude sisaldusele ning lisatud kokkuostetud piima 
jaotus. Kvaliteedist ja koostisest sõltub piima kokkuostuhind.

Tabel 5.15. Piima kvaliteediklassid
Mikro-organismide 

arv ml-s
Somaatiliste  

rakkude arv ml-s 2020 2007
Eliit Väga hea ≤ 50 000 ≤ 300 000 53,0
Kõrgem Hea ≤ 100 000 ≤ 400 000 44,0

I Rahuldav ≤ 200 000 ≤ 600 000

II Mitterahuldav > 200 000 > 600 000

Kokkuost aastatel, %

99,9

0,1 3,0

Joonis 5.57. Sõõrdumine: A – ärrituse tee, B – täitunud alveool, D – kokkusurutud alveool.

Aastate jooksul on toorpiima kvaliteet Eestis tugevasti paranenud, mis on tingitud eelkõige sellest, et lüp-
siseadmed on muutunud kvaliteetsemaks ning väiketootjate osatähtsus piimatootjate hulgas on vähenenud. 

Kvaliteedi ja koostisosade kindlakstegemiseks kasutatakse laboratoorseid analüüse, mille käigus määra-
takse toorpiima valgu- ja rasvasisaldus, külmumistäpp, somaatiliste rakkude ja mikroorganismide arv ning 
antibiootiliste jääkainete sisaldumine. Kvaliteedi tagamine saab alguse juba piimatootmise protsessi algusest 
ning peab kestma selle lõpuni. Kvaliteetne piim peab olema jääkainete ja kõrvaliste osiste vaba ning kõrva-
lekalleteta. Kindlasti ei tohi piim olla ebameeldiva maitse või lõhnaga. Samuti ei tohi seal leiduda jääke ravi-
mitest ja puhastusvahenditest. Mikroorganismide arv on oluline kvaliteedinäitaja ning see on üheks aluseks 
piima jagamisel kvaliteediklassidesse. Töötlejad, kes toorpiima kokku ostavad, peavad kvaliteeti väga oluli-
seks, kuna hügieeniliselt puhas piim on aluseks, et töötleja saab kasutada kokku ostetud piima sihipäraselt.

Piima omadused kujunevad välja põhiliselt selle valmimisel (joonis 5.58). Kvaliteetse piima saamiseks on 
olulised hea sööt, tubli ja terve lehm ning tema korralikud elu- ja töötingimused. Kuna piim on õrn, välistele 
mõjudele väga vastuvõtlik, võivad selle omadused suuresti muutuda juba lüpsil, peale udarast väljumist ja 
enne jahutisse jõudmist. Seda kahjuks kvaliteedi halvenemise suunas. Selle vältimiseks on oluline lüpsil osa-
levate lülide toimimise kvaliteet. 

KvaliteetKvaliteediklass
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Joonis 5.58. 

SÖÖTADE JA VEE ETTEANDMINE
SISEKLIIMA, HÜGIEEN
LEHMADE ELUTINGIMUSED JA KOHTLEMINE

BIOLOOGILISED OMADUSED
FÜSIOLOOGILISED OMADUSED
MOTIVATSIOON

SEKRETSIOONIVÕIME
TERVIS

KONSTRUKTSIOONIPARAMEETRID
TÖÖPARAMEETRID
TEHNOSEISUND
KASUTAMINE

MAITSE
KOOSTIS
OHUTUS

LEHM

ÕHK, VESI, VALGUS, SOOJUS, SÖÖDAD
VÄLI

LAUT

UDAR

LÜPSISEADE

LEHMA KOHTLEMINE
MASINA KÄSITSEMINE

LÜPSJA

PIIM

TOORPIIM

Käesolevas jaotises on peatähelepanu pööratud joonisel 5.58 katkendlikku ovaali haaratud osale, sest täh-
tis on suurte kulutustega valminud piim lehma udarast välja võtta nii, et piim säiliks tervena ja ka lehm jääks 
terveks. Tähtis on ka selle juures toimetava inimese rahulolu. 

Lüpsitehnikaga seostades on piima kvaliteedinäitajatest olulisemad bakterite ja somaatiliste rakkude arv 
ning külmumistäpp.

▪ Bakterite /mikroorganismide/ arvu suurenemine võib anda märku lüpsiseadme piimaliini ebapiisa-
vast puhastusest või hooletusest udara (nisade) lüpsieelsel puhastamisel. 

▪ Somaatiliste ehk keharakkude arvu kasv viitab eelkõige udara haigestumisele, aga võib olla mär-
guandeks lüpsimasina või lüpsja ebakorrektsest tööst. Viimase hulgas on kõige ohtlikum „tühilüps“. 

▪ Külmumistäpi alanemine viitab nn võõra vee sattumisele piima. Põhjustajaks võib olla puhastussea-
de või pahatahtlik inimene.

Targad lüpsiseadmed määravad reaalajas lisaks kvantiteedinäitajatele mitmeid piima omadusi (elektri-
juhtivus, veresisaldus, temperatuur jms). See on oluline teave, et kiiresti sekkuda piimatootmise tõhusamaks 
korraldamiseks.

Märksõnad, millele edasises, piima kvaliteeti silmas pidades keskendume, on:
▪ Masin: konstruktsiooniparameetrid, tööparameetrid, tehnoseisund, kasutamine.
▪ Inimene: lehma kohtlemine, masina käsitsemine.
▪ Lehm: bioloogilised omadused, füsioloogilised omadused, motivatsioon.
▪ Piim: maitse, koostis, ohutus.

Joonis 5.58. Piima kvaliteedi kujunemine.
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5.7.2. Masinlüpsi ajalugu ja iseärasused

Masinlüpsi ajalugu
Bioloogiliselt toimub piima väljutamine udarast, kui vasikas imeb. Nimetatakse ju nisa ka imetiks. Vasika 
toimetamine käivitab emas kõik sõõrdumiseks vajalikud protsessid. Lüps /lüpsmine/ on kolmandate sub-
jektide sekkumine piima eritusse. Seda kas inimese, inimese ja masina või ainult masina poolt. Siit ka 
terminid: käsitsilüps ja masinlüps. Käsitsilüpsil toimetab ainult inimene, masinlüpsil toimetab masin koos 
inimesega või üksi.

Kui inimesed hakkasid piima suurel hulgal toiduks tarvitama, siis ei rahuldanud neid enam füüsiliselt ras-
ke käsitsilüps. Hakati töötama selle töö mehhaniseerimise kallal. Esmalt püüti masinate abil imiteerida vasika 
imemist ja inimese kätt või ka mehaaniliselt avada nisajuha (joonis 5.59). Esimesed teated katsetest lüpsi 
mehhaniseerida pärinevad 18. sajandist.

l7l9  Inglismaal tehti katset lüpsta lehmi läbi nisadesse pistetud torukeste  kateetritega.
l836 Inglismaal patenditi kateetritega lüpsimasin. Sagedane ja tihti asjatundmatu kateetrimine vigastas 

udarat. Lehmad haigestusid, laialdast levikut see lüpsiviis ei saavutanud. 
Leiutajad pakkusid rea ahivahendeid (rullid, plaadid, padjakesed, mehaanilised sõrmed jms), mis pigista-

sid piima nisadest välja.
1851 Inglismaal valmistati esimene püsival hõrendusel töötav masin. Pidev hõrendus mõjus aga udarale 

halvasti.
1889 Šotimaal valmis vahelduval imemisel põhinev aparaat „Thistle“. Pulseerimise tekitas vaakumpump.
1902 Austraallane Alexander Gillies patenteeris kahekambrilise nisakannu.
1910 Tehti katseid torusselüpsi rakendamiseks.
1938 Eestis Piistaojal, Theodor Pooli talus lüpsti Rootsi päritolu masinaga Manus.
1949 Venemaal loodi kolmetaktiline aparaat DA-3.
1960 DA-3M ja 1962 DA-2 „Volga“. Samal ajal valmistati Lätis kahetaktilised lüpsiaparaadid DPR-2 ja 

DA-24. Nende täiustamisel jõuti tänapäevalgi kasutatava aparaadini ADU l.
1961 Eesti lehmafarmides oli ligikaudu 1200 lüpsiseadet DPR-2 ja DA-3M.
1962 Hakati meil kasutama Saksa DV Impulsa lüpsiseadmeid: M610 ämbrisselüpsiks ja M620 torusselüp-

siks.
1972 Võeti kasutusele Impulsa lüpsiplatsid M632. Töötas 2 Impulsa 40-kohalist lüpsikarusselli.
1972 Alfa Laval Agri (DeLaval) võttis kasutusele kahetasemelise vaakumsüsteemi Duo Vac, mis on omane 

ka mitmetele tänapäevastele lüpsimasinatele.
1975-80 Lüpsiseadmete impordi järsu vähendamise tõttu võeti meil kasutusele palju Rezekne (Läti) sead-

meid: DAS-2B ämbrisselüpsiks, ADM-8 torusselüpsiks ja Kurgani (Vene) platsilüpsiseadmeid UDA-
8, UDA-16.

1980 Maailmas tehti esimesed katsed täisautomaatse lüpsiseadme ehk lüpsiroboti loomisel.
1992 Hollandis võeti kasutusele Hollandi firma Lely esimesed tööstuslikud lüpsirobotid.
1992 Eestis hakati arvukalt kasutusele võtma ajakohaseid lüpsimasinaid eelkõige firmadelt Alfa Laval Agri 

(DeLaval), Strangko, Impulsa, SAC, Westfalia.

Eestis rakendati esimene:
1998 paralleellüpsiplats 2x10 Strangko
2006 lüpsirobot Astronaut A3 Lely
2014 seni suurim, 80-kohaline lüpsikarussell MR DeLaval
2017 24-kohaline automaatlüpsikarussell AMR DeLaval
…
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Masinlüpsi iseärasused
Masinlüpsi põhiline eripära on see, et tehniline seade töötab otseses kontaktis elavorganismiga. Biotehnilise 
süsteemi (joonis 5.60) keerukus on tingitud bioloogiliste ja tehniliste elementide omavahelisest raskendatud 
sobivusest. Esimesed on juhitavad bioloogia, füsioloogia, biokeemia jt seadustega, teised alluvad füüsika, 
mehaanika, soojustehnika reeglitele või muudele insenertehnilistele juhtimismeetoditele.

Joonis 5.59. Lüpsitehnika areng: A – ameeriklase Edward M. Knoffi  ni leiutatud lüpsiseade, kus kerakujulises 
klaasanumas tekitati käsipumbaga alarõhk ning piim voolas nisadesse pistetud otsikute kaudu anumasse; B – 
automaatlüpsikarussell (DeLaval); C –  automaatlüpsikarussell (GEA); D – arendus jätkub (MiRobot).

A

C

B

D

Joonis 5.60. Masinlüpsi biotehniline süsteem.
Joonis 5.60. 

Piima-
näärmed
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Lüpsiseadme alasüsteemi tehniline element on lüpsimasin, mille tööorgan, nisakann, on otseses kontaktis 
lehma nisaga ning mõjutab lüpsi kulgu ja lehma tervist. Bioloogilisel lülil on kaks elementi: lehm ja lüps-
ja. Lüpsja on aktiivselt juhitav ühiskonna sotsiaalfaktorite ja töökorralduse kaudu ning võib insenertehnilisi 
seadusi ja praktikas omandatud võtteid kasutades juhtida ka lüpsiseadet. Lehm aga ei allu inimese aktiivsele 
juhtimisele. Teda saab innustada, harjutades vajaliku elurütmiga, mis nõuab range tehnoloogia juurutamist ja 
hoidmist farmis. Farmitööde rütmilisus mõjub soodsalt lehma füsioloogiale ning lüpsja tahtele lehma juhtida, 
arendades tema reflektoorset tegevust vajalikus suunas. Tänapäevased lüpsimasinad võtavad osa, täisauto-
maatsed kõik sellelaadsed toimingud lüpsjalt üle, võimaldades lüpsiprotsessi ennast ja selle juhtimist automa-
tiseerida. Seejuures on tihti juhtijaks lehm ise. Masinlüps võimaldab käsitsilüpsiga võrreldes efektiivsemalt 
kasutada piima väljutamise refleksi lühiajalist ja difuusset iseloomu, sest piima väljutamine toimub neljast 
nisast korraga, seega märksa intensiivsemalt.

5.7.3. Masinlüpsiviisid
Argikeeles ja õpikutes kasutatakse järgmisi lüpsiviiside nimetusi: 

 ▪ ämbrisselüps /kannulüps/, 
 ▪ torusselüps, 
 ▪ platsillüps, 
 ▪ robotlüps.

Taoline liigitus on tinglik ja hägune, sest segi on piima kogumiskoha, lüpsikoha ja automatiseerituse ta-
seme põhine liigitus. Kuna lüpsiviisi valik sõltub peamiselt lehmade pidamisviisist, on loogiline kasutada 
jaotamist lüpsmise koha järgi.

Asemellüps: lõaspidamisel lehmi lüpstakse laudas nende eluasemetel.
Platsillüps: lõastamata pidamisel (söötmis-puhkelatrid, puhkelatrid, rühmasulud) lehmi lüpstakse lüpsia-

semetel selleks sisustatud kohas  lüpsiplatsil.
Asemellüpsil on sobilikud ämbrisselüps ja torusselüps.
Ämbrisselüpsil tuleb lüpsja kantava masinaga lauta, lõas oleva lehma juurde, ühendab masina vaakum-

vooliku sõimevõre küljes olevale vaakumtorustikule. Piim koguneb masina ämbrisse ning viiakse sama 
ämbriga piimaruumi, jahutisse, või valatakse viimiseks ümber transpordianumasse. Väikeste karjade puhul 
sobib kasutada mobiilset, kärul lükatavat masinat. Ämbrisselüpsi kasutatakse ka probleemsete lehmade (äsja-
poeginud, haiged) lüpsmisel lõastamata pidamisviiside korral, ka lüpsiplatsil. 

Bucket milking

Torusselüpsil tuleb lüpsja kantava masinaga lauta lõas oleva lehma juurde, ühendab masina vaakum- ja 
piimavoolikud sõimevõre küljes olevatele vaakum- ja piimatorustikele. Elektrilise masina korral ka elektrilii-
nile. Piim suubub lüpsimasinast piimatorusse ning sealt kogurisse. Lüpsimasinate lauta toomise kergendami-
seks saab kasutada käru või rippteed.

Vaikimisi mõistetakse täna, ka selles õpikus, mõiste „torusselüps“ all lõas peetavate lehmade lüpsmist lau-
das kulgevasse piimatorusse. Tehnilise kujunduse poolest on aga ka platsillüps torusselüps, sest piim suubub 
lüpsimasinast esmalt piimatorusse.

Pipeline milking

Platsillüpsil tulevad (suunatakse, juhitakse, aetakse) lehmad lüpsiks sisustatud kohta – lüpsiplatsile. Ma-
sinad on paiksed. Piim suundub lüpsimasinast piimatoru kaudu kogurisse. Lüpsiplats võib asuda laudas, eral-
di ruumis või isegi eraldi hoones  lüpsikojas. Enamasti on Eestis lüpsiplatsidel kasutatavad seadmed poolau-
tomaatsed: lüpsiriista eemaldab masin, udara valmistab ette ja lüpsiriista paneb alla inimene. 2017. aastast 
töötab juba ka esimene 24-kohaline täisautomaatne robotitega varustatud karusselllüpsiplats. Kasutatakse 
terminit „karusselllüps“, mis on oma olemuselt platsillüpsi alaliik, kus lüpsiasemed asuvad pöörleval platvor-
mil.

Parlour milking

Robotlüps ei ole oma olemuselt eraldi lüpsiviis, vaid inimest asendab robot. Tehniliselt on robotit lihtsam 
rakendada lüpsiplatsil, aga on ka lüpsiroboteid, mis sõidavad lõaspidamisega  laudas lehma juurest lehma 
juurde. 

Stall AMS Milking Robot by Milkomax
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Automaatlüpsi põhimõtte kohaselt tuleb lehm ise lüpsile. Nii toimub see ka meil kasutatavate nn lattertüü-
pi automaalüpsiseadmete /lüpsirobotite/ puhul. Automaatlüpsikarussellile meil siiski täna veel aetakse/suu-
natakse lehmad, kuigi on olemas tehnoloogilised ja tehnilised lahendused selleks, et lehmad saaksid lüpsile 
minna omal algatusel. Argikõnes kutsutakse lattertüüpi automaatlüpsiseadmeid lüpsirobotiteks. Sisult on ro-
bot siiski selle süsteemi üks osa, näiteks robotkäsi ja „aju“.

Automatic, robot milking

Kõiki eelkäsitletud lüpsiviise on võimalik kasutada ka lehmade lüpsmiseks karjamaal. Seadmeid selleks 
toodetakse. Autoritele teadaolevalt Eestis lehmi karjamaal ei lüpsta. Karjatamise puhul tulevad lehmad lüp-
siks lauta.

5.7.4. Lüpsimasina koostis ja tööpõhimõte

Terminid/mõisted 
Lüpsitehnika ei ole nii vastutusrikas valdkond, et terminiga eksimine võiks põhjustada korvamatuid kahjusid, 
kuid tõhusaks toimimiseks on üheselt mõistetav suhtlus alati soovitatav. Eelmise õpiku  „Masinlüps. Lüpsia-
paraadid“ koostamisel võtsime kasutusele uue mõiste „lüpsiriist“, mis algul põhjustas tõrjuvat hoiakut. Vaja-
dus oli väljenduda üheselt arusaadavalt, eriti lüpsja toimingutes. Näit: „Võtab nisakannud koos kollektoriga 
…“ pro „võtab lüpsiriista“. Eeskuju andsid Melkzeug saksa k. ja Lypsikone soome k. Täna on „lüpsiriist“ 
vaidlusteta kasutusel.

Nisakann /teatcup, Melkbecher/ = hülss + nisakumm + lühike piimavoolik + lühike pulsivoolik.
Lüpsiriist  /milking unit, Melkzeug/ = nisakannud + kollektor.
Lüpsiaparaat = lüpsiriist + pulsaator + pikk pulsivoolik + pikk piimavoolik
Ämbrisselüpsimasin /bucket milking machine, Eimermelkmashine/ = lüpsiaparaat + lüpsiämber + pea-

vaakumvoolik. 
Torusselüpsimasin /pipeline milking machine, Rohrmelkmaschine/ = lüpsiaparaat + peavaakumvoolik + 

pea piimavoolik + kraan-käepide.
Lüpsiseade /milking system, Melkanlage /omavahel ühendatud seadiste kogum. Üldjuhul: lüpsimasinad, 

piimaliin, vaakumseadis, puhastusseadis.
Lüpsisüsteem / milking system, Melksystem/ omavahel seotud seadmete kogum, lüpsiks kasutatavate teh-

niliste vahendite komplekt.

Lüpsimasina koostis
Enne kui minna masinaga lüpsma, peab selgeks tegema masina ehituse, töötamise ja käsitsemise. Lüpsimasi-
na koostist aitab selgitada joonis 5.61. Abiks on ka joonised 5.62 ja 5.63.

Joonis. 5.61. Lüpsimasina koostis: Nk – nisakann, K – kollektor, P – pulsaator, Lä – lüpsiämber, Jp – juht-
plokk, I – informatsioon, 1 – lühike piimavoolik/nisakumm, 2 – lühike pulsivoolik, 3 – pikk pulsivoolik, 4 – 
vaakumvoolik, 5 – pikk piimavoolik, 6 – peavaakumvoolik, 7 – vaakumtoru, 8 – peavaakumvoolik, 9 – elektri-
liin, 10 – piimatoru, 11 – kraan-käepide, 12 – peapiimavoolik.
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Nisakannud on lüpsiaparaadi täiturid, mis pannakse nisadele. Ehituselt on ühe- ja kahekambrilisi nisa-
kanne. Tänapäeval on kasutusel peamiselt kahekambrilised, mis koosnevad hülsist ja nisakummist.

Nisakumm ühendab masina loomaga. Kumm liibub vahetult lehma nisale ja peab olema vastupidav ning 
elastne, sest töötab intensiivselt, tehes minutis ca 60…80 liigutust: kokkutõmmet ja taassirgumist. Kumm 
valmistatakse naturaalsest, sünteetilisest või silikoonkummist. Nisakumm võib olla ühes tükis lühikese pii-
mavoolikuga. Sellist lahendust nimetatakse vahel ka „piimasukk“. Nii on see enamikul lüpsimasinatel. Üksi-
kud tootjad pakuvad nisakanne, mille nisakumm ja lühike piimavoolik ühendatakse läbipaistva stutseri abil. 
Viimasest on visuaalselt võimalik jälgida piimavoolu. Lehma tervise ja lüpsimasina hea töö seisukohalt on 
väga tähtis nisakummi põhiparameetrite (siseläbimõõt, pikkus, elastsus jm) optimaalne väärtus ja kummide 
hea seisukord. Nisakummi siseläbimõõt peab vastama nisadele, et kumm ümbritseks nisa tihedalt ja ühtlaselt, 
jättes vabaks, see tähendab vaakumi mõju alla ainult nisa otsa. Nisade erinevate mõõtude korral aitab kummil 
paremini kohanduda tema hea elastsus. Antud aparaadile ettenähtud pikkusest kinnipidamine tagab kummi 
vajaliku pinguse ning kindlustab udara tervise. Ühele lüpsiriistale tuleb valida ühesuguse jäikusega kummid 
ja vahetada neid koos. Nisakummi vahetusvälba järgimine on udara tervise seisukohalt esmatähtis.

Hülss on metallist või plastist toru, mille üks suue aheneb. Nisakumm tõmmatakse hülssi pingega viisil, et 
selle ülemisele suudmele pingutub nisakummi kaelus (mansett), milles on nisaava, ja alumisse avasse piima-
vooliku paksendvöö aste.

Kollektor on lüpsiaparaadi keskne ühendussõlm. Selle toruotsakutele ühendatakse nisakannude voolikud. 
Kollektoril on kaks kambrit: piima- ja õhukamber. Piimakambrisse koguneb nisakannudest piim ja juhitakse 
sealt edasi lüpsiämbrisse või piimatorusse. Piimakambri toruotsakud on kaldlõikega, et rippuva nisakannu 
korral lühike piimavoolik muljuks seal kokku, katkestades ühenduse vaakumliiniga. See väldib õhu sissetun-
gimist nisakannu, kui nad ripuvad. Mõnedel kollektoritel toruotsakuid ei ole, nisakummide piimavoolikud 
ühendatakse otse piimakambri avadesse. Piimavoolik sulgub murdudes rippumisel üle tugiaasa. Õhukamber 
on jaotussõlm, mille kaudu nisakannude vahekambrid ühendatakse pulsaatoriga. Paaristaktaparaatidel on 
õhukamber vaheseinaga poolitatud. Kollektorites on klapp, millega saab sulgeda vaakumi piimakambris. Pii-
ma transportimisel vajaliku õhu sisselaskmiseks on piimkambril düüs või klapp. Piimavoolu paremaks jälgi-
miseks on kollektorite piimakambrid üleni või osaliselt läbipaistavad. 

 ▪ Lüpsiriist moodustub, kui nisakannud ühendatakse kollektoriga lühikeste piima- ja pulsivoolikute 
abil. 

 ▪ Lüpsiaparaat moodustub, kui lüpsiriista kollektor ühendada pika pulsivooliku abil pulsaatoriga ning 
selle otsakutele pista vaakumvoolik ja kollektorile pikk piimavoolik.

Pulsaator on lüpsiaparaadi „süda“, mis tekitab pulseeriva rõhuvahelduse. Tänapäeva lüpsimasinatel va-
heldub alarõhk atmosfäärirõhuga. Vahelduv rõhk kandub voolikute kaudu nisakannude vahekambritesse ja 
paneb nisakummi seinad tuiklema.

 ▪ Ämbrisselüpsimasinal lisandub lüpsiämber. Pulsaator kinnitub selle kaanele ning lüpsiriist riputa-
takse kandeasendis kaane käepidemele. Pikk piimavoolik ühendatakse kaane otsakule. Teiselt otsa-
kult lähtub peavaakumvoolik, mis lüpsil ühendatakse vaakumtoru kraanile.

 ▪ Torusselüpsimasina vanematel mudelitel ühendatakse pikk piimavoolik ja vaakumvoolik eral-
di piima- ja vaakumtoru kraanidele. Uuematel on kasutusel vahesõlm, kraan-käepide, mis või-
maldab lüpsjal ühe liigutusega ühendada piima- ja vaakumliini ning vajadusel ka elektritoite. 
Moodsatel lüpsimasinatel lisandub mitmeid seadiseid piima seireks, automaatseks juhtimiseks 
ning aparaadi ja lehma manipuleerimiseks. Seire- ja käsuseadmed on koondatud juhtplokki. 
Täituriteks on klapid, silindrid, vintsid jms. Paiksete masinate automatiseerimine on lihtsamini teos-
tatav, aga seda on tehtud ka kantavatel lüpsimasinatel. Näiteks on joonisel 5.61 kujutatud poolauto-
maatse elektrilise torusselüpsimasina variant. Selle juhtplokk kogub esmase info piimavooluandu-
rilt-mõõturilt, aga sinna võib saabuda info ka lüpsi/karja ohjamise süsteemist.

Lüpsimasina tööpõhimõte
Käsitsilüpsil suurendatakse nisa pigistades rõhku nisas, nisakanal avaneb ja piim voolab välja. Seega ongi 
lüpsimasina esmane ülesanne nisajuha avamine. Tänapäevased lüpsiaparaadid teevad seda vaakumi ehk ala-
rõhu abil. Toimingut aitab selgitada joonis 5.62.

Nii lehma kui masinat rõhub atmosfäärirõhk, mis normaalolukorras on 100 kPa. Piima koguse suurenedes 
tõuseb rõhk lehma udaras ca 5…7 kPa atmosfäärirõhust kõrgemale. Nisale asetatud nisakannu imemiskamb-
ris tekitatakse vaakumseadme abil atmosfäärirõhust madalam rõhk, enamasti 50 kPa. Nisas olev tugevam 
rõhk (107 versus 50) surub nisajuha lahti ja piim voolab nisakannu. Täpsemalt öeldes „pressib“ lehma udaras 
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olev tugevam rõhk piima udarast välja ja edasi kuni kogurini. Vale ei ole ka öelda, et „masin imeb piima uda-
rast välja“. Atmosfäärirõhust madalamat rõhku nimetatakse vaakumiks ja kõik tänapäevased lüpsimasinad 
töötavadki vaakumi toimel.

Eelkirjeldatud viisil, rõhkude erinevuse toimel on võimalik piim lehma udarast pideva voona välja saada, 
kuid pidev hõrendus mõjub lehma õrnale piimaaparaadile, udarale, hukatuslikult. Seetõttu on vaakumlüpsia-
paraatide koosseisu lülitatud pulsaator, mille poolt tekitatava rõhuvahelduse tagajärjel on piima väljutamine 
pulseeriv.

Joonis 5.63. 
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Joonis. 5.62. 
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Joonis. 5.62. Lüpsimasina ja lehma koostöö: K – kollektor, P – pulsaator, Pm – piimamõõtur; Pk – piima-
kogur, Jp – juhtplokk; Sa – seljaaju, Ne – neerud, Pa – peaaju, Sü – süda, K – kuulmine, N – nägemine, H – 
haistmine; JS – lüpsi(karja)juhtimissüsteem. M – lüpsimasina ja L – lehma „lüpsiajud“.

