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Ohutu sööda tootmise hea tava juhendi
tutvustus ja selle kasutamise võimalustest
loomakasvatusettevõttes
Marko Kass, PhD, loomakasvatusteadlane

EPKK infopäev „Sööda ohutus
läbi ennetava tegevuse" 

Lähteülesanne
Sööda ohutuse hea tava juhend

Teadmussiirde pikaajaline programm 
loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II

Loomakasvatuse tegevusvaldkonna pikaajalise programmi 
eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) 
tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, 
mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, 
tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside 
säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise 
kaudu lisandväärtuse loomisega.

/…/

Marko Kass

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi loomakasvatuse valdkondi:

1. Põllumajandusloomade heaolu (s.h. looma pidamine, -transport, -tapmine);

2. Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises;

3. Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet;

4. Head tootmis- ja hügieenitavad;

5. Ravimite vastutustundlik kasutamine;

6. Põllumajandusloomade aretus ja geneetiliste ressursside säilitamine;

7. Põllumajandusloomade söötmine (s.h. söödatootmine);

8. Loomsete saaduste töötlemine lisandväärtuse andmiseks;

9. Müügiedendus- (s.h. tootearendus) ja finantsalased teadmised;

10. Loomakasvatusettevõtte majandamine (s.h. sõnniku käitlemine, 
loomakasvatushoonete nõuded ja hea praktika) ja juhtimine.Marko Kass
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Käsiraamatu kirjeldus
4.1.6. Ohutu sööda tootmise hea tava juhend peab sisaldama

suuniseid söödatootjatele Eestis (täpsustades EL juhendeid
meie söödavalmistajate jaoks). Juhis peab sisaldama soovitusi
söödamaterjalide, -lisandite kasutamise kohta silo, segasööda,
jne tootmisel; Kuidas vältida riske, kuidas vältida Salmonellat,
milliseid söödalisandeid on mõistlik, vajalik kasutada Eestis jne.
Materjal tuleb jagada peatükkide kaupa eraldi allalaetavateks
osadeks. Juhendi(te) arvestuslik kogumaht on 200 A4 lehekülge
(iga peatükk vähemalt 25 lk), elektrooniline väljaanne. Käsikiri
tuleb esitada Maaeluministeeriumile üle vaatamiseks enne selle
avaldamist.

Marko Kass

Sisukord
Sööda ohutuse hea tava juhend

Juhendis käsitletud järgmised teemad:
Sööda tootmise ja käitlemisega seotud riskid ning võimalused 
nende maandamiseks – peatükis käsitletakse nii bioloogilisi, keemilisi kui 
ka füüsikalisi riske

Põhimõtted sööda tootmisel ja käitlemisel farmis – peatükis 
jagatakse teadmisi söödast kui toorainest, sööda tootmise üldistest 
praktikatest, sööda märgistusest, hoiustamisest ja hügieenist, tootmise 
jälgitavusest ja järelevalvest ning ka söödatootmisest mahetingimustes

Teravilja ja teiste söötade tootmine ja käitlemine farmis – peatükk 
kajastab tootmise ja säilitamise nõudeid, sööda kvaliteeti mõjutavaid tegureid 
ja võimalikke riske sööda käitlemisel

Koresööda tootmine ja käitlemine farmis – peatükis räägitakse 
koresöötade tootmisest, säilitamisest ja kvaliteeti mõjutavatest teguritest, aga 
ka võimalikest riskidest sööda hoiustamisel ja käitlemisel
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Juhendis käsitletakse järgmisi teemasid:
Ostusöötade käitlemine farmis – arvestada tuleb sööda kvaliteeti 
mõjutavate teguritega ning võimalike riskidega sööda hoiustamisel 
ja käitlemisel

Sööda kvaliteedi hindamine – juhendis on ka õpetus selle kohta, 
kuidas hinnata sööda kvaliteeti, millised on söödaproovide võtmise 
põhimõtted, kuidas toimub sööda organoleptiline ja laboratoorne 
hindamine ning millised on sööda kvaliteeti kirjeldavad näitajad

Sööda jääkide käitlemine farmis – vahel jääb söödast järele ka 
jääke, mille käitlemise kohta saab lugeda taimse materjali ja sööda 
pakendi käitlemise peatükkides

Marko Kass
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Miks sööda ohutuse juhend?
Loomasööda tootmine on muutunud globaalseks ja
toorained liiguvad ülemaailmselt, püstitades nii tarnijate,
tootjate, riiklike institutsioonide kui tarbijate jaoks mitmeid
väljakutseid. Samas on kõigi osapoolte jaoks oluline
toormaterjalide kvaliteet, valmistoodangu jälgitavus
ning lõpptarbija rahulolu. Ei tohi unustada, et söödaga
seotud kulutused moodustavad 50–90% kogu
loomakasvatussektori kulutustest. Pealegi on
märkimisväärne osa põllumajandusloomadel esinevatest
haigustest seotud sööda kvaliteedi, ebaõigete
söötmisvõtete või üldiste põhimõtete eiramisega.
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Sööda ohutusega seostub peamiselt märksõna sööda kvaliteet. Sööda 
kvaliteet võib tarneahela osapooltele omada aga erinevaid aspekte. 

