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Vasika pidamistingimustel, sh ümbritseval sisekliimal on oluline mõju tema tervisele, 

jõudlusele ja heaolule. Seetõttu tuleb vasikatele tagada optimaalne keskkond, kus nad 

suudaksid jääda terveks ja kasvada suureks. Kirjanduse andmetel on hingamisteede haiguse 

tekkes nii vasikate kui ka täiskasvanud loomade puhul oluline roll õhu kvaliteedil. Et 

ennetada veiste hingamisteede haigusi, on laudas hädavajalik korrektne 

ventilatsioonisüsteem. Parimaks lahenduseks peetakse loomulikku ventilatsiooni, millele on 

lisatud positiivse / (üle)rõhuga torusüsteem.  

Uuringu eesmärgiks oli võrrelda kahe vasikalauda sisekliimat ja selle seost hingamisteede 

haiguste levimusega. Uurimustöösse kaasati kaks Tartumaal asuvat lauta, mille 

ventilatsioonisüsteemid olid erinevad. Farmis Y kasutati ainult loomulikku õhutust, farmis X 

oli juurde lisatud ülerõhuga torusüsteem. Andmeid koguti järgmiste sisekliima näitajate 

kohta: temperatuur, suhteline õhuniiskus, õhu liikumise kiirus, peenosakeste hulk ja 

gaaside − süsihappegaasi, vingugaasi, metaani, vesiniksulfiidi ning ammoniaagi − 

kontsentratsioon. Lisainformatsioonina registreeriti väliskliima vaatlusandmed ning teave 

vasikate pidamise ning haigestumise kohta.  

Kogutud andmete analüüsi tulemusena leiti, et mõõdetud muutujate ning vasikate 

haigestumise vahel on nõrgad seosed ning neid ei saa pidada statistiliselt olulisteks. Selle 

tõenäoliseks põhjuseks on vaatluskuude ja farmide vähesus. Kõige rohkem seostusid 

haigestumisega sise- (r = −0,30) ja välistemperatuur (r = −0,36), õhu liikumise kiirus 

(r = −0,29), peenosakeste koguhulk ja osakeste suurusega PM10 osakaal (r = 0,28).  
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The housing conditions of calves, including the surrounding indoor climate, have a 

significant effect on their health, performance, and welfare. It is therefore essential that calves 

are provided with the optimal environment where they could remain healthy and reach 

adulthood. According to the existing scholarly literature, air quality is an important factor in 

the development of respiratory diseases among calves and mature animals. Proper ventilation 

system in the farm is essential to prevent bovine respiratory diseases. Natural ventilation with 

positive-pressure tube system is considered the best solution. 

The purpose of this research was to compare the microclimates of two calf housing facilities 

and its effect on the spread of respiratory diseases. The research included two farms in Tartu 

County with different ventilation systems. Farm Y used only natural ventilation whereas farm 

X employed the positive-pressure tube system along with natural ventilation. The data for 

the following indoor climate indicators was collected: temperature, relative humidity, air 

velocity, concentration of particulate matter, and the concentration of gases such as carbon 

dioxide, carbon monoxide, methane, hydrogen sulphide, and ammonia. Additionally, the 

observational data on outdoor climate and information on the keeping of calves and their 

illnesses was collected.  

From the analysis of the collected data, it was found that the correlations between the 

variables measured and the development of diseases for calves were weak and statistically 

insignificant. The probable reason for this is the shortness of the research period and number 

of farms. The most significant factors for disease development were indoor (r = −0.30) and 

outdoor temperature (r = −0.36), air velocity (r = −0.29), the total amount of particulate matter 

and proportion of particles sized PM10 (r = 0.28). 
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LÜHENDITE NIMEKIRI 

BHV-1 − veiste herpese viirus-1 (bovine herpesvirus-1) 

BRD – veiste hingamisteede haigus (bovine respiratory disease) 

BRSV – veiste respiratoorne süntsütiaalviirus (bovine respiratory syncytial virus) 

BVDV − veiste viirusdiarröa viirus (bovine viral diarrhea virus)  

CO – vingugaas 

CO2 – süsihappegaas 

H2S – vesiniksulfiid 

NH3 – ammoniaak 

PI-3 − veiste paragripp-3 (parainfluenza virus 3) 

PM − peenosakesed (Particulate matter) 

PM1 – peenosakesed, mille diameeter on ≤ 0,1 µm 

PM2,5 – peenosakesed, mille diameeter on ≤ 2.5 µm 

PM5,0 − peenosakesed, mille diameeter on ≤ 5 µm 

PM10 – peenosakesed, mille diameeter on ≤ 10 µm 

ppm – miljondikosa 
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SISSEJUHATUS 

Tänapäeval on produktiivloomade meditsiinis jõutud järeldusele, et farmiloomade ravis tuleb 

pöörata tähelepanu kogu karjale kui ühtse tervikuna, mitte keskenduda üksikute loomade 

tervendamisele. Karja tervise ja heaolu juures on väga olulisel kohal keskkond, kus loomad 

elavad, ja toit, mida neile võimaldatakse. Palju haigusi, mis karjas levivad, on võimalik 

ennetada tänu õigele pidamisele.  

Vasikate tervise, jõudluse ja heaolu üheks oluliseks mõjuteguriks on pidamistingimused. 

Sündides puutub vasikas esmakordselt kokku väliskeskkonnaga, kus on erinevaid 

haigustekitajaid ja oportunistlikke baktereid, kes otsivad kohta, kus nad saaksid paljuneda ning 

areneda. Et vasikas suudaks uues keskkonnas ellu jääda, suureks kasvada ja tulevikus farmerile 

tulu toota, on vaja tagada vasikatele optimaalne kasvukeskkond ning toitumine. 

Vasikate üheks põhiliseks terviseprobleemiks on veiste hingamisteede haigus, mida 

põhjustavad mitmed patogeenid. Samas on pidamistingimustel väga oluline roll haiguse 

tekkimises ja ulatuses. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli leida seoseid haiguse levimuse ja 

ümbritseva sisekliima vahel. 

Läbilõikeuuringus osales kaks piimaveiste farmi. Mõlemas laudas koguti andmeid neljal 

erineval kuul. Lisaks kasutati Eesti Riikliku Ilmateenistuse vaatlusandmeid. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1.  Kehatemperatuuri reguleerimine 

Vastsündinud vasikate rektaaltemperatuur on kraadi võrra kõrgem kui täiskasvanud veistel. 

Kuus tundi pärast sündimist on vasikate kehatemperatuur langenud. Põhjuseks on märg 

karvastik, mille kaudu kaotab loom palju soojust. Vasikas kompenseerib soojuse kadu 

keharasvade metabolismi kaudu, aga sellest ei piisa, et kogu kaotatud soojust regenereerida. 

Vastsündinud vasikal tekib hüpotermia kuue tunni jooksul, kui teda ära ei kuivatata (Thompson 

ja Clough, 1970). Olson jt (1980; 1981) väidavad, et tugev hüpotermia aeglustab 

immunoglobuliinide imendumist toorpiimast, mistõttu on veres sisalduvate antikehade arv 

esimestel päevadel madal. Kirjanduse andmetel on vasikas külma suhtes küllaltki resistentne, 

kui ta on oma ema poolt kuivaks lakutud ja ta saab imeda sooja piima (Ekesbo, 1963; Radostits 

jt, 1999). 

Robertshaw (2004) kirjutas, et pruun rasvkude on vastsündinud looma jaoks väga oluline sooja 

allikas, kuna see vähendab vajadust toota soojust lihasvärinate abil. Pruun rasv asub naha all 

peamiselt abaluu ja neerude piirkonnas. Vasikatel leidub pruun rasva ka südamelihases mõni 

päev pärast sündi. Pruuni rasva metabolism suureneb sümpaatilise närvisüsteemi stimulatsiooni 

abil ja seega suureneb ka soojuse produktsioon (Andersson ja Jonasson, 1993), mis on vajalik 

kaotatud soojuse tootmiseks (Thompson ja Clough, 1970). 

1.2.  Pidamistingimused 

Vasikatel peab olema allapanu, eelistatult põhk (Ekesbo ja Gunnarsson, 2018). Lago jt (2006) 

uuring viitab sellele, et vasikasulu ideaalne pindala on 3 m2 või rohkem. Sulul on kaks tugevast 

paneelist kinnist seina, mis eraldavad vasikad üksteisest, ning võrgusilmaga paneelid ees ja 

taga. Rohke põhuga allapanu peab võimaldama kuudel, kui õhutemperatuur langeb alla vasika 

termoneutraalse tsooni. 

Vasikaid kasvatatakse tavaliselt üksiksulus peamiselt suurema kaaluiibe, väiksema haiguste 

esinemissageduse ja käitumisprobleemide vähendamise tagamiseks (Chua jt, 2002). Costa jt 

(2016) on seevastu leidnud, et vasikate kasvatamisel tuleks eelistada nende paaris pidamist. 

Üksikult kasvatatud vasikatel on tavaliselt kehvemad õppimisvõimed, puudulikud sotsiaalsed 

oskused ja neil on raskem kohaneda uute olukordadega. Sotsiaalsete kogemustega kasvanud 
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vasikatel on seevastu tahke sööda tarbimine enne võõrutamist ning kaalutõus enne ja pärast 

võõrutamist paranenud. 

Loomade paigutustihedus on vasikalauda õhu kvaliteedi seisukohalt kõige olulisem tegur 

(Wathes jt, 1983) ning sellel on suur mõju lamamisasemete niiskusele ja kvaliteedile. Nordlund 

ja Halbach (2019) soovitavad vasikaid pidada aedikus, kus igal loomal on vähemalt 3,3 m2 

lamamisaset. Svensson ja Liberg (2006) kirjutavad, et vasikaid peaks pidama väikestes 

gruppides, kus ühes aedikus on vähem kui 10 looma. On ühtne arusaam, et grupi suurendamine 

toob kaasa vasikate suurema haigestumuse ja suremuse riski (Nordlund ja Halbach , 2019). 

Inimeste käitumine mõjutab tugevalt loomade tervislikku seisundit. On olemas uuringuid, mis 

näitavad, et karjades, kus loomade eest hoolitsevad naised, on vasikate suremus väiksem (nt 

Losinger ja Heinrichs, 1997). Veterinaarid on täheldanud, et naised hoolitsevad veiste, eriti 

vasikate eest paremini kui teine sugupool (Ekesbo ja Gunnarsson, 2018). 

1.2.1. Temperatuur 

Külmal ajal on tähtis, et vasikad saaksid võimalikult kiiresti piima imeda ja et nende karvkate 

oleks kuiv. Need kaks tingimust on vajalikud selleks, et vastsündinud vasikad ellu jääksid. 

Seetõttu on oluline, et vasikas saaks pärast sündi kiiresti jalule ja ema ei jääks nõrkuse tõttu 

maha lamama (Ekesbo, 2009). 