Lüpsil on oluline kõigi osapoolte: lehm, masin ja inimene (kui osaleb) sujuv koostöö. Joonisel 5.62 on 
katkendlikku ovaali haaratud lüpsiprotsessi ohjavad lehma ja masina olulised juhtorganid. Lisaks nendele 
lokaalsetele keskustele sekkub keskne organ ehk farmi karja ohjamissüsteem. Nendest tegevustest lähemalt 
edasises, vastavates jaotistes.

Lüpsiaparaadi üks põhiparameetritest on pulss. Pulsiks nimetatakse nisakummi üht täielikku lõpetatud 
liigutust. Selleks liigutuseks on nisakummi kokkutõmbumine ja uuesti sirgumine ehk sulgumine ja avanemi-
ne. Pulsi koostiselt eristatakse kahe- ja kolmetaktilisi aparaate. Kahetaktilistel aparaatidel koosneb pulss ka-
hest taktist: imemistaktist ja pigistustaktist /massaažitakt/. Kolmetaktilistel aparaatidel lisandub kolmas ehk 
puhketakt. Sellised aparaadid olid DA-3M ja DA-2 „Volga”. Tänapäeval kasutatakse põhiliselt kahetaktilisi 
aparaate.

Nisakannude koostöö seisukohalt eristatakse ühis-, paaris- ja üksiktaktis töötavaid aparaate. Võimalikke 
variante selgitab joonis 5.63. Sellel kujutatud variantidel on kuvatud pulsiliin. 

Ühistaktaparaatidel /simultaan, simultaneous, Gleichtakt, Simultan,/ töötavad kõik neli nisakannu ühes 
faasis. See tähendab, et kõigis nisakannudes toimub taktivaheldus samaaegselt. Tänapäeval kasutatavatest 
lüpsiaparaatidest on selline lüpsimasin ADU-l. 

Joonis 5.63. Nisakannude koostöövõimalused: A – ühistakt, B – paaristakt: vasemad-paremad, C – paaris-
takt: eesmised-tagumised, D – üksiktakt, LR – lüpsiriist.
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Paaristaktaparaatidel /alternatiiv, alternating, Wechseltakt, Alternierend/ töötavad nisakannud paariti 
ning üldjuhul on siis samaaegselt ühes paaris imemistakt, teises pigistustakt. Üldjuhul ei ole taktisuhe 50:50, 
st imemis- ja pigistustakt ei ole võrdse pikkusega. Seetõttu on paaristaktaparaadil taktide osaline kattuvus. 
Paariti koos võivad olla külgmised või siis eesmised-tagumised nisakannud. Ühistaktaparaadi lüpsiriist kõi-
gub udaral üles-alla. Paaristaktaparaadi lüpsiriist taarub kas siis vasemale-paremale või ette-tahapoole. Ol-
lakse seisukohal, et selline lahendus on udarale säästlikum, sest nn piima „tagasilöök“ ja vaakumikõikumine 
on väiksem  ning piimavool ühtlasem. Paaristaktaparaadil on võimalik anda nisakannupaaridele erinev pul-
sirežiim. Kui arvatakse, et udara tagumistes veerandites on rohkem piima, saab nendesse anda agressiivsema 
käigu, et veerandid lõpetaksid lüpsi üheaegselt. „Eesmine ja tagumine“ on masina suhtes tinglik nimetus, sest 
kui lüpsiriist pannakse lehmale alla: 1) tagantpoolt, siis lüpsiriista eesmised nisakannud lähevad lehma ees-
mistele; 2) kõrvalt, piimavoolik lehma pea sihis, siis riista eesmised nisakannud lähevad lehma tagumistele 
nisadele; 3) kõrvalt, piimavoolik risti lehmaga, siis riista eesmised kannud lähevad lehma udara külgmistele, 
kas vasematele või parematele nisadele. Viimane allapanekuviis ei ole levinud, küll aga on platsillüpsil levi-
nud lüpsiriista allapanek tagant.

Üksiktaktaparaatidel töötavad kõik nisakannud lahus. Sellised aparaadid on automaatlüpsimasinatel ehk 
lüpsirobotitel. Reeglina pole siis ka kollektorit, vaid iga nisakannu piimaliin suundub läbi mõõturi kogurisse. 
Ka pulsiliinid on eraldi. See võimaldab anda kõigile nisakannudele erineva pulsirežiimi. Kõige olulisem on 
aga võimalus eemaldada nisakannud ükshaaval nisadelt kõige mõistlikumal hetkel. Veel kasutatakse üksik-
taktaparaate uurimistöös, kui on vaja saada andmeid udaraveerandite kaupa. 

Lehma nisale pandud kahekambrilises nisakannus moodustub kaks ruumi: imemiskamber /nisaalune kam-
ber, piimakamber, Zitzenbecherinnenraum/ ja pulsikamber /vahekamber, Pulsraum/. 

Imemiskamber on ruum nisa all nisakummi sees. 
Pulsikamber on ruum nisakummi ja hülsi vahel. 
Imemiskamber on lühikese piimavooliku abil ühenduses kollektori piimakambriga ning sealt edasi pika 

piimavooliku kaudu kas lüpsiämbri või piimatoruga. Pulsikamber on lühikese pulsivooliku abil ühenduses 
kollektori õhukambriga ning edasi pika pulsivooliku kaudu pulsaatoriga. 

Pulsaatorit (joonis 5.64) kutsutakse lüpsimasina südameks, sest see on masina keskne sõlm ja tekitab ini-
mese südamega sarnase pulseeriva rõhuvahelduse: vaakum vaheldub atmosfäärirõhuga. Rõhuvaheldus kan-
dub voolikute kaudu edasi nisakannu pulsikambrisse ja paneb nisakummi seinad pulseerivalt tõmblema.

Joonis 5.64.

1

3 2 5 4 

I P 

õhk (atmosfäärirõhk) õhk (vaakum)

Joonis 5.64. Ühistaktpulsaatori põhimõtteskeem: I – imemistakt, P – pigistustakt, 1 – õhufi lter, 2 – (atmo-
sfääri)õhukamber, 3 – klapp, 4 – pulsikamber, 5 – vaakumikamber.

Pulsaatoris moodustub kolm ruumi: õhu-, vaakumi- ja pulsikamber. Õhukambrisse sise-
neb õhk läbi fi ltri ning seal valitseb atmosfäärirõhk. Mõnedel lüpsiseadmetel ühendatakse õhu-
kambrid voolikute abil keskse õhuliiniga, mis toitub laudavälisest õhust. Vaakumkamber on vooli-
ku abil ühenduses vaakumliiniga ning seal on pulsaatori töö ajal pidev vaakum. Pulsikamber on pika 
pulsivooliku abil ühendatud kollektori õhukambriga ning sealt edasi lühikeste pulsivoolikute abil nisakannu-
de pulsikambritega. Rõhuvahelduse pulsikambris tekitab klapp, ühendades pulsikambrit vaheldumisi õhu- ja 
vaakumkambriga. 

Automaatselt ümberlülituv klapp kindlustab kogu lüpsi ajal jätkuva taktivahelduse. Klappi liigutab pneu-
maatiline või elektriline ajam. Sellest ka pulsaatorite nimetused: pneumaatiline ja elektriline. Mõnda pulsaa-
torit nimetatakse hüdrauliliseks. Nendes kasutatakse klapi liikumise stabiliseerimiseks vedelikku. 
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Ülesanne õppijale: joonistada elementaarpulsaatori skeem paaristaktaparaadile, imisuhe 50:50. 
Elementaar-/primitiiv-/: lihtne seadis, mis täidab antud ülesannet.
Pulsaatori ja kogu lüpsiaparaadi tööd iseloomustavad pulsisagedus ja taktisuhe.
Pulsisagedus /pulsitakt, pulsation rate, Pulsationsfrequenz/ on pulsside arv ajaühikus, tavaliselt minutis.
Kõige sagedamini esinev pulsisagedus on 60 pulssi minutis (60 p∙min-1). 
Taktisuhe /Phasenverhältnis/ näitab imemis- ja pigistustaktide osa pulsis. Sagedamini esinev taktisuhe on 

60:40. See tähendab, et imemistakt kestab 60% ja pigistustakt 40% pulsist.
Imemistakt /milking pahase, Saugphase/

avanemisfaas /opening phase, Evakuierungsphase/
 avalifaas /open phase, Vakuumphase/
Pigistustakt /massaažitakt, restphase, Massagephase, Entlastungsphase/
 sulgumisfaas /closing phase, Belüftungsphase/
 sulgufaas /closed phase, Druckphase/
Lihtne pulsaator on seatud kindlale pulsisagedusele ja taktisuhtele ning säilitab selle
kogu lüpsi ajal. Automaatsetel lüpsimasinatel muutub lüpsi kestel, piimavoolu intensiivsusest või muust 

parameetrist sõltuvalt nii pulsisagedus kui taktivahekord.

5.7.5. Lüpsiaparaadi töötamine
Lüpsimasina tööpõhimõtet aitab selgitada joonis 5.65. Sellel on kujutatud paaristaktmasina kummastki nisa-
kannupaarist üks nisakann.

Joonis 5.65. Lüpsiaparaadi tööpõhimõte: I – imemistakt, P – pigistustakt, 1 – piimatoru või lüpsiämber, 
2 – pikk piimavoolik, 3 – kollektor (a – klapp, b – piimakamber, d – õhukamber, c – õhukanal); 4 – nisakann 
(a – pulsikamber, b – imemiskamber, c – hülss, d – nisakumm, g – lühike pulsivoolik, h – lühike piimavoolik); 
5 – pikk pulsivoolik, 6 – pulsaator (a – fi lter, b – klapp); 7 – vaakumvoolik, 8 – vaakumtoru.

Joonis 5.65. 
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Lüpsimasina vaakumvoolik ühendatakse vaakumtoru kraanile ja pärast kraani avamist hakkab tööle pul-
saator (elektripulsaatori käivitamiseks on vajalik lülitada sisse elektritoide). Selle pulsirütmis edasi-tagasi lii-
kuv klapp, sellel joonisel siibrikujuline, ühendab nisakannude vahekambrid vaheldumisi vaakumile ja atmo-
sfäärirõhule, tekitades neis pulseeriva rõhuvahelduse.

Nisakannude imemiskambrites on kogu lüpsi ajal hõrendus, sest kollektori piimakraan on avatud ja osa 
õhku imetakse piimatoru (lüpsiämbri) kaudu ära. 
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Joonis 5.67. Lüpsimasina pulsidiagramm A – avanemine, B – avali, C – sulgumine, D – sulgu.

Joonis 5.67. 
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Joonisel 5.65 kujutatud olukorras A on pulsaatori klapp paremas äärmises asendis ja vasakpoolse nisakan-
nu pulsikambris tekib vaakum ning nisakumm sirgub ehk avaneb. Algab imemistakt, nisajuha avaneb, piim 
voolab nisast imemiskambrisse, edasi kollektorisse ja sealt koos kollektori õhuavast siseneva õhuga pika pii-
mavooliku kaudu lüpsiämbrisse või piimatorusse. 

Parempoolse nisakannu pulsikambrisse tungib samal ajal atmosfäärirõhk ja kumm surutakse kokku. Koos 
sellega ka nisa. Algab pigistustakt ning piima vool nisast katkeb. Kuigi nisa all on jätkuvalt vaakum, siis selle 
mõju nisani ei ulatu.

Milking unit animation

Ülesanne õppijale. Jooni(e)stage plokkskeem joonisel 5.65 kujutatud olukorrast pärast pulsaatori klapi va-
sakpoolsesse asendisse B liikumist. Kui sobib, siis kasutage joonise tähistust. Näidiseks on joonisel 5.66 esi-
tatud üliõpilase poolt skitseeritud skeem joonisel 5.65 kuvatud seisule. 

Lüpsiaparaadi pulseerivat talitlust on ülevaatlik iseloomustada pulsidiagrammiga. See kujutab nisakannu 
pulsikambris toimuvat rõhu muutust ajas. Kuna toimingu tekitajaks on pulsaator, siis saab masina kontrol-
limisel /diagnoosimisel/ testimisel/ pulsidiagrammi järgi otsustada selle tehnilise korrasoleku üle. Joonisel 
5.67 kujutatud paaristaktaparaadi lihtsustatud diagrammil on jälgitav üks pulss. Pulss jaguneb faasideks: ava-
nemine, avali, sulgumine, sulgu. Avanemine ja avali moodustavad imemistakti; sulgumine ja sulgu moodus-
tavad pigistustakti. Reaaldiagramm on vaadeldav joonisel 5.87.

Joonis. 5.66. Lüpsiaparaadi plokkskeem. Kasutatud joonise 5.66 tähistust.
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Lülitudes protsessi (joonis 5.67) punktis 1 ja läbinud ajateljel avanemisfaasi, on vaakum tugevnenud ja 
saavutanud maksimaalse väärtuse punktis 2. Selle tulemusel on nisakumm sirgunud ehk avanenud – algab 
avalifaas. Maksimaalset vaakumi taset hoitakse avalifaasi kestel punktini 3. Sel ajal väljub piim nisast. Sul-
gumisfaasi algusest, punkt 3, algab välisõhu sissevool nisakannu pulsikambrisse ning saavutab punktis 4 at-
mosfäärirõhu taseme. Selle tõttu pigistub nisakumm kokku, piimavool lakkab – algab sulgufaas. Selle kestel 
on nisakumm kokku surutud ja piima nisast ei välju. Nisakummi kokkusurumise pigistus mõjub nisale mas-
seerivalt, seetõttu nimetatakse pigistustakti ka massažitaktiks. Punktist 5(1) rõhuvaheldus jätkub kas samas 
rütmis või uue käsu kohaselt.

Iseloomulikud parameetrid
▪ Imemistakti kestus s  I = A + B
▪ Pigistustakti kestus s  P = C + D
▪ Pulsi kestus  s  t = A + B + C + D
▪ Pulsisagedus  pulssi/min p = 60 / t
▪ Taktisuhe    I/P = (A+B)/(C+D)
▪ Imisuhe     i = (A+B) / t
▪ Longe (paaristaktaparaadil)  L = B1-B2, kus B1 ja B2 nisakannupaaride avalifaaside 

     kestused.

5.7.6. Lüpsiseadmete üldehitus ja liigitus

Üldehitus
Lüpsiseadme ülesandeks on piima udarast väljutamine ja kogumine. Sellele lisandub üldreeglina ka piima 
esmane käitlus: mõõtmine, puhastamine ja jahutamine. Tänapäevased lüpsiseadmed on võimelised reaalajas, 
lüpsi ajal, määrama piima kvaliteedi näitajaid. Samuti on lüpsiseade koht, kus on mugav seirata ka lehma. 
Kogutud informatsioon piima ja lehma ning lüpsi käigu kohta edastatakse karja ohjamise andmebaasi.

Lüpsiseadme ehitus sõltub selle liigist, kuid mistahes lüpsiseadme koostisesse kuuluvad vaakumseadis, 
lüpsimasinad ja puhastusseadis.

Joonis 5.68. Lüpsiseadme plokkskeem.

Joonis 5.68.
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õhk
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Vaakumseadise ülesandeks on vajaliku hõrenduse ehk vaakumi tekitamine. 
Puhastusseadis /puhasti/ võimaldab lüpsimasinaid ja piimaliini puhastada ringsüsteemis. 
Piimajahutid ei kuulu otseselt lüpsiseadmete komplekti, kuid on loomulikult vajalikud. Enamus torus-

se- ja platsillüpsiseadmeid on varustatud kahe jahutiga. Piimaliini lõpppunkti, jahuti-säilitisse, koguneb piim. 
Enne seda on piimaliinis veel nn eeljahuti, ehituselt plaatjahuti. Jahuti-säilititel on oma puhastusseadised, 
plaatjahuti ühendatakse piimaliini puhastusringi. 
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Liigitus
Lüpsiseadmete pakkumine turul on rikkalik. On hulk tõsiseltvõetavaid tootjaid, kes püüavad oma tootevali-
kuga rahuldada piimatootjate kõikvõimalikke soove. Koostada mingit selget üheselt mõistetavat liigitust ei 
olegi võimalik. Joonisel 5.69 esitatu annab ettekujutuse variantide paljususest. Areng on pidev, vahel võetak-
se uuel tasemel taas kasutusele ka vanem lahendus.

Paikseteks seadmeteks nimetame neid, mille põhiseadised on kohtkindlad. Nii on näiteks paiksel ämbris-
selüpsiseadmel paigal vaakumseadis ja puhasti, lüpsimasinad aga on teisaldatavad.

Liikuvaid seadmeid teisaldatakse inim- ja masinjõul või nad on võimelised ise liikuma. Teisaldataval lau-
das kasutataval ämbrisselüpsiseadmel on kõik seadised monteeritud kärule, mida lüpsja lükkab laudas piki 
vahekäiku lehma juurest lehma juurde. Interneti vahendusel on aga võimalik vaadata ka laudas tegutsevat 
iseliikuvat automaatlüpsiseadet /robotit/. 

Stall Milking AMS, Robot 

Liikuv karjamaalüpsiseade on oma olemuselt lüpsiplats, mis veetakse vedukiga vajalikku kohta. 
Torusselüpsi puhul on saadaval seadmed, kus lüpsimasinate teisaldamiseks on paigaldatud rööbastee, mil-

lel rippuvaid masinaid lükkab lüpsja. Tee hargneb ka lehmade vahele ja lüpsi ajal ripub masin rööpal.

Joonis 5.69. Lüpsiseadmete liigitus.

Joonis 5.69.
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Automatiseerituselt võib lüpsiseadmeid liigitada, võttes aluseks inimese osaluse osakaalu: käsi-, poolau-
tomaat-, automaatlüpsimasin. Piiride seadmine nende vahele on põhimõtteline. Tabelis 5.16 on esitatud lüp-
siprotseduuri /lüpsirutiini/ põhilised toimingud. Kuna tegu on masinlüpsiga, siis on „lüpsmine“ alati masina 
ülesanne.

Käsimasin: lüpsja puhastab udara (nisad), teeb eellüpsi, asetab lüpsiriista, jälgib lüpsi (vajadusel sekkub), 
eemaldab lüpsiriista ja desinfi tseerib nisad.

Poolautomaatmasin: lüpsja puhastab udara (nisad), teeb eellüpsi, asetab lüpsiriista ja desinfi tseerib 
nisad. Lüpsiriista eraldab masin automaatselt.
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Automaatmasin: lüpsja ei osale. Kõik lüpsirutiini toimingud teeb masin. 
Automatiseerituse arengu diagrammil on märgata järsud hüpped: inimesel (I) alla ja masinal (M) üles. 

Need väljendavad poolautomaatsele üleminekul lüpsiriista altvõtu andmist masinale ja üleminekul täisauto-
maatsele udara ettevalmistuse ja nisade desinfi tseerimise üleminekut masinale. 

Tabel 5.16. Lüpsiprotseduuri elemendid

Tabel 5.16. Lüpsiprotseduuri elemendid Pool- Auto- 

O
sa

ka
al

 

Automatiseerituse aste

Käsi- 
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M 

I - inimene M - masin L - loom

Tabel 5.16. Lüpsiprotseduuri elemendid 

Tegevus 
Masin 

Käsi 
Pool-
automaat 

Auto- 
maat 

1 Udara (nisade) puhastamine I I M 
2 Eellüps I I M 
3 Lüpsiriista allapanek I I M 
4 Lüpsmine M M M 
5 Lüpsi jälgimine, sekkumine I I/M M 
6 Lüpsiriista altvõtt I M M 
7 Nisade desinfitseerimine I I/M M 

Joonis 5.70. . 

Joonis 5.71. 
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Sellega ongi inimene lüpsiprotseduurist välja tõrjutud. Diagrammil on kuvatud ka lehma (L) osalusjoon. 
Käsi-etapil osaleb lehm passiivse-visuaalse infoallikana, pool-etapil aga rakenduvad lüpsimasinas sensorid, 
mis vastavalt lehma piimavoolu intensiivsusele muudavad lüpsirežiimi ja annavad automaatse käsu lüpsiriis-
ta mehhaaniliseks altvõtuks. Täis-etapil osaleb loom juba märksa rohkem. Lisaks piimavoolu intensiivsusele 
seirab lüpsiseade lehma tervikuna põhjalikumalt ja piima udaraveerandi põhiselt. Vastavalt hetke- ja taus-
tandmetele muudetakse lüpsirežiimi reaalajas.

5.7.7. Vaakumseadis

Vaakum, mõiste, mõõtühikud
Vaakum (lad tühjus) – gaasi olek kinnises anumas atmosfääriõhust madalamal rõhul. Kui gaasi rõhk on 
väiksem kui 10 kPa, on tegemist ülikõrgvaakumiga. Vaakumi taset (arvuliselt) mõõdetakse atmosfääriõhust 
allapoole (joonis 5.70). Tänapäevased lüpsimasinad töötavad vaakumi toimel. Toimingu liikumapanevaks 
jõuks on rõhkude vahe.

Joonis 5.70. Vaakumi mõiste.

Teadaolevalt ei ole absoluutset vaakumi ehk tühjust seni õnnestunud tekitada. Lüpsiseadmetes kasutata-
vad vaakumpumbad on võimelised tekitama 95 kPa vaakumit. Lüpsiaparaadis kasutatakse lehmale ohutumat, 
nõrgemat hõrendust, 50 kPa. Selle saavutamiseks on regulaatorid. Vaakumi taseme väljendamiseks saab ka-
sutada kõiki rõhu mõõtühikuid: mm Hg, Pa, atm, bar. Valdavalt on kasutusel kPa.
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Vaakumseadise koostis
Vaakumseadme ülesanne on lüpsiks, piima transpordiks, lüpsiseadme puhastamiseks ning abiseadmete käivi-
tamiseks vajaliku hõrenduse tekitamine. Tänapäevastel lüpsiseadmetel käitatakse abiseadmed siiski valdavalt 
hüdro- ja pneumo- või elektriajamiga. Üldjuhul on vaakumseadme koosseis (joonis 5.71): elektriajamiga vaa-
kumpump, vaakumpaak, vaakumregulaator ja vaakumtorustik koos kraanidega. 

Joonis 5.72. 
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Joonis 5.71. Vaakumseadise skeem: 1 – vaakumpump; 2 – elektrimootor; 3 – õlikogur; 4 – õlipüüdur-sum-
muti; 5 – tagasilöögiklapp; 6 – vaakumpaak; 7 – vaakumregulaator; 8 – tühjendusklapp; 9 – õliti.

Vaakumi taseme visuaalseks jälgimiseks paigaldatakse vajalikku kohta vaakummeetrid. Pumpadel, kus 
tööpindade määrimiseks kasutatakse õli, suunatakse väljalasketorustik läbi õlipüüdur-summuti õue. Vaakum-
seadis paigaldatakse masinaruumi, kus asuvad ka kompressorid, veesoojendid ja muud seadmed. Enamasti 
on vaakumseade koostatud ühisel, kindlalt kinnitatud raamil. Kuna töötav pump kiirgab lisaks mürale ka soo-
just, peab seade olema avatud ja ruum ventileeritav. Põrandas on vajalik äravool (trapp) vaakumpaaki kogu-
nenud vedeliku ärajuhtimiseks. 

Vaakumpumba ülesanne on süsteemist õhu väljapumpamine, et tekitada lüpsiks vajalik vaakum. Enam-
tuntud on kiirekäigulised rootorlabapumbad. Karastatud tekstoliidist labad libisevad pumba kere silindrilisel 
sisepinnal ja liiguvad rootori soontes. Nende pindade määrimiseks ja tihendamiseks kasutatakse õli. Sama õli 
läheb ka pumba rootori laagrite määrimiseks. Grafi idist labadega pumpade tööpinnad õlitamist ei vaja. Harva 
kasutatakse lüpsivaakumi tekitamiseks vesirõngaspumpasid, mis töötavad vedelikrõnga põhimõttel.

Rootorlabapumba kere silindrilisse avasse on ekstsentriliselt (joonis 5.72) istatud rootor. Rootori uuretes 
liuglevad labad. Rootori pöörlemisel surutakse labad tsentrifugaaljõu mõjul vastu silindri sisepinda. Silindri, 
rootori ja labade vahel moodustuvad kambrid, mis otstest on piiratud pumba korpuse otsakaantega. Moo-
dustunud kambrite maht on rootori pöörlemisel ajas muutuv. Joonisel kujutatu korral suureneb see ülemisest 
seisust alumiseni. Mahu suurenemine tekitab sisendsuudmeava juures hõrenduse ning vaakumliinist siseneb 
atmosfääriõhk. Kui laba ületab alumise asendi, hakkab kambri maht vähenema, selles olev õhk surutakse 
kokku ja paisatakse väljalasketorru.

Pumpa käitab elektrimootor kiilrihmülekande või otseajamiga (siduri vahendusel).
Õliti varustab pumpa püsiva õlivooluga. Enamkasutatavad on kapillaartüüpi õlitid.

Joonis 5.70. . 

Joonis 5.71. 
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Joonis 5.72. Rootorlabapumba skeem: 1 – kere, 2 – rootor, 3 – laba, 4 – sisendava, 5 – väljundava, e – ekst-
sentrilisus.
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Vaakumpaak on pumba eel olev mahuti, kuhu kogunevad vaakumtorustikust kaasa haaratud tahked ja 
vedelad osised. Torustiku pesemisel koguneb sinna pesuvedelik. Paak töötab ka kompensatsioonimahutina 
vaakumi stabiliseerimisel. Paagi põhjas on tühjendusklapp, mis avaneb peale pumba seiskamist, kui rõhk süs-
teemis normaliseerub, ja paaki kogunenud vedelik voolab välja, kogumisnõusse või põrandatrappi.

Summuti vähendab tekitatud müra ja püüab kinni väljapaisatava õhuga kaasa tulnud õli, et maksimaalselt 
vähendada keskkonnareostust. Eraldunud õli valgub kogurisse.

Vaakumregulaator hoiab süsteemis soovitavat vaakumitaset. Püsivsagedusega vaakumseadmetel, st 
pumba ajami elektrimootor käitab pumpa nimipöörlemissagedusel, toimib regulaator põhimõttel, et hõren-
duse taset süsteemis hoitakse sinna regulaatori klapi kaudu sisse lastava atmosfääriõhu hulgaga: vaakumi 
nõrgendamiseks lastakse rohkem lisaõhku, tugevdamiseks aga piiratakse seda. Muutuvsagedusega seadmetel 
käib elektrimootor sagedusmuunduri vahendusel, mis vaakumanduri korraldusel muudab mootori pöörlemis-
sagedust vajalikus suunas: vähendab-suurendab. Sellega muutub evakueeritava õhu hulk, sest pumba jõudlus 
on võrdelises sõltuvuses rootori pöörlemissagedusega. 

Ülesanne õppijale. Joonistada elementaarvaakumregulaatori skeem joonisel (5.73) kujutatud olukorrale.

Joonis. 5.73. 

PUMP p1 = 0,9 kPa, n = const TARBIJA   p2 = 0, 45…0,60 kPa

? 

Regulaator

Joonis. 5.73. Ülesanne: vaakumregulaatori kujundamine.