Näiteks söödatööstusele on kindlasti oluline toormaterjalide tarnekindlus 
ja sööda tehniline kvaliteet. Viimane aga viitab pigem sööda omadustele, 
nagu söödagraanuli suurus ja tugevus, söödaosakeste peenus ja maitse. 

Loomapidaja jaoks on kindlasti oluline sööda toiteväärtus ehk sööda 
energia- ja (metaboliseeruva) proteiinisisaldus. 
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Miks sööda ohutuse juhend?

Riiklike järelvalveteenistuste esmaseks prioriteediks on tagada 
sööda ohutus kõige laiemas mõttes. Teisisõnu, sööda ohutus 
loomale, keskkonnale ja loomse toorme tarbijale. 

Viimase puhul on kindlasti sihiks vältida soovimatute ainete ja 
haigustekitajate (mikroobide) lubatust kõrgemat sisaldust 
loomsetes produktides, mis võivad jõuda meie kõigi toidulauale 
põhjustades terviseprobleeme.

Marko Kass

Miks sööda ohutuse juhend? Riskid ja jälgitavus

Bioloogilised

Keemilised

Füüsikalised

Toore

Tootmise jälgitavus

Järelvalve
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Sööda valmistamine
Sööda valmistamise protsess koosneb ühest või mitmest 
järgnevast etapist:

tooraine hankimine ja valik
tooraine ladustamine
tooraine kaalumine
tooraine jahvatamine, sõelumine
puistes ainete segamine ja vedelike lisamine
segasöödamassi granuleerimine ja ekstrusioon (valikuline)
pakkimine, ladustamine, transport ja jaotamine
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Tehnoloogiline protsess
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VALMISÖÖT

Sööda ohutuse ja kvaliteedi hindamine

Söödaproovide võtmise põhimõtted

Sööda organoleptiline hindamine

Sööda laboratoorne hindamine

Sööda kvaliteeti kirjeldavad näitajad

Marko Kass
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Toodud lühendid
EELSEGU – söödalisandite segu või ühe või mitme söödalisandi segud koos 
söödatoorainetega või tugiainena kasutatava veega, mis ei ole ette nähtud loomadele otse 
söötmiseks.

ERISÖÖT – Sööt, mis on oma koostise või tootmistehnoloogia poolest ette nähtud teatava 
erisöötmise eesmärgi rahuldamiseks ning mis on selgelt eristatav tavalisest söödast.

SILO – Silo all mõistetakse sööta, mis on saadud kõrge niiskusesisaldusega materjalidest 
kontrollitud fermentatsiooni tingimustes. Sealjuures on oluline piimhappekäärimine, mis on 
stabiilse silo valmistamise alus.

SOOVIMATUD AINED – Söödas ja/või söödakomponentides sisalduvad saasteained ja muud 
ained, mis kujutavad endast ohtu looma tervisele.

TÄIENDSÖÖT – segasööt, milles on rohkesti teatavaid aineid, kuid mis oma koostiselt sobib 
päevaratsiooni rahuldamiseks ainult sel juhul, kui seda kasutatakse koos teiste söötadega.

TÄISSÖÖT – segasööt, mis on oma koostiselt piisav päevaratsiooni rahuldamiseks.
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Kasutatud teadusartiklid Illustreeritud
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Leitavus
Sööda ohutuse hea tava juhend
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Autorid
Andres Olt – spetsialiseerunud valdavalt rohusööda kvaliteedi 
uuringutele. Ka söötade ja loomse materjali analüüsimeetodeid; 
söödaproovi võtmise hea tava

Meelis Ots – söödad ja sööda kvaliteet; põllumajandusloomade ja -
lindude söötmine, ainevahetust, söötade seeduvuse hindamise 
meetodid

Marko Kass – keskendunud tööstuste (toiduaine, puuviljakasvatuse, 
jne) kõrvalsaaduste kasutusvõimaluste uurimisele. Söötade seeduvuse
hindamise meetodid (in sacco, in vitro seeduvus, mobile bag technique, 
in vitro gas production jt).
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Märksõnad

Sööt liigub valdavalt globaalselt

Söödad on suur osa tootmiskuludest

Juhtumid kujundavad seadusandlust

Söötmine mõjutab looma tervist

Looma tervis seostub loomse toorme kvaliteediga

Kvaliteedi seos toiteväärtusega

Teadmised vajavad pidavalt täiendamist
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E-post: marko.kass@emu.ee

Tel 731 3412

Maaülikool sotsiaalmeedias:

Juhendmaterjal on valminud 
teadmussiirde pikaajaline 
programm loomakasvatuse 
valdkonnas "Eesti maaelu 
arengukava 2014–2020" raames 
ja seda on finantseeritud Euroopa 
Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD)

Juhendmaterjal on valminud 
Eesti Põllumajandus-
Kaubanduskoda MTÜ tellimusel.