Vastsündinutele ja väga noortele vasikatele peab võimaldama kuiva ja tõmbetuulekindla aseme, 

et nad suudaksid hoida oma kehatemperatuuri ka ebasoodsates tingimustes, nagu vihmane ja 

nullilähedane kliima. Vasikad on võimelised elama väljas kuni −20 kraadi juures, kui neil on 

sobiv ase (Ekesbo, 1963; Radostits jt, 1999). 

Wathes jt (1983) väidavad, et külma ilmaga on rohke allapanuga ase noorte vasikate jaoks 

kriitiline. Kuni ühe kuu vanuste vasikate termoneutraalne vahemik on täiskasvanud looma 

omaga võrreldes kitsam, 10–25 oC (Wathes jt, 1983; Davis ja Drackley, 1998). Esimese kuu 

lõpuks on nende keskkonna termoneutraalne temperatuurivahemik 0–23 °C (Wathes jt, 1983). 

Rohke põhuga allapanu võimaldab vasikal moodustada enda ümber soojuskihi, mis vähendab 

soojuskadu (Nordlund ja Halbach, 2019). 

Piimaveiste vasikad on sooja suhtes tolerantsemad kui täiskasvanud lehmad. Sellest hoolimata 

on nad siiski vastuvõtlikud kuumastressile. Kõrge temperatuuri ja suure suhtelise õhuniiskuse 

korral väheneb sööda tarbimine ning kõrgenevad füsioloogilised reaktsioonid (südamerütm, 
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hingamissagedus, rektaal- ja naha temperatuur) (Dado-Senn jt, 2020). Louie jt (2018) väidavad, 

et kuumastress võib kahjustada võõrutuseelsete vasikate passiivset immuunsust, füsioloogiat ja 

kasvu, ning seetõttu suureneb risk haigestuda hingamisteede haigustesse. Kõrgematel 

temperatuuridel peab vasikas kulutama energiat, et vabastada kehast soojust hingamise kaudu. 

Tulemuseks võib olla vähenenud sööda tarbimine ja immuunsüsteemi töö halvenemine, kuna 

vasika energiaressursid on suunatud mujale (Lammers jt, 1996; Mitlöhner jt, 2002). Dado-Senn 

jt (2020) kirjutavad, et kuumastressis loomade jahutamine alandab nende kehatemperatuuri ja 

suurendab sööda tarbimist. 

1.2.2. Suhteline õhuniiskus 

Suhteline õhuniiskus näitab õhus oleva veeauru hulka konkreetsel temperatuuril. Tegemist on 

olulise keskkonnateguriga, millel on suur roll õhu kvaliteedi (Tian jt, 2014; Cheng jt, 2015) ja 

kliima reguleerimises (Sherwood ja Fu, 2014). Ekesbo ja Gunnarsson (2018) väidavad, et lauda 

suhteline õhuniiskus peaks olema 70 +/− 10%. See on kergesti saavutatav, kui hoone on hästi 

ventileeritud. 

Madala õhuniiskuse korral on vee aerosoolidest aurustumise kiirus kõrge, mis põhjustab alla 

5-μm tilkade moodustumist. Väiksema diameetriga tilgad jäävad õhku pikemaks ajaks, mis 

suurendab viiruse edasikandumise ohtu. Kõrgema suhtelise õhuniiskuse korral on aerosoolide 

settimiskiirus suurem, mistõttu viiruse edasikandumise võimalus on väiksem (Hänel, 1977; 

Weinstein jt, 2003; Tellier, 2006). 

William (2001) väidab, et enamik baktereid suudab suhtelise õhuniiskusega 55–75% elada 

lühikest aega. Samas täheldatakse osade bakterite puhul, nagu näiteks Enterococcus faecalis, 

väikest suremust, kui suhteline õhuniiskus on madal (Robine jt, 2002). Loomapidamishoonetes 

on peamisteks õhus levivateks gram-negatiivseteks bakteriteks perekonna Pseudomonadaceae 

esindajad. Nende bakterite suur kontsentratsioon õhus on seotud kõrge õhuniiskusega ehk 

suhteline õhuniiskus peab olema üle 85% (Zucker jt, 2000). Arvestades suhtelise õhuniiskuse 

kontrastset mõju erinevate bakterite ellujäämisele, on ülioluline reguleerida õhuniiskust 

vastavalt laudas olevatele bakteriliikidele, eesmärgiga vähendada ohtu loomade tervisele 

(Xiong jt, 2017). 

Varasemad uuringud on näidanud, et kliimatundlike nakkushaiguste esinemine ja levimus 

seostub oluliselt ümbritseva õhu niiskusega (Gao jt, 2014). Jericho ja Magwood (1977) 

väidavad, et suhteline õhuniiskus aitab kaasa hingamisteede kahjustuse tekkele. 
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Histoloogilistest uuringutest on selgunud, et erinevatel niiskustasemetel leidub vasikate 

hingamisteede epiteelis eriilmelisi kahjustusi, mis halvendavad mukotsiliaarset kliirensit. 

Xiong jt (2017) kirjutasid, et suhtelise õhuniiskuse tõttu tekkinud hingetoru ja bronhide 

kahjustused loovad soodsa keskkonna patogeenidega nakatumiseks. Lisaks suurendab 

ebanormaalne õhuniiskus patogeenide nakkavust. Samas on Louie jt (2018) leidnud, et päevase 

maksimaalse õhuniiskuse ja veiste respiratoorse haiguse vahel pole olulist seost. 

1.2.3. Peenosakesed 

Zhang (2004) väidab, et peenosakeste (PM) mõistet kasutatakse sageli õhu kvaliteedi 

kirjeldamiseks. Termin viitab gaasilises keskkonnas hõljuvatele väikestele osakestele, mis 

võivad olla vedelal või tahkel kujul. Samamoodi võib defineerida aerosoole, kuid see oskussõna 

on rohkem kasutuses atmosfääriteaduses. Mõistet “tolm“ kasutatakse ainult tahkete osakeste 

puhul, mis on tekkinud lähtematerjali mehaanilisel purunemisel ning settib 

gravitatsioonijõudude mõjul. Cambra-Lopez ja Torres (2008) on kirjutanud, et peenosakeste 

hulka kuuluvad erineva olemuse, kuju, suuruse, tiheduse ja keemilise koostisega osakesed. 

Aerosoolid on loomapidamishoonetes väga olulised õhu kvaliteedi indikaatorid (Islam jt, 

2006), mis püsivad õhus pikka aega (Pena Fernandez jt, 2019) Aerosoole, mis koosnevad 

peamiselt orgaanilisest materjalist (nt bakterid, seened, viirused, proteiinid, mikroobsed 

toksiinid ja ensüümid), nimetatakse bioaerosoolideks. Ainult anorgaanilisest materjalist (nt 

mineraaltolm ja tuhk) koosnevaid aerosoole nimetatakse lihtsalt aerosoolideks (ACGIH, 1999). 

Cambra-Lopez jt (2010) väidavad, et loomakasvatushoonete õhus leidub rohkem bioloogilisest 

ja orgaanilisest materjalist aerosoole kui paljude teiste keskkondade õhus. Seetõttu on 

aerosoolid loomade sisekeskkonnas üheks kriitilisemaks õhusaastajaks. 

Loomapidamishoonetes tekitavad tolmu ja peenosakesi erinevad riskitegurid, nagu näiteks 

ebasobiv allapanumaterjal, loomade kõrge aktiivsus, söötmistoimingud ja sõnnikuhoidlate 

lähedus või ühendus loomaruumiga (Banhazi jt, 2008; Cambra-Lopez jt, 2010). Kaasik ja 

Maasikmets (2018) kirjutavad, et laudas on peenosakeste allikaks sööt, sõnnik, allapanu, naha 

ja karvade osakesed, heitgaaside tahked osakesed ning väliskeskkonnast pärit peenosakesed.  

Loomapidamishoonete peenosakesed erinevad teiste keskkondade omadest järgmistel 

põhjustel: osakeste kontsentratsioonid on tavaliselt 10−100 korda suuremad, need sisaldavad 

gaase (sh lõhnaühendeid) ning on bioloogiliselt aktiivsed, kuna sisaldavad palju erinevaid 

baktereid ja mikroorganisme (Zhang, 2004). Kaasik ja Maasikmets väidavad, et õhus 
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ringlevatel peenosakestel on potentsiaalne risk nii loomade kui ka inimeste tervisele, kuna need 

võivad liikuda läbi hingamisteede alveoolidesse. Mida väiksemad on peenosakesed, seda 

kaugemale nad hingamisteedes jõuavad. Hetkel ei ole loomapidamishoonetes kehtestatud 

peenosakeste kontsentratsioonidele piirnorme (Cambra-Lopez jt, 2010). Samas on piirangud 

olemas inimeste tervise kaitsmiseks ning sellisel juhul on maksimaalne lubatud tolmu 

kontsentratsioon 4 mg/m3 (Algers, 2009). 

Peenosakesed jagatakse diameetri järgi erinevatesse kategooriatesse. Osakesed, mis on 

suuremad kui 10 µm, ei jõua hingamisteedesse, kuna nina filtreerib need õhust välja. Rindkere 

osakesed (≤ 10 µm, PM10) jõuavad kopsudeni ning ninahingamise korral ladestuvad 

ninaõõnsustesse ja ülemistesse hingamisteedesse. PM2,5 (≤ 2,5 µm) ja PM1 (≤ 0,1 µm) suurused 

osakesed jõuavad kopsus sügavamale ja suuhingamise korral ladestuvad alveolaarsetesse 

piirkondadesse. Osakesed, mis on väiksemad kui 2,5 µm, võivad imenduda alveolaarsete 

kapillaaride kaudu vereringesse ning põhjustada kopsu- ja süsteemset põletikku (Brook jt, 

2004; Miller jt, 2021; Ni jt, 2015).  

Carpenter (1986) väidab, et õhus lenduvate osakeste ja hingamisteede haiguste vahel on oluline 

seos. Kõige ohtlikumad peenosakesed on suurusega 0,3–2 μm, kuna need jõuavad kopsudes 

kõige kaugemale. Sellised osakesed võivad liikuda koos õhuvooluga ja siseneda lähedal 

asuvatesse hoonetesse avatud akende ja uste, õhu sissevooluavade ning 

ventilatsioonisüsteemide kaudu (Spengler jt, 2001). Loomakasvatushoonete tolmuosakesed 

transpordivad bioloogilisi ja orgaanilisi aineid, sealhulgas viiruseid, baktereid, hallitusseente 

eoseid jms (Tan ja Zhang, 2003). Vasikate aedikus leiduvate õhu kaudu levivate bakterite 

rohkust on seostatud vasikate hingamisteede haiguste sagenemisega (Lago jt, 2006). 