Tagasilöögiklapp takistab pumba rootori vastupidi pöörlemist pärast mootori seiskamist. Eriti ohtlik on 
see labade tangensiaalasetuse korral. 

Vaakumliinil peab olema vähemalt üks vaakummeeter ning see peab asuma laudas, et lüpsi eel ja ajal 
saaks kontrollida vaakumi taset. Masinaruumist suundub torustik lauta. Vaakumliini võib laudas monteeri-
da tupiku või silmusena. Toru kinnitatakse lüpsja käeulatuse kõrgusele lehmade kohale sõimevõre külge või 
eraldi tugedele. Kahe lehma kohta paigaldatakse üks vaakumkraan. Vaakumtorustiku haru viiakse pesuruumi, 
kus hõrendust kasutatakse puhastusseadme käitamiseks või lihtsalt lüpsimasinatest vedelike läbiimemiseks. 
Tihti asub pesuruumis ka piimajahuti, või õigemini, lüpsimasinaid puhastatakse piimaruumis. Kui vähegi 
võimalik, peaks piimaruumis asuma ainult jahuti. Juhul kui piimajahuti külmuti asub paagist/vannist eraldi, 
võib selle paigaldada masinaruumi, kus on vaakumseade. Sinna sobivad ka veesoojendid.

Vacuumunit

Vaakumpumba teoreetilise jõudluse (õhuhulk ajaühikus – näiteks liitrit tunnis) saab ligikaudu arvutada 
valemiga:

kus  � on pumba jõudlus;
𝑉  – pumba õõnsuse maht,

 � – rootori pöörlemissagedus.

Kuna pump tekitab vajaliku hõrenduse, siis tuleks valemisse lisada tegur, mis seda arvestab: 

kus  � on tekitatava hõrenduse osa atmosfäärirõhust,
𝑝𝑎 – atmosfäärirõhk,

 𝑝 – tekitatav hõrendus.

Seega  � = � ∙ 𝑉 ∙ �

 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛, (5.20) 

 

 
𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑝𝑝𝑝𝑝a−𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑝𝑝a
, (5.21) 

 

(5.20)

(5.21)
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Ülesanne õppijale. Koostada vaakumpumba (joonis 5.72 põhjal, lihtsustades: lõtku rootori ja korpuse 
otsakaante vahel pole ning rootor on istatud ekstsentriliselt vastu korpuse sisepinda) teoreetilise jõudluse ligi-
kaudne arvutusvalem, võttes lähteandmeteks pumba konstruktsiooni- ja kinemaatika parameetrid:

D – pumba kere siseläbimõõt,
d – rootori läbimõõt,
e – ekstsentrilisus,
L – rootori pikkus (praktiliselt võrdne töökambri pikkusega),
s – laba paksus,
z – labade arv,
n – rootori pöörlemissagedus.

5.7.8. Puhastusseadis
Lüpsiseadmete hügieen on oluline osa piimatootmise hügieenist. Seadmed tuleb pärast lüpsi pealt ja seest 
hoolikalt puhastada. Sisemine puhastamine eemaldab piimajäägid, mustuse ja mikroorganismid ning väldib 
biokile moodustamist.

Biokile, biofi lm

Lüpsimasinate, piimaliini ja jahutite sisemiseks puhastamiseks on loodud vastavad seadmed. Ehituselt on 
neid erinevaid, aga üldised ülesanded on kõigil ühised: lüpsijärgne loputamine ja puhastuslahusega pesemine. 
Nendele toimingutele võib eri seadmete ja soovide korral lisanduda lüpsieelne ja ka -järgne loputamine-de-
sinfi tseerimine (tabel 5.17). Pesulahuse saab teha erineva koostisega, sagedamini kas aluselise või happelise.

Puhastusseadmeid püütakse maksimaalselt automatiseerida, et inimese hooleks jääks ainult käivitamine. 
Nii on puhastid /pesuautomaat, cleaning automat, Reinigungsautomat/ (joonis 5.74) varustatud juhtplokiga, 
mis juhib kogu tsüklit etteantud programmi järgi.

Tabel. 5.17. Ringpuhastuse etapidTabel. 5.17. Ringpuhastuse etapid 

Agens Vesi 
Lahus 

Vesi 
Happeline Aluseline Deso 

°C 35…40 60…80 60…80 20…30 70…85 20…30 
Tegevus Loputus Pesu Pesu Deso Deso Loputus 

Mõju Piimajäägid 

Katla- ja 
piimakivi, 
mustus, 

mikroobid 

Rasv ja valk, 
mustus, 

mikroobid, 
happejäägid 

Mikroobid Mikroobid Deso 
jäägid 

Puhasti keskne sõlm on suletud paak või vann, kuhu moodustatakse kuuma ja külma vee seguna vajaliku 
temperatuuriga puhastusagens. Selle taset ja temperatuuri seiravad andurid. Agens võib olla kas puhas vesi 
(joogivee kvaliteediga) või pesu(deso)-lahus. Lahuse vajaliku kontsentratsiooni tagavad annustid. Puhastus 
toimub ringlusena  ringpuhastus. Agensi paneb liikuma kas pump või piimaliinide puhastamise korral nendes 
valitsev vaakum. Ringlusklapp juhib tagasi tuleva agensi: 1) loputamise korral kanalisatsiooni ja 2) ringluse 
korral lahusepaaki.

Milking system cleaning automat

Joonis 5.74. Puhasti plokkskeem: 1 – paak, 2 – küttekeha, 3 – temperatuuriandur, 4 – tasemeandur, 5 – 
(pump), 6 ja 7 – puhastusvahendite mahutid, 8 – juhtplokk, 9 ja 10 – annustid, 11 – puhastatav objekt, 12 ja 
13 – veeklapid, 14 – ringlusklapp, 15 –kanalisatsioon.

Joonis 5.74
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Puhastusseadisse kuuluvad lisaks puhastusautomaadile ehk puhastile veel agensi jaotussüsteem lüpsia-
paraatide ühendamiseks. Nisakannud ühendatakse puhastuse ajaks lahuse jaotitele. Ämbrisse ja torusselüpsil 
tuuakse lüpsimasinad puhastuseks piimaruumi, platsillüpsil on puhastusliin viidud platsile. Enamasti asub 
seal ka puhasti. 

Ämbrisselüpsiseadmetel on komplektis puhasti (joonis 5.75), mis tekitab lüpsiaparaatides agensi pulsee-
riva ringvoolu. Tihti aga lastakse töötavast lüpsiaparaadist vedelikku läbi, pistes nisakanne aeg-ajalt ämbris-
se. Lüpsiämber pestakse vannis käsitsi harjadega.

Joonis 5.75. 

Joonis 5.76. 

3

1

2

3

4

1

2

5

Joonis 5.75. Ämbrisselüpsi puhastus: 1 – vann, 2 – puhasti, 3 – vaakumtoru.

Torusse- ja platsillüpsil on lüpsimasinad ühendatud nii nagu lüpsiks (joonis 5.76). Nisakannud ühenda-
takse pesuagensi jaotitele. Kui puhastusautomaat on valmistanud vajaliku agensi, lülitub vaakum piimaliinis 
ning agens liigub puhastist läbi töötava lüpsimasina puhastustoru kaudu piimaliini. Sealt tagasi jõudes suunab 
puhasti ringlusklapp vedeliku kas kanalisatsiooni (loputus) või tagasi paaki (ringpesu).

Joonis 5.75. 

Joonis 5.76. 
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Joonis 5.76. Torusselüpsi (platsillüpsi) puhastus: 1 – puhastusautomaat, 2 – jaotid, 3 – puhastustoru, 4 – 
vaakumtoru, 5 – piimaliin laudas (platsil).

5.7.9. Ämbrisselüps
Ämbrisselüpsiseadmed on mõeldud lõaspeetavate lehmade lüpsiks laudas, asemetel. Neid kasutatakse ka 
probleemsete (äsjapoeginud, haiged) lehmade lüpsiks. 
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Ämbrisselüpsiseadmed on paiksed ja liikuvad, täpsemalt teisaldatavad. Paiksel ämbrisselüpsiseadmel
(joonis 5.77) on kolm põhiosa: vaakumseade (VAK), lüpsimasinad ja puhastusseade (PUH). Piimajahuti 
(JAH) otseselt lüpsiseadme komplekti ei kuulu.

Vaakumseade asub masinaruumis. Vaakumliin suundub lauta, kus toru on kinnitatud sõimevõrele lehmade 
peade kohale. Kahe lehma kohta on üks kraan. Ühtlasema vaakumi tagab torustiku monteerimine silmusena. 
Lüpsimasinaid puhastatakse ja hoitakse piimaruumis. Piim koguneb masinlüpsiämbritesse ja valatakse sealt 
transpordinõusse või viiakse kohe lüpsiämbriga piimaruumi ja kurnatakse jahutisse. Kui kari on suur ja pii-
maruum kaugel, veetakse transpordinõusid kärul.

Vaakumseade asub masinaruumis. Vaakumliin suundub lauta, kus toru on kinnitatud sõimevõrele lehmade 
peade kohale. Kahe lehma kohta on üks kraan. Ühtlasema vaakumi tagab torustiku monteerimine silmusena. 
Lüpsimasinaid puhastatakse ja hoitakse piimaruumis. Piim koguneb masinlüpsiämbritesse ja valatakse sealt 
transpordinõusse või viiakse kohe lüpsiämbriga piimaruumi ja kurnatakse jahutisse. Kui kari on suur ja pii-
maruum kaugel, veetakse transpordinõusid kärul.

Joonis 5.77. Paikse ämbrisselüpsiseadme skeem: 1 – lüpsimasin, 2 – vaakummeeter, 3 – vaakumkraan, 
4 – vaakumtoru.

Teisaldatavad ämbrisselüpsiseadmed on mõeldud väikese karja lüpsmiseks. Kaherattalisele kärule on 
paigaldatud vaakumseade, mille elektrimootorit toidetakse järellohiseva või rippteel liugleva kaabli abil. Kä-
rul on koht ühele või kahele lüpsiämbrile. Mõnedel seadmetel tõstetakse lüpsiämbrid lüpsi ajaks kärult maha 
lehma kõrvale, teistel aga lüpstakse kärul asuvatesse ämbritesse. Selleks on viimastel pikad pulsi- ja piima-
voolikud. Lüpsimasinate puhastamiseks on seadme komplektis lisavahendid.

Ämbrisselüpsiseadmed komplekteeritakse tellija soovi kohaselt. Seejuures arvestatakse, et mõistlik koor-
mus ühele lüpsjale on kolm masinat. Sobilik masinate arv sõltub aga piima jahutisse viimise viisist ja teiste 
talitustööde korraldusest.

Bucket milking system

5.7.10. Torusselüps
Torusselüpsil liigub piim vaakumi mõjul lüpsiriistast piimatorusse ja seda mööda kogurisse. Sealt edasi pum-
batakse piim mööda transporditorustikku läbi kurna ja soovi korral ka läbi plaatjahuti piima jahuti-säilitisse. 
Võimalik on ka lahendus, kus piimaliin lõppeb vaakumi all oleva paakjahutiga. Taolisi lüpsiseadmeid kasuta-
takse tänapäeval väga harva. 

Torusselüps võimaldab: l) vabastada lüpsja raskest tööst, piima kandmisest; 2) hoida piima head kvalitee-
ti, sest piim ei puutu otseselt kokku lauda õhuga, jahutatakse kiiresti ja piimaliini on võimalik puhastussead-
me abil tõhusalt puhastada; 3) rakendada mitmesuguseid lüpsimasina automatiseerimise võtteid, sh automaat-
set lüpsiriista altvõttu. 

Torusselüpsil on võrreldes ämbrisselüpsiga ka mõned puudused: 1) lüpsivaakum peab olema tugevam pii-
ma tõstmiseks ülalasuvasse piimatorru; 2) piimatoru tõusude korral, mis on vajalikud lauda sööda ja sõnni-
kukäikude ületamiseks, tekib tugev vaakumi kõikumine, mis mõjub halvasti udarale ja piima kvaliteedile; 
3) suur materjali- ja ajakulu piimaliini puhastamiseks; 4) kõikide ühte kogurisse lüpstavate lehmade piima 
segunemine, mis tingib vajaduse probleemsete lehmade lüpsmise ämbritesse. 

Kahe esimese puuduse leevendamiseks kasutatakse lüpsi ajaks allalastavaid piimatorustiku osasid, nn vä-
ravaid.
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Torusselüpsiseadmete (joonis 5.78) põhilised koostisosad on vaakumseade, piimaliin koos lüpsimasinate-
ga ja puhastusseade. Piimajahuti(d) otseselt lüpsiseadme komplekti ei kuulu.

Joonis 5.78. Torusselüpsiseadme skeem: 1 – piimakogur, 2 – kaitsekamber, 3 – peavaakumtoru, 4 – pulsivaa-
kumtoru, 5 – elektriliin, 6 – piima-vaakumkraan, 7, 8, 9 – lüpsimasinad (a – pulsaator, b – piimamõõtur-pii-
mavooluandur, d – altvõttur), 10 – piimatoru, 11 – piimapump, 12 – piimakurn.

Vaakumseade asub masinaruumis ning selles kasutatakse sõltuvalt lüpsiseadme suurusest üht või mitut 
pumpa. Peavaakumtoru suundub masinaruumist piimaruumis või laudas oleva piimakoguri kaitsekambrile. 
Kaitsekambris olev ujuk väldib piima või pesuvedeliku tungimise vaakumliini koguri ületäitumise korral. 
Selline olukord võib tekkida, kui pump ei käivitu õigeaegselt. Peatorult hargneb toru lauta, kus jaguneb pul-
sivaakumtorudeks. Need kulgevad lehmade kohal piki loomaridu ja on kinnitatud sõimevõrele või eraldi kan-
duritele. Stabiilse vaakumi tagab silmusena monteeritud pulsivaakumliin. Sõltuvalt puhastusseadme ehitusest 
võib olla vajalik vaakumliini viimine ka selleni.

Piimaliini moodustavad kogur, piimatoru koos kraanidega, pump ja kurn. Võimalik on liini lülitada veel 
plaatjahuti ja mõõturid. Plaatjahutile on sobivam asukoht piimaruumis. Eraldi mõõtureid kasutatakse täna-
päeval harva. Arukatel lüpsimasinatel on mõõtur integreeritud juhtplokki. Kogur on metallist või klaasist ma-
huti. Selles asub tasemesensor pumba automaatseks lülitamiseks. Piimatoru on klaasist või roostekindlast te-
rasest, harva ka plastist. Ringluspesu tarvis peab piimatoru laudas moodustama silmuse: algab piimakogurist 
ja kulgeb laudas piki lehmarida ning suundub teise lehmarea kaudu kogurisse tagasi. Kasutusel on ka kee-
rukamaid piimaliini kujundusi: ühte kogurisse kaks või neli silmust. Selleks peab läbisõidetavates lautades 
piimaliin tõusma üle käikude. Kuna tõusude ületamisel kannatab piima kvaliteet, on kasutusel aasakujuline 
piimatoru osa ehk „värav“. See lastakse lüpsi ajaks alla piimatoru tasapinda, et kindlustada piima langusega 
voolamine kogurisse. Sageli paigaldatakse kogur lauta, sest piimaliini viimine üle käikude on keerukas ja ku-
lukas, aga eelkõige halvendab piima kvaliteeti. Koguris lõpeb piima liikumine vaakumi all olevas liinis. Sealt 
edasi surub pump piima mööda toru läbi kurna ja plaatjahuti piimaruumis olevasse jahuti-säilitisse.

Lüpsimasinad. Joonisel 5.78 on kujutatud kolme erineva lahendusega lüpsimasinat. 
▪ Masin 7 on neist kõige lihtsam: pneumaatiline pulsaator 7a, piim suundub otse piimatorru. 
▪ Masinal 8 on lisatud piimavooluandur 8b. Andur ja pneumaatiline pulsaator on koondatud juhtplokki.
▪ Masinal 9 on elektripulsaator ja piimamõõtur. Masinale on lisatud lüpsiriista altvõttur. Mõõturilt saa-

dav info edastub masina juhtplokki, aga teavet on võimalik saata ka seadme juhtarvutisse. 
Lüpsimasinad ripuvad laudas vaakumtorul, eraldi kandetorul või harva ka rippteel. Taoline kõrgel asuv 

tugipunkt võimaldab kasutada lüpsiriista mehaanilist altvõttu. Selleks on lüpsimasinal (9) tõmbesilinder või 
vints, mis kollektori külge kinnitatud nööri abil tõmbab lüpsiriista udaralt. Torusselüpsimasinates on võrrel-
des ämbrisselüpsiga rakendatud rohkem automaatikaelemente. Paljusid tänapäeval kasutatavaid torusselüp-
simasinaid võib nimetada automaatseteks. Tegelikult siiski poolautomaatseteks, sest udara ettevalmistus, 
eellüps ja lüpsiriista allapanek on lüpsja ülesanne. Edasine on paljuski usaldatud masinale ja lehmale. Lüp-
siprotsessi automaatsel juhtimisel võetakse enamasti aluseks piimavoolu intensiivsus ja aeg. Vastavalt nende 
väärtuste muutustele valib automaat sobilikud tööparameetrid: vaakumi tase, pulsisagedus, imisuhe, lõpulüp-
si ja altvõtu algus. Lüpsiaparaadi automatiseerimist kergendab elektertoite kasutamise võimalus torusselüpsil, 
kuna elektrijuhtme saab hõlpsasti kinnitada piima- või vaakumtorustikule. Muidugi on võimalik kasutada ka 
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akutoidet. Automaatlüpsimasina juhtplokk sisaldab piimavooluandurit, elektripulsaatorit ja arvutit. Seadme 
häälestusulatus on väga lai. 

Pipeline milking system

5.7.11. Platsillüps

Üldist
Platsillüpsi kasutatakse eelkõige lehmade lõastamata pidamise korral. Kõne alla tuleb see lüpsiviis ka väikse-
mate lõas peetavate karjade puhul, kuna lehmade lõastamine ei muutu siis veel ülemäära koormavaks, kuigi 
lõaslehmalauda kujundus ei toeta platsillüpsi. 

Lüpsiplats on lehmade lüpsmiseks sisustatud koht, kus on paikne lüpsiseade, lüpsiasemed ja lehmade lii-
kumist suunavad väravad ja piirded. Lüpsiplatse saab varustada söötmisseadmetega, aga Eestis kasutatakse 
seda võimalust harva. Lüpsiplats paigutatakse eraldi ruumi või hoonesse – lüpsikotta. Lüpsikoda on piimafar-
mi keskus ehk „süda“, sest seal asuvad veel mitmed vajalikud ruumid. Väiksemates farmides võib lüpsiplats 
olla ka laudas. Nii on ka lüpsiplatsiks liigituv automaatlüpsiseade /lüpsirobot/ enamasti laudas, loomaruumis.

Lüpsja seisukohalt on platsillüpsi tunnus see, et ta seisab lehmade asemetest ligikaudu 80…90 cm mada-
lamal (joonis 5.79). See loob lüpsjale võimaluse töötada ergonoomiliselt, sirge seljaga ja tema ülajäsemed on 
optimaalses asendis. Lüpsja töökoht – lüpsikanal – võib olla süvendis, aga tänapäevastel platsidel asub see 
nulltasandil ja lehmad tõusevad ooteala kaldpõrandat pidi lüpsiasemetele. Töökoha ergonoomiliseks peen-
häälestuseks on variandina saadaval lahendus, millel saab seada lüpsikanali põranda kõrguse lüpsja kasvule 
vastavaks. Lüpsiplatsil on võimalik, odavamalt kui laudas, luua lüpsjale tervislik töökeskkond: temperatuur, 
valgustus, ventilatsioon. Kuna lüpsja töö on väga intensiivne, piiratud, kokkusurutud ruumis, agressiivses 
keskkonnas, siis peab töötingimuste seire ja järgnev sekkumine olema järjekindel ja vastutustundlik.

Joonis 5.79.
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Joonis 5.79. Lüpsiplatsi põhimõtteskeem: 1 – piimatoru, 2 – paigaldi (a – lüpsil, b – väljumisel, d – sisene-
misel); 3 – roojarenn, 4 – ülalasuv piimatoru /MidiLine/; 5 – muudetava kõrgusega põrand.

Joonisel (5.79) on kujutatud paralleelplatsi fragment. Sellel on näha kaks lüpsilatri elementi: paigaldi ja 
roojarenn. Paigaldi /joondur, pöördvärav/ on seadis oma kohale jõudnud lehma tagurdamiseks vastu roo-
jarenni. Nii väheneb lehma liikumisvabadus ja udar on lüpsja käeulatuses. Lüpsi lõppedes pööratakse paigal-
di raam üles ja lehmale avaneb väljapääs. Pidevalt arendatakse lüpsikohtade vahepiirdeid ja sisse- ja välja-
pääsu lahendusi.

DeLaval Synchro Arc, Synchro Sweep

Roojarenni nimi selgitab ise oma otstarvet.
Piima kvaliteedi seisukohalt on platsillüpsi pluss, võrreldes torusselüpsiga, piima liikumine udarast lan-

guga piimatorusse ning sealt jätkuvalt allamäge kogurini. Variandiks on meil väga harva kasutatav ülalasuva 
piimatoruga variant /MidiLine/. See on lahendus, kus kahepoolsel lüpsiplatsil on lüpsimasinad ainult ühel 
pool. Siis peab piimatoru olema lüpsikanali keskel lüpsjate pea kohal (joonis 5.79 pos. 4).
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Joonisel 5.80 on esitatud enamkasutatavad variandid lüpsiplatsi kuju ja lüpsiasemete paigutuse kombinat-
sioonidena saadud lahendustest.

Joonis 5.80.
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Joonis 5.80. Lüpsiplatside kujundus: 1 – tandem, 2 – kalasaba 60 (lüpsiasemed on kanali serva suhtes ca 60° 
nurga all) 3 – kalasaba 30 (lüpsiasemed on kanali serva suhtes ca 30° nurga all), 4 – paralleel; 5 – tandem 
sise, 6 – kalasaba sise, 7 – kalasaba välis, 8 – paralleel välis, 9 – rööp, 10 – konveier.

Kuju järgi saab lüpsiplatse jaotada hulknurk- ja ringplatsideks. Ringplatsid on absoluutses enamuses pöör-
levad – karussellplatsid /Rotary, Karussell/. Hulknurksetest on levinum nelinurkne, täpsemalt ristkülikplats, 
aga kasutusel on ka kolmnurga, rombi ja polügooni kujulisi. Kõiki neid on võimalik sisustada lüpsiasemete 
erineva paigutusega: 

▪ tandem- /tandem, Tandem, Reihe/ 
▪ kalasaba- /herringbone, Fishgräten/
▪ paralleel- /rööp, parallel, Parallel, Side-by-Side/ 

Ringplatsidel on võimalus, et lüpsja töötab sees- või väljaspool. Joonisel 5.80 (1, 2, 3, 4) on lüpsikanal 
ühepikkune ja ringplatsil lüpsiasemete välisläbimõõt võrdne. Seega on hea hinnata võrdlevalt erinevate lüp-
siasemete paigutusega platside ruumikasutust ja -vajadust. Samuti on selge, et tandemplatsil on lüpsja tee-
kond tunduvalt pikem kui paralleelplatsil.

Lauda tehnoloogiast sõltuvalt võib osutuda vajalikuks lüpsiplatsile eel- ja vahel ka järelootealade kujun-
damine. Väikeses laudas tulevad lehmad platsile ja lähevad lauta tagasi ise, vajadusel ergutab neid lüpsja. 
Suuremates lautades teeb seda ajaja, kes korraldab ka vajalikud aedade-väravate asendid. Eelootealal kasuta-
takse lüpsigrupi koondamiseks ja suunamiseks mehaanilist koera. 

Lehmade vahetusviisi järgi saab platse jaotada: 1) individuaalse vahetumisega eraplatsid; 2) rühmiti va-
hetumisega rühmaplatsid ja 3) pideva vahetumisega karussell- ja konveierplatsid. Joonisel 5.81 on esitatud 
mõned sagedamini kasutatavad lüpsiplatside rakendusskeemid.

Tandemplatsil on lüpsilatrid üksteise järel reas piki kanali külge. Lehm on täies pikkuses lüpsjale nähtav 
ja latris suhteliselt vaba. See annab talle võimaluse lüpsjast eemalduda ja jalaga lüüa masinat või lüpsja kätt.

1. Rühmatandem 2x3. Lehmad tulevad lüpsiasemetele üksteise järel reas, nende koht on määratud külg-
piirdega, esi-, taga- ning vaheväravatega. Pärast lüpsi lahkuvad nad rühmana reas. Sobib väikesele karjale, 
kitsasse ruumi.

2. Eratandem 2x3. Lüpsiasemeks on latter, kuhu lehm siseneb ja kust väljub teistest sõltumata. Sobib 
suure toodanguga lehmadele, kes vajavad individuaalset kohtlemist. Kasutades poolautomaatseid masinaid ja 
väravate automaatjuhtimist, on võimalik saavutada suurt jõudlust. Eratandemi edasiarendus ongi automaat-
lüpsiseadme /lüpsiroboti/ aluseks.
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Kalasabaplatsil seisavad lehmad kanali serva suhtes nurga all külg külje kõrval. Üldkujundusel vahepiir-
deid pole. Lüpsjale on udar hästi nähtav, lehmast ainult tagumine kolmandik.

3. Kalasaba 30 – 2x4. Lüpsiasemed on kanali serva suhtes ca 30° nurga all. Lehmad sisenevad ja välju-
vad reas rühmana.

4. Kalasaba 60 – 2x7 – kiirväljapääs. Lüpsiasemed on kanali serva suhtes ca 60° nurga all. Lehmad si-
senavad reas rühmana (7). Väljuda on võimalik osarühmana (3 ja 4). Selline lahendus suurendab platsi jõud-
lust, aga kahtlemata on seade keerukam ja kallim.

Paralleelplatsil on lüpsiasemed risti kanali servaga. Kuna lüpsiasemed on üksteise kõrval, ongi seda tüü-
pi hakatud kutsuma paralleel. Tänapäeval mõeldakse vaikimisi „paralleelplatsi“ all kujundust, kus lehmad 
seisavad külg külje kõrval /side by side/. Täpsemalt on neil küll mingi piire vahel. Paralleelplatsi variant on 
ka selline, kus rööbiti seisvate lehmade vahel on ruum lüpsjale (joonis 5.80 pos. 9). Kuna selline lahendus on 
Eestis haruldane, ei ole ka tabavat terminit  nimetame seda rööpplatsiks. Paralleelplatsil pannakse lüpsiriist 
udarale tagant, lüpsjale on nähtav ainult udara tagakülg, rööpplatsil küljelt.

5. Paralleel 2x7. Lehmad sisenavad üksteise järel reas ja pööravad ennast risti kanaliga. Paigaldi tagurdab 
nad rühmiti (3 ja 4) vastu roojarenni. Peale lüpsi on neil võimalik rühmiti lahkuda. Paralleelplatsid on meil 
valdavalt taolise lahenduse – kiirväljapääsuga.

6. Karussell – paralleel – 24. Lehmad astuvad ükshaaval pöörlevale platvormile lüpsilatritesse. Lüpsi 
normaalse kulgemise korral on lehm karusselli täispöörde jooksul lüpstud ja ta tagurdab ennast platvormilt 
maha. Lüpsjad tegutsevad väljaspool: üks valmistab udara lüpsiks ette ja asetab lüpsiriista, teine desinfi tsee-
rib nisad. Lüpsiriist eemaldub automaatselt.

