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PIIMAKVALITEEDIKAVA 
Piima kvaliteedikava eesmärk on viia ellu Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja välja töötatud 

nelja põllumajandussektori põhivaldkonna – piimasektor, teraviljasektor, lihasektor ja 

aiandussektor – ja nendega seotud töötleva tööstuse arengukavas aastateks 2020–2030  „Eesti 

põllumajandus ja toit 2030“ esitatud tegevusi: 

 Tagatakse piima ja piimatoodete kõrge kvaliteet ja ohutus. 

 Töötatakse välja ja juurutatakse toorpiimale ja piimatoodetele EL kvaliteedinõuetest 

kõrgemad kvaliteedistandardid.   

 Võetakse kasutusele piima kuivainet väärtustav piima kokkuostuhinna mudel. 





Sööt – töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, kaasa arvatud lisaained, mis on 

mõeldud loomade söötmiseks. 

Toidulooma söötmiseks kasutatav sööt peab olema ohutu inimese ja looma tervisele. 
(EPN määrus (EÜ) nr 178/2002 art 15; EPN määrus (EÜ) nr 767/2009 art 4 lõiked 1 ja 3, art 6 lg 
1; söödaseadus § 4 lg 
2; põllumajandusministri määrus nr 66) 
Sööt on ohtlik, kui sellel on kahjulik mõju inimese või looma tervisele või kui looma söötmisel 
sellise söödaga pole loomadelt saadavad saadused inimestele ohutud.  

On vaja tagada, et toidu- või söödakäitlemisettevõte, kaasa arvatud importija, suudaks 

identifitseerida vähemalt ettevõtte, kellelt on tarnitud toit, sööt, loom või aine, mis võib toidus 

või söödas sisalduda, et uurimise korral oleks tagatud jälgitavus igal etapil. 
 



ROHKEM EKP!

KINDEL KOOSTIS SOBIVUS 
MÄLETSEJALE 

KESKKONDA 
SÄÄSTEV

KASUMLIKKONTROLLITUD  HIND INNOVATSIOON 



Piima tootmine on viimaste aastate jooksul
erakordselt palju muutunud.

Et toota sööta/piima on vajalik taimekasvatuse ja 
loomakasvatuse koostöö ja arusaam nii põllust kui ka 

loomast.

Kas see on hüüdlause või tegelik mõistmine ?



PÕHISÖÖT ja lisasöödad
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Silo tootmine on alati probleemne… 

Probleemidele on lahendused, kui teatakse põhjust 

Oluline on probleemid lahendada juba silo 
tootmisel...

mitte, et need jõuaks lauta 



Mis on määravaks 

• Silo kvaliteet ja kogus saavad määravaks

• Vatsatöö “efektiivsus” – söödaväärindus

• Täpne söötmine vastavalt toodangu potensiaalile
(mitte ala ega üle söötmine)

• Peab tagama toodangu ja karja tervise ja pikaealisuse

• Majanduslikult tasuv/ pidev monitooring



Kiirem liblikõieliste seeduvus tähendab et selles on suurem
energia potensiaal kõrgetoodanguliste lüpsvale lehmale

võrreldes kõrreliste siloga.
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Punase ristiku osakaalu mõju piima tootmisele

Dewhurst et al 2000



Koresööda oluline  näitaja 

KÕRGE KIU SISALDUS

ADL = ligniin 2 - 6% KA

ADF = ligniin + tselluloos 20 - 35% KA

NDF = ligniin + tselluloos + hemitselluloos 35 - 60% KA



Potentsiaalne koresööda NDF seeduvus
esimesel 100-l lüpsipäeval ≈ 60%

Kokkuvõtteks 

1% NDFD 0,25kg EKP 4%



Eesti silod ja REQ?     



Penn State söödasõelade sõelumiskatse: 
Maisisilo põhine TSR

2-8% 40-50% <20% <40% 



Mis on silos ?

100 000 CFU/g Penicillium

100 000 CFU/g Mucor

100 000 CFU/g A. flavus

20 000 CFU /g Fusarium

Pärmide kolooniaid
2000 CFU /g



Mille poolest erinevad need 
kaks teramaisi



Rohusilo saastumine 

Võimalik mõju piimatootmisele

Võimalik mõju SOM rakkudele



TMR 2021

Võimalik mõju piimatootmisele

Võimalik mõju SOM rakkudele





Kokkuvõtteks

• Parandada :
• Põhisööda seeduvust
• Toitainete ja energia tarbe katmist
• Kuivaine söömust

Saavutamaks :
Rohkem piima/rasva /valku põhisöödast



Tänan 