Peenosakesed seovad endasse gaase, lõhnaühendeid ja mikroorganisme, mistõttu võib 

peenosakeste bioloogiline ja keemiline toime organismile muutuda tugevamaks (Cambra-

Lopez jt, 2010). Popescu jt (2010) kirjutavad, et ammoniaagi (NH3) ja tolmu koosmõju võib 

oluliselt kahjustada loomade hingamisteid, põhjustades atroofilist riniiti ja ensootilist 

bronhopneumooniat. Van Leenen jt (2021) seostasid oma uuringus peenosakeste fraktsioone ja 

tolmus leiduvaid endotoksiine vasikate kopsude konsolideerumisega. See näitab nende 

õhusaasteainete potentsiaalset tähtsust veiste hingamisteede haiguste patogeneesis. 
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1.2.4. Ammoniaak 

Algers jt (2009) väidavad, et loomaksavatushoonetes on mürgistest gaasidest kõige olulisemad 

ammoniaak (NH3) ja vesiniksulfiid (H2S). Ammoniaak tekib tavaliselt uriinis ja roojas 

toimuvate mikrobioloogiliste protsesside tagajärjel. Reaktsioonide põhjuseks on valgurikka 

söödaga saadud üleliigne lämmastik, mida loomad ei suuda efektiivselt omandada (Costa jt, 

2003). Normaalse temperatuuri ja rõhu korral on ammoniaak gaasilises olekus. Ammoniaagi 

osarõhkude erinevused vedela faasi ja atmosfääri vahel põhjustavad ammoniaagi muutumist 

gaasiks (Denmead jt, 1982; Freney jt, 1981; Svensson, 1993). 

Costa jt (2003) väidavad, et ammoniaak ja tolm on loomapidamishoonetes olulised 

õhusaasteained, põhjustades sageli õhu kvaliteedi langust. Hillman jt (1992) kirjutavad, et tolm 

võib olla vahend, mille abil ammoniaak saab liikuda sügavamatesse kopsukudedesse.  

Rooja ja uriini sage eemaldamine soodustab ammoniaagi väiksemat eritumist (Gustafsson ja 

Jeppsson, 2006). Webbi jt (2012) tehtud uuringust selgus, et veiselaudas vähendab põhu 

allapanuna kasutamine ammoniaagi emissiooni 50%. Veise uriin imbub allapanu 

sügavamatesse kihtidesse, mistõttu väheneb õhu liikumine väljaheite pinnal (Webb jt, 2012).  

Ammoniaagiga pidevalt kokkupuutuvatel vasikatel on järgmised kliinilised tunnused: letargia, 

kiire hingamine, köha, pisarate voolamine, vähenenud söödatarbimine, sotsiaalse käitumise 

vähenemine ja väiksem juurdekasv (Dewes ja Goodall, 1995). Costa jt (2003) tuvastasid 

kopsudest suurema põletikulise vastuse, kui veiseid peeti laudas, kus ammoniaagi 

kontsentratsioon oli 42,3 ppm, võrreldes laudaga, kus ammoniaagi kontsentratsioon oli 22 ppm. 

Samas võib põletikureaktsioone esineda ka ammoniaagi madalama kontsentratsiooni korral. 

Loomapidamishoonetes on ammoniaagi maksimaalseks lubatud kontsentratsiooniks 20 ppm 

(Algers jt, 2009).  

1.2.5. Vesiniksulfiid 

Gustafsson jt (2013) väidavad, et kokkupuude vesiniksulfiidiga (H2S) võib tugevalt kahjustada 

nii loomade kui ka inimeste tervist. H2S tekib peamiselt vedelsõnnikus ehk virtsas 

anaeroobsetes tingimustes. Gaasi eritub tavaliselt kõrges kontsentratsioonis juhul, kui sõnnikut 

liigutatakse või segatakse. Gaasi kontsentratsiooni laudas saab vähendada sõnniku 

eemaldamise hea korraldusega. 
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Vesiniksulfiidil on iseloomulik lõhn, mida inimene suudab tuvastada alates kontsentratsioonist 

1 mg/m3. Madalates kontsentratsioonides (20 mg/m3) 1 on vesiniksulfiid limaskestade tugev 

ärritaja, põhjustades eelkõige silmade ja hingamisteede ärritust. Gaasi kontsentratsioon 100 

mg/m3 põhjustab pneumooniat ja bronhiiti. Vesiniksulfiidi kontsentratsioon 250 mg/m3 

põhjustab kopsuturset ja kesknärvisüsteemi depressiooni. Kokkupuude mürgise gaasiga 

kontsentratsioonis 500 mg/m3 põhjustab ca 30 minuti möödumisel teadvuse kadumist ja 

võimalikku surma lämbumise läbi. Suuremates kontsentratsioonides (700 mg/m3) on surm väga 

kiire, kuna vesiniksulfiid põhjustab hingamiskeskuse paralüüsi (Gustafsson jt, 2013). 

Loomapidamishoonetes on vesiniksulfiidi maksimaalseks lubatud kontsentratsiooniks 0,5 ppm 

(Algers jt, 2009). 

1.2.6. Süsihappegaas 

Süsihappegaas on esmane ja oluline õhu puhtuse indikaator, mis näitab ventilatsiooni 

efektiivsust (Algers jt, 2009). CO2 tekib fossiilkütuste põletamise (van Groenigen jt, 2011), 

hingamisprotsessi ja sõnniku lagunemise kaudu. Puuduliku ventilatsiooni korral võib see gaas 

hakata hoones kogunema. Hästi ventileeritud ruumide CO2 tase peaks olema minimaalne ja 

võrreldav loodusliku fooniga, mis on keskmiselt 350 ppm (Prill, 2000). Loomapidamishoonetes 

on süsihappegaasi piirmääraks 3000 ppm (Algers jt, 2009). 

1.2.7. Vingugaas  

Vingugaas ehk süsinikoksiid on värvitu ja lõhnatu gaas, mis võib süttida ning on õhust kergem. 

See tekib sageli süsinikku sisaldavate ühendite mittetäielikul põlemisel. Peamiselt seostatakse 

seda gaasi sisepõlemismootoritega (PubChem, 2022). Vingugaas on väga mürgine ühend, mis 

mõjutab kesknärvi- ja kardiovaskulaarsüsteemi. Sümptomite raskusaste sõltub sissehingatavast 

gaasi kogusest ja võib varieeruda peavalust kuni kiire surmani. Vingugaasi kontsentratsioon, 

mis ületab 1000 ppm, on eluohtlik (Klimszyk jt, 2016). Loomakasvatushoonetes on CO 

piirmääraks 10 ppm (Algers jt, 2009). 

 
1 H2S-i kontsentratsioonide teisendused: 

1 mg/m3 = 0,717 ppm 

20 mg/m3 = 14,349 ppm 

100 mg/m3 = 71,743 ppm 

250 mg/m3 = 179,357 ppm 

500 mg/m3 = 358,715 ppm 

700 mg/m3 = 538,072 ppm 
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1.2.8. Õhu liikumine 

Õhuvoolul on nii positiivsed kui ka negatiivsed omadused. See eemaldab soojust ja veeauru, 

suvel aitab kaasa termoregulatsioonile ning transpordib värsket õhku. Samas võib see endaga 

kaasa tuua mürgiseid gaase ja põhjustada kahjulikku tuuletõmbust (TVT, 2006). Sobilik 

õhuvool oleneb ümbritsevast temperatuurist. Külmema kliima korral ei tohi õhuvool olla kiirem 

kui 0,2 m/s ja palavate ilmadega üle 0,6 m/s (DIN, 1992). 

Nordlund ja Halbach (2019) kirjutavad, et looduslik õhu liikumine koosneb tuulest ja 

õhumasside soojuslikust liikumisest (ingl thermal buoyancy) ning sellel on omad eelised ja 

puudused. Hoonete ventileerimiseks kasutatakse looduslikku õhu liikumist, mistõttu vähenevad 

kulud ventilaatoritele ja elektrienergiale. Teisest küljest sõltub ventilatsioon tuulevaikse ilma 

korral õhu soojusliikumisest ja lauda korstna väljatõmbeefektist (ingl stack effect). Kuna 

vasikad ei tooda piisavalt sooja, et tekitada õhu soojusliikumist, siis muutub ventilatsioon 

ebapiisavaks. Suveperioodil, kui välisõhk on laudaõhust soojem, tõuseb räästa kaudu lauta 

sisenev soe õhk üles ja väljub laudast, mistõttu põranda lähedal olev õhk jääb korralikult 

segunemata (Nordlund ja Halbach, 2019).  

Lago jt (2006) väidavad, et loomulikult ventileeritavas vasikalaudas on tihti probleeme 

õhuhügieeniga. Talvisel ajal suletakse sageli õhutusavad, et vasikatel ei tekiks külmastressi 

(Holmes, 2000). Tuuletõmbe ja jahtumise vältimiseks soovitatakse mõnikord kasutada kinniste 

seinte ja laega sulgusid, mis aga soodustavad bakterite kogunemist. Ebasoodsate 

ilmastikutingimuste korral tuleks kasutada hoopis rohke põhuga allapanu. Põhku seostatakse 

küll suurenenud õhubakterite arvukusega, kuid termoregulatsiooni seisukohalt on selle eelised 

suuremad, kui on bakteritega seotud negatiivne efekt (Lago jt, 2006). 

Suurem ventilatsiooni joonkiirus parandab tõhusalt õhuhügieeni vahekäikudes, aga mitte 

kinnistes vasikaboksides, kuhu puhas õhk ei pääse vajalikul määral juurde. Tulemuseks on 

bakterite kuhjumine. Lago jt (2006) väidavad, et bakteriterohked aedikud on seotud 

hingamisteede haiguste suurenenud levimusega vasikate seas. Teisalt vähendavad 

vasikatevahelised kinnised seinad hingamisteede haiguste leviku riski. 

Hill jt (2011) viisid suvel läbi katse, kus võrreldi piimaveiste vasikate jahutusmeetodeid. Nad 

avastasid, et ventilaatoritega jahutatud vasikatel oli aeglasem hingamissagedus, suurem 

keskmine päevane kaaluiive ja sööda tarbimine kui neil vasikatel, keda ventilaatoritega ei 
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jahutatud. Nende puuduste tõttu soovitavad Nordlund ja Halbach (2019) kasutada lisaks 

loomulikule ventilatsioonile positiivse rõhuga torusüsteemi, mis tõmbab puhta õhu lauta sisse. 