Parlour milking systems
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Joonis 5.81. Lüpsiplatside rakendused: 1 – rühmatandem, 2 – eratandem, 3 – kalasaba, pikiväljapääs, 4 – kalasaba, 
kiirväljapääs, 5 – paralleel, kiirväljapääs, 6 – karussell, väline.
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Platsillüpsiseadmed
Lehmade lüpsmine kohtkindlate masinatega loob võimaluse täielikumaks automatiseerimiseks ja piima kõrge 
kvaliteedi säilitamiseks. Tänapäevased lüpsiseadmed on valdavalt allasuva piimatoruga, piim väljub nisast ja 
kulgeb kogurini pideva langusega. See tagab udarale säästliku stabiilse vaakumi ja piimale õrna kohtlemise. 
Lühike piimaliin ja efektiivne seadmete ning udara puhastamine kindlustavad hea lüpsihügieeni.

Platsillüpsiseadme (joonis 5.82) põhilised koostisosad on vaakumseadis, piimaliin koos lüpsimasinatega 
ja puhastusseadis. Piimajahuti(d) otseselt lüpsiseadme komplekti ei kuulu.

Vaakumseadme peavaakumtoru kulgeb läbi kaitsekambri kogurini. Harutorud suunduvad mõlemale plat-
sipoolele, kus nad kinnitatakse lüpsiasemete piirete külge. Sealt saavad toite pulsaatorid ja teised vaakumil 
töötavad riistad. Piimatoru on silmusena paigaldatud kanali serva alla ning lõpeb koguris. Sealt surutakse 
piim pumba abil läbi kurna piimaruumis asuvasse jahutisse. Puhastusautomaadilt suundub lahusetoru lüpsi-
kanalisse, mille serva all on nisakannude ühendamiseks pesupead-jaotid.

Joonis 5.82. Platsillüpsiseadme skeem: 1 – piimakogur, 2 – kaitsekamber, 3 – peavaakumtoru, 4 – vaakumto-
ru, 5 – piimatoru, 6 – puhastustoru, 7 – jaoti; 8, 9, 10 – lüpsimasinad (a – pulsaator, b – juhtplokk, c – altvõt-
tur, d – mõõtur), 11 – piimapump, 12 – piimakurn, 13 – puhastusautomaat, 14 – plaatjahuti.

Lüpsimasinatena saab kasutada nii käsitsijuhitavaid kui ka automaatseid. Masinate kohtkindel paigaldus 
võimaldab rakendada lüpsiriista mehhaanilist altvõtmist. Joonisel 5.82 on kujutatud kolm erineva automati-
seerimisastmega lüpsimasinat. Positsiooninumbriga 8 märgitud masinal on piimaliini lisatud piimamõõtur 8d, 
mis edastab info juhtarvutisse. Lüpsiriista käsitseb lüpsja. Masina nr 9 piimavooluandurilt 9d juhtplokki 9b 
tuleva info (kas otse või läbi juhtarvuti) põhjal muudetakse pulsirežiimi ja antakse käsk altvõtturile 9c. Masi-
nal nr 10 on pulsaator, piimamõõtur, altvõttur ja juhtplokk koondatud üheks kogumiks.

5.7.12. Lüpsikoda
Platsillüpsi korral on piimafarmi keskuseks lüpsikoda. See on eraldi hoone, milles on lüpsiplats koos vajali-
ke abipindadega ning mitmed farmi teenindamiseks vajalikud ruumid ja seadmed.

Ämbrisse-, torusse- ja automaatlüpsi kasutamisel koonduvad kõik lüpsikoja funktsioonid, peale lüpsmise, 
abihoonesse ehk piimaplokki.

Hästi planeeritud lüpsikoda ja selle seadmete valik tagavad
▪ lehmade loogilise ja lihtsa liikumise lüpsile ja tagasi lauta,
▪ inimeste head töö- ja olmetingimused,
▪ piima kvaliteetse säilimise.

Selle saavutamiseks tuleks planeeringu koostamisse kaasata ehituse ja tehnoloogia projekteerija, looma-
kasvataja, veterinaar ja majandusnõustaja.
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Lüpsikoja koostis joonisel 5.83 kujutatud näite põhjal:
▪ Lüpsiplats. Paralleellüpsiplats 2x8.
▪ Ooteala. Lüpsi sujuvaks kulgemiseks koondatakse ootealale terve grupp (= söötmisgrupp laudas) 

lehmi. Nende tõrkumata platsileminekuks on võimalik kasutada ajamisväravat, millega saab vaja-
dusel eraldada ka kahte ootealal olevat gruppi. 

▪ Desovann. Lehmade platsilt lahkumise tee on kujundatud üherealiseks ja ühesuunaliseks liikluseks, 
mida läbivad kõik lüpsil käivad lehmad vähemalt kaks korda ööpäevas. Seetõttu on sinna otstarbekas 
paigutada kohustuslikku läbimist nõudvaid seadmeid. Üks nendest on vann sõrgade puhastamiseks ja 
desinfi tseerimiseks. 

▪ Eraldusvärav. Probleemsete lehmade suunamiseks alale, kus nendega tehakse vajalikud individuaal-
sed toimingud. Lehmade fi kseerimiseks on kasutusel automaatlõõg. Peale toiminguid suunatakse 
lehm lauta oma vanale kohale või uude gruppi või hoopis laudast välja.

▪ Piimaruum. Piimaruum on piimafarmi visiitkaart. Kuna seal hoitakse inimeste söögiks mõeldud toi-
duainet/tooret, esitatakse sellele kõrgendatud hügieeninõuded. Seda ka lüpsikojas, kuigi selles ruumis 
piima otsest lahtist käitlemist ei toimu. Tavaliseks on saanud lahendus, kus kõrgendatud hügieeni-
nõuetega piimaruumis on ainult piimajahuti-säiliti esiots. Sinna jääb ka jahuti küljes olev puhastus-
seade ja piimaveoki laadimisvooliku ühendussõlm. Muid seadmeid piimaruumis ei ole.

▪ Mootoriruum asub piimaruumi kõrval, sest sinna ulatub piimajahuti-säiliti tagaots koos külmutiga 
või asub külmuti lahusagregaadina eraldi. Mootoriruumi paigaldatakse vaakumseadis, kompressor, 
veesõlm ja teised suuremal või vähemal määral reostust tekitavad seadmed. Ruumi uks peaks kind-
lasti avanema õue ja olema piisav seadmete liigutamiseks. Ruumis on vajalik tõhus ventilatsioon ja 
võimalusel mürasummutus.

▪ Katlaruum. Sõltuvalt farmi soojavarustuse lahendusest on seal katel kütteks/veesoojenduseks. Sinna 
sobib ka varugeneraator avariiliseks elektrivarustuseks.

▪ Personaliruumid. Tavaliselt on need: kontor, puhkeruum, tualettruumid, pesu- ja riietusruumid. 
Eraldi ruum peab olema loomaarstile ja vajalik on väike ladu-panipaik. Suuremates farmides võivad 
osa ruume asuda lüpsikoja teisel korrusel. Sealhulgas juhi ruum vaatega lauta.

Joonis 5.83. 
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Joonis 5.83. Lüpsikoda: 1 – piima jahuti-säiliti, 2 – desovann, 3 – ajamisvärav, 4 – eraldusvärav, 5 – auto-
maatlõõg.
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Joonisel 5.84 on esitatud võimalusi lüpsikoja paigutamiseks. Kuigi täpsem paigutus sõltub konkreetsetest 
oludest, on järgnevalt esile toodud mõned üldised põhimõtted.

Joonis 5.84. Lüpsikoja paigutusvõimalused.
Joonis 5.84

Piimapaak
Lüpsilehmalaut

Lüpsikoda

Koridor

Erivajadustega veiste laut
Plaanitav lüpsilehmalaut

A B 

D E 

C 

▪ A Levinud lahendus. Lüpsikoda on kahe sarnase lüpsilehmalauda vahel keskel. Kui lautades on 
keskne söötmiskäik, käivad välimiste ridade lehmad keskkäigus üle selle. Kumbagi lauta on võima-
lik moodustada 4 gruppi. Söötmise lihtsustamiseks on siiski otstarbekam teha kumbagi lauta 2 loo-
magruppi, kokku 4 erinevat. Horisontaalne piimapaak asub piimaruumis. 

▪ B  Tagumise lauda lehmad käivad läbi teise lauda keskelt ning mõnevõrra häirivad seal elavaid leh-
mi. Horisontaalne piimapaak on piimaruumis.

▪ C Lüpsikoda on paigutatud erivajadustega (haiged, poegivad) veiste lauda otsa. Eraldatud probleem-
sed lehmad liiguvad kohe sinna. 

▪ D Lüpsikoda on lautade vahel otsas. Lehmad ei pea lüpsile minekuks ületama söötmiskäiku. Ühte 
lauta saab moodustada kaks söötmisgruppi (üks kummalegi poole söötmiskäiku).

▪ E  Lüpsikoda on paigutatud erivajadustega veiste lauda otsa. Hea võimalus farmi laiendamiseks. Ver-
tikaalne piimapaak on väljas lüpsikoja kõrval.

5.7.13. Automaatlüps
Automaatlüpsil toimetab inimese asemel masin, mida kutsutakse robotiks. Kas robot on inim-masin või ma-
sin-inimene, ei ole veel selgeks vaieldud. Tšehhi keeles tähendab „robota“ orjatööd ja termini olevat kasutu-
sele võtnud nende kirjanik Karel Čapek. Täna lüpsiseadmetes kasutatavad robotid kuuluvad teise põlvkonda  
nad on ümbrusetajuga. 

Esimesed, ja ka täna enimkasutatavad automaatlüpsiseadmed (ALS) on nn lattertüüpi. Nende tehnoloo-
gilise kujunduse aluseks on tandemlüpsiplats. Latreid võib reas olla mitu ja need võivad olla ka kahel pool. 
Siit ka terminid, mida kasutatakse: /single box system, Einboxenanlage; multi box system, Mehrboxenanla-
ge/. Eesti keeles sobivat terminit polegi. Soovitatav: mono- ja multilatter ehk üksik- ja mitmiklatter, ühekoha-
line ja mitmekohaline. Kuigi lattertüüpi seadmeid kutsutakse „lüpsirobotiteks“, on robot automaatlüpsisead-
me üks osa: täitur, robotkäsi ja aju.
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Arendus on jõudnud karussellplatsideni, kuhu paigaldatakse mitu robotit sõltuvalt kohtade arvust. Kuigi 
valdavalt tuleb automaatlüpsil lehm lüpsiseadme juurde, on teada rakendusi, kus seade sõidab lõaslehmalau-
das lehma juurest lehma juurde.

Joonisel 5.85 on esitatud sagedamini kasutatavad automaatlüpsi skeemid.
1. Üksiklatter: lehm siseneb latrisse küljelt, lüpsiriist pannakse alla küljelt, lehm väljub küljelt.
2. Üksiklatter: lehm siseneb latrisse otsast, lüpsiriist pannakse alla küljelt, lehm väljub otsast.
3. Kolmiklatter: lehmad sisenevad latritesse küljelt, teenindab üks robot, mis liigub juhtteel, lüpsiriist 

pannakse alla küljelt, lehmad lahkuvad küljelt.
4. Topeltlatter: lehmad sisenevad latritesse küljelt, neid teenindab üks robot vaheldumisi, lehmad lahku-

vad küljelt.
5. Üksiklatter: lehm siseneb ja väljub küljelt, lüpsiriist pannakse alla tagant.
6. Kalasabakarussell: lehmad astuvad pöörlevale platvormile, esimesed robotid valmistavad udara ette 

ja panevad lüpsiriista alla (antud juhul küljelt), lüpsiriist eemaldub automaatselt, viimane robot de-
sinfi tseerib nisad, lehm astub platvormilt maha päripidi.

7. Kalasabakarussell: lehmad astuvad pöörlevale platvormile. Igal lüpsikohal on robot, lehm tagurdab 
platvormilt maha.

8. Liikur ALS sõidab lõaspidamisega laudas lehma aseme taha, latri põrand liigub osalt lehma asemele 
kattes sõnnikukanali, lehm tagurdatakse latrisse, lüpsiriist pannakse alla kõrvalt, peale lüpsi lahkub 
lehm oma asemele, seade taandub algasendisse ning kulgeb järgmise lehma juurde.

Joonis 5.85. Automaatlüpsi lahendusi: 1 – üksiklatter külgpääsuga, 2 – üksiklatter pikipääsuga, 3 – mitmik-
latter külgpääsuga, 4 – topeltlatter külgpääsuga, 5 – üksiklatter külgpääsuga  tagantlüps, 6 – kalasabakarus-
sell küljeltlüps, 7 – paralleelkarussell  küljeltlüps, 8 – liikurlüpsiseade.

Joonis 5.85.
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Automaatsed lüpsiseadmed on erinevate tehnoloogiliste lahenduste ja tehniliste kujundustega, aga üldpõ-
himõte on neil alljärgnev (joonis. 5.86). Joonisel on kujutatud üksiklatter automaatlüpsiseade. Lüpsiaparaat 
erineb varemkäsitletutest sellega, et udara käitlus on veerandipõhine: igale nisakannule on oma pulsi- ja pii-
maliin, kollektorit pole ja piim kogeneb-seguneb koguris. See võimaldab igale veerandile anda oma (erinev) 
pulsirežiim ja seirata piima veeranditi.



166 Veisefarmid

Joonis 5.86. Automaatlüpsiseadme põhimõtteskeem: 1 – piimamõõturid, 2 – pulsaatorid. 3 – tagaplaat-roo-
jarenn, 4 – söödaküna, 5 – antenn, 6 – ID andur, 7 – robot (7a – aju, 7b – kaamera, 7d – käsi-käpp).

Lüpsirutiin koosneb järgnevast.
1. Lehm siseneb lüpsilatrisse ning talle nihkub vastu peibutussööda küna. See tagurdab lehma vastu ta-

gaplaati, mis on kujundatud roojarenniks ja on ka asenditajuriks, mis informeerib juhtsüsteemi lehma 
liikumisest latris.

2. Lehm tuvastatakse kaelas, kõrvas või jala küljel oleva ID anduri abil seadmel oleva antenni vahendu-
sel. 

Edasine toimub sisenenud lehmale juhtprogrammis määratu kohaselt.
3. Söödakünasse antakse määratud kogus sööta.
4. Robot täpsustab 3D kaamera abil nisade asukohad.
5. Lehma nisad puhastatakse kas puhastuskannu või harjade abil. 
6. Robotkäsi-käpp paneb nisakannud alla. 
7. Lüpsimasina tööd juhitakse ja piima kvaliteeti jälgitakse udaraveerandite kaupa.
8. Igale udaraveerandile optimaalsel hetkel eemaldab robot nisakannu.
9. Nisad desinfi tseeritakse.
10. Lehm lastakse latrist välja.
11. Lüpsiriist pestakse pealt ja seest.
12. Pestakse kaamera vaatesilm ja latri põrand.
13. Kogutud informatsioon lehma ja piima kohta edastatakse juhtsüsteemi.
14. Avatakse sisenemisvärav – seade on valmis uueks lüpsiks.

5.7.14. Lüpsiseadmete korrashoid ja diagnostika.
Kvaliteetse piima saamisel on oma osa mitte ainult lehmal ja lüpsjal, vaid ka lüpsiseadmel. Seadmete kor-
rashoiu aluseks on kvaliteetne hooldus, mis põhineb diagnostikal ehk testimisel. Piim on üks loomsetest saa-
dustest, mis on toiduainena täisväärtuslik ja maitsev kohe pärast valmimist. Seejuures on see õrn ja välistele 
mõjudele väga vastuvõtlik produkt. Piima omadused kujunevad põhiliselt selle sünteesil udaras, aga võivad 
suuresti muutuda juba lüpsil ja seda kahjuks kvaliteedi halvenemise suunas.

Olulisemad lüpsiseadmest tingitud piima kvaliteeti alandavad põhjused saab jagada: kaudsed ja otsesed. 
Kaudsed tegurid mõjutavad piima kvaliteeti lehma kaudu, toimides udarale ja lehma närvisüsteemile. Ot-
sesed tegurid toimivad valmis piimale selle udarast väljutamisel ja edasisel liikumisel jahutisse. Kvaliteeti 
alandavatele teguritele püütakse jälile jõuda ja neid ennetada lüpsiseadmete testimisega. Erakorralise testi-

Joonis 5.86.
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Joonis 5.87. Lüpsimasinate pulsitestid: I – paaristaktaparaat põhilüps (tester VPR200), II – paaristaktapa-
raat alguslüps (tester MK IV), III – paaristaktaparaat põhilüps (MK IV), IV – ühistaktaparaat (MK IV).

mise ajendiks võivad olla signaalid piima kvaliteedinäitajate halvenemisest. Korralisi teste teevad reeglina 
seadmeid paigaldanud ettevõtted plaanipärase hoolduse käigus. Testimisel kontrollitavad parameetrid, kasu-
tatavad mõõteriistad ja metoodika on kindlaks määratud normatiivide ja soovitustega /ISO 6690/. Hooldajad 
järgivad neid ja oma ettevõttes koostatud konkreetseid hooldusjuhendeid. 

ISO 6690, Milking machine installation

Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogia õppetoolis on laboratoorseks õppetööks kasutada mõõteriis-
tad: pulsaatortestrid Alfatronie MK IV ja VPR 200 ning rotameeter AFM 3000. Neid kasutatakse valdavalt 
lüpsiseadmete töörežiimide õppimisel, aga on valmisolek abistada ka piimatootjaid. Olulisemateks näitaja-
teks loetakse testimisel vaakumi taset, õhuvoolu hulka ja pulsirežiimi. Järgneval joonisel (5.87) on esitatud 
mõned näited üliõpilaste laboratoorsetest töödest.

Testitakse töötavat masinat. Testrid arvutavad keskmised tulemused 5 pulsi põhjal. Võimalus on saada 
väljundina pulsi faaside kestus % ja/või ms (millisekund). Näites on mõlemad väljundid, mida täpsustatakse 
vastava indeksiga (A%, Ams). Tester kuvab/prindib andmed tabeli kujul ja nõudmisel ka graafikuna. 

Selgituseks graafikute lugemisel: paaristaktaparaadil on tulemus kummagi nisakannupaari kohta (1 ja 2), 
graafikul on aga paremaks jälgimiseks 2. kanali graafik tõstetud 10 kPa võrra, et jooned ei kattuks. VPR 200 
kasutab veel ka eri värve. Ühistaktaparaadil on antud juhul olnud ühendatud tester mõlemale nisakannupaari-
le, mis tegelikult töötavad siiski koos, nii et andmed erinevad ainult vea võrra.

Esitatud graafikutelt on näha, et I, II ja III juhul on pulsi elemendid korrektselt välja peetud ja kestu-
selt aparaadile vastavad. Küsimuse tekitab joonisel III lüpsitakti lõpul olev jõnks. Vajab täiendavat uurimist! 
Ühistaktaparaadi pulsikõver IV annab aga häire. Sellise aparaadiga ei tohiks lüpsta, sest: 1) pigistustaktil 
praktiliselt puudub suletud faas, (D = 3,7%, normide kohaselt nõutav vähemalt 15%), nisakumm pole täie-
likult kokku surutud, hõrenduse mõju nisale ei katke, nisa ei saagi puhata; 2) avatud faas ei ole korrektselt 
välja peetud!

Ülesanne õppijale. Võttes aluseks andmed jooniselt 5.87 II ja III ning teadmised õpiku jaotisest 5.7.4 ja 
5.7.5, täita järgnev tabel (5.18). Seejärel kujutada graafiliselt testitud lüpsiaparaadi parameetrite muutust lüpsi 
etappidel (alguslüps-põhilüps) ning teha selgitav kokkuvõte lüpsiaparaadi automatiseerimise võttest, kus pii-
mavoolu intensiivsus reguleerib/muudab pulsirežiimi.

I

III

II

IV
B D

?
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Tabel 5.18. Ülesanne. Lüpsiaparaadi pulsirežiimi parameetrid algus- ja põhilüpsil 

Nimetus Tähis Ühik 
Väärtus 

Alguslüps Põhilüps 
Vaakum V kPa 
Pulsisagedus R pulssi/min 
Imemistakt 
A + B 

I 
% 
ms 

Pigistustakt  
B + C P 

% 
ms 

Pulss A + B + C + D p ms 

Longe L 
ms 
% 

5.7.15. Lüps masinaga
Lüpsil peab lähtuma iga lehma eripärast ja tema jõudlusest. Kõik lehmad peavad saama kasutada oma või-
meid täielikult, aga seejuures oma tervist säästvalt. 

Tänapäevased lüpsimasinad seda ka võimaldavad. Väiksema karja puhul on lüpsja ise võimeline arvesta-
ma iga lehma omapära. Automaatlüpsi puhul teeb seda seade. Mõnevõrra tagaplaanile jääb lehmade indivi-
duaalsete võimete arvestamine suurte karjade platsillüpsil. Seal korvab seda poolautomaatmasinate rakenda-
mine, mis turvavad algus- ja lõpulüpsi.

Kõigele vaatamata peab lüpsmisse aktiivselt sekkuma inimene. Täna veel palju-
del juhtudel lüpsimasina kasutajana, tulevikus lüpsisüsteemide juhina-häälestajana. Lüp-
sil ei tohi unustada, et lüpsiaparaat on vahetus kontaktis lehmaga. Udar on õrn ja tundlik, selle 
rikkumine on kerge, parandamine aga raske, tihti võimatu. Samas on udarast väljuv piim valmis toiduaine, 
mis on vastuvõtlik välistele mõjuritele. Lüpsiseadet ja selle kasutamist peab tundma peensusteni. Lüpsile ei 
saa anda üldiseid kohustuslikke tegevusjuhised, sest iga lehm on erinev. Samuti on erinevad lüpsja ja masin 
ning ka lehmade omanik oma soovide ja võimalustega. Kõigi mõjurite vahel tuleb leida kompromiss kvali-
teetse piima tootmiseks. 

Õpiku alajaotis püüab anda kõige üldisemad põhimõtted lüpsiprotsessi tõhusaks läbiviimiseks, mis on 
olulised nii lüpsimasinate loojatele kui kasutajatele. Kindlasti muutuvad need ajas käsikäes loomade ja teh-
noloogiate arenguga. Nii näiteks udara ettevalmistamisel pesti varem tervet udarat, sageli dušiga. Tänapäeval 
puhastatakse ainult nisad, põhimõtteliselt nende nisakannu minev osa. 

Joonis 5.88.

Lüpsiriista altvõtt

Lüpsiriista allapanek

Lüpsiriista puhastus

Lehma võimekus
Udara ettevalmistus

Lüpsimasina töö jälgimine
Piima väljavõtt

Nisadeso

Nr 12345

q 

Joonis 5.88. Lüpsirutiini põhielemendid.

Lüpsijuhiseid andes on sobiv taustaks võtta lehma piima väljutamise võimekus ehk lüpsijõudlus, mida 
mõõdetakse tavaliselt kg/min või l/min. Joonisel 5.88 iseloomustab seda kõver q, mille haaratav pind on lüp-
sis ehk väljutatud piima kogus. Joonisel on sellele pinnale kirjutatud lehma number, mis rõhutab, et igal leh-
mal on oma võimekus ja need on karjas väga erinevad (vt joonis 5.89). See asjaolu nõuabki lehmade indi-
viduaalset kohtlemist. Joonisel ei ole rutiini elementide kestus esitatud mõõtkavas, vaid näitab toimingute 
järjestust ning sidusust lehma lüpsijõudlusega.
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Lüpsiprotseduuri nimetatakse enamasti lüpsirutiiniks. Selle termini juurde võib jääda tingimisi, sest lüps-
mine peab olema siiski loominguline töö ja arvestama bioloogilise lüli, lehma eripära. Seda on püüdnud teha 
lüpsjad, aga paremini saab sellega hakkama targalt, ka lehma enda poolt juhitav robot.

Sõltumata lüpsimasina automatiseerituse astmest on lüpsirutiini toimingud samad: 
 ▪ masina ettevalmistus,
 ▪ lehma ettevalmistus,
 ▪ lüpsiriista allapanek,
 ▪ piima väljutamine masinaga,
 ▪ masina töö jälgimine,
 ▪ lüpsiriista altvõtt,
 ▪ nisade desinfitseerimine,
 ▪ lüpsiriista puhastus.

Kui põhjalikult, ja kas üldse, tehakse eelolevas loetelus nõrgalt kuvatud toiminguid, sõltub konkreetsetest 
oludest, teadmistest ja tõekspidamistest. 

Sõltuvalt lüpsiviisist lisandub eelkirjeldatud protseduuri veel tegevusi:
 ▪ lüpsimasina üleviik järgmise lehma juurde – ämbrisse- ja torusselüpsil,
 ▪ piima kandmine piimaruumi – ämbrisselüpsil,
 ▪ lehmade sisenemine ja väljumine – platsillüpsil.

1. Lüpsimasina ettevalmistus.
Lüpsimasin pannakse kokku ning seda kasutatakse ja hooldatakse masina valmistaja kasutusjuhendi järgi. 
Eriti oluline on seda järgida keerukate automaatmasinate korral. Lüpsma asutakse ainult töökorras masinaga. 
Kontrollida tuleb, kas kõik osad on puhtad, terved ja õigesti ühendatud, kas vaakumi tase, pulsisagedus ja 
taktisuhe on normis. Perioodiliselt testivad masinaid spetsialistid mõõteriistade abil, aga lüpsi eel peab seda 
tegema lüpsja sõna otseses mõttes käepäraste vahenditega. Vähimagi kahtluse korral, et lehma häiritud olek 
on tingitud masinast, peab põhjuse välja selgitama.

2. Lehma ettevalmistus: nisade puhastus ja eellüps.
Lehm peab olema tuttav lüpsiaparaadi ja selle tööhääle ning lüpsja/robotiga. Kui võimalik, tuleb hoiduda 
sunnivahenditest (jala ülesriputamine, kubemehaak). Udara ettevalmistus teenib kahte eesmärki: puhas piim 
ja kiire lehmasõbralik tühjakslüps. Udaralt aparaati kandunud mustust on piimast tunduvalt raskem eemalda-
da. Nisad tuleb hoolikalt puhastada, kasutades individuaalseid udaralappe ning mitte liialdades vee ja hõõru-
misega. Lüpsiriista allapanekul peab udar olema kuiv. Udara hea ettevalmistus vallandab hoogsa oksütotsii-
nivoo ja sõõrdumine toimub kiiresti ning täielikult. Seejuures tuleb meeles pidada, et oksütotsiin vallandub 
lehmadel keskmiselt 30…60 sekundit pärast udara puhastamise algust ja selle mõju kestab 5…7 minutit. 
Pärast udara puhastamist tehakse eellüps. Selleks pigistab lüpsja järgemööda igast nisast kaks-kolm sortsu 
eellüpsianuma tumedale plaadile. Sellel on eristatavad muutused piimas, mis viitavad udara haigestumisele. 
Ohu olemasolul lüpstakse lehm eraldi. Lisaks piima testimisvõimalusele toovad eellüpsijoad nisakanalist väl-
ja bakterid ja nisa pigistamine mõjub lehmale sõõrdumist stimuleerivalt.