Mehaanilise ventilatsiooni miinusteks on ebaühtlane õhu jaotumine, vajadus hooldada 

sisselaskeavasid ja ventilaatoreid ning sisselaskeavade asukoht. Sisselaskeavad ummistuvad 

tihti prahiga, põhjustades õhu piiratud jaotumist ning nõuetele mittevastavaid 

väljatõmbemäärasid. Sooja ilmaga ei pruugi sisselaskeavad olla korralikult reguleeritud, 

mistõttu vasikad võivad külmematel öödel liigselt jahtuda. Sisselaskeavade paigutamine 

vastsündinud vasikate poolele võimaldab varustada noorimaid vasikaid värskeima, kuid 

külmema õhuga. Väljatõmbeavade paigutamine vastsündinud vasikate poolele tekitab olukorra, 

kus vanemate vasikate patogeenid ja saasteained liiguvad noorimate vasikate juurde ning on 

nende tervisele potentsiaalseks ohuks. Süsteemi reguleerimiseks tuleks kasutada 

automaatregulaatoreid, mis töötavad lauda sisetemperatuuri arvestades (Nordlund ja Halbach, 

2019). 

Nordlund ja Halbach (2019) väidavad, et suurem haigestumuse määr korreleerub mehaanilise, 

mitte loomuliku ventilatsiooniga. Põhjuseks võib olla ebapiisav ventilatsioonimaht, kui talve 

perioodil kasutatakse kinnises ruumis ainult mehaanilist ventilatsiooni. Enamikus 

laudasüsteemides, kus loomulikule ventilatsioonile lisatakse juurde positiivse rõhuga 

torusüsteem, paraneb vasikate tervis. Korrektne ventilatsioonisüsteemi konstruktsioon võib 

oluliselt kaasa aidata vasikate hingamisteede haiguste ennetamisele. 

1.3.  Jootmine ja söötmine 

Vasikate haigestumist hingamisteede haigusesse üritatakse ennetada poegimisel ülekantava 

piisava passiivse immuunsuse, hea ternespiima käitlemise ja sobiva söötmise abil (Gorden ja 

Plummer, 2010). Ekesbo (2011) väidab, et vastsündinud vasikas vajab oma ema ternespiima 

esimese kolme elupäeva jooksul. Kui see pole võimalik, siis peaks andma mõne teise lehma 

esimese päeva kolostrumit. 

Väga noored vasikad võivad juua piima suures koguses. Vasikatel, kes esimestel elupäevadel 

joovad rohkem piima, on suurem juurdekasv ja nad haigestuvad harvemini (de Passille jt, 2016). 

Ekesbo (2011) kirjutab, et vasikas peab saama piima või piimaasendajat vähemalt kuus nädalat 

pärast sündimist. 

Nordlund ja Halbach (2019) väidavad, et vastsündinud vasikatele peab alates esimesest 

elupäevast võimaldama lisaks piimale ka puhast, sooja ja kergesti kättesaadavat joogivett. Paar 
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päeva pärast sündi peab vasikatele juurde andma maitsvat startersööta. Ekesbo (2011) kirjutab, 

et vasikad vajavad piima või piimaasendajat vähemalt kuus nädalat. Seejärel võib piima 

asendada vee ja spetsiaalse söödaga. Alates teisest elunädalast peab vasikatele võimaldama 

kõrge kvaliteediga heina, mida nad saavad vabalt süüa. 

Rühmaaedikus kasvavatel vasikatel peab olema piisavalt suur söödalava, mis võimaldaks kõigil 

vasikatel tulla korraga sööma. Sellisel viisil tagatakse võrdsed võimalused nii väiksematele ja 

arglikumatele kui ka suurematele ja dominantsematele vasikatele (Nordlund ja Halbach, 2019). 

Kung jt (1997) on kirjutanud, et grupiviisiliselt peetavaid vasikaid saab toita arvutiga juhitavate 

piimasööturitega, mis vähendavad oluliselt tööjõukulusid. Masina eeliseks on pidev kunstnisa 

olemasolu, millega vasikad saavad rahuldada imemisvajadust. Üldiselt kasutatakse neid 

masinaid suuremates vasikagruppides (20−30 vasikat). 

Vasikate pidamine suuremates gruppides tõstab riski haigestuda respiratoorsetesse haigustesse 

(Nordlund ja Halbach, 2019). Svensson jt (2003) leidsid, et suuremates gruppides (6–30 

vasikat), kus loomi toidetakse mehaanilise piimasööturiga, on suurem hingamisteede haiguste 

risk, võrreldes väiksemates gruppides peetavate vasikatega (3–8 vasikat), kus loomi toidetakse 

käsitsi, ja üksiksulgudes peetavate vasikatega.  

1.4.  Pidamistingimuste tõttu tekkivad haigused 

Keskkonnategurid mõjutavad vasika haigestumuse riski hingamisteede haigusesse. Nendeks 

teguriteks on näiteks puudulik ventilatsioon, ümbritseva õhu ebasoodne temperatuur ja niiskus 

ning õhus levivate ärritavate ainete, näiteks ammoniaagi, kõrge tase (Lago jt, 2006). 

Busato jt (1997) on kirjutanud, et kõige sagedamini haigestuvad vasikad talveperioodil. Ekesbo 

ja Gunnarsson (2018) väidavad, et alla 3- kuni 4-kuused vasikad on väga tundlikud tuuletõmbe 

suhtes ja seetõttu haigestuvad kergesti hingamisteede haigustesse. Vasikatele peab võimaldama 

kuiva, sooja ning tõmbetuulekindla aseme, vastasel juhul võib neil tekkida mõni hingamisteede 

või alimentaarne haigus. 

On palju faktoreid, mis mõjutavad vasikate haigestumist, ravimite kasutamist ja suremust 

(Busato jt, 1997). Ekesbo ja Gunnarsson (2018) kirjutavad, et noorte vasikate grupisulus 

pidamine suurendab nakkushaigustesse haigestumise riski. Üksikud sulud, millel on kinnised 

seinad, hoiavad ära nakkuste leviku otsese kontakti kaudu. Lisaks on tavaliselt suuremates 

karjades kõrgem risk haigestuda nakkuslikku hingamisteede haigusesse. 
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Veistel, kes haigestuvad pneumooniasse esimesel kuuel elukuul, on edasises elus aeglasem 

juurdekasv (Donovan jt, 1998) ja madalam tootlikkus (Sivula jt, 1996; Bach jt, 2008). 

Mullikatel, kellel diagnoositi vasikana hingamisteede haigus, on kaks või rohkem korda suurem 

tõenäosus minna karjast välja enne esimest poegimist (Waltner-Toews jt, 1986; Correa jt, 

1998). Samuti võib nende esimene poegimine toimuda hiljem mullikatest, kes ei haigestunud 

hingamisteede haigusesse enne 90. elupäeva (Correa jt, 1998). 

Vasikate haigestumist hingamisteede haigusesse ning selle levikut tuleks ennetada 

vaktsineerimiste, bioohutusmeetmete rakendamise, sobilike pidamistingimuste ning 

ventilatsiooni abil (Gorden ja Plummer, 2010). Schnyderi jt (2019) uuringust selgus, et vasikad 

peaksid üles kasvama väikestes gruppides, kus on maksimaalselt 10 looma. Eri gruppide 

vaheline kontakt peab olema minimeeritud. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ventilatsioonile, et 

saavutada õhu hea kvaliteet ilma tuuletõmmet tekitamata. Samuti peab vasikate aedikuid 

regulaarselt puhastama, et ammoniaagi kontsentratsioon ei tõuseks kõrgele. Haiged vasikad 

tuleb eraldada tervetest, et haigus ei saaks edasi levida. Juba haigestunud vasikaid tuleb ravida 

nii kiiresti kui võimalik. Need muudatused peaksid parandama vasikate tervist ja seejuures 

vähendama antibiootikumide kasutamist. 

1.4.1. Veiste hingamisteede haigus 

Veiste hingamisteede haigus ehk BRD mõjutab nii täiskasvanuid kui noori piima- ja lihaveiseid. 

Kõige tugevamat mõju avaldab see vasikate tervisele (Callan ja Garry, 2002). Panciera ja 

Confer (2010) väidavad, et BRD kahjustab vasikate ülemisi ja alumisi hingamisteid, 

põhjustades järgmisi haiguslike seisundeid: kopsupõletik, bronhiit, trahheiit, larüngiit, riniit ja 

keskkõrvapõletik. 

Veiste hingamisteede haigust kirjeldatakse haiguste kompleksina, mida põhjustavad 

mitmesugused patogeenid (Deepak jt, 2021). Griffin jt (2010) kirjutavad, et viiruslikud ja 

bakteriaalsed patogeenid nõrgestavad hingamisteede immuunsust ning nende mõju võivad 

süvendada keskkonnatingimused ja loomade pidamise tegurid. Vasikate hingamisteed võivad 

saada kahjustada halva õhu kvaliteedi, ümbritseva õhu temperatuuri ja niiskuse kõikumiste ning 

kehva toitumise koosmõjul (Ackermann jt, 2010; Gorden ja Plummer, 2010). Confer (2009) 

väidab, et selliste tingimuste koostoimel võivad patogeensed bakterid levida ja vohada ning 

põhjustada kudede põletikku ja lõpuks hävimist. 
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Vasika vastuvõtlikkust veiste hingamisteede haiguse suhtes mõjutavad mitmed asjaolud, 

näiteks vasikate pidamisega seotud riskitegurid ja vasika immuunseisund (Deepak jt, 2021). 

Griffin jt (2010) väidavad, et isoleeritud mikroobid on oma iseloomult tihti vastandlikud ning 

neid leidub ka tervete loomade hingamisteedes. Veiste hingamisteede haiguste patogeenide 

hulgas on tavaliselt (Deepak jt, 2021) veiste respiratoorne süntsütiaalviirus (BRSV) (Brodersen, 

2010), veiste herpese viirus-1 (BHV-1) (Jones ja Chowdhury, 2010), veiste paragripp-3 (PI-3) 

viirus (Ellis, 2010), veiste viirusdiarröa viirus (BVDV) (Ridpath, 2010) ja veiste koroonaviirus 

(Hause jt, 2013; Ridpath jt, 2020). Lisaks viirustele kuulub veiste hingamisteede patogeenide 

hulka mitmeid baktereid, näiteks Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus 

somni (Griffin jt, 2010) ja Mycoplasma bovis (Caswell jt, 2010). 
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2. TÖÖ EESMÄRK 

Käesoleva lõputöö peamiseks eesmärgiks oli uurida piimakarjafarmide pidamistingimuste, 

sealhulgas sisekliima komponentide ja õhu kvaliteedi mõju vasikate tervisele, jõudlusele ja 

heaolule. 

Lõputöö spetsiifilised eesmärgid. 

• Võrrelda kahte erinevat vasikate pidamiskeskkonda ja kirjeldada nende mõju loomade 

tervisele. 

• Võrrelda kahe farmi suhtelist õhuniiskust ja selle mõju teistele õhu kvaliteedi näitajatele 

ning vasikate tervisele. 

• Leida seos vasikatel tekkiva hingamisteede haiguse ja õhus lenduvate peenosakeste arvu 

vahel. 

• Tuvastada, milliseid gaase leidub vasikate pidamise hoonetes kõige rohkem ja millised 

neist mõjutavad vasikate tervist enim. 
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3. MATERJAL JA METOODIKA  

3.1.  Uuringu ülesehitus 

Uuring viidi läbi ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31. detsember 2021. Uuringusse valiti kaks 

Tartumaal asuvat piimaveisefarmi, mille vasikalautade ventilatsioonisüsteemid olid üksteisest 

erinevad.  

Mõlemast farmist koguti andmeid sisekliima ja õhu kvaliteedi näitajate kohta neljal kuul: 

jaanuar, aprill, juuni ja oktoober. Eesmärgiks oli kirjeldada sisekliima muutusi kõikidel 

aastaaegadel. Lisaks koguti informatsiooni vasikate haigestumise kohta hingamisteede 

haigusesse, mille oli fikseerinud laudas töötav veterinaararst. 

3.2.  Pidamistingimused  

Mõlemad farmid kasvatavad vasikaid hoones, mis oli varasemalt kasutusel lüpsilaudana. Vana 

objekt ehitati ümber ning sellega kaasnes lauda soojustamine, et muuta laut vasikatele 

sobilikuks. Renoveeritud farmis X on betoonpõrand, tellisseinad ja puitlagi. Farmis Y 

kasvatatakse vasikaid ruumis, millel on kiviseinad ning betoonpõrand ja -lagi. Valgusallikaks 

on aknad, mis asuvad lauda mõlemas laiemas seinas, ja laelambid, mida kasutatakse pimedamal 

perioodil.  

Hoone ventileerimiseks on farm X paigaldanud ülerõhuga torusüsteemi, mida rakendatakse 

koos loomuliku ventilatsiooniga. Külmemate ilmadega lülitatakse ventilaatorid välja. Farmis Y 

toimub ventileerimine ainult loomuliku ventilatsiooni abil. Puhas õhk pääseb lauta sisse uste 

kaudu, mis paiknevad hoone mõlemas otsas, ja ventilatsiooniavade kaudu, mis asuvad lae all 

uste kohal. Mõlemas laudas on saastunud õhu elimineerimiseks väljatõmbekorsten, mis paikneb 

hoone keskel. Uksed ja aknad avatakse lautades vastavalt vajadusele. Külmemate ja tuulisemate 

ilmade korral hoitakse need suletuna. Soojemate keskkonnatingimuste korral avatakse uksed ja 

osa aknaid, et õhuvahetus oleks efektiivsem. 

Farmis X on kõik boksid samasuguste mõõtmete ja välimusega. Boksidel on kaks kinniste 

paneelidega seina, mis eraldavad kõrvuti paiknevad loomad üksteisest. Ees ja taga on metall- 

võredega seinad ning neid on võimalik avada. Farmis Y on vasikate bokse kahes mõõdus. 

Enamik vasikaid elavad boksis üksinda. Kaksikute korral eemaldatakse kahe boksi vahelt sein, 

et nad saaksid koos kasvada. Kõikidel boksidel on ees metallvõrega uks ja taga puitvõrega sein. 
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Loomade eraldamiseks on boksidel kaks kinniste paneelidega seina. Vaheseinad on kohati 

halvasti paigaldatud, mistõttu vasikad võivad liikuda kõrval paikneva loomaga ühte väikesesse 

boksi. Kuna vaheseinad pole piisavalt kõrged, saavad vasikad allapanukihi kasvamise korral 

ninapidi koos olla. Mõlemas farmis kasutatakse allapanumaterjalina põhku, mida lisatakse 

vajadusel juurde ja eemaldatakse alles siis, kui vasikas liigub edasi amme alla. Vasikaid 

kasvatatakse boksides esimese elukuu jooksul. 

Farmi X grupisulgudes on allapanuks põhk, millele lisatakse juurde saepuru. Farmis Y on 

põhiliseks allapanumaterjaliks turvas, millele pannakse juurde põhku. Allapanu vahetatakse üks 

kord nädalas. Materjali lisatakse nädala jooksul juurde, kui asemed on muutunud liiga niiskeks. 

Vasikaid peetakse suuremates gruppides, kus loomi on tavaliselt rohkem kui 10. Farmis X oli 

võimalik haigeid vasikaid teistest loomadest eraldada. Haigeid vasikaid hoiti eraldi aedikus, 

mis asus tervete loomadega samas ruumis. Farmis Y haigeid loomi ei eraldatud.  

3.3.  Söötmine ja jootmine 

Esimese elukuu jooksul antakse vasikatele kaks korda päevas piimapulbrijooki. Mõlemas 

laudas on vasikatele kättesaadav hein. Farmis X söövad boksis kasvavad vasikad lisaks veel 

starteri ja jahu segu ning farmis Y müslit. Kõikidel vasikatel on boksi ukse küljes ämber puhta 

veega. Vaatlusperioodil oli farmis X olukordi, kus vasikate boksidel puudusid veeämbrid. 

Teisel elukuul liiguvad vasikad ammega grupisulgu. Farmis X on kaks automaatjootjat ning 

farmis Y üks. Masina juures saavad kaks looma korraga imeda piimapulbrijooki. Amm tuvastab 

andurite abil vasika ning annab päeva vältel igale loomale kindla koguse piima. Vasikad on 

amme all kaks kuud, mille kestel hakkab automaatjootja piimakoguseid vähendama. Kolmanda 

elukuu alguseks on vasikad piimast võõrutatud. Võõrutatud vasikad enam piimapulbrijooki ei 

saa ning nende põhisöödaks on silo, hein ja jahu. Amme all hakatakse lisaks heinale ning 

startersöödale juurde andma ka mineraalsöötasid. Vett saavad vasikad tarbida veejooturitest.  

3.4.  Andmete kogumine 

Mõlemas farmis käidi neljal kuul (jaanuar, aprill, juuni ja oktoober) vähemalt kaks korda. 

Külastusperioodil paigaldati lauta aparaadid, mis mõõtsid kümneminutiliste intervallidega. Igas 

kuus töötasid masinad laudas vähemalt 72 tundi järjest. Gaaside kontsentratsiooni mõõtmiseks 

kasutati Dräger X-am 7000 multigas detector’it (Drägerwerk AG, Lübeck, Germany), mis 

kogus informatsiooni järgnevate lenduvate ühendite kohta: süsihappegaas (ppm), vingugaas 
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(ppm), vesiniksulfiid (ppm), ammoniaak (ppm) ja metaan (vol %). Temperatuuri (oC) ja 

suhtelise õhuniiskuse (%) registreerimiseks kasutati Rotronic HygroLog data logger’it 

(Rotronic AG, Bassersdorf, Switzerland). Õhus olevaid peenosakesi mõõdeti Dust Trak 

DRX’iga (TSI Instruments Ltd, England). Nimetatud aparaat registreeris erineva suurusega 

peenosakesi: PM1 (mg/m3), PM2,5 (mg/m3), PM5,0 (mg/m3), PM10 (mg/m3) ja osakeste koguarv 

(mg/m3). 

Mõõteriistade paigaldamise ja eemaldamise päevadel mõõdeti lisaks õhu liikumise kiirust 

(m/s). Mõõtmisi sooritati anemomeeter Testo 425 (Testo AG, Lenzkirch, Germany) mudeliga 

farmi neljas punktis vasika pea kõrguselt. Igas mõõtepunktis koguti informatsiooni kümne 

minuti vältel, mille lõppedes arvutas seade välja mõõtetulemuse keskmise väärtuse.  

Vaatlusandmeid koguti lisaks veel Riigi Ilmateenistuse (2022) koduleheküljelt, et võrrelda 

farmide sisekliimat väliskeskkonna omaga. Uuritavateks parameetriteks olid temperatuur (oC), 

suhteline õhuniiskus (%) ja õhu liikumise kiirus (m/s). Selleks, et võrrelda sise- ja väliskliimat, 

koguti tunniandmeid samade kuupäevade ja kellaaegade kohta, kui toimusid mõõtmised laudas. 

Saadud väärtused pärinevad Tartu observatooriumist, mis on farmidele kõige lähemal asuv 

meteoroloogiajaam. 

Laudavisiitide ajal koguti lisainformatsiooni pidamistingimuste ja keskkonnas toimuvate 

muutuste kohta, nagu näiteks loomade arv erinevates gruppides, uste ja akende avatus, 

ventilaatorite töötamine, allapanumaterjali seisukord ning sööda ja vee olemasolu. Küsitleti ka 

farmijuhatajat ja veterinaari, et saada infot vasikate pidamise ning hingamisteede haigusesse 

nakatumise kohta.  

3.5.  Andmete statistiline analüüs 

Kõik mõõtmisperioodil kogutud andmed sisestati tabelarvutusprogrammi MS Excel. Tunni 

aritmeetiliste keskmiste väärtuste saamiseks kasutati liigendtabelit Pivot-tabel. Andmete 

kirjeldamiseks ja kahes laudas saadud väärtuste võrdlemiseks kasutati joondiagramme. Kahes 

laudas mõõdetud tunnuste kuu keskmisi väärtusi võrreldi haigete loomade osakaaluga ning 

selleks võeti kasutusele lineaarne regressioonimudel. Kogutud andmete seoste uurimiseks 

arvutati välja korrelatsioonikordaja r, kasutades protseduuri Correlation. Statistilise olulisuse 

piiriks määrati p väärtus 0,05. Analüüsiks kasutati programmi MS Excel. Kuu keskmistele 

tulemustele on lisatud ± standardhälve. Andmete korral, kus esines suuri erandeid, toodi 

aritmeetilisele keskmisele juurde ka mediaanväärtus.  
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4. TULEMUSED 

4.1. Karjade üldiseloomustus 

Uuring viidi läbi Tartumaal kahes erinevas vasikalaudas. Visiitide ajal toimus vasikate 

loendamine. Farmis X oli nelja kuu kestel rohkem vasikaid (n = 834), kui farmis Y (n = 410). 

Kõige rohkem vasikaid oli nii farmis X (n = 294) kui farmis Y (n = 133) jaanuarikuus. 

2021. aastal registreeriti farmis X 605 hingamisteede haiguse juhtumit ja farmis Y 323 juhtumit. 

Jaanuaris, aprillis, juunis ja oktoobris oli farmis X kokku 155 haigusjuhtu ning farmis Y 108 

haigusjuhtu. Joonisel 1 on näidatud täpsemalt, kui palju oli mõlemas laudas vasikaid kokku 

ning mitu neist olid haigestunud hingamisteede haigusesse nelja kuu jooksul.  

Jaanuaris oli farmis Y haigete vasikate osakaal poole suurem (34%), kui farmis X (15%). Samas 

olid oktoobris haigestunute osakaalud võrdsed (27% ja 26%). Joonisel 2 saab võrrelda kahe 

farmi vasikate osakaale, kes haigestusid hingamisteede haigusesse.  