3. Lüpsiriista allapanek.
Lüpsiriist pannakse udarale, kui lehm on sõõrdunud. Ajaliselt on see ligikaudu 30…60 sekundit peale esimest 
nisade puudutamist nende puhastamisel. Lüpsja tajub seda õiget hetke ka udara seisu järgi. Nisakannud pan-
nakse nisadele vältides õhu sisseimemist (ilma susinata). Hooletu allapanekuga tekkiv vaakumi kõikumine 
mõjub halvasti piima kvaliteedile ja udarale. Oluline on pikkade voolikute „joondamine“, et lüpsiriist koor-
maks udarat ühtlaselt.

4. Piima väljutamine masinaga – piimaaeg. Töötab lüpsimasin, lüpsja/robot täidab muid lüpsirutiini üles-
andeid. 

5. Masina töö jälgimine.
Lüpsimasina tööd peab pidevalt jälgima. Lüpsja, kes töötab mitme masinaga, hoiab neil kõigil silma peal ja 
vajadusel sekkub. Seda eriti siis, kui tema ülesanne on ka lüpsiriista altvõtt. Vajadusel pannakse mahalöö-
dud-kukkunud nisakannu uuesti alla. Automaatmasinad jälgivad lüpsi, seirates põhiliselt piimavoolu ja tegut-
sedes vastavalt.
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Joonis. 5.89. 2x20 paralleelplatsi aruanne (väljavõte).

6. Lüpsiriista altvõtt.
Tühilüps on udarale ülimalt kahjulik. Lüpsi lõpetamine, mis tipneb lüpsiriista eemaldamisega, on väga vastu-
tusrikas toiming. Lüpsja teeb seda visuaalse info põhjal, automaatmasin aga piimavoolu või aja alusel.

7. Nisade desinfitseerimine.
Peale lüpsiriista altvõttu on nisakanal veel mõnda aega avatud. Nisa kastmine desovahendiga kaitseb udarat 
infektsioonide eest.

8. Lüpsiriista puhastus.
Sõltuvalt lüpsimasinast puhastatakse lüpsiriist peale igat lehma, nagu see toimub automaatseadmetel või pä-
rast kogu rühma lüpsmist. Perioodiliselt võetakse lüpsiriist puhastamisel osadeks lahti. 

Üliõpilaste uurimistulemuste (Kõlli, H. 2017 ja Sild, E. 2019) andmete põhjal on joonisel 5.89 esitatud 
väljavõte lüpsiseadme aruandest. 2x20 paralleelplatsil töötas 2 lüpsjat. Nende tööjaotust iseloomustab skeem 
B joonisel 5.90. Väljavõttel on jämedate joontega kujutatud lüpsimasinate töö piima väljutamisel. Lisatud on 
ka lüpsise kogused kg-des. 
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Esitatud lüpsiseadme aruannet saadab üliõpilaste poolt tehtud video edasiseks kronometreerimiseks. Selle 
alusel on joonisel 5.90 A koostatud fragment ühe lüpsja tööst. Värvilised jämedad jooned lüpsikohtade peen/
joontel tähistavad lüpsja, lehmade ja masinate tööaega antud lüpsikohal. Nende joonte pikkused on proport-
sioonis vastavate tegevuste kestusega videolindil. 

Taoliste uuringute analüüsi eesmärk ongi töö efektiivsemaks muutmine. Nii on ka antud joonisel näitena 
märgitud 3 probleemi.

1. Pikim aeg udara ettevalmistuse algusest lüpsiriista allapanekuni on 215 s.
2. Lehmad seisavad lüpsikohal toimingute ootel tüütult kaua (see lehm 180 s).
3. Lüpsja on aktiivse tegevuseta (seekord 206 s).

Joonis. 5.90. Lüpsigraafi k: 2x20 paralleelplats, 2 lüpsjat, fragment: A – töögraafi k, B – töökorraldus.Joonis. 5.90
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1    2    3    4     5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18   19  20 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

B 

Ülesanne (loomakasvatuseriala üliõpilasele). Kujundada joonisel 5.89 esitatud lüpsirutiini selliselt, et: 
1) rutiin oleks vastav lüpsifüsioloogiale, 2) tõhusamalt oleks kasutatud kiirväljapääs rühmiti (antud juhul 
viiekaupa).

5.7.16. Lüpsi tehnoloogiline arvutus
Täpseid teoreetilisi, tehnoloogilisi, ettevaatavaid arvutusi masinlüpsi korral ei saa teha, sest osaleb bio-

loogiline lüli, lehm, mis oma olekutes on suuresti määramatu. Seepärast kasutatakse sageli katseliselt või 
uurimistel saadud andmeid. Farmi projekteerimisel on aga ka ligikaudsed arvutused vajalikud, seega on järg-
nevalt esitatud mõned näited konkreetsetele olukordadele.

Arvutusteks on vajalikud elementaarsed lähteandmed:
▪ Z – lüpstavate lehmade arv (r – rühmas, l – laudas, f – farmis),
▪ T – lüpsi soovitav kestus (r – rühmas, l – laudas, f – farmis, öp – ööpäevas, lk – lüpsikorral),
▪ n – lüpsikordade arv ööpäevas,
▪ m – lehma väljalüps (pä – päevas, aa – aastas),
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 ▪ lüpsiseadme iseloomustus, kui on teada (lüpsimasina automatiseeritus, lüpsiplatsi sisse- ja väljapääsu 
liik jms.)

Arvutused tehakse reeglina parameetrite keskmiste väärtuste alusel, tippolukorrad võetakse arvesse riski-
teguritega. Tavaliselt mõõdetakse lüpsiprotseduuri elementide kestust sekundites (s), masina aega piima väl-
jutamisel minutites (min), lüpsja ja seadme jõudlust tunnis (lehma tunnis).

Lüpsi ajaelementide tähistus.
 ▪ tL – lehma lüpsmine (kogu tegevus ühe lehma lüpsmisel),

 ▪ tM – piimaaeg /piima väljutamine masinaga, milk-out time/,
 ▪ tR – lüpsirutiin /working routine time/,

lüpsirutiini liikmed ja nende väärtused määrab konkreetne olukord!
 ▪ tsi – lehma sisenemine,
 ▪ tev –lehma ettevalmistamine (tup – udara puhastus, tel – eellüps),
 ▪ tra – lüpsiriista allapanek,
 ▪ tjä – masina töö jälgimine,
 ▪ tre  – lüpsiriista altvõtt,
 ▪ tde –nisade desinfitseerimine,
 ▪ tvä – lehma väljumine,
 ▪ tpu – lüpsiriista puhastus,
 ▪ tüv – lüpsimasina üleviimine,
 ▪ tma – muu vajalik.

1. Lüpsja ämbrisselüpsil 
Aparaatide arv zal ühel lüpsjal:

 ▪ Lüpsja jõudlus qlü:

2. Lüpsja torusselüpsil.
 ▪ Aparaatide arv zal ühel lüpsjal:

*Automaatse altvõtu korral tjä = 0, tre = 0.

 ▪ Lüpsja jõudlus qlü:

 ▪ Vajalik lüpsjate arv zlü  (mis olukorraks – sõltub lähteandmete Z ja T tasemest):

3. Platsillüps (paikplats).
Arvutuse põhimõtted on sarnased torusselüpsiga, kui eeldada, et lehmarühmade vahetumine toimub sujuvalt 
ja lüpsja sellega ei tegele ning tal on tööjärg kogu aeg ees. Sellisel juhul saab lüpsiseadme jõudluse arvutada 
ka lüpsjapõhiselt.

   

𝑡𝑡𝑡𝑡L = 𝑡𝑡𝑡𝑡M + 𝑡𝑡𝑡𝑡R, (5.22) 

𝑡𝑡𝑡𝑡R = 𝑡𝑡𝑡𝑡si + 𝑡𝑡𝑡𝑡ev + 𝑡𝑡𝑡𝑡ra + 𝑡𝑡𝑡𝑡jä + 𝑡𝑡𝑡𝑡re + 𝑡𝑡𝑡𝑡de + 𝑡𝑡𝑡𝑡vä + 𝑡𝑡𝑡𝑡pu + 𝑡𝑡𝑡𝑡üv + 𝑡𝑡𝑡𝑡ma; (5.23) 

𝑧𝑧𝑧𝑧al = 𝑡𝑡𝑡𝑡M
𝑡𝑡𝑡𝑡ev+𝑡𝑡𝑡𝑡ra+𝑡𝑡𝑡𝑡jä+𝑡𝑡𝑡𝑡re+𝑡𝑡𝑡𝑡de+𝑡𝑡𝑡𝑡üv+𝑡𝑡𝑡𝑡ma

+ 1,  (5.24) 
 

 
𝑞𝑞𝑞𝑞lü = 1

𝑡𝑡𝑡𝑡ev+𝑡𝑡𝑡𝑡ra+𝑡𝑡𝑡𝑡jä+𝑡𝑡𝑡𝑡re+𝑡𝑡𝑡𝑡de+𝑡𝑡𝑡𝑡üv+𝑡𝑡𝑡𝑡ma
 . (5.25) 

 

𝑧𝑧𝑧𝑧al = 𝑡𝑡𝑡𝑡M
𝑡𝑡𝑡𝑡ev+𝑡𝑡𝑡𝑡ra+𝑡𝑡𝑡𝑡jä+𝑡𝑡𝑡𝑡re+𝑡𝑡𝑡𝑡de+𝑡𝑡𝑡𝑡üv+𝑡𝑡𝑡𝑡ma
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𝑇𝑇𝑇𝑇∙𝑞𝑞𝑞𝑞lü
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𝑡𝑡𝑡𝑡si+𝑡𝑡𝑡𝑡ev+𝑡𝑡𝑡𝑡ra+𝑡𝑡𝑡𝑡re+𝑡𝑡𝑡𝑡de+𝑡𝑡𝑡𝑡ma
+ 𝑛𝑛𝑛𝑛0, (5.29) 

𝑡𝑡𝑡𝑡pö = 𝑛𝑛𝑛𝑛k ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡si + 𝑡𝑡𝑡𝑡ev + 𝑡𝑡𝑡𝑡ra + 𝑡𝑡𝑡𝑡re + 𝑡𝑡𝑡𝑡de + 𝑡𝑡𝑡𝑡ma), (5.30) 
 

   

𝑡𝑡𝑡𝑡L = 𝑡𝑡𝑡𝑡M + 𝑡𝑡𝑡𝑡R, (5.22) 

𝑡𝑡𝑡𝑡R = 𝑡𝑡𝑡𝑡si + 𝑡𝑡𝑡𝑡ev + 𝑡𝑡𝑡𝑡ra + 𝑡𝑡𝑡𝑡jä + 𝑡𝑡𝑡𝑡re + 𝑡𝑡𝑡𝑡de + 𝑡𝑡𝑡𝑡vä + 𝑡𝑡𝑡𝑡pu + 𝑡𝑡𝑡𝑡üv + 𝑡𝑡𝑡𝑡ma; (5.23) 
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+ 1,  (5.24) 
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𝑡𝑡𝑡𝑡ev+𝑡𝑡𝑡𝑡ra+𝑡𝑡𝑡𝑡jä+𝑡𝑡𝑡𝑡re+𝑡𝑡𝑡𝑡de+𝑡𝑡𝑡𝑡üv+𝑡𝑡𝑡𝑡ma

+ 1,  (5.24) 

(5.22)

(5.25)

(5.24)

(5.23)
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 𝑧𝑧𝑧𝑧lü = 𝑍𝑍𝑍𝑍 𝑍𝑍𝑍𝑍
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𝑡𝑡𝑡𝑡pö = 𝑛𝑛𝑛𝑛k ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡si + 𝑡𝑡𝑡𝑡ev + 𝑡𝑡𝑡𝑡ra + 𝑡𝑡𝑡𝑡re + 𝑡𝑡𝑡𝑡de + 𝑡𝑡𝑡𝑡ma), (5.30) 
 

(5.26)

(5.27)

(5.28)
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4. Karusselllüps
Karussellplatsi platvorm pöörleb reeglina pidevalt ja lehmad astuvad peale ja maha pöörlemise ajal. Seega on 
operaatoril tööjärg kogu aeg ees. Mõned automaatkarussellid peatuvad robotite toimetamise ajaks.

 ▪ Lüpsikohtade arv 𝑛� (ühe operaatoriga): 

kus  � – ebaühtlustegur, � = 1,25 … 1,75. (Näiteks arvestab lehmade lüpsiaegade erinevust).
 𝑛0 – tühjad lüpsikohad (kogemuslik tõenäosus).

 ▪ Täispöörde aeg �pö:

 ▪ Jõudlus/läbilaskevõime � lehma/lüpsi tunnis:

kus �pö on minutites

Tabelis 5.19 on esitatud kokkuvõtlikud andmed, mis võimaldavad otsustada teoreetiliste arvutuste õnnes-
tumise üle. 

Tabel 5.19. Lüpsiparameetrid vaatluste põhjal /Kõlli, 2017/

Tabel 5.20. Ülesanne. Lüpsi tehnoloogiline arvutus

Tabel 5.19. Lüpsiparameetrid vaatluste põhjal /Kõlli, 2017/ 

Parameeter 2x20 paralleel 
kiirväljapääs 

2x12 kalasaba 
pikiväljapääs 

Karussell 
paralleel 80 

Karussell 
kalasaba 24 

Lüpsjaid 2 2 2 + 1 2 
Lüpsikordi 3 2 3 2 
Piimaaeg, s 273 485 338 468 
Lüpsis, kg 9,1 17,0 12,3 14,6 
Lehma jõudlus, kg/s 2,0 2,1 2,2 1,9 
Seadme jõudlus, 
lehma tunnis 126 73 340 139 

automatiseeritud seadmete kasutamisel, suurimad ämbrisse ja torusselüpsi käsimasinate 
puhul. 

Tabel 5.20. Ülesanne. Lüpsi tehnoloogiline arvutus 

Indeks 
Väärtus

Vähim Suurim A B 
M 240 660 
si 6 17 
ev 6 45 
ra 5 18 
jä - - 
re 2 24 
de 2 8 
vä 1 17 
üv 10 25 
ma 0 25 

A. Torusselüps
zal - 
qlü - 

B. Karusselllüps
ηk - 
tpö - 
Q -

Tabel 5.19. Lüpsiparameetrid vaatluste põhjal /Kõlli, 2017/ 

Parameeter 2x20 paralleel 
kiirväljapääs 

2x12 kalasaba 
pikiväljapääs 

Karussell 
paralleel 80 

Karussell 
kalasaba 24 

Lüpsjaid 2 2 2 + 1 2 
Lüpsikordi 3 2 3 2 
Piimaaeg, s 273 485 338 468 
Lüpsis, kg 9,1 17,0 12,3 14,6 
Lehma jõudlus, kg/s 2,0 2,1 2,2 1,9 
Seadme jõudlus, 
lehma tunnis 126 73 340 139 

automatiseeritud seadmete kasutamisel, suurimad ämbrisse ja torusselüpsi käsimasinate 
puhul. 

Tabel 5.20. Ülesanne. Lüpsi tehnoloogiline arvutus 

Indeks 
Väärtus

Vähim Suurim A B 
M 240 660 
si 6 17 
ev 6 45 
ra 5 18 
jä - - 
re 2 24 
de 2 8 
vä 1 17 
üv 10 25 
ma 0 25 

A. Torusselüps
zal - 
qlü - 

B. Karusselllüps
ηk - 
tpö - 
Q -
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𝑡𝑡𝑡𝑡pö = 𝑛𝑛𝑛𝑛k ∙ (𝑡𝑡𝑡𝑡si + 𝑡𝑡𝑡𝑡ev + 𝑡𝑡𝑡𝑡ra + 𝑡𝑡𝑡𝑡re + 𝑡𝑡𝑡𝑡de + 𝑡𝑡𝑡𝑡ma), (5.30) 
 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑡𝑡𝑡𝑡pö ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛k ∙ 60,  (5.31) 
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 . (5.28) 
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(5.29)

(5.31)

(5.30)

Ülesanne õppijale. Koostada tabeli 5.20 eesku-
jul Exceli tabel, mis lähteandmete sisestamisel arvu-
taks torusse- ja karusselllüpsi tehnoloogilised para-
meetrid. Tabeli väärtuste veerus on vaatlustulemuste 
põhjal esitatud lüpsielementide orienteeruvad kestu-
sed. Vähimad väärtused on omased automatiseeritud 
seadmete kasutamisel, suurimad ämbrisse ja torus-
selüpsi käsimasinate puhul.

Parameeter
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5.8. Piima esmakäitlus 

Arvo Leola

5.8.1. Nõuded
Lehma udarast väljutatud piim on valmis toiduaine ja seda võiks kohe või peale kurnamist juua. Seda tehakse 
aga järjest harvem ja täna saab öelda, et kogu toorpiim saadetakse farmist meiereidesse /piimatööstustesse/ 
piimakombinaatidesse ümbertöötlemisele. Meiereis tehakse toorpiimast mitmeid inimestele suupäraseid toi-
te, sealhulgas joogipiima. Nende piimatoodete valmistamiseks peab lähteaine ehk toorpiim olema vajaliku 
kvaliteediga. Piima ümbertöötlejate nõuded peab tagama piima tootja vastava esmatöötlusega farmis.

Kuna toit on inimestele hädavajalik, on piimatootjate abistamiseks mitmeid riiklikke ja eraettevõtteid. 
Oluline abiline on Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ). Jõudluskontrollil on Eestis au-
väärne ajalugu ja sellega on haaratud 96% meie piimakarjast. Keskus tegeleb muuhulgas toorpiima kvaliteedi 
sõltumatu määramisega. Vähemalt kord kuus seirab piimatootja igat lehma nn kontrolllüpsil. EPJi poolt ana-
lüüsitud andmete põhjal teevad otsuseid kõigepealt piimatootjad ise, aga ka riigi tasemel otsustajad.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll

Piim on väga vastuvõtlik välistele mõjudele ja bioloogiline toode ning kvaliteedi säilitamiseks peab piima 
vahetult peale lüpsi asja- ja kohusetundlikult ning nõuetekohaselt käitlema. Piima esmakäitluse tegevused on:

 ▪ puhastamine,
 ▪ jahutamine,
 ▪ mõõtmine, 
 ▪ transport.

Kõikide nimetatud tegevuste maht ja põhjalikkus olenevad tehnoloogiatest farmis ning piima äraveo kor-
raldusest. Ka need vähesed farmid, kes töötlevad piima kohapeal, teevad läbi esmatöötluse. Seda ka juhul, 
kui piima hakatakse ümbertöötlemisel kohe jälle soojendama, sest täna teadaolevalt on lüpsisoojast piimast 
võimalik valmistada ainult teatud marki juustu.

5.8.2. Puhastamine
Kuigi lehmade elu- ja lüpsiasemed hoitakse puhtad ning nisad puhastatakse enne lüpsi, satub piima ikkagi 
võõraid osiseid. Piima ei tohi jääda ka mingite häirete tõttu sinna tekkinud moodustisi. Võõrosakesi saab ee-
maldada kurnamise ehk filtreerimise või tsentrifuugimisega. Lahtist kurna (joonis 5.91 A) kasutatakse pea-
miselt ämbrisselüpsi puhul. Kurnad on ringi- või ristkülikukujulised. Piim valatakse vastuvõtulehtrisse, mille 
põhjarestil on filter, mis peatab võõrosakesed ja puhas piim voolab kogumisnõusse. 

Torusse- ja platsillüpsi puhul kasutatakse torukurnasid. Need on lisatud piimaliini, tavaliselt peale pii-
makogurit ja piimapumpa. Seega surub pump piima läbi filtri. Piima puhastamise ja jahutamise tehnoloogiad, 
kus piim liikus hõrenduse mõjul lüpsiriistast kogumismahutisse, on jäänud ajalukku. Torukurnad on kujun-
duselt otseläbivooluga või kõrvalevooluga (joonisel 5.91 B). Viimasel on väljavoolu otsal keermega kork, 
mis filtri vahetamiseks eemaldatakse. Filter on oma kujult kokku õmmeldud või liimitud muhv. Kui sellel 
on suletud ka üks ots, nimetatakse seda sukkfiltriks /milk filter sock, Milchfilterstrümp/. Filtri materjalil on 
oluline rebenemiskindlus ning hea kompromiss poorsuse ja filtreerimisvõime vahel. Filter tõmmatakse hoidi-
kule ning tagasikeeratav kork surub nad tihedalt pessa. Piim liigub läbi filtri seina sissepoole ja võõrosakesed 
takerduvad (suka) välispinnal. 

Kõik filtrid on tänapäeval ühekordseks kasutamiseks ning valmistatud toiduainetööstuses lubatud materja-
lidest. Turul on ka helesinised filtrid, mis kergendavad piimas toimunud muutuste märkamist.

Milk filter

Teadlaste arvates ei ole kurnamine mikrobioloogia seisukohalt kõige parem lahendus, sest mustuseosa-
kesed sisaldavad mikroobe, mis jaotuvad kurnale jäänud osakestelt piima laiali. Kindlam on kasutada tsent-
rifuuge. Tsentrifuugi (joonis 5.91 C) tööorganiks on lahtikäiv massiivse kerega trummel. Taldrikutest koos-
tatakse hoidikule pakett, mis asetatakse trumli põhjale. Põhi ja kere ühendatakse rõngasmutri abil. Ajam 
paneb trumli suurel kiirusel, näiteks 8500 p/min, pöörlema. Piim siseneb taldrikuhoidiku keskkanalist välis-
ringi. Sealt surutakse piim taldrikute vahelt trumli telje suunas keskele, tõuseb väljalaadimisavani ning väl-
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5.8.3. Jahutamine ja säilitamine
Piim väljub udarast lehma keha temperatuuril 37...38°C. Sooja piima joojaid, peale vasika, on tänapäeval 
väga üksikuid. Pealegi ei soovitata inimestel töötlemata toorpiima juua. Piim tuleb kiiresti peale lüpsi maha 
jahutada, ka siis, kui seda töötlemiseks hakatakse uuesti soojendama. Pärast lüpsi säilitab piim teatud ajaks 
bakteritsiidsuse, mis surub mikroobide arengu alla. Jahutamine aitab pikendada bakteritsiidset faasi. Kui 
30°C juures pidurdub mikroobide elutegevus ca kaheks tunniks, siis 5°C juures on selleks ca 30 tundi. Kui 
piima temperatuur on 45°C, siis võib seda säilitada kaks ööpäeva. Tänapäeval jahutataksegi piim võimalikult 
kiiresti 4°C-ni, kuigi piima veetakse farmist ära iga päev, suurematest farmidest mitu korda ööpäevas.

Ammustest aegadest on piima jahutatud, pannes piimanõud jahedasse vette, millesse võimalusel on lisa-
tud jääd. Taolisel, loomulikul jahutusel on aga piirid, sest kaevuvee temperatuur on heal juhul 67°C, allika-
veel 4°C, jää lisamine aitab seda veel kraadi-paari võrra alandada. Väikeseid piimakoguseid on nii võimalik 
sedavõrd jahutada, et säilitada piima riknemata ööpäev. Suurte koguste korral tuleb kasutada kunstlikku ja-
hutust külmuti abil. 

Külmuti (joonis 5.92) on seade keskkonnast madalama temperatuuriga jahutuskeskkonna tekitamiseks 
välisenergia arvel. Piimajahutite külmuti on oma olemuselt soojuspump, mis võtab jahutamist vajavast kesk-
konnast liigse soojuse Q1 ja siirdab sellest soojuse Q2 kuhugi mujale. Kuhu mujale, on suuremas plaanis loo-
mulikult oluline, aga mitte antud ülesande täitmisel. Kadu (Q1 – Q2) jääb suuresti masina arvele. Masina põ-
hiosad on: kompressor, reguleerventiil /drossel, paisventiil/ ning kaks soojusvahetit: kondensaator ja aurusti.

Joon 5.92

2

Q2 Q1 

1 3 

4 

Joonis 5.91. Piima puhastamise skeemid. A – lahtine kurn: 1 – lehter, 2 – rest, 3 – ketasfi lter; B – torukurn: 
4 – kere, 5 – sukkfi lter, 6 – sukahoidik, 7 – kork; C – tsentrifuug: 8 – põhi, 9 – rõngasmutter, 10 – trumli kere, 
11 – taldrik, 12 – taldrikute hoidik, 13 – ajam.

jub. Piimast raskemad võõrosakesed paisatakse tsentrifugaaljõu mõjul välisringi ja sadestuvad taldrikute põh-
ja all ning kere sisepinnal. Puhastamiseks võetakse trummel lahti. Taolised seadmed on turul saadaval, aga 
teadaolevalt farmides piima esmatöötlusel meil Eestis ei kasutata.

Joon 5.92. Soojuse ülekanne külmutis: 1 – kondensaator, 2 – kompressor, 3 – aurusti, 4 – reguleerventiil.
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Külmuti suletud kontuuris ringleb külmutusagens /külmaaine, refrigerant, cooling agent, Kaltemittel/. 
Külmutusagensid (agens – ld toimiv, toimiv põhjus, ajend, mõjur) on külmutusseadmetes kasutatavad ter-
modünaamilised töökehad. Normaalrõhul keevad nad madalatel temperatuuridel, kusjuures keemiseks piisab 
neid ümbritseva keskkonna madalatemperatuurilisest soojusest. See on üks nende põhilisi omadusi, mis teeb-
ki võimalikuks nende kasutamise tehiskülma tootmises, protsessis, kus soojus jahutatavalt objektilt neeldub 
madalamal temperatuuril keevasse agensisse ning kantakse seejärel külmuti vahendusel tagasi väliskeskkon-
da.

Rahvusvaheliselt tähistatakse külmutusagense tähega R, mis on tuletatud ingliskeelsest sõnast refrigerant. 
Tänapäeval toodetakse mitmeid erinevate omadustega agenseid. Nende eristamiseks järgneb tähele R vasta-
va agensi tunnusnumber ehk kood. Külmutusagensina on kasutatud õhku (R729), süsinikdioksiidi (R744), 
vääveldioksiidi (R764), kloormetaani/metüülkloriidi (R40), ammoniaaki (R717). Piimajahutite külmutites on 
levinumad agensid freoonid ja süsivesinikud.

Freoonide tootmist alustati 1930. aastate algul. USA keemiafirma E.I. du Pont de Nemors and Co arendas 
plahvatusohtliku ja mürgise ammoniaagi asendamiseks agensi, mille patenteeris „freoon“ nime all. Freoonid 
on inertsed, kergesti veeldatavad, tuleohutud ja suhteliselt suurt aururõhku omavad gaasid. Seetõttu on neid 
võimalik kasutada külmutusagensitena, aga ka propellantidena aerosoolpakendites ja vahutekitajatena soo-
jusisolatsioonimaterjalide tootmisel. Põhiliselt viimase kahe kasutusvaldkonna tõttu keelustati CFC- (Chlo-
ro-Fluoro-Carbon) ühendite kui osoonikihti kahjustavate ühendite tootmine Euroopas aastast 1996. Sellega 
kadus ka seni piimajahutite külmutites kasutatud freoon R12. Tänapäeval reguleerib freoonide töönduslikku 
tootmist 1987. aastal sõlmitud Montreali protokoll. Tehnikas asendatakse klooriühendid sageli fluorosüsivesi-
nikega, mis ei sisalda kloori ja seetõttu ei kahjusta ka nii tugevalt osoonikihti. 