 

4.2.  Temperatuur 

Aparaadid sooritasid mõõtmisi perioodidel, mis iseloomustavad hästi erinevaid aastaaegu. 

Kõige külmemad ilmad olid jaanuaris, kui madalaimaks mõõdetud sisetemperatuuriks oli 

farmis Y -2,5 oC (to
Tõravere= −21,5 oC) ning farmis X 0,7 oC (to

Tõravere= −9,7 oC). Jaanuarikuu 

keskmiseks sisetemperatuuriks oli farmis Y 1,9  3,2 oC ja farmis X 5,2  2,61 oC. 

Joonis 1. Kahe farmi vasikate koguarvu ja 

hingamisteede haigust põdevate vasikate arvu 

võrdlus. 

Joonis 2. Hingamisteede haigust põdevate 

loomade osakaalude võrdlus kahes farmis. 
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Kõige soojem periood oli juunikuu, kui sisetemperatuur tõusis farmis X 29,5 plusskraadini (to
Tõravere= 24,4 oC) ning farmis Y 24,6 kraadini (to

Tõravere= 

28,5 oC). Kuu keskmine sisetemperatuur oli farmis Y madalam (19,2  2,2 oC), kui farmis X (20,6  3,19 oC). Joonisel 3 on võrreldud juunikuu 

sise- ja välistemperatuure. Graafiku eesmärgiks oli näidata, kuidas laudahoone sisetemperatuur sõltub välistemperatuurist. Jaanuaris, aprillis ja 

oktoobris kogutud mõõtmistulemused on välja toodud eraldi joonistena (Lisa 1).  

 

Joonis 3. Sise- ja välistemperatuuri võrdlus 2021. aasta juunis. Farmi X (A) ja farmi Y (B) sisetemperatuurid on eraldi graafikutel. 

Välistemperatuuri vaatlusandmed on kogutud Tartu observatooriumis (Tõravere).  

A B 
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Andmete analüüsil selgus, et lauda sisetemperatuuri ja haigestunud loomade protsendi vahel on 

nõrk negatiivne seos (r = −0,30). Tänu vaatluskuude ja farmide vähesusele ei osutunud see siiski 

statistiliselt oluliseks (p = 0,465). Korrelatsiooni iseloomustamiseks on koostatud lineaarne 

regressioonimudel (Joonis 4), mis näitab suurt hajuvust regressioonijoone ümber. Antud 

jooniselt saab välja lugeda, et temperatuuride tõusmisel väheneb haigete loomade hulk. Suurem 

seos oli välistemperatuuri ja haigestunud loomade protsendi vahel (r = −0,36), mis polnud 

samuti statistiliselt oluline leid (p = 0,375). 

 

4.3.  Suhteline õhuniiskus 

Nelja kuu vältel oli farmis Y (48,9  10,23%) kuivem õhk, kui farmis X (59,2  11,7%). 

Erandiks osutus juunikuu, kui keskmine õhuniiskuse tase oli farmis X 46,8  12,1% ja farmis 

Y 50,9  6,2%. Jooniselt 5A on näha, et juunis toimunud mõõtmiste ajal muutus farmis X 

ööpäevane õhuniiskus drastiliselt − päeval tõusis õhuniiskus maksimaalselt 70,8 %-ni ja öösel 

langes kuni 31,5 %-ni. Õhuniiskuse suur varieerumine põhjustas kuu keskmise väärtuse 

langemist. Farmis Y oli suhtelise õhuniiskuse ööpäevane vahemik kitsam (39,0−62,9%) ja 

seetõttu oli kuu keskmine väärtus kõrgem (Joonis 5B). 

Joonis 4. Lineaarne regressioonimudel, mis iseloomustab haigete 

vasikate protsendi ja sisetemperatuuri korrelatsiooni (r = −0,30). 

Joonisel on näha suurt hajuvust regressioonijoone ümber. 
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Mõõtmisperioodil püsis farm X soovitatud õhuniiskuse piirides (60−80%) üksnes jaanuaris (68,2  5,3%) ja oktoobris (61,7  4,6%). Joonisel 6 

on kujutatud jaanuaris mõõdetud suhtelise õhuniiskuse muutumist. Koostatud graafik on ainus, kus õhuniiskuse ööpäevased väärtused mahuvad 

peaaegu perfektselt soovitatud vahemikku. Kõige lähedamale jõudis farm Y ideaalsele niiskustasemele oktoobrikuul, kui keskmiseks suhteliseks 

õhuniiskuseks oli 56,9  10,8%.

Joonis 5. Juunikuu suhtelise õhuniiskuse võrdlus lauda ja väliskeskkonna (Tõravere) vahel. Graafikule on lisatud soovitatav minimaalne ja 

maksimaalne õhuniiskus. Farmi X andmed on graafikul A ning farmi Y andmed graafikul B. 

A B 
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Kõige suurem suhtelise õhuniiskuse protsent mõõdeti farmis Y (79,6%) oktoobris ja farmis X 

(77,5%) jaanuaris. Kõige madalamad väärtused saadi farmis X (21,4%) aprillis ja farmis Y 

(31,5%) juunis. Eri kuudel toimunud muutused on esitatud graafikutena (Lisa 2). 

Lauda õhuniiskus sõltub välisest õhuniiskusest. Jooniselt 5 on näha, kuidas õues mõõdetud 

suhtelise õhuniiskuse tõusmisel/langemisel hakkab suurenema/vähenema ka lauda õhuniiskus. 

Samas ei ole sisekeskkonnas toimuvad muutused nii suure amplituudiga.  

Andmete analüüsi tulemusena võib öelda, et haigestunud vasikate protsent ei ole seotud 

suhtelise õhuniiskusega laudas (r = −0,05) ega väliskeskkonnas (r = 0,20; p = 0,643). 

4.4.  Peenosakesed 

Kasutatud seadmega oli võimalik mõõta osakeste koguhulka ning erineva suurusega 

peenosakeste kontsentratsioone, milleks olid PM1, PM2,5, PM5,0 ja PM10. Farmis Y mõõdetud 

osakeste keskmised väärtused olid kõikide kuude raames suuremad kui farmis X. Peenosakeste 

koguhulk oli farmis Y kõige suurem aprillis (0,16  0,33 mg/m3) ja oktoobris 

(0,16  0,39 mg/m3), kuna nendel perioodidel mõõdeti suurimad osakeste kontsentratsioonid 

(aprillis 3,27 mg/m3 ja oktoobris 3,56 mg/m3 ja). Mõlemal korral oli kõige rohkem osakesi 

suuruses PM1 (aprillis 1,43 mg/m3; oktoobris 1,94 mg/m3). Farmis X mõõdeti kõige rohkem 

peenosakesi jaanuaris (0,12  0,09 mg/m3) ja aprillis (0,12  0,15 mg/m3), kui suurimateks 

Joonis 6. Jaanuarikuu suhtelise õhuniiskuse võrdlus farmi X ja 

väliskeskkonna (Tõravere) vahel. Graafikule on lisatud soovitatav 

minimaalne ja maksimaalne väärtus. 
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kontsentratsioonideks olid 0,60 mg/m3 (jaanuar) ja 0,72 mg/m3 (aprill). Farmis Y oli osakeste koguhulga mediaan kõikidel mõõtmisperioodidel 

0,09 mg/m3. Farmis X olid mediaanväärtused varieeruvad: jaanuaris 0,09 mg/m3, juunis 0,08 mg/m3 ning aprillis ja oktoobris 0,07 mg/m3.  

Joonisel 7 on välja toodud 2021. aasta jaanuarikuu mõõtmistulemuste graafikud, kus saab näha peenosakeste sisalduse muutumist ajas. Graafikutel 

on näha perioodilised muutused, kus peenosakeste suurimad väärtused on mõõdetud kindlate intervallide tagant. Farmis X on suurimad osakeste 

hulgad mõõdetud ajavahemikus 8:00−10:00. Teises laudas on suurimad väärtused saadud hommikul vahemikus 6:00−10:00 ning lõuna ajal 

13:00−14:00. Nelja kuu mõõtmistulemused on esitatud mõlema lauda kohta eraldi graafikutena (Lisa 3). 

 

 

Joonis 7. Peenosakeste kontsentratsioonide muutumine farmis X (A) ja farmis Y (B) 2021. aasta jaanuaris. 

B A 
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Andmete analüüsil selgus, et hingamisteede haigust põdevate loomade protsendi ja osakeste 

koguhulga vahel on nõrk positiivne, aga statistiliselt mitteoluline seos (r = 0,28; p = 0,494). 

Kõige rohkem oli vasikate haigestumisega seotud peenosakesed diameeteriga ≤ 10 µm 

(r = 0,28; p = 0,500). Peenosakeste koguhulga võrdlemisel suhtelise õhuniiskusega selgus, et 

nende kahe näitaja vahel on nõrk negatiivne seos (r = −0,39; p = 0,340). 

4.5.  Gaasid  

Mõõtmisperioodidel koguti andmeid viie gaasi kohta, milleks olid metaan (CH4), 

süsihappegaas (CO2), vingugaas (CO), vesiniksulfiid (H2S) ja ammoniaak (NH3). Metaani 

sisaldus ei ületanud kummaski farmis seadme minimaalset määramispiiri. Vesiniksulfiidi leidus 

ainult farmis Y, kus maksimaalseks väärtuseks oli jaanuaris 0,49 ppm ja aprillis 0,25 ppm. 

Mediaanid olid kõikidel kuudel 0 ppm. Vingugaasi tuvastati mõlemast laudast. Farmis X 

mõõdeti CO maksimaalseks kontsentratsiooniks 1,65 ppm (jaanuar) ning farmis Y 0,99 ppm 

(oktoober). Mediaanväärtusteks oli 0 ppm. 

Süsihappegaasi oli kõige enam jaanuaris, kui suurimateks mõõtmistulemusteks oli farmis Y 

919,00 ppm ning farmis X 1199,67 ppm. Joonisel 8 on kõrvutatud kahe lauda CO2 mõõtmiste 

väärtused. Keskmiselt oli sel kuul CO2 kontsentratsiooniks farmis Y 698,96  79,57 ppm ning 

farmis X 694,07  169,42 ppm. Juunis mõõdetud süsihappegaasi keskmised väärtused on farmis 

X (352,68  77,98 ppm) ja farmis Y (353,27  90,49 ppm) võrdväärsed. Nelja kuu keskmine 

Joonis 8. Kahe farmi süsihappegaasi kontsentratsiooni muutuse võrdlus 

2021. aasta jaanuaris.  
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väärtus oli farmis Y (458,89  158,16 ppm) madalam kui farmis X (533,63  207,59 ppm). 

Täpsemad mõõtmistulemused ülejäänud kuude kohta on koondatud graafikutesse (Lisa 4). 

Analüüsist selgus, et süsihappegaasi kontsentratsioonil ei ole mingit seost haigestunud vasikate 

protsendiga (r = 0,07; p = 0,878). 