HCFC gaase (Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon) hakati tootma CFC-gaaside esimeseks asendusaineks. Neis 
on osa kloori aatomeid asendatud vesiniku aatomitega ning seega on nende osooni kahjustav toime tunduvalt 
väiksem kui CFC-gaasidel, kuid siiski aitavad ka need osoonikihti kahandada. Seetõttu on need olnud nn üle-
minekugaasid kuni uute loodussõbralikumate gaaside kasutuselevõtuni. HFCF-gaaside perekonda kuuluvad 
lisaks R22-le veel mitmed seotroopsed segud, nagu R401A, R402A, R402B, R403B jt. HFC gaase (Hyd-
ro-Fluoro-Carbon) hakati välja töötama seoses piirangutega ja keeldudega CFC- ja HCFC-gaaside kasuta-
misel. Termodünaamilistelt omadustelt sarnanevad need varemtoodetutele, aga ohustavad vähem osoonikihi, 
kuigi ka need ei ole veel täielikult vabad kasvuhooneefekti suurendavast mõjust. HFC-gaaside perekonda 
kuuluvad R134a, R404A, R407A, R407B, R407C, R410A, R507, R508B.

Loodushoiust freoonide käitlemisel. Maa atmosfääri sattunud agensite mõju kliima soojenemisele hin-
natakse globaalse soojendamispotentsiaaliga ehk kasvuhooneefektiga (GWP – Global Warming Potential), 
kus aluseks on võetud CO2, mille GWP = 1. Karmistuvate nõuetega kehtestatakse üha madalamaid GWP 
lävendeid, millega peab kaasas käima külmutusagensite tööstus. Seejuures peab silmas pidama ka agensite 
ohutust töökeskkonnale. Enamkasutatavate külmutusagensite omadusi esitab tabel 5.21.

Tabel 5.21. Külmutusagensite omadused
Kood Nimetus, segu, (koostis %) Keemistemperatuur normaalrõhul, °C GWP
R22 Kloordifluorometaan CHF2Cl -40,9 1810
R134a Tetrafluoretaan C2H2F4 -26,1 1430
R404A Segu: R125/143/134a (44/52/4) -46,6 3922
R407C Segu: R32/125/134a (23/25/52) -43,8 1774
R507 R125/143a (50/50) -46,5 3800
R717 Ammoniaak NH3 -33,4 0

Külmaainete kasutamist reguleerib seadus ja käitleja pädevusnõuded kehtestab keskkonnaminister.
Külmutusagensid. Atmosfääriõhu kaitse seadus

Külmuti (joon 5.93) koosseisu kuuluvad lisaks joonisel 5.92 esitatud skeemi põhiosadele veel mitmed va-
jalikud abiseadmed: ressiiver, ventiilid, filtrid, releed. Kõik koostisosad on torustiku abil ühendatud ja moo-
dustavad suletud süsteemi, milles ringleb külmutusagens.

Kompressor on oma olemuselt pump, mis paneb külmutusagensi liikuma. Kondensaator on suure pin-
naga soojusvaheti, mille jahutusvõimet suurendab ventilaator, mis tekitab kondensaatorit läbiva õhuvoo. Res-
siiver on mahuti, milles on enamik külmutis ringlevast agensist. Mõnedel külmutitel eraldi mahutit pole ja 
agens on mahutatud torustikku. Termoreguleerventiili (TRV) esmane ülesanne on vedela agensi drosselda-
mine ehk rõhu alandamine. Selleks surutakse vedel agens läbi peene ava ehk düüsi. TRV reguleerib läbivat 
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agensi kogust, hoides sellega automaatselt optimaalset aurustumisrežiimi. Tundlik element, termoballoon, 
on kinnitatud imitoru külge ning tajub kompressorisse tagasiimetava gaasi temperatuuri. Kui gaasi tempera-
tuur tõuseb, siis balloonis olev gaas paisub ning mõjub membraanile, lükates klappi rohkem lahti. Aurustuva 
agensi vooluhulk suureneb ning temperatuur langeb ja vastupidi. Automaatse toimimise piirid seatakse käsit-
si seadekruvi abil. Ülevoolutoru kaudu lahkub klapisääre vahelt läbiimbunud agens. Termostaatiliste (pais)
ventiilide asendamine elektroonilistega võimaldab luua efektiivsema tsükli ja sellega säästa elektrienergiat.

Joonis 5.94. .

soojendi filter pump

Joonis. 5.93. Külmuti põhimõtteskeem: 1 – ventilaator, 2 – kondensaator, 3 – suruventiil, , 4 – rõhurelee, 
5 – imiventiil, 6 – kompressor, 7 – termoreguleerventiili (TRV) ülevool, 8 – vee/jahutusagensi) torustik, 9 – 
termorelee/termostaat (a – termoballoon), 10 – vee /jahutusagensi paak, 11 – aurusti, 12  TRV (a – termobal-
loon, b – membraan, c – klapp, d – vedru, e – seadekruvi), 13 – fi lter, 14 – ressiiver.

gaasiline agens vedel agens vesi
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Aurusti on suure pinna ja mahuga soojusvaheti, mis vahendab külmutusagensit ja jahutatavat keskkonda. 
Ehituselt on kasutusel toru-, plaat- ja piluaurustid. Termostaat hoiab automaatselt jahutatava keskkonna tem-
peratuuri seatud vahemikus, lülitades kompressori ajami elektrimootorit sisse-välja. Rõhurelee on enamasti 
seadme kaitseks. Seatud väärtuste ületamisel (nii üle kui ala) seiskub kompressor. Rõhureleed saab kasutada 
ka külmutusprotsessi optimaalseks juhtimiseks. Külmuti ringprotsess kordub lõputult (tõrkeni).

Kompressor imeb aurustist agensi aurud ja surub need kokku ehk komprimeerib. Kokku surumisel gaa-
siline agens kuumeneb. Kuum kokkusurutud agens jõuab kondensaatorisse, kus puutudes kokku selle jaheda 
pinnaga, mida jahutatakse ventilaatori poolt tekitatava õhuvooluga, muudab gaas olekut – muutub vedelaks. 
Vedel agens koguneb ressiivrisse. Sealt surutakse vedelik TRV-sse, kus järsu rõhulangu tulemusel hakkab 
agens aurustuma. Aurustumine läheb aurustis lõpuni tänu ruumala järsule suurenemisele. Aurustumiseks va-
jaliku soojuse neelab agens keskkonnalt, milles aurusti asub. Selle keskkonna temperatuur langeb. Kompres-
sor imeb aurustist agensi aurud ja protsess kordub jätkuvalt.

Joonis 5.94. Tingmärkide näited.

Ülesanne õppijale. Koostada külmuti skeem, kasutades tunnustatud tingmärke, kas joonisel 5.93 kujutatud 
seadmele või mingile teisele huvitavale ajakohasele külmutile.

Tingmärgid
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Joonis 5.95. Külmuti rakendusskeemid. A – kaudne jahutamine, B ja C – otsene jahutamine. 1 – kondensaa-
tor, 2 – kompressor, 3 – aurusti, 3a – jää, 4 – jahutusagensi mahuti, 5 – pump, 6 – piima plaatjahuti, 7 – pii-
mamahuti, 8 – piima jahuti-säiliti, 8a – aurusti.

Külmuti rakendamisel piima jahutamiseks on põhiliselt kaks võimalust: otsene ja kaudne (joonis 5.95).
▪ Otsesel /direct expansion cooling, Direkte Kühlung/ jahutamisel on külmuti aurusti paigutatud vahe-

tult piima sisse. Sellised seadmed on sukeljahutid. Neid kasutatakse väikeste koguste jahutamisel ja 
sedagi harva. Põhilised otseaurustamisega seadmed on piimajahutid-säilitid, mille piimapaagi välis-
küljele liibub külmuti aurusti. Soojusülekanne toimub läbi paagi seina. Tavaliselt katab aurusti osa 
paagi seinast, enamasti alumise osa. 

▪ Kaudsetel /indirect cooling, Undirekteb Kühlung/ seadmetel kasutatakse vaheagensit. Külmuti au-
rusti on paigutatud jahutusagensi mahutisse. Jahutatud agens ringleb pumba survel läbi piimajahuti, 
milleks enamasti on plaatjahuti. Jahutusagensina kasutatakse vett või mingit sobilike soojustehniliste 
omadustega lahust, näiteks glükooli vesilahust. Nn külma akumulaatorina on kasutusel lahendused, 
kus külmuti aurustile moodustub jääkiht (joonis 5.95 pos 3a) /icebank cooler, Eisbank Kühler/.

Piima jahuti-säilitid on mahutid, milles hoitakse piima kuni farmist äraviimiseni. Enamikes farmides ka-
sutatakse neid ka piima lõplikuks jahutamiseks ja temperatuuri hoidmiseks. Suure piima juurdevoolu ja in-
tensiivse eeljahutuse ning sagedase äraveo korral jääb neile ainult hoidla ülesanne. Aga ka sel juhul on paagid 
osalise jahutusvõimega.

Jahuti-säiliti (joonis 5.96) on roostekindlast terasest tünnikujuline paak, mis toetub reguleeritavatele tu-
gijalgadele. Nendega antakse paagile vajalik kalle languga väljalaadimiskraani suunas. Täpne kalle on eriti 
tähtis juhul, kui piima kogust paagis mõõdetakse mõõtvarda abil. 

Joonis 5.95.

Joonis 5.96.
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Joonis 5.96. Piima jahuti-säiliti põhimõtteskeem: A – jahutamine, B – puhastamine: 1 – paak, 2 – piima sisse-
viik, 3 – segisti,4 – õhuklapp, 5 – isolatsioon, 6 – aurusti, 7 – tugijalg, 8 – puhastusseadis.
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Paakidel on peal tihedalt suletav luuk, mille avast suundub sisse piimaliini otsik. Väiksed vertikaalsed ehk 
püstised paagid on suure kaanega, sest neid puhastatakse seest käsitsi. Suuremad paagid on suletud, neid pu-
hastab automaatne seadis. Puhastusseadis (joon 5.94 pos 8) on tavaliselt kinnitatud paagi raamile ning tema 
juhtkilbilt ohjatakse ka jahutit-külmutit. Piima ühtlaseks jahutamiseks on paakides üks või kaks segistit. Se-
gisti õõnesvõlli kaudu pihustatakse paagi seintele puhastuse ajal vett või lahuseid. Kuna luugid sulguvad her-
meetiliselt, siis siserõhu ühtlustamiseks ümbritseva atmosfäärirõhuga on „hingamisklapp“. Otsese jahutami-
sega seadmetel liibub piimapaagi välisküljele külmuti aurusti. Väiksematel paakidel on külmuti monteeritud 
jahuti-säiliti raamile, suurematel asub aga eraldi (lahusseadis), sageli kaugemal või isegi teises ruumis. Väga 
oluline on paagi isolatsioon: „Hästi isoleeritud – pool jahutust“.

Milk storage tank

Piimapaakide sagedamini kasutatavad paigutusvõimalused on kujutatud joonisel 5.97.

Joonis 5.97. Jahuti-säilitite kujundus- ja paigutusvõimalused (numbrid paakidel iseloomustavad paakide 
mahtu liitrites): 1 – väljalaadimiskraan, 2 – puhastusseadis, 3 – luuk, 4 – segisti (ajam), 5 – õhuklapp, 6 – 
külmuti, 7 – külmuti (lahusseadis).

Joonis 5.97.
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▪ A Väiksemahuline püstine paak koos samal raamil asuva külmutiga asub piimaruumis.
▪ B Keskmise mahuga lamav paak koos samal raamil oleva külmuti ja puhastusseadisega asub piima-

ruumis.
▪ C Suure mahuga lamava paagi esiosa (piima sisse-väljalaadimise ots) koos puhastusseadisega asub 

piimaruumis. Paagi tagaosa ja eraldiasuv külmuti paigutatakse masinaruumi. Seda sellepärast, et ruu-
mile, kus asub seadmete tagumine ots, on keerukas ja mittevajalik täita rangeid puhtuse nõudeid.

▪ D Ülisuure (mitmekümne tuhande liitrise) mahuga püstised paagid /torn, silo/ paigaldatakse lüpsiko-
ja kõrvale õue. Reeglina jahutatakse piim juba enne paaki ärasaatmise temperatuurini, aga ka nendel 
paakidel on jahutusvõimekus. 

▪ E Suurte koguste ja sagedase äraveo korral on otstarbekas koguda jahutatud piim piimaveoki haagi-
sesse. 

Piima jahutamise skeeme on mitmeid, kuid viimastel aastatel on tagasi pöördutud eeljahuti kasutamise 
juurde. Selleks seadmeks on plaatjahuti (joonis 5.98), mille abil võetakse piimalt ära osa soojust piima läbi-
voolamisel. Lõplik jahutus toimub piimapaagis – jahuti-säilitis. 
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Joonis 5.98.
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Joonis 5.98. Plaatjahuti põhimõtteskeemid: A – ühesektsiooniline pärivoolu, B – kahesektsiooniline vastu-
voolu, C – kombineeritud, kahe agensiga.

Plaatjahuti on koostatud lainelise pinnaga plaatidest, mis on üksteisest eraldatud servade vahel olevate 
tihenditega. Plaatide vahele moodustuvad kanalid, kus ühel pool plaati voolab piim ja seina taga jahutusve-
delik. Soojusülekanne piimalt jahutusvedelikule toimub läbi plaadi seina. Kasutusel on ühe- ja mitmesekt-
sioonilised päri- ja vastuvoolu plaatjahutid. Nende soojusülekannet iseloomustab joonis 5.99. Kombineeritud 
jahutites kasutatakse mitut (enamasti kahte) soojusagensit. 

Plaatjahutisse siseneb ca 35°C piim. Väljuva piima temperatuur sõltub mitmetest parameetritest: jahuti 
konstruktsioonist, jahutusvedeliku (vee) algtemperatuurist ja kulu- ehk kordsustegurist. Jahutusvee kordsus-
tegur on jahutit läbinud jahutusvedeliku ja piima koguste suhe. Temperatuurid joonisel 5.99 A ja B on saa-
dud laborkatsete tulemusel plaatjahutiga OM 10000-UZ, kui jahutisse pumbati kaevuvett. Selgelt on näha 
vastuvoolujahuti kõrgem efektiivsus.

Plate heat exchange

Joonis. 5.99.
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Joonis. 5.99. Temperatuuri kulg plaatjahutis (Puna, 2017).
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Piima jahutamine on esmane ülesanne, aga kuna sellega kaasneb suurte soojushulkade sidumine, siis on 
mõistlik neid ka kasutada. Selleks on farmis peamiselt kaks võimalust: vee või õhu soojendamiseks. Soojen-
datakse lehmade joogivett ja tehnoloogilist pesuvett. Vaheagensina saab vett kasutada ka kütteks. Otse, ilma 
vaheagensita, kasutatakse külmuti poolt masinaruumi paisatavat sooja õhku ruumide, enamasti lüpsikoja küt-
teks.

Heitsoojuse maksimaalsel kasutamisel peab toimima arukalt, sest näiteks soojusvaheti lisamine külmu-
tisse, kompressori ja kondensaatori vahele, mõjutab külmamasina ringprotsessi. Nagu igal pool, on ka siin 
vajalik leida mõistlik kompromiss.

Järgneval joonisel (5.100) on esitatud enamkasutatav piima jahutamise ja vee soojendamise tehnoloogia. 
Protsess toimub järgnevalt:

Piima teekond. Lüpsimasinatest koguneb piim piimatoru kaudu vaakumi all olevasse kogurisse. Piima-
pump surub piima edasi läbi torukurna ja plaatjahuti jahuti-säilitisse. Jahuti-säiliti on luugiga suletud, aga 
seal valitseb atmosfäärirõhk.

Piima jahutamine on kaheastmeline: 1) eeljahutus plaatjahutis ja 2) lõppjahutus jahuti-säilitis. 
▪ Eeljahutus. Plaatjahutis kasutatakse kraani- ehk kaevuvett. Veesoojendist tulev (külm) kaevuvesi 

saab plaatjahutit läbides piimalt soojust. Enamikes farmides soojendatakse selliselt loomade joogi-
vett. Vajadusel antakse veesoojendis lisaenergiat, enamasti elektrielemendiga.

▪ Lõppjahutus. Jahuti-säilitil on paagi seintes aurustid, milles aurustuv külmaagens kannab piimalt 
saadud soojuse külmuti kondensaatorisse. Kondensaatoris eralduv soojus läheb suuresti ümbritsevas-
se õhku, aga kaasaegsetel seadmetel seotakse osa heitsoojusest külmutisse monteeritud plaatsoojus-
vaheti abil, siirates eralduva soojuse veele. Sellesse ringi on tavaliselt lülitatud tarbe- ehk tehnoloogi-
lise vee soojendi. Soojendis on vaja anda lisaenergiat.

Joonis 5.100. Piima jahutamise ja vee soojendamise põhimõtteskeem: 1 – piimakogur, 2 – torukurn, 3 – pii-
mapump, 4 – plaatjahuti, 5 – piimajahuti-säiliti, 6 – aurusti, 7 – külmuti, 8 – plaatsoojusvaheti, 9 ja 10 – 
veesoojendid, 11 – lisaenergiaallikas.
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Joonisel esitatud skeemil on tinglikult näidatud jahutis eralduva soojuse kasutamisvõimalus soojusvaheti 
abil. Vajadusel rakendatakse piima jahutamist ka säilituspaagis, kasutades eraldi külmutit (jahutusseadist ) 
või plaatjahuti jaoks töötava külmuti ressurssi.

5.8.4. Mõõtmine
Piima on sisestatud palju energiat, saadus on väga väärtuslik ning vajab ranget arvepidamist. Piima kogust 
määratakse nii kaaludes kui mahtu mõõtes. Levinum on mahu mõõtmine, kuigi sageli kuvavad mõõturid tu-
lemuse kilogrammides. Müügi korral mõõdab reeglina piima koguse ostja esindaja ehk piimaveoauto juht. 
Vastav mõõtur, mis sageli võimaldab teha ka mõned esmased kvaliteedianalüüsid, on veokil.

Piima kogust võib mõõta erinevatel tasanditel nii ruumis kui ajas (tabel 5.22).

Tabel 5.22. Piima mõõtmise tasandid

Joonis 5.101. 

1 2 3 
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6 7 

10 
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Joonis 5.101. Piima kiirjahutuse plokkskeem: 1 – piimakogur, 2 – piimapump, 3 – torukurn, 4 – vahemahuti, 
5 – pump, 6 – juhtplokk, 7 – plaatjahuti, 8 – piima säilituspaak, (9 – külmuti), 10 – kompleksjahuti, 11 – soo-
jusvaheti.

Ruum Aeg
Ettevõte Lehma eluiga
Farm 305 päeva
Laut Kuu
Lehmarühm Ööpäev
Lehm Lüps
Udaraveerand Minut

Farmides, kus piima juurdevool on suur (näiteks 4 000 kg tunnis) või jahutamisele saabub piim mitmest 
liinist, on sobilik nn kiirjahutus /rapid milk cooling/. Suur kogus piima vajab sagedast äravedu ja piim peaks 
säilituspaaki saabudes olema jahutatud ärasaatmise temperatuurini ehk 4°C. Mitmest liinist (joonis 5.101) 
saabuv piim kogutakse vahepaaki. Sealt edasi surub piima pump, mille jõudlust reguleerib tagasiside plokk 
sisendinfoga plaatjahutilt. Plaatjahutis kasutatakse jahutusagensit. Näiteks on tänapäeval kasutusel glükooli 
vesilahus. Kompleksseade jahutab külmuti abil jahutusagensi temperatuurile 0,5…1°C. Kui jahutusvee kord-
sus plaatjahutis on suur (8…10), saadakse väljuva piima temperatuuriks ca 3°C. 

Compact Water Chiller, cool water glycol

Üha tavapärasem on, et lüpsimasinad on võimelised lüpsi ajal jooksvalt mõõtma iga lehma piima väljuta-
mise intensiivsust (kg/min) ja kogust (kg). Automaatmasinad (robotid) teevad seda ka udaraveerandite kaupa. 
Lisaks kogusele määravad automaatmasinate piimameetrid ka mitmeid kvaliteedinäitajaid. 

Põhitasandiks on siiski lehm ja lüps. Nende tulemuste alusel genereeritakse ülejäänud tootmise arendami-
seks vajalikud suurused. Juhtprogrammid väljastavad väga erinevaid andmeid: oska ainult tellida!
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Näiteks: 
▪ 13.01.2016. Sessioon kell 16:3020:05, piima lõppkogus 3775 kg, 1054 kg piima tunnis, keskmine 

voolukiirus (lehma kohta) 1,7 kg/min;
▪ 2.03.2017. Lehm nr 130618199, kell 4:38:235:03:21, toodang 23,5 kg; 
▪ 21.01.2016. 1689 lüpsi, lõppkogus 22785 kg, 4077 kg piima tunnis;
▪ Suurima eluea toodanguga (117493 kg) lehm 2018. aastal oli Eesti holstein reg nr 2211008.

Ämbrisselüpsil, tänaseks aga enamuses juba unustatud, mõõdeti piima mõõdunõuga. Lüpsiämbrist valati 
piim mõõdunõusse (joonis 5.102 A) ning selles olev ujuk tõusis pinnale ning sellele kinnitatud joonlaualt 
loeti ämbri käepidemel oleva nulljoone juures piima kogus liitrites. Piimapaakides on enamasti ette nähtud 
võimalus piima mahu määramiseks mõõtjoonlaua abil. Selleks riputatakse vastav joonlaud paagi avas oleva 
konksu otsa (joonis 5.102 B). Joonlauale jäänud piimajälje kohalt fi kseeritakse taseme näitarvud. Nende alu-
sel saab piimapaagile omasest tabelist leida vastava mahu. Nagu õpikus eespool, piima jahuti-säilitite käsit-
lemisel rõhutati, on taolise mõõtmisviisi korral oluline paagi ettenähtud kaldasend väljavoolukraani suunas.

Joonis 5.102. Piima mahu määramine mõõtjoonlaua abil A – ämbrisselüpsil, B – torusselüpsil.

Lehma ühe lüpsi koguse, lüpsise mõõtmiseks kasutatakse mitmesuguse tööpõhimõttega piimameetreid 
(joonis 5.103). Mõõdetakse mahtu, aga enamasti väljendatakse see kilogrammides. Lüpsiseadme vakumeeri-
tud piimaliini lülitatud mõõturi täpse töö teeb keerukaks koos piimaga liikuv õhk. Kui piim liigub transpordi-
torus pumba survel, siis kasutatakse tavapäraseid vedeliku vooluhulga mõõtureid.

Voomõõtur (A) seirab piimavoolu optiliste või elektromagnetiliste signaalide abil ja arvutuste abil leiab 
tõenäolise vooluhulga. Joonisel on kuvatud optiline lahendus, kus valgusallikad saadavad läbi piimavoo val-
guskiired. Neid vastuvõtvad sensorid tajuvad piimas neeldunud valgusvoo osa ja võimendi ning muundurid 
vahendavad info protsessorisse, mis töötleb andmed. Näiteks piimakoguse lõikude eraldamiseks analüüsitak-
se mõõtetulemusi iga lõigu jaoks: piimakoguse lõigu pikkus, kiirus, kiirendus, tihedus. Tulemuste töötlemisel 
saadaksegi piimavoolu ja piimakoguse väärtus.

Portsjonmõõtur ammutab lüpsise läbi portsjon haaval ning loetleb need. Joonisel kuvatud mõõtur (B) on 
nn kaussmõõtur. Mõõtur ühendatakse lüpsiriista ja piimatoru vahele. Kaalukeelel õõtsuval kangil on kaksik-
mahutid ehk kausid. Piimavool ei pea olema ühtlane, sest kausid täituvad ikka omasoodu. Taoliselt „loksu-
tab“ mõõtur läbi mõõdetava piima. Loksutuste ehk kausitäite arvu loendab elektrooniline andur ning vastav 
rakendus arvutab piimakoguse. Põhimõttelt on tegu kaalmõõturiga, sest kaalukangi sunnib pöörduma raskus-
jõud. 

Proportsionaalmõõtur (C) kõrvaldab piimavoost kindla osa gradueeritud mensuuri. Kui eelkirjeldatud 
portsjonmõõturiga saab mõõta ka lehmagrupi piima, siis proportsionaalmõõtur on ainult ühe lehma lüpsise 
määramiseks. Joonisel kuvatud mõõturisse suubub piim lüpsiriistast ja lahkub piimatorru. Pöördkambri sise-
geomeetria mõjul moodustub sinna nn piimapilv. Kindel osa sellest eraldub läbi düüsi mensuuri, mille gra-
dueeritud skaalalt saab lugeda lüpsise koguse. Mensuurist saab peale koguse määramist kraanide abil piima 
välja lasta proovinõusse ja/või tühjendada mensuuri mõõturi sisendtorru.
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5.8.5. Transport
Piima teisaldatakse farmis põhiliselt kolmel viisil. 

▪ Ämbrisselüpsil kantakse või kärutatakse piim piimaruumi kas lüpsiämbrites või transpordikannudes. 
Töö on füüsiliselt raske ja ümbervalamistel varitseb oht piima saastumiseks. 

▪ Torusselüpsil liigub piim torustikus vaakumi toimel. Piim liigub torustikus segus lüpsiriistast sise-
neva välisõhuga. Taoline koostis pole piima kvaliteedile hea. Kui sellele lisandub loksutamine pii-
matoru tõusudel, võivad tagajärjeks olla mittesoovitavad muutused piima kvaliteedis. Seetõttu peaks 
esimesel võimalusel loobuma õhu-piima segu transportimisest vaakumi mõjul. 

▪ Enamikul tänapäevastel lüpsiseadmetel vabastatakse piim vaakumi alt piimakoguris. Sealt edasi su-
rutakse piim pumba abil. Kuna liigset õhku torustikus enam pole, säilib piima kvaliteet.

Joonis 5.103. Piimameetrid: A – optiline, B – portsjon-, C – proportsionaal-: 1 – valgusallikad, 2 – valgusvoog, 
3 – piimavool, 4 – sensorid, 5 – võimendi, 6 – muundur, 7 – kaalukausid, 8 – pöördkamber, 9 – düüs, 10 – mensuur, 
11 – kraanid.
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5.8.6. Tehnoloogiline ja energeetiline arvutus
Arvutuste eesmärk ja lähteandmed sõltuvad tasandist, mis antud juhul seatud on: kas ettevõtte, farmi, lauda, 
loomarühma, lüpsiseadme või jahuti tasand.

Üldised arvutused farmis. Lähteandmed
� – aastalehmade arv,
�al – aastalehma piimatoodang,
�a – aastane ebaühtlustegur, arvestab tootmise sesoonsust. Kui lehmi peetakse aastaringselt laudas ja söö-

detakse valdavalt ühtlaselt ning poegimine on aastaringne, siis ligikaudsetes arvutustes . Täpsemates arvu-
tustes tuleb võtta aluseks konkreetsed andmed. Nii näiteks oli Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll 
AS-i (EPJ) Aastaraamatu andmetel 2019. a keskmine päevane väljalüps lehma kohta suurim juulis (32,4 kg) 
ja väikseim oktoobris (30,5 kg). Ebaühtluse tegur on sellel juhul (aasta keskmine Eestis) 1,06.