Ammoniaagi suurimad väärtused mõõdeti samuti jaanuarikuul. Maksimaalseteks NH3 

kontsentratsioonideks olid farmis X 12,44 ppm ning farmis Y 8,41 ppm. Gaasi keskmised 

väärtused olid lautades võrdväärsed (farmis X 2,84  3,12 ppm; farmis Y 2,84  1,64 ppm). 

Samas oli ammoniaagi mediaan farmis Y 7,5 korda suurem (2,78 ppm) kui farmis X (0,37 ppm). 

Aprillis ja oktoobris püsis NH3 mediaanväärtus mõlemas laudas 0 ppm. Nelja kuu keskmine 

väärtus oli farmis X suurem (1,47 ppm) kui farmis Y (0,64 ppm).  

Joonisel 9 on kujutatud juunis mõõdetud ammoniaagi kontsentratsioonide muutumist ajas. 

 

Graafikult saab välja lugeda, et NH3 väärtused tõusevad järsult kaks korda päevas: hommikul 

ja õhtul. Teiste kuude mõõtmistulemused on esitatud sarnaste graafikutena (Lisa 5). 

Analüüsi tulemusena selgus, et mõõdetud ammoniaagi väärtustel ja haigestunud vasikate 

protsendil ei ole omavahelist seost (r = 0,06; p = 0,888). 

 

Joonis 9. Kahe farmi ammoniaagi (NH3) kontsentratsioonide 

muutumine 2021. aasta juunis. 
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4.6.  Õhu liikumise kiirus  

Mõlemas laudas mõõdeti õhu liikumise kiirust neljas punktis. Kõige suuremad väärtused saadi 

juunikuus, kui farmis X liikus õhk keskmise kiirusega 0,19 m/s ja farmis Y 0,15 m/s. 

Individuaalsete mõõtmiste kontekstis olid suurimad kiirused hoopis oktoobris (farmis 

Y = 0,29 m/s; farmis X = 0,54 m/s). Sel kuul oli keskmine õhu liikumise kiirus farmis Y 

0,11 m/s ja farmis X 0,15 m/s. 

Kõige madalama õhu liikumisega periood oli lautades jaanuar. Sel perioodil oli farmis Y 

keskmiseks õhu liikumise kiiruseks 0,03 m/s ja farmis X 0,06 m/s. Suurimaks 

mõõtmistulemuseks oli farmis X 0,12 m/s ja farmis Y 0,06 m/s. 

Andmete analüüsil selgus, et haigestunud loomade protsendi ja õhu liikumise kiiruse vahel on 

nõrk negatiivne seos (r = −0,29), mis ei ole statistiliselt oluline (p = 0,494).  
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5. ARUTELU 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida vasikate pidamistingimusi, sh sisekliimat ja 

õhu teiste omaduste kvaliteeti ning võimalusel leida nende tegurite mõju seos vasikate tervisliku 

seisundi, heaolu ja jõudlusega. Uuring viidi läbi Tartumaal kahes erinevas piimaveisefarmis, 

kus mõõtmisi sooritati vasikalautades. Uuringu ülesehitus põhines eeldusel, et kasutuses olnud 

allapanumaterjalide ning ventilatsioonisüsteemide erinevus tagab ühes farmis paremad 

keskkonnatingimused ja seega langetab hingamisteede haiguse leviku riski. Farmis Y toimus 

ruumi ventilatsioon ainult loomuliku õhuliikumise kaudu. Farm X oli lauta lisaks ülerõhuga 

torusüsteemi paigaldanud. 

Farmis X registreeriti aasta jooksul poole rohkem (n = 605) hingamisteede haiguse juhtumeid 

kui farmis Y (n = 323). Haigete vasikate suurem hulk on tõenäoliselt seletatav nende suurema 

koguarvuga. Haigestunud vasikate arv on statistiliselt ebaoluline, kui ei ole teada, palju oli 

loomi huvipakkuval perioodil kokku. Seetõttu loendati vaatlusperioodil (jaanuar, aprill, juuni 

ja oktoober) mõlemas laudas vasikaid kaks korda kuus neljapäevase vahega. Täpsemad 

haigestumuse määrad oleks saanud siis, kui loendamine oleks toimunud suuremate 

intervallidega (nt kahenädalaste vahedega). Neli päeva on laudas liiga lühike periood, et näha 

loomade arvus olulist muutust.  

Uuringust selgus, et kõige madalamad sisetemperatuurid mõõdeti jaanuaris (farmis Y −2,5 oC; 

farmis X 0,7 oC) ning kõrgeimad juunis (farmis X 29,5 oC; farmis Y 24,6 oC). Kirjanduse 

andmetel on vasikate termoneutraalne vahemik esimesel elukuul 10–25 oC (Wathes jt, 1983; 

Davis ja Drackley, 1998) ning seejärel langeb vahemikku 0–23 °C (Wathes jt, 1983). 

Ekstreemsemate temperatuuridega aitab vasikatel toime tulla rohke põhuga allapanu (Nordlund 

ja Halbach, 2019) ja õhu liikumise jahutav toime (Dado-Senn jt, 2020). Mõlemas laudas hoiti 

kuni kuuvanuseid vasikad rohke põhu peal, mis aitab neil hoida kehatemperatuuri talvel 

stabiilsena. Kuumemate ilmadega vajavad vasikad jahutust ning seetõttu avati mõlemas laudas 

uksed ja aknad. Lisaks oli farmis X olemas ventilaator, mis paneb tuulevaikse ilmaga ruumis 

õhu liikuma. Sellest hoolimata mõõdeti kõige kõrgem sisetemperatuur farmis X (29,5 °C). 

Samas oli välistemperatuur mõõtmisperioodil sarnane ehk suuri erinevusi päevade lõikes ei 

esinenud; seega sellega sisetemperatuuri tõusu seletada ei saa (Joonis 3A). Kõrgema väärtuse 

põhjuseks võis olla inimtegur − palavas ruumis jäeti uksed ja aknad mingil põhjusel avamata. 
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Uurimistööst selgus, et lauda sisetemperatuuri ja haigestunud loomade arvu vahel oli nõrk 

negatiivne seos (r = −0,30) ehk temperatuuri tõusmisel väheneb haigete vasikate arv. Tulemus 

võib olla seotud sellega, et külmemate ilmade korral suletakse külmastressi vältimiseks laudas 

uksed ja aknad (Holmes, 2000). Samas on loomuliku ventilatsiooni korral reguleeritavate 

õhutusavade olemasolu vajalik, et tagada piisav puhta õhu ringlus. Tuulevaikse ilma korral 

sõltub ventilatsiooni efektiivsus õhu soojusliikuvusest. Kuna vasikad ei tooda piisavalt sooja, 

siis võib õhu kvaliteet kiiresti halveneda (Nordlund ja Halbach, 2019). Kõige suurem erinevus 

lautade vahel oligi jaanuaris, kui haigete vasikate osakaal oli farmis Y 34% ja farmis X 15%. 

Samas on Nordlund ja Halbach (2019) leidnud, et suurem haigestumuse määr korreleerub 

mehaanilise õhutusega, mis rakendatakse tööle lauda ebapiisava ventilatsioonimahu korral.  

Suurem negatiivne korrelatsioon oli välistemperatuuri ja haigestunud loomade arvu vahel 

(r = −36). Tulemus võib olla seotud sellega, et väliskeskkonnas varieeruvad temperatuurid 

rohkem kui laudas, mistõttu kuude keskmised väärtused erinevad üksteisest enam. Kuna 

väliskeskkonna vaatlustulemused ei pärine lautade vahetust lähedusest, siis ei pruugi antud 

andmed kirjeldada tegelikku olukorda farmides. 

Sise- ja välistemperatuuride seosed vasikate haigestumisega ei osutunud statistiliselt olulisteks 

(p = 0,465; p = 0,375). Selle põhjendusena võib esile tuua vaatluskuude ja farmide vähesuse.  

Kirjanduse järgi peaks hea ventilatsiooniga lauda suhteline õhuniiskus olema 70 +/− 10%. 

(Ekesbo ja Gunnarsson, 2018). Farmis X oli keskmine õhuniiskus kõikidel kuudel alla 60%. 

Kõige niiskem periood oli selles laudas oktoobrikuu (56,9%). Farmis Y saavutati soovitatud 

õhuniiskus jaanuaris (68,2%) ja oktoobris (61,7%). Tulemus võib olla seotud 

allapanumaterjalide niiskuse imamisvõime ja ventilatsioonisüsteemide erinevustega. Farm Y 

kasutas allapanumaterjalina turba ja põhu segu, farm X lisas põhule juurde saepuru. 

Uurimistööst selgus, et haigestunud vasikate protsent ei ole seotud lauda suhtelise 

õhuniiskusega (r = −0,05) ega niiskusega väliskeskkonnas (r = 0,20; p = 0,643). Sarnasele 

järeldusele on jõudnud Louie jt (2018), kes väidavad, et päevase maksimaalse õhuniiskuse ja 

veiste respiratoorse haiguse vahel pole olulist seost.  

Farmi X õhus oli kogu mõõtmisperioodi vältel rohkem peenosakesi kui teises farmis. Samas 

olid erinevate kuude mediaanväärtused lautades sarnased. Farmis Y oli kõikidel kuudel 

mediaaniks 0,9 mg/m3 ning farmis X varieerus peenosakeste mediaan vahemikus 

0,07−0,09 mg/m3. Mõõtmistulemustest on näha, et farmis Y esines perioode, kus peenosakeste 
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hulk tõusis drastiliselt. Kõige suuremad väärtused saadi oktoobris (3,56 mg/m3) ja aprillis 

(3,27 mg/m3) ning need kontsentratsioonid olid inimestele kehtestatud piirmäärale (4 mg/m3) 

väga lähedal (Algers, 2009). Lisaks koosnes mõlemal korral peenosakeste koguhulk suurel 

määral PM1-st (aprillis 1,43 mg/m3 ning oktoobris 1,94 mg/m3). Kirjanduse järgi jõuavad 

osakesed, mille diameeter on väiksem kui 2,5 µm, hingamisteedes kõige kaugemale, suurel 

määral kopsudesse. Sealt võivad need imenduda vereringesse ning põhjustada kopsu- või isegi 

organismi süsteemset põletikku (Brook jt, 2004; Miller jt, 2021; Ni jt, 2015). Farmis X oli 

suurimateks mõõtmistulemusteks 0,72 mg/m3 (aprillis) ja 0,60 mg/m3 (jaanuaris).  