�l – lüpsikordade arv ööpäevas,
�p – ööpäevane ebaühtlustegur, arvestab lüpside ebaühtlust. Väärtus sõltub konkreetsetest oludest. EMÜ 

vaatluste põhjal platsillüpsil oli jagunemine hommikusel lüpsil 29%; päevasel 34% ja õhtusel lüpsil 37% 
päevalüpsist /Kõlli, H. 2017/. EPJ peab kontrolllüpside põhjal piima kvaliteedinäitajate osas arvestust kol-
mekordse lüpsi puhul keskpäevase lüpsi andmetest lähtuvalt. Seejuures peaksid lüpsikordade vahed olema 
võrdsed: 8-8-8 tundi.

�l – lüpsikorra (sessiooni) kestus,
�j – piima jahutusaeg.

 ▪ Piima aastakogus farmis:

 ▪ Piima päevakogus farmis:

 ▪ Piima kogus lüpsikorral (hommikul, päeval, õhtul):

 ▪ Piima tunni/minuti/sekundi kogus ehk lüpsijõudlus:

Arvutused piima jahutamisel ja säilitamisel.  
Lähteandmed

�pl – piima algtemperatuur,
�p – piima erisoojus,
�aa – jahutusagensi algtemperatuur,
�al  – jahutusagensi lõpptemperatuur,
�a – jahutusagensi erisoojus,
�a – plaatsoojusvaheti jahutusagensi kordsustegur sõltub jahutist, (2…10),
�p– piima tihedus,
�v – varutegur, mille väärtus sõltub riskistrateegiast,
�Q – soojuskaotegur piima jahutamisel,
� – plaatsoojusvaheti pind,
�j – plaatsoojusvaheti soojuse läbikandetegur,
∆�� – keskmine temperatuuride vahe,
∆�a – temperatuuride algvahe, ∆�a = �aa – �pl
∆�l – temperatuuride lõppvahe, ∆�l = �pl – �aa

𝑀𝑀𝑀𝑀a  =  𝑍𝑍𝑍𝑍 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚al  (5.32) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀p  =  𝑀𝑀𝑀𝑀a ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘a/305  (5.33) 
 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀k  =  𝑀𝑀𝑀𝑀p ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘p  (5.34) 

 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡l

  (5.35) 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑀𝑀𝑀𝑀p
𝑘𝑘𝑘𝑘v
𝛾𝛾𝛾𝛾p

  (5.36) 

  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p(𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl),  (5.37) 
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𝛾𝛾𝛾𝛾p

  (5.36) 

  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p(𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl),  (5.37) 

 -
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄 (5.38) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗

   (5.39) 

𝑞𝑞𝑞𝑞j =  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘j ∙ ∆𝜏𝜏𝜏𝜏k,  (5.40) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀a  =  𝑍𝑍𝑍𝑍 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚al  (5.32) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀p  =  𝑀𝑀𝑀𝑀a ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘a/305  (5.33) 
 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀k  =  𝑀𝑀𝑀𝑀p ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘p  (5.34) 

 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡l

  (5.35) 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑀𝑀𝑀𝑀p
𝑘𝑘𝑘𝑘v
𝛾𝛾𝛾𝛾p

  (5.36) 

  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p(𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl),  (5.37) 

 -
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄 (5.38) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗

   (5.39) 

𝑞𝑞𝑞𝑞j =  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘j ∙ ∆𝜏𝜏𝜏𝜏k,  (5.40) 
 

(5.32)

(5.33)

(5.34)

(5.35)
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 ▪ Piima säilituspaagi maht ööpäevase koguse hoidmiseks:

 ▪ Piimalt äravõetav soojushulk (ühe lüpsikorra piim):

 ▪ Piimajahuti-säiliti külmuti vajalik soojustootlus ja võimsus:

 ▪ Plaatjahuti soojusvoog:

 kus keskmine temperatuuride vahe

 jahutusagensi lõpptemperatuur

𝑀𝑀𝑀𝑀a  =  𝑍𝑍𝑍𝑍 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚al  (5.32) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀p  =  𝑀𝑀𝑀𝑀a ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘a/305  (5.33) 
 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀k  =  𝑀𝑀𝑀𝑀p ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘p  (5.34) 

 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡l

  (5.35) 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑀𝑀𝑀𝑀p
𝑘𝑘𝑘𝑘v
𝛾𝛾𝛾𝛾p

  (5.36) 

  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p(𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl),  (5.37) 

 -
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄 (5.38) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗

   (5.39) 

𝑞𝑞𝑞𝑞j =  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘j ∙ ∆𝜏𝜏𝜏𝜏k,  (5.40) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀a  =  𝑍𝑍𝑍𝑍 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚al  (5.32) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀p  =  𝑀𝑀𝑀𝑀a ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘a/305  (5.33) 
 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀k  =  𝑀𝑀𝑀𝑀p ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘p  (5.34) 

 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡l

  (5.35) 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑀𝑀𝑀𝑀p
𝑘𝑘𝑘𝑘v
𝛾𝛾𝛾𝛾p

  (5.36) 

  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p(𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl),  (5.37) 

 -
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄 (5.38) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗

   (5.39) 

𝑞𝑞𝑞𝑞j =  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘j ∙ ∆𝜏𝜏𝜏𝜏k,  (5.40) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀a  =  𝑍𝑍𝑍𝑍 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚al  (5.32) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀p  =  𝑀𝑀𝑀𝑀a ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘a/305  (5.33) 
 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀k  =  𝑀𝑀𝑀𝑀p ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘p  (5.34) 

 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡l

  (5.35) 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑀𝑀𝑀𝑀p
𝑘𝑘𝑘𝑘v
𝛾𝛾𝛾𝛾p

  (5.36) 

  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p(𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl),  (5.37) 

 -
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄 (5.38) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗

   (5.39) 

𝑞𝑞𝑞𝑞j =  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘j ∙ ∆𝜏𝜏𝜏𝜏k,  (5.40) 
 

(5.37)

(5.38)

(5.40)

(5.41)

(5.42)

(5.39)

∆𝜏𝜏𝜏𝜏k  = ∆𝜏𝜏𝜏𝜏a − ∆𝜏𝜏𝜏𝜏l
2,3log(∆𝜏𝜏𝜏𝜏a∆𝜏𝜏𝜏𝜏l

)
 ;  (5.41) 

  
𝜏𝜏𝜏𝜏al =  𝑐𝑐𝑐𝑐p

𝑛𝑛𝑛𝑛a
∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐a – (𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl)  +  𝜏𝜏𝜏𝜏aa.  (5.42) 

∆𝜏𝜏𝜏𝜏k  = ∆𝜏𝜏𝜏𝜏a − ∆𝜏𝜏𝜏𝜏l
2,3log(∆𝜏𝜏𝜏𝜏a∆𝜏𝜏𝜏𝜏l

)
 ;  (5.41) 

  
𝜏𝜏𝜏𝜏al =  𝑐𝑐𝑐𝑐p

𝑛𝑛𝑛𝑛a
∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐a – (𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl)  +  𝜏𝜏𝜏𝜏aa.  (5.42) 

𝑀𝑀𝑀𝑀a  =  𝑍𝑍𝑍𝑍 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚al  (5.32) 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀p  =  𝑀𝑀𝑀𝑀a ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘a/305  (5.33) 
 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀k  =  𝑀𝑀𝑀𝑀p ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘p  (5.34) 

 
 

𝑞𝑞𝑞𝑞 =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡l

  (5.35) 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑀𝑀𝑀𝑀p
𝑘𝑘𝑘𝑘v
𝛾𝛾𝛾𝛾p

  (5.36) 

  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐p(𝜏𝜏𝜏𝜏pa  −  𝜏𝜏𝜏𝜏pl),  (5.37) 

 -
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘  =  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑄𝑄𝑄𝑄 (5.38) 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗

   (5.39) 

𝑞𝑞𝑞𝑞j =  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘j ∙ ∆𝜏𝜏𝜏𝜏k,  (5.40) 
 

(5.36)
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6. Seafarmid

Taavi Leola

6.1. Üldist

Sigu on eestlased kasvatanud ammustest aegadest. Kui lehmi peeti kunagi peamiselt põllurammu tootmiseks, 
siis sigu kasvatati ja kasvatatakse lihaks ja rasvaks. Sigade arvukus on kaasas käinud üldiste muutustega põl-
lumajandusvaldkonnas ja laiemalt majanduses. Nii oli sigu

 ▪ 1980 – 1 085 500
 ▪ 1990 – 859 000
 ▪ 2020 – 316 000.

Arvukuse muutus on avaldanud mõju seafarmide arendamisele. Kasutusele võeti tühjaks jäänud hooneid, 
rekonstrueerides neid vastavalt kaasaja nõuetele. Osaliselt on see asjaolu olnud ka kitsendavaks teguriks, sest 
olemasolevad ehituskonstruktsioonid pärsivad ajakohase tehnoloogia rakendamist. Muutunud on palju sigade 
söötmise ja sõnniku koristamise tehnoloogiates. Olulisemaks on tõusnud loomade heaolu, aga üldpõhimõtted 
sigade pidamisel kestavad.

Kari 
Sead jaotatakse järgmisteks tehnoloogilisteks rühmadeks:

 ▪ kult – isane suguküps siga, keda peetakse karja paljundamise eesmärgil;
 ▪ nooremis – emane paaritusealine siga kuni esmakordse poegimiseni;
 ▪ emis – emane poeginud siga;
 ▪ vaba emis – emis peale põrsaste võõrutamist enne tiinestamist (paaritamist/seemendamist);
 ▪ tiine emis (sea tiinus kestab ca 115 päeva);
 ▪ imetav emis – poeginud emis koos põrsastega kuni nende võõrutamiseni;
 ▪ põrsas – siga sünnist kuni võõrutamiseni;
 ▪ võõrdepõrsas – siga võõrutamisest kuni kümne nädala vanuseni;
 ▪ nuumsiga – siga kümne nädala vanusest kuni tapaküpsuseni.

Farmid jagunevad:
 ▪ täistsükliline seafarm – farmis täidetakse kõik sealiha tootmise etapid: põrsast nuumikuteni 

(nuumsigadeni);
 ▪ spetsialiseerunud seafarm – farmis täidetakse ühte (mitut) etappi: paljundusfarm toodab põrsaid, 

võõrdepõrsafarm kasvatab need nuumsigadeks, nuumafarm lõpetab tsükli.

Hooned
Ametnikud nimetavad „Sigade pidamise ruum või ehitis“. Üldiselt on kõik loomade pidamise ruumid laudad. 
Sealaut ei kõla eesti kõnekeeles eriti hästi. Selles õpikus kasutame sigade pidamise hoone mõistes terminit 
sigala.

Tootmise sujuvaks korraldamiseks ja ohutuse tagamiseks on otstarbekas eraldada eri loomarühmad eri 
hoonetesse. Selle võimaluse puudumisel tuleb rühmad eraldada hoones ruumidesse/sektsioonidesse. Tüüpili-
selt on täistsükliga seafarmis seemendus-, poegimis-, võõrdepõrsaste ja nuumsigade/nuumikute sigalad.

Seafarmi koosseisu kuuluvad lisaks sigalatele tootmiseks vajalikud hooned ja rajatised: sööda-, sõnniku- 
ja allapanuhoidlad, töötajate olmehoone või ruum ning vajadusel sööda valmistamise hoone (söödaköök).

Bioohutuse tagamisel on oluline sigalate puhastamine (desinfitseerimine). Selle tõhustamiseks kasutatak-
se tootmisviisi „koos sisse - koos välja“. See tähendab, et kõik oma tsükli lõpetanud asukad viiakse edasi 
järgmisesse ning ruumid puhastatakse hoolikalt. Sagedamini toimetatakse seda sektsiooniti, harvemini terve 
sigala kaupa. Hoone ja sisseseade puhastatakse põhjalikult. On seafarme, kus ka sead läbivad üleviimise ajal 
duširuumi.

Suurema osa oma elust veedavad sead rühmasulus. Teatud etappidel, tingitud tehnoloogilistest vajadus-
test, peetakse neid üksiksulus (latris, boksis). Sõnnikukihil ehk sügavallapanul pidamisel ei kasutata isegi 
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6.2. Pidamine

piiravaid sulge. See pidamisviis ei ole meil levinud. Rühmasulu jaotavad sead lamamis-, rooja- ja söömisa-
laks. Nendest piiridest peavad nad võrdlemisi täpselt kinni. Sigade eelistustega peab arvestama tehnoloogiate 
kujundamisel, sisustuselementidega saab valikut ka suunata.

Sobiliku tehnoloogia koostamiseks ja tehnikaga täitmiseks peab järgima sigade anatoomiast, füsioloogiast 
ja käitumisharjumustest tulenevaid erisusi. Sigade pidamise üldised nõuded fi kseerib põllumajandusvaldkon-
na minister oma määrustega. Seejuures on aluseks Euroopa Liidu vastavad regulatsioonid. Nendest olulisim 
on eelkõige keskkonnahoiust lähtuv Parim Võimalik Tehnika (PVT).

Nõuded sigade pidamisele, 
Parim Võimalik tehnika; BREF BAT IRPP

6.2.1. Poegivad ja imetavad emised
Tiined emised tuuakse/suunatakse poegimissigalasse 7…10 päeva enne poegimise tähtaega, et emis kohaneks 
rahulikult oma uue elukohaga. Poegimiseks ja imetamiseks on tänapäeval kasutusel individuaalsulud (poegi-
missulud), mis on kujundatud ja sisustatud sellel etapil oluliste nõuete kohaselt. 

Emise pesakond (kurn) on 10…15 põrsast. Tähtsamad tingimused põrsaste ellujäämiseks ja heaks aren-
guks on ternespiim, soojus ning äramagamise ja tallamise vältimine. Vastsündinud põrsad peavad saama ime-
da kohe, kui nad selleks võimelised on. Kuna põrsad imevad tihti, enamasti iga tunni järel, siis suurema osa 
ööpäevast imetavad emised lamavad. Nende lamamisala põrand peab olema soe ja kuiv. Sulu pinna mini-
maalne suurus sõltub imetamisperioodi pikkusest: 30-päevaste põrsaste võõrutamisel 4…5 m2, kahekuuselt 
võõrutamisel 6,0…7,5 m2. Poegimissulge kujundatakse erinevate lahendustega. Joonisel 6.1 esitatud skeemi 
puhul hoitakse emist latris, kus ta saab seista ja lamada, ümber pööramiseks ruumi pole. Latri konstruktsioo-
nielemendid pakuvad emisele mahaheitmisel tuge ja aitavad vältida põrsastele peale heitmist.

Joonis 6.1.

A

C 
B D 

1 2 3 

Joonis 6.1. Poegimis-imetamissulu kujundus: A – teeninduskäik, B – emiseala, C – põrsaste tegevusala, 
D – põrsaste puhkeala/pesa, 1 – põrsaste söödaküna/jootur, 2 – emise söödaküna/jootur, 3 – emise latter.

Põrsastel peab olema pidevalt vaba juurdepääs ema juurde (joonis 6.1). Emise ja põrsasulu vaheline piire 
on põrsastele läbitav, kusjuures ava kõrgus põrandast ei või varase võõrutuse korral olla väiksem kui 25 cm, 
hilisemal võõrutamisel 28 cm. Latriga sulus peavad põrsad pääsema emise juurde mõlemalt poolt emise uda-
ra pikkuse ulatuses. Põrsaste äramagamise oht peab olema viidud miinimumini. 

Põrsaste lamamisala peab olema kompaktne, pindalaga mitte alla 1 m2, et kõik põrsad saaksid korra-
ga pikutada. Lisasoojuse andmiseks on kasutusel soojendatav põrand, lamamismatt, ja/või pesade koha-
le paigutatud soojuskiirgurid. Soojuse lisamine on eriti oluline esimestel elupäevadel, mil põrsaste võime 
kehatemperatuuri säilitada ja reguleerida on piiratud. 

Üldjuhul söödetakse imetavaid emiseid vedelsöödaga. Põrsaste lisasööt antakse künasse. Kõik põrsad ei 
pea korraga sööma mahtuma, sest vabalt eesolevat sööta ei tarbi põrsad üheaegselt. Oluline on lamamisala 
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eraldatus söömisalast ning põrsaste roojamise ja urineerimise kohast, siis saavad põrsad sellel rahulikult pu-
hata ja nende “pesa” on soe ja puhas. Lamamisala põranda temperatuur peab olema 30…32°C, õhu suhteline 
niiskus 60…70% ja liikumiskiirus mitte üle 0,15 m/sek. Tõmbetuule vältimiseks tuleb lamamisalal kasutada 
tihedaid piirdeid.

Farrowing pen, Abferkelbucht

Joonisel 6.1 on emiste latrid paigutatud teeninduskäiguga risti. Variandina paigutatakse emiselatrid sulgu 
diagonaalselt. Siis moodustuvad põrsastele mugavamad alad ja naabersulgude emistele saab kujundada ühise 
sööda etteandesõlme. Mõlemad eelkirjeldatud lahendused on pinnasäästlikud. Avaramate võimaluste korral 
kujundatakse emisele vabasulg, milles ta saab enam liikumisvabadust. Veel suuremate võimaluste korral aga 
lahendus, kus emis saab imetamise vaheaegadel sulust lahkuda ning jalutusalal teiste emistega suhelda.

Freilauf Abferkelsystem

6.2.2. Võõrdepõrsad
Enamasti tuuakse põrsad ema juurest ära (võõrutatakse) 30 päeva vanuselt. Sellal on nende kehamass ca 
6 kg. Võõrdepõrsaste sigalas (osakonnas) kasvatataks neid 120 päeva vanuseni. Selle ajaga kasvavad nad ca 
45 kg raskusteks. Kasutusel on ka hilisem võõrutamine, kuni 60 päeva vanuselt.

Võõrdepõrsaid peetakse rühmasulgudes. Sigade arv sulus võib olla erinev. Suurtes sulgudes (100…150 
põrsast) on palju liikumisruumi ja võimalust suhtlemiseks, kuid jälgimine ja hooldamine kulukas. Soovitatav 
on pidada ühes sulus 20 võõrdepõrsast. Arvestades võimalikult mugavaid lamamis- ja söömisvõimalusi, aga 
ka ratsionaalset söötmise ja sõnniku koristust, leitakse sulupinna, künafrondi ja sulu sügavuse väärtused. Sulu 
suuruse valikul on soovitatav lähtuda tabelis 6.1 toodud andmetest.

Sulg/ala Kehamass, kg 
20 30 40 50 

Sulu kogupind 0,30 0,35 0,41 0,46 
 lamamisala 0,15 0,20 0,26 0,31 
 sõnnikuala 0,15 0,15 0,15 0,15 

Sulg/ala Kehamass, kg 
100 110 120 130 

Sulu kogupind 0,80 0,85 0,90 1,00 
     lamamisala 0,50 0,53 0,56 0,63 
     sõnnikuala 0,30 0,32 0,34 0,37 

Tabel 6.1. Sulu pind ühe võõrdepõrsa kohta, m2

Sulg/ala Kehamass, kg 
20 30 40 50 

Sulu kogupind 0,30 0,35 0,41 0,46 
 lamamisala 0,15 0,20 0,26 0,31 
 sõnnikuala 0,15 0,15 0,15 0,15 

Sulg/ala Kehamass, kg 
100 110 120 130 

Sulu kogupind 0,80 0,85 0,90 1,00 
     lamamisala 0,50 0,53 0,56 0,63 
     sõnnikuala 0,30 0,32 0,34 0,37 

Võõrdepõrsad määratlevad oma sulu jaotuse ise, arvestades seejuures nende elamispinna eelnevat kujun-
dust. Tavaliselt valivad nad puhkamiseks soojema ja varjatuma koha, roojamiseks jahedama ja valgema koha. 
Lamamisala piirded võiks olla läbipaistmatud. Sõnnikuala laius peab võimaldama seal ennast ümber keerata.

Normeeritud söötmisel peavad kõik sead mahtuma samaaegselt küna äärde sööma. Ühele võõrdepõrsale 
on sirge küna korral vajalik söödafront 0,2 m ja fassongküna puhul 0,15 m. Söödaautomaadi võimekus peab 
olema kooskõlas sulus olevate põrsaste arvuga.

Piglet rearing, Ferlkelaufzuchtstall 

6.2.3. Nuumsead
Nuumaperioodi alustab siga 120 päeva vanuse vöördepõrsana ja lõpetab 240 päeva vanuse nuumikuna. Nuu-
ma algul on siga keskmiselt 50, lõpul 115 kg kehamassiga. Tuleb arvestada, et sulu pind peab olema vasta-
vuses sigade arvu ja kehamassiga. Sulu suuruse valikul on soovitatav lähtuda tabelis 6.2 esitatud andmetest.

Tabel 6.2. Vajalik sulu pind ühe nuumiku kohta, m2

Lamamisala on puhtam, kui sõnnikuala on sellest madalamal ja pilupõrandaga. Sõnnikuala laius peab ole-
ma vastavuses looma kere pikkusega, võimaldamaks sigadel end vabalt ümber keerata. Nuumikusulu sõnni-
kuala minimaalseks laiuseks on 120 cm. Nuumsigade normeeritud söötmisel arvestatakse ühele nuumikule 
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sirge küna korral künafronti 0,3 m (praktikas arvestatakse sageli 1 m künafronti kolme sea kohta). Takistus-
teta juurdepääsu söödakünale kindlustab vähemalt 1,4 m laiune ala küna serva ja selle vastas asuva piirde 
vahel. Sulupiirded tuleb teha lamamisala osas läbipaistmatud ja sõnnikuala osas läbipaistvad, siis roojavad 
sead peamiselt sõnnikualale, hoides lamamisala puhtana. Sõnniku koristamine lihtsustub, kui sõnnikuala on 
teeninduskäigupoolses servas.

Mastschweinestall

6.2.4. Vabad ja tiined emised ning kuldid
Peale põrsaste võõrutamist viiakse emised vabade emiste sigalasse (osakonda). Vabu emiseid peetakse rüh-
masulgudes. Kuna emised eelistavad enamiku (80%) ajast lamada, peab selle ala pind emise kohta olema vä-
hemalt 1,1 m2. Lamamisala hoiavad emised puhta juhul, kui see ei paikne söömis- ja sõnnikuala vahel. Kui-
val ja soojal lamamisalal eelistavad emised lamada üksteise lähedal ja nad on puhtamad. Külm ja libe põrand 
põhjustab sigadel traumasid. Optimaalseks paigutustiheduseks loetakse 4…10 emist sulu kohta. Liialt suure 
emiste arvu korral ei kujune välja normaalseid alluvusvahekordi ja sead on stressis kogu selle aja, millal neid 
koos peetakse. Normaalne asustustihedus kindlustatakse, kui sulu pind emise kohta rühmasulus on vähemalt 
1,9 m2.

Tiineid emiseid peetakse üksikult. Latter on 0,55…0,65 m lai, kusjuures nooremiste tarvis kitsam 
(0,55 m), sest liiga laias latris olles pöörab emis end tihti ümber. Tiinete emiste söötmine normeeritult vä-
hendatud söötmisnormide alusel on võimalik, kui iga emis on kindlustatud söötmiskohaga. Emis sööb 2 kg 
jõusööta 8…26 minutiga. Eelistatud on söödaautomaatide kasutamine. Rühmasulus eraldatakse söötmisko-
had vahepiiretega. See tagab igale emisele ettenähtud söödakoguse kättesaamine. Et emised söövad oma söö-
dakoguse ära erineva ajaga, on nende rühmasulus pidamisel hädavajalik söötmise momendil kõikide emiste 
vaba juurdepääs söödakünale. Igale emisele arvestatakse 0,4…0,5 m künafronti.

Vabade ja tiinete emiste sigalas (seemendussigalas) või sektsioonis määratakse emiste ind, paaritamine 
(kunstlik seemendamine), tiinuse kindlakstegemine, korduspaaritused ja muu vajalik karja taastootmiseks.

Sow housing, Deckstall, Wartestall

Sugukulte peetakse tavapäraselt üksiksulgudes, mille pindala on 6…7 m2. Noorkulte võib pidada esialgu 
ka 2…4 kaupa rühmasulgudes, kusjuures ühele kuldile on ette nähtud 2…3 m2 sulupinda. Tähtis on, et kuldid 
regulaarselt jalutaksid. Kultide sulud peaksid asuma emisesulgude kõrval. On oluline, et käik emiste ja kuldi 
sulu vahel oleks otsene ja võreline, värav kergesti kinni-lahti käiv. 

Tulevikus on võimalik üle minna seakasvatusele, kus inimese sekkumine on minimaalne. Tegemist on 
täistsüklilise sigala kontseptsiooniga, kus siga liigub ühes sigala hoones automaatselt vajalikku sektsiooni. 
Automaatsigalatele lähedased lahendused on ka Eestis juba kasutusel.

6.3. Sigade söötmine

Sigu söödetakse peamiselt teraviljadel põhineva segasöödaga. Enamasti on see täisratsiooniline, st sööta on 
lisatud mineraal- ja muud vajalikud osised. Sööt antakse sigadele ette kuival, puderjal või vedelal kujul. 
Puderja sööda saavad segada ka sead ise, kui neile künasse antakse kuiv sööt ja küna kohal asuvast jooturist 
saavad nad ise lisada vett. Valdavalt söödetakse sigu künast, harva puistatakse sööt söötmiskoha põrandale. 
Künad jagunevad kuju järgi: sirge ja fassongküna (ringi, ovaali või tilga kujuline). Nende paigutus sulgudes 
sõltub sööda künasse etteandmise viisist (joonis 6. 2).

Joonisel 6.2 on esitatud söödakünade paigaldusnäiteid rühmasulgudes (vabad emised, võõrdepõrsad, 
nuumsead):

A. Sirgkünad asuvad sulgude teeninduskäigupoolsel küljel suluseinas, osaliselt teeninduskäigus. Sööt 
jaotatakse teeninduskäigust. 

B. Sirgkünad on paigaldatud naabersulgude vaheseina. Kahepoolne kasutamine. Sööt antakse ette kon-
veieriga.

C. Rõngasküna asub sulus. Toidetakse konveieriga. 
D. Ovaalküna asub naabersulgude vaheseinas. Kahepoolne kasutamine. Sööt antakse künasse konveie-

riga.
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Joonis 6.3. Konveierliinide kujundus: A – ja B – ringliinid, C – hargliinid: 1 – väline sööda punkerhoidla, 
2 – spiraalkonveier, 3 – seibkonveieri söödapunker, 4 – seibkonveieri jaotusliin, 5 – toitesõlm, 6 – spiraal-
konveierid.

Joonis 6.3. 

Joonis 6. 4. 
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Sööta jaotatakse käsitsi, liikuvate ja paiksete jaotitega. Käsitsi jaotamisel kasutatakse veovahendiks lau-
dakäru ja jaotamiseks mõõtkühvlit. Mobiilne jaoti liigub teeninduskäigu põrandal või rippteel. Laialdaselt 
kasutatakse sööda transpordiks paikseid seadmeid. Kuivsööta jaotatakse enamasti seib- ja spiraalkonveierite, 
vedelsööta hüdro- ja pneumokonveieritega. Konveieritest on võimalik kujundada ring- või hargliine (joonis 
6.3).

Joonis 6.2. Söödakünade paigutus sulgudes: A – sirgküna sulu esiküljel, B – sirgküna sulgude vaheseinas, 
C – rõngasküna sulus, B – ovaalküna sulgude vaheseinas.

Joonisel 6.3 A esitatud lahenduse korral on seibkonveier kujundatud suletud ringliinina. Sööt laaditakse 
väljas asuvast punkerhoidlast spiraalkonveieri abil seibkonveieri punkrisse. Seibkonveieri tööorgan kannab 
sööda mööda toru söödakünade (-automaatide) annustitesse. Variant B korral on seibkonveieri sööda vastu-
võtusõlm ühildatud punkerhoidla väljalaadimisseadmega. Variandi C hargliinse kujunduse korral kasutatakse 
spiraalkonveiereid. Peakonveier toimetab sööda punkerhoidlast ristkonveieritele ning need täidavad söödakü-
nad-automaadid.

Sigu söödetakse normeeritult (isendi või rühmapõhiselt) või vabalt ehk isu järgi /ad libitum/. Sööda ots-
tarbekaks kasutamiseks ja normeerimiseks kasutatakse doseerimist ehk annustamist. Selle üheks vormiks on 
söödaautomaadid. Liide „automaat“ ei tähista seejuures alati midagi keerukat (joonis 6. 4).

Futterautomaten für Schweine
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Joonisel 6.4 B kujutatud lahenduse korral täidab konveier söödaautomaadi punkri. Sead söövad künast 
ning sööt valgub ise künasse juurde. Loom ei pea sööda saamiseks ise mingeid täiendavaid toiminguid (klapi 
liigutamine vms) tegema. Skeemil A on annusti künast  eraldi ja sööda taset jälgib andur, mille signaali põhjal 
sekkub annusti või ka etteandekonveier. Eelpool käsitleti kuivsööda jaotamise süsteeme. Vedelsööt transpor-
ditakse künadesse torustiku kaudu. Sööda paneb liikuma enamasti pump. Liinide kujundus on sarnane kuiv-
söödaliinidele.

Seakasvatus, kaasa arvatud söötmine, liigub jõudsalt täieliku automatiseerimise suunas.
Schweinestall 2030

Joonis 6.4. Söödaautomaadid: 1 – konveier, 2 – annusti/punker, 3 – sensor/tajur, 4 – küna.

Joonis 6.3. 

Joonis 6. 4. 
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Maamajanduses pööratakse suurt tähelepanu tootmises olevate loomade ja lindude heaolule, seejuures on ka-
nade pidamistingimusi reguleeriv seadusandlus üks mahukamaid. Hinnangute ning numbriliste näitajatega 
on üksikasjalikult määratletud miinimumnõuded kanade elukeskkonnale. Linnukasvatuse /Poultry Farming, 
poultry growing/ arengul on toeks laialt levinud arusaam, et linnuliha ja munad kuuluvad tervislike toitude 
nimistusse.

Üldised nõuded
 ▪ Kanadele peab puhas joogivesi olema vabalt kättesaadav.
 ▪ Kanu ei tohi pidada alaliselt pimedas, kuid ööpäevas peab olema vähemalt üks pime (puhke)periood.
 ▪ Kõrgemal paiknevatest puuridest ei tohi väljaheited sattuda alumistesse puuridesse.
 ▪ Peavad olema sobivad tingimused kanade varbaküüniste kulutamiseks.
 ▪ Tuleb vältida pidevat mürataset, mis ületab 65 dB(A).
 ▪ Ühe kana kasutatav ruum peab olema vähemalt 30 cm lai ja 45 cm kõrge. 
 ▪ Põrand peab olema sobivast materjalist, kaldega mitte enam kui 14%, pakkuma piisavat tuge kana 

eesmistele varbaküünistele. 
 ▪ Võrgust põranda traadi läbimõõt peab olema vähemalt 2,0 mm.

Munakanade pidamine täiustatud puurides
 ▪ Puuri üldpindala peab olema vähemalt 2000 cm2 ja kana kohta vähemalt 750 cm2, millest 600 cm2 on 

kasutatav pind ning ülejäänud pinna kohal peab puuri kõrgus olema vähemalt 20 cm.
 ▪ Õrrel peab olema on iga kana jaoks ruumi vähemalt 15 cm.
 ▪ Sööturi pikkus peab olema vähemalt 12 cm iga puuris oleva kana kohta.
 ▪ Igal kanal peab olema juurdepääs vähemalt kahele nippeljooturile või tassjooturile.
 ▪ Munakanade puuriridade vahel peab talitustöödeks olema vähemalt 90 cm laiune vahekäik ning alu-

mine puuririda peab jääma ruumi või ehitise põrandast vähemalt 35 cm kõrgusele.

Alternatiivmeetodil munakanade pidamisel
 ▪ Lineaarse sööturi serva pikkus kana kohta peab olema vähemalt 10 cm ja ümarsööturi serva pikkus 

kana kohta vähemalt 4 cm.
 ▪ Nivoojooturi serva pikkus peab kana kohta olema vähemalt 2,5 cm, klappjooturil vähemalt 1 cm. 

Nippel- või tassjooturite kasutamise korral peab olema 10 kana kohta vähemalt üks jootur ning igale 
kanale tagatud juurdepääs vähemalt kahele jooturile.

 ▪ Peab võimaldama juurdepääsu iga seitsme kana kohta vähemalt ühele pesale. Rühmapesade korral 
peab olema vähemalt 1 m2 pesapinda kuni 120 kana kohta.

 ▪ Iga kana jaoks peab õrrel olema ruumi vähemalt 15 cm, rõhtsal tasandil peab õrte omavaheline kau-
gus olema vähemalt 30 cm ja õrre kaugus seinast vähemalt 20 cm. Õrsi ei tohi paigaldada allapanu 
kohale.

 ▪ Allapanuga pinda peab kana kohta olema vähemalt 250 cm2, kusjuures allapanu katab vähemalt ühe 
kolmandiku põrandapinnast.

 ▪ Kanade paiknemistihedus ei tohi olla suurem kui üheksa munakana 1 m2 kohta.
 ▪ Eri tasapindade vahel vabalt liikumise korral, tuleb arvestada, et

 − ülestikuseid tasapindu võib olla kuni neli;

7. Linnufarmid

Matis Luik

7.1. Linnukasvatuse seadusandlik regulatsioon
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− tasapindadevaheline kaugus peab olema vähemalt 45 cm;
− kõikidel kanadel peab olema juurdepääs jooturitele ja sööturitele.

Vaba pääsu korral jooksuaeda peab ruumi kogupikkuses olema otse jooksuaeda mitu käiguava, mis on vä-
hemalt 35 cm kõrged ja 40 cm laiad. 1000 kanast koosneva rühma käiguavade laius kokku peab olema vähe-
malt 2 m. Jooksuaedade põhi peab olema sobiva pinnasega ja kanad peavad olema seal kaitstud ebasoodsate 
ilmastikuolude ja kiskjate eest.

Kanatibud ja noorkanad on määruses vanuse järgi kolmes rühmas: kuni 6, 6 kuni 12 ja 12 kuni 18 kuud 
ning igale vanuserühmale on määratletud nende maksimaalarv ruutmeetri kohta, puuri minimaalkõrgus (cm), 
söötmisrenni minimaalpikkus isendi kohta ja nende maksimaalarv jootmisnipli kohta. Kanatibude ja noor-
kanade pidamisel alternatiivmeetoditel määratletakse ka veerenni minimaalpikkus ja nende maksimaalarv 
ümarjooturi kohta.

Broilereid /broilers, Gallus gallus/ võib määruses esitatud tingimustel elusmassist lähtuvalt pidada 33-39 
kg 1 ruutmeetri kohta juhul, kui tagatakse nõuetele vastav mikrokliima.
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Maamajanduslik linnukasvatus võib olla väga kõrge automatiseerituse tasemega ja seda nii täistsüklilise (joo-
nis 7.1.) või ka ühe väljundi tootmise korral. Linnukasvatuses on peamiseks väljundiks munad, liha, sõnnik ja 
jäätmed. Väiksemate tootmisüksuste väljundiks võivad olla muuseas ka nišitooted ning need võivad olla nii 
paiksed kui liikuvad /mobile poultry housing/. 

Liikuva tootmisüksusena lindla on sobiv pigem väiketootjale, eeskätt mahetootmine, pakkudes lindudele 
väljas liikumiseks pidevalt värsket ala, näiteks heinamaad, ja kindlustades sellega nõuetele vastav pidamine. 
Liikuvad lindlad, millest suuremad mahutavad kuni mitu tuhat lindu, on paigaldatud šassiile. Lindlatel on 
tugijalad, mis transportimisel üles tõstetakse. Võimalik on valida liikuvaid lindlaid, milles on söötmine, joot-
mine, ventilatsioon, sõnnikukoristus, munade kogumine ja väravate avamine ja sulgemine automatiseeritud. 
Võimalik on kasutada akusid ja päikesepaneele, millega toodetakse kogu vajalik elektrienergia. Kompleksis 
on ruumid lindudele, munadele, seadmetele, söödale ja veele. Kõiki tegevusi on võimalik jälgida ja kontrolli-
da eemalt ning vajadusel ka muudatusi teha.

7.2. Kanade pidamine

Joonis 7.1. Täistsükliline linnukasvatus.

Kanu saab pidada kas suletud või avatud puuris /cages, battery cages/. Vabapidmisel peetakse kanu põ-
randal /free range production/. Avatud puuridega lindlas väljuvad ja sisenevad kanad puuridesse enda valikul 
kogu lindla ulatuses. Kanade söötmine, jootmine, magamine, puhkamine, küüniste kratsimine ja munemine 
võivad olla jaotatud funktsionaalseteks aladeks. Suletud puurides liiguvad kanad puuri piirides ja kõik va-
jalik on samas puuris. Munakanu peetakse sageli puurides ja põrandal on valdavalt kanatibud, noorkanad 
ning broilerid. Täiustatud puurides pidamisel /enriched cages/ on kanu uute tingimuste kohaselt varasemaga 
võrreldes pinnaühiku kohta vähem ning puuris peab lisaks joonisel 7.2 esitatud elementidele olema ka pesa, 
õrred ning allapanu nokkimise ja siblimise võimaldamiseks.
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7.3. Kanade söötmine ja jootmine

Joonis 7.2. Kanade elukeskkonna püstlõige puurispidamisel. 1 – nippeljootur, 2 – kauss, 3 – puuri põrand, 
4 – sõnniku konveier või kraabid, 5 – söödaküna, 6 – munade konveier või kogumisrenn.

Sööta jagatakse jaoturiga söödakünasse. Munad veerevad kogumisrenni või konveierile. Sõnnik kukub 
läbi võrgust põranda lintkonveierile ja teisaldatakse sõnniku kogumiskohta. Sundventilatsiooniga tagatakse 
normidele vastav õhu kvaliteet.

Seevastu vabapidamisel on suurel pinnal koos palju linde, kellel on võimalus piisavalt liikuda. Sööturite ja 
jooturite kasutamise võimalused on võrreldes puuris pidamisega mitmekesisemad. Sageli on sööturid ja joo-
turid paigutatud vaheldumisi pikkadele liinidele. Sügavallapanu korral sobivad allapanuks põhk, freesturvas, 
laastud ja saepuru.
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Kanadele on omane maast söömine ja seda peab võimalusel arvestama tibude söötmisel. Hilisema, kõrgemalt 
söömise, õpivad kanad kiiresti selgeks. Esimesel elukuul, mil nende areng on kõige intensiivsem, söödetakse 
tibusid nende isu järgi. Noorlindude pugude e lihasmagude kasvu soodustamiseks korraldatakse neile sööt-
mist viisil, kus söötmiskordade vahel on sööturid tühjad. Lindudel kinnistub teadmine, et süüa saab seni, kuni 
see lõpeb. Selle tulemusel söövad nad kiiresti ning pugude kasv intensiivistub.

Sööturid ja jooturid paigaldatakse statsionaarsel vabapidamisel sageli trossidele rippuma, mis annab või-
maluse spetsiaalsete trossisüsteemidega nende kõrguse kiireks ja täpseks reguleerimiseks. Liikuvates lindla-
tes kasutatakse söödarenne, mille põhjas oleva ketiga transporditakse sööt lindudeni. Söötureid ja jootureid, 
mida kanad kasutaksid õrrena, tuleb võimalusel kaitsta reostumise eest /Anti Perch System/. Vabapidamisel 
on tõhusaks vahendiks söötmis- ja jootmisliinide kohale paigaldatud trossid, millel kanad ei suuda trossi 
väikse läbimõõdu tõttu püsida ja trossi all paikneva sööda- ja veetorustike kasutamine õrrena on takistatud.

Söötmine
Sööta transporditakse spiraal- ja tigukonveieritega, kusjuures tigukonveieri jõudlus on võrreldes 
spiraalkonveieriga seda suurem, mida suurem on konveieri tõusunurk. Valdavalt kasutatakse spiraalkonveie-
rid, kuna lindlates on transporditorustik peamiselt rõhtne. Spiraalkonveieri eeliseks on spiraali sobivus kõver-
joonelise torustikuga.

Sööturid peavad olema lihtsalt puhastatavad ja asendatavad, nende konstruktsioon ei või tekitada lindude-
le vigastusi, neis olev sööt peab olema võimalikult hästi kaitstud saastumise eest. Kanade puuris pidamisel on 
sööturit võimalik paigaldada puuri seina välimisele küljele, millega välistatakse kanade sööturisse roojamine.

Sööturite konstrueerimisel on võimalik rakendada materjali varisemisnurka (joonis 7.3), millega seoses 
sööt valgub sööturi alusele või sööda valgumine sööturi alusele lakkab. Sel viisil reguleerivad linnud ise söö-
da valgumist, kuna söödud koguse asemele valgub uus kogus. Sööt liigub allapoole, kuni alusel olev kuhil 
tõuseb valguvale söödale vastu ehk väljavoolu avani. Sööda liikumine on peatunud seni, kuni linnud söövad 
väljavalgunud sööda ära ning söödud kogust asendab uus.
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Joonis 7.3. Materjali varisemisnurgast tulenev sööturi isetäitumine.

Söötadel võib olla erinev varisemisnurk, sellisel juhul on ühe ja sama sööturi alusel söödakogused erine-
vad. Söödakogust saab reguleerida, muutes sööda väljavooluava ja sööturi aluse vahekaugust (joonis 7.4). 
Mida suurem on vahekaugus, seda enam on sööturi alusel sööta.

Joonis 7.4. Sööda koguse seos väljavooluava ja aluse vahekaugusega.

Joonis 7.5. Söötur ülalt laieneva pealevoolutoruga (mahutiga).

Sööturi püstine pealevoolutoru on kas kogu pikkuses sama läbimõõduga või ülalt laienev (joonis 7.5), kus 
laiemat osa saab käsitleda mahutina, näiteks olukorras, kus sööda transportimine ei ole mingil põhjusel või-
malik. Läbipaistvast materjalist mahuti võimaldab eemalt hinnata söödavaru.

Vabapidamisel broilerite söötmisel on sööta võimalik tsentrifuugina töötava seadmega allapanule puistata. 
Kanad saavad sööda kätte siblides. Siblimine soodustab kanade tugevama ja tervema lihakeha arengut. 

Jootmine
Linnud vajavad joogivett ja kui seda neile piisavalt ei tagata, kajastub see toodangus. Ebapiisava jootmise 
korral väheneb söömus, mis omakorda vähendab oodatud juurdekasvu ja munatoodangut. Vee puudumisel on 
linnud nõrgad ja haigustele vastuvõtlikumad. Probleemid veetarbimisega ei pruugi tähenda, et vett üldse ei 
ole. Probleemid ilmnevad ka juhul, kui jootmissüsteemis on vee surve normist kõrgem või madalam. Normist 
kõrgema surve korral võivad jooturid pritsida viisil, mis peletab linnud eemale. Pealegi satub liigne vesi lin-
dude pidamisalale, põhjustades mitmeid täiendavaid probleeme. Normist madalama surve korral ei saa linnud 
piisavalt vett ja seda just ringvooluta süsteemi lõpuosas. 

Jootmissüsteemi valimisel, kontrollimisel ja seadistamisel peab jälgima kindlasti ka jootmissüsteemi iga 
lõigu rõhku ja jooturite läbivoolu. Suurema sagedusega tuleb mõõta rõhuregulaatorist kaugemal asuvaid joo-
tureid. Mõõtmiste sageduse määrab jooturi tootja. Mõõtmisel kogutakse kindla aja kestel jooturit läbinud vesi 
ja leitakse vooluhulk ajaühikus.
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Jootmissüsteemis võivad olla pump, veemõõtur, hüdrofoor, fi ltrid, tehnilised lahendused raua ja kaltsiumi 
ning magneesiumi (lubjakivi) eemaldamiseks, samuti vajalike komponentide, nagu näiteks vitamiinid, ravi-
mid jne lisamiseks, rõhuregulaatorid, kindlustamaks vee läbivoolu vastavust jooturite tehniliste andmetega, 
ventiilid, õhueraldi, torustik ja jooturid.

Joogiveele ravimite ja vitamiinide lisamisel võetakse aluseks ühele linnule arvestatud veekogus ja lindu-
de arv. Vedelaid ja vees lahustuvaid lisandeid saab dosaatoriga torustikku lisada otse. Pulbrid ja viskoossed 
söödalisandid tuleb eelnevalt vastavas mahutis veega segada. Jootmissüsteemis tekitatud pideva ringvooluga 
on võimalik paremini tagada joogivee soovitud temperatuur, lisandite korral homogeensem segu kogu torus-
tikus ning vältida setete tekkimist. Tagasivoolu osa võib olla pealevoolu toru sees või sellest väljas.

Jootureid tuleb võimaluse piirides kaitsta saastumise eest. Jootmissüsteemi vesi ei tohi sattuda kanade elu-
keskkonda, mida võib põhjustada ülevoolamine või tilkumine. Nippeljooturite tilgapüüdurid koguvad liigse 
vee efektiivselt.

Lindude jootmiseks sobivad rühma- või individuaaljooturid. Rühmajooturist saab samaaegselt juua mitu 
lindu. Need on avatud pinnaga ning seega on vee tasapind madalamal linnu peast, kujult võivad olla nii ringi- 
kui rennikujulised. Individuaaljooturid asuvad reeglina linnu peast kõrgemal ja võimaldavad linnul juua tilga 
haaval . 

Nippeljooturi (joonis 7.6) peamiseks tunnuseks on tihvt, mille liigutamisel tekitatakse muidu koosolevate 
pindade vahel pilu, võimaldamaks veel voolata. Tihvt asub avas, mille kujust sõltuvalt saab tihvti liigutada 
kas ainult ühes sihis ehk püstiselt või saab tihvti liigutada ka rõhtsal tasandil. Rõhtsal tasandil tihvti liiguta-
mise võimalus teeb lindudele vee kättesaamise kergemaks.

Joonis 7.6. Nippeljooturi tihvt ja ava: A – tihvti liikumine püstises sihis,  B – tihvti liikumine püstises sihis ja 
rõhtsal tasandil.

Nippeljooturi nipli kõrgus ja arvestuslik veevool seadistatakse vastavalt lindude vanusele. Kanadel võib 
arvestada järgnevate kõrgustega (tabel 7.1) ja veevooluga (tabel 7.2).

Tabel 7.1. Nippeljooturi kõrgus 

Tabel 7.2. Nippeljooturi veevool

Lindude vanus Nipli kõrgus, cm
1 päev 5
0,5 kuud 9
1 kuu 14
1,5 kuud 20

Lindude vanus Veevool, ml/min
Kuni nädal 20
Üks kuni kolm nädalat 60...70
Enam kui kolm nädalat 70...100
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Joonis 7.7.

Joonis 7.8.

A B C 
Joonis 7.7.

Joonis 7.8.

A B C 

Joonis 7.7. Munade transportöörid. A – rõhtne liikumine perforeeritud tasapinnal, B – rõhtne liikumine 
ümarliistudel, C – püsti liikumine transportööri varbadel.

Joonis 7.8. Munale soovitud sihi andmise seade.

7.4. Munade käitlemine

Munade teisaldamiseks kasutatakse muna kujust tulenevat võimalust veeremiseks või liikuvaid pindasid. Mu-
nade vaba veeremisega kogumisala ei tohi olla suur. Kiiruse piiramiseks ja muna suunamiseks saab kasutada 
juhikuid. Munad veerevad kas tasapinnal või rennis, gravitatsiooni või mehhaanilise hoova sunnil. Mune-
misalalt, mis on reeglina kaldu, veerevad munad kogumisalale. Kasutusel on ka kallutatavad põrandad, mille 
kallutuste arv ajaühikus on seadistatav. Munade transportööri pind on kas ühtlane tasapind, perforeeritud või 
moodustatud liistudest, hoidmaks mune lindi avas või pilus, takistamaks munade liigset veeremist. Trans-
portöörlintide liistude ristlõiked on erinevad. Munade transportöörlindid (joonis 7.7) on rõhtsad, kaldu või 
püstised, seejuures ühtlase tasapinnaga transportöör on rõhtne ja püstiste korral toetuvad munad transportööri 
varbadele. Mune saab loendada nende transportimisel, kaamera ja vastava tarkvara kasutamisel.

Muna läbiva valguskiirega hinnatakse muna kvaliteeti. Vajadusel, näiteks enne pakendamist, antakse mu-
nadele vajalik siht kahe nõgusa samas suunas pöörleva rullikuga (joonis 7.8). Muna pöörleb neil seni, kuni 
jõuab asendisse, mis on stabiilseim ning ka soovitud sihis.

Konveierite puhastamiseks rakendatakse puhastusainetega märgpesu, harjamist nii plastist kui metallist 
töövahenditega, õhuvoogu ja ultraheli, millest viimane on tõhusaim bakterite- ja seentevastane tehnoloogia. 
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Lindude pidamisruumi kütte, ventilatsiooni ja sõnnikukoristuse korraldamisega saab tagada kvaliteetse õhu 
koostise, mille suhteline niiskus, temperatuur ning tolmu ja kahjulike gaaside sisaldus vastavad ettenähtud 
tasemele. Vastavate seadmete kontrollimise sagedus, vähemalt üks kord päevas, on määratletud seadusandlu-
sega.

Valgustus. Vastavalt seadusandlusele ei tohi linde pidada alaliselt pimedas ega ka valges, sealjuures peab 
pimeduse ja valguse vahetumine toimuma sujuvalt. Kasutusel on LED-valgusallikad, mis tarbivad alalisvoo-
lu pingega 48 V. Nende valgusvoogu on võimalik astmevabalt alandada kuni väärtuseni 0 lm. Sellega on 
võimalik tekitada sarnasust loodusliku päikesetõusu ja –loojanguga. Selline rütm tagatakse automaatikaga. 
Vastavate hajutitega vähendatakse pimestamise efekti. See on eriti oluline olukorras, kus valgusallikas asub 
pidevalt lindude lähedal, nagu see on puuris pidamisel. LED-valgustid on kerged ja kompaktsed, tänu millele 
on neid võimalik paigaldada seinte, lagede või erinevate konstruktsioonielementide külge.

Ventilatsioon. Lihtsam variant lindlate ventileerimiseks on õhuvooluava ristlõike käsitsi muutmist või-
maldavad ventilatsiooniluugid, mille soetusmaksumus, kuid ka tõhusus, eriti suurtootmises, on madalad. 
Valiku teises otsas on täisautomaatsed ventilatsioonisüsteemid, mis on keerukad, paljude funktsioonidega ja 
suure võimekusega. See kajastub kindlasti ka soetusmaksumuses. Õigesti valitud ventilatsiooniga tagatakse 
lisaks suhtelise õhuniiskuse ning süsihappegaasi ja ammoniaagi sisalduse normidele vastavusele sageli ka 
soovitav õhu temperatuur, mis võib tähendada nii jahutust kui soojendust. Kasutades süsteemis soojusvahetit, 
võimaldab eelsoojendatud õhk küttekulusid märkimisväärselt vähendada. Sooja õhu juhtimine sõnnikualale 
vähendab ruumi õhu suhtelist niiskust. Ventileeritava õhu jahutamiseks ja puhastamiseks pestakse seda piser-
datud veega. Sundventilatsiooniga hoonetes peab olema tagatud rõhkude tasakaal. Kvaliteetne õhk on oluline 
tegur, tagamaks lindude head tervist ja kõrget toodangut.

Sõnnikukäitlus. Sõnniku õigel käitlemisel saadakse väärtuslik kaup, mille kuivainesisaldus on võrreldes 
lähtematerjaliga oluliselt suurem ja mida sobib taimekasvatuses kasutada väetisena. Suure jõudlusega sõnni-
ku käitlemise keskused on reeglina täisautomaatsed, kompaktsed ja keskkonnaohutuse tagamiseks juhitavad 
suletud kääritussüsteemiga. Käitlemiskeskustes saadakse orgaanilistest jäätmetest kvaliteetne kompost. Sõn-
nikut saab kuivatada kihtkuivatamise meetodil /CompoLiner/, kus sõnnikut kuivatatakse mõnekümne senti-
meetri paksusega kihis, kihi kogupind võib olla mitusada ruutmeetrit, ja kinnises tunnelis, milles sõnnik on 
mitmekihilisena /OptiSec/. Lõpptoode peab olema idu-, lõhna- ja tolmuvaba ning võib olla granuleeritud. 
Viimane suurendab veelgi pakendamise, transportimise ja turustamise võimalusi.
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Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi (õpiku esikaanel farmi üldvaade, fotod M. Luik) 
peamiseks eesmärgiks on tegutsemine katsete- ning praktikabaasina teadlaste ja üli-
õpilaste tarbeks.

Märja farm arendati endise Eesti Põllumajanduse Akadeemia Eerika katsefarmi baa-
sil, arvestades kaasaja õppe- ja teadustöö suundumusi. Katsefarm avati 3. novembril 
2008.

Lautades on esindatud tänapäeval kasutuses olevad lüpsisüsteemid: automaatlüpsi-
seade (lüpsirobot), 8-kohaline paralleellüpsiplats, katseruumides (peamiselt söötmis-
katsed ja embrüosiirdamine) torusselüpsiseade ning vajadusel ämbrisselüps.

Lüpsilehmade söötmise süsteem on Eestis ainulaadne – sööt transporditakse stat-
sionaarsest söödamikserist ripprööpal liikuvate söötmisrobotite abil künadesse, mis 
kaaluvad sööda, registreerivad loomade söömas käimise aja ja sööda koguse. And-
med salvestatakse. Selline süsteem võimaldab uurida iga konkreetse looma söömust 
eraldi ning läbi viia söötmiskatseid. Lisaks söömise andmetele salvestub ka lehmade 
veetarbimine. 

Infotehnoloogilised lahendused võimaldavad farmis kogutud andmeid kasutada ka 
farmi külastamata, otse oma töö- või õppekohal. 

Tartu lähedal paiknev farm on hea võimalus tänapäevase karjandusega tutvumiseks 
ka neile inimestele, kes tavaliselt farmi ei satu. Automatiseeritud lehmalaudas toimu-
vat saab külastaja jälgida rippgaleriilt. 
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