Saadud tulemused võivad olla seotud õhuniiskuse ja allapanumaterjali erinevusega. Kirjanduse 

andmetel on peenosakeste suure arvu üheks riskiteguriks ebasobiv allapanumaterjal (Banhazi 

jt, 2008; Cambra-Lopez jt, 2010). Mõlema lauda grupisulgudes vahetatakse allapanu üks kord 

nädalas. Farmis Y on peamiseks allapanumaterjaliks turvas, mille hulka lisatakse põhku. Turba 

laotamine põhjustab rohkesti tolmu, kuna see koosneb väga väikestest osakestest. Farm X 

kasutab allapanus rohkem põhku ning lisab juurde väiksemas koguses saepuru, mistõttu 

peenosakeste hulk võib olla väiksem.  

Uuringust selgus, et hingamisteede haigust põdevate loomade protsendi ja osakeste koguhulga 

vahel oli nõrk positiivne seos (r = 0,28). Kirjanduse kohaselt on õhus lenduvate osakeste ja 

hingamisteede haiguste vahel oluline positiivne korrelatsioon (Carpenter, 1986). Tõenäoliselt 

on käesoleva uurimistöö tulemus seotud kuude ja farmide vähesusega, mistõttu leitud seos pole 

statistiliselt tähtis (p = 0,494). Kõige rohkem olid vasikate haigestumisega seotud peenosakesed 

PM10 (r = 0,28; p = 0,500), mis jõuavad kopsudeni (Brook jt, 2004; Miller jt, 2021; Ni jt, 2015). 

Põhjuseks on tõenäoliselt nende ärritav või allergiline efekt, mille tõttu hakkavad loomad 

köhima. Vasikate hingamisteede haiguste diagnoosimisel on üheks tähelepanuväärseks 

spetsiifiliseks sümptomiks köha, mille järgi haigestunud loomad avastatakse.  

Peenosakeste koguhulga ja suhtelise õhuniiskuse vahel leiti nõrk negatiivne korrelatsioon 

(r = −0,39; p = 0,340), millest võib järeldada, et väiksema suhtelise õhuniiskuse korral on 

peenosakeste hulk õhus suurem. Kirjanduse järgi aurustub vesi aerosoolidest kiiremini, kui 

õhuniiskus on madalam. Seeläbi tekib rohkem väikese diameetriga tilku, mis püsivad õhus 

pikemat aega (Hänel 1977; Weinstein jt, 2003; Tellier 2006) ning omakorda suurendavad nende 

külge kergesti kinnituvate peenosakeste hulka õhus. 

Vesiniksulfiidi tuvastati ainult farmis Y, kus suurim mõõdetud kontsentratsioon oli 0,49 ppm 

(jaanuar). Samas oli mediaanväärtus eri kuude raames 0 ppm. Kirjanduse andmetel võib 
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loomapidamishoones selle gaasi maksimaalne kontsentratsioon olla 0,5 ppm (Algers jt, 2009). 

Kõrgema kontsentratsiooni põhjuseks võis olla saastunud allapanu vahetamine mõõtmise ajal. 

Gustafsson jt (2013) väidavad, et vesiniksulfiidi eritub rohkem sõnniku liigutamise käigus. 

Jaanuaris on külma ilma tõttu ventilatsiooniavad tavaliselt suletud, mistõttu võis gaasi 

kontsentratsioon hetkeliselt tõusta piirnormi lähedusse. Kirjanduse andmetel ei kahjusta 

lühiajaline sellises koguses vesiniksulfiid loomade tervist (Gustafsson jt, 2013). 

Vingugaasi maksimaalne tuvastatud kontsentratsioon oli farmis X 1,65 ppm (jaanuar) ja farmis 

Y 0,99 ppm (oktoober). Tegemist oli ühekordsete sündmustega, mistõttu olid mediaanväärtused 

mõlemas laudas 0 ppm. Algers jt (2009) väidavad, et loomakasvatushoones võib vingugaasi 

olla kuni 10 ppm. Kirjanduse andmetel eritub gaasi tavaliselt (eriti kulunud) 

sisepõlemismootorite kasutamise ajal (PubChem, 2022). Tõenäoliselt on tulemus seotud 

grupisulgude allapanu vahetamisega, mida tehakse traktorite abil üks kord nädalas. Aparaadid 

võisid sooritada mõõtmisi ajal, kui allapanu ei uuendatud ja seetõttu pole seda gaasi kõikide 

mõõtmiste ajal tuvastatud.  

Süsihappegaasi kõrgeimad kontsentratsioonid mõõdeti mõlemas laudas jaanuarikuul. Kumbki 

laut ei ületanud gaasile seatud piirmäära, milleks on 3000 ppm (Algers jt, 2009). Farmis X oli 

suurimaks väärtuseks 1199,67 ppm ning farmis Y 919,00 ppm. Kirjanduse andmetel näitab CO2 

hulk õhu kvaliteeti (Algers jt, 2009) ning selle kumuleerumine näitab puudulikku ventilatsiooni 

(Prill, 2000). Tõenäoliselt on tulemus seotud ventilatsiooni piiratud võimalustega, mis on 

tingitud külmast ilmast. Külmastressi vältimiseks suletakse enamus ventilatsiooniavad, 

mistõttu on ventilatsioonitase madalam ja õhu kvaliteet kehvem. 

Mõlemas laudas olid kõige madalamad CO2 kontsentratsioonid juunis (farm X = 352,68 ppm; 

farm Y = 353,27 ppm) ja oktoobris (farm X = 331,70 ppm; farm Y = 380,88 ppm). Prill (2000) 

väidab, et hästi ventileeritud ruumide süsihappegaasi kontsentratsioon peaks sarnanema 

keskkonna omaga, mis on keskmiselt 350 ppm. Saadud tulemused on tõenäoliselt seotud 

keskkonna temperatuuridega, mis võimaldasid suuremal määral loomuliku ventilatsiooni 

kasutamist. 

Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et süsihappegaasi kontsentratsioonid ei ole seotud 

vasikate haigestumisega (r = 0,07). Selle võimalikuks põhjuseks on tõenäoliselt 

mõõtmistulemuste sarnasus lautades. 
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Ammoniaagi kõrgeimad kontsentratsioonid mõõdeti samamoodi jaanuaris. Loomapidamis-

hoones on NH3 piirmääraks 20 ppm (Algers jt, 2009), millist näitajat kumbki laut ei ületanud. 

Maksimaalsed väärtused olid lautades järgmised: farmis X 12,44 ppm ja farmis Y 8,41 ppm. 

Kõrgemad kontsentratsioonid on tõenäoliselt seotud väiksemate ventilatsioonimahtudega, mis 

tulenevad väliskeskkonna miinuskraadidest. Külmastressi vältimiseks vähendatakse õhu 

liikumist ja seega halveneb mõnevõrra lauda ventilatsioon.  

Kirjanduse andmetel tekib ammoniaaki peamiselt uriinist ja roojast (Costa jt, 2003), mistõttu 

võib selle eritumine olla perioodilise iseloomuga (Joonis 9) ja sõltuda loomade päevarütmist.  

Uuringust selgus, et ammoniaagi kontsentratsioon ei ole seotud vasikate haigestumisega 

(r = 0,06). Selle seletuseks võib olla lautades mõõdetud väärtuste väike erinevus ja uuringus 

osalenud farmide vähesus. 

Suurimad õhu liikumise kiirused mõõdeti juunis, kui farmis X liikus õhk keskmiselt 0,19 m/s 

ja farmis Y 0,15 m/s. Kirjanduse andmetel ei ületanud mõõtmistulemused piirmäärasid, milleks 

on soojemate ilmade korral 0,6 m/s (DIN, 1992). Mõõtmiste ajal olid uksed ja aknad avatud, 

mis selgitab suuremat õhu liikumise kiirust. Oktoobris liikus õhk sarnase kiirusega (farmis X 

0,15 m/s ja farmis Y 0,11 m/s). Tõenäoliselt on tulemus seotud väliskeskkonna temperatuuriga, 

mis oli mõõtmise ajal üle 14 kraadi. Sooja ilma tõttu hoiti mõlemas laudas uksed lahti. Farmis 

X saadud suuremad väärtused seletuvad ventilaatorite töötamisega. Lisaks olid farmis X avatud 

veel aknad. 

Kõige väiksem õhu liikumine oli jaanuaris. Farmis Y oli keskmiseks õhu liikumise kiiruseks 

0,03 m/s ja farmis X 0,06 m/s. Kõige suuremaks mõõtmistulemuseks oli 0,12 m/s, mis saadi 

farmis X. Kirjanduse andmetel ei ületanud see talvist lubatud piirmäära, milleks on 0,2 m/s 

(DIN, 1992). Külmade ilmade tõttu hoiti uksed suletuna ja seetõttu oli õhu liikumine lautades 

aeglasem. 

Uuringust selgus, et õhu liikumise ja haigestunud loomade protsendi vahel oli nõrk negatiivne 

seos (r = −0,29), millest võib järeldada, et õhu liikumise kiiruse suurenedes väheneb haigete 

vasikate osakaal. Saadud tulemus võib olla seotud külmal perioodil laudas oleva ebapiisava 

ventilatsioonimahuga, mis põhjustab märgatavat õhutemperatuuri tõusu ning õhu kvaliteedi 

langemist ja seetõttu suuremat vasikate haigestumist. Tegemist ei ole statistiliselt olulise 

tulemusega (p = 0,494). Selgitada võib seda mõõtmiskordade ja uuringus osalenud farmide 

vähesusega.  
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JÄRELDUSED 

Käesoleva uurimistöö tulemuste põhjal võib teha järgnevad järeldused. 

• Ventilatsioonisüsteemide erinevus ei toonud kaasa märkimisväärseid varieeruvusi 

lautade sisekliima ja õhu kvaliteedi näitajate vahel. Soovituslik oleks talveperioodil 

suurendada õhu liikumise kiirust laudas, et õhuvahetus oleks efektiivsem. 

• Kõige rohkem oli vasikate haigestumisega seotud keskkonna temperatuur, peenosakeste 

arv ja õhu liikumise kiirus. Uurimustöös osalenud farmide arvu ja vaadeldavate kuude 

vähesuse tõttu ei saa ühegi mõõdetud sisekliima ja õhu kvaliteedi näitaja ning vasikate 

haigestumise vahel luua tõendatud seoseid.  

• Lauda õhuniiskus ei suurenda oluliselt vasikate hingamisteede haiguse riski. Kõrgema 

õhuniiskuse korral on õhu peenosakeste hulk väiksem. Allapanumaterjalide erinevus 

võib olla põhjuseks, miks farmis Y oli peenosakeste hulk perioodiliselt suurem ja õhu 

suhteline niiskus väiksem. Soovitatav oleks grupisulgudes allapanuks kasutada 

suuremal määral põhku ja vähendada juurde lisatava turba kogust. 

• Farmide õhus olid süsihappegaasi ja ammoniaagi kontsentratsioonid kõige kõrgemad, 

kuid nende seost vasikate haigestumisega ei tuvastatud. 

• Täpsemate haigestumusmäärade saamiseks on soovitav koguda rohkem nii tervise- kui 

pidamiskeskkonna andmeid.  
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