
LÜPSILEHMA HEAOLU SEOS PI IMANÄITAJATEGA
Piimakarjakasvatus on Eestis olnud pikkade tradit-
sioonidega. Tänapäeval on valdav aastaringne 
vabapidamine kaasaegsetes lautades koos täisrat-
sioonilise segasööda söötmisega,  mis on kasvata-
nud lehmade keskmise piimatoodangu üle 10000 
kg-ni aastas. Karjad muutuvad järjest suuremaks 
tuues endaga kaasa  mitmeid probleeme, mis on 
seotud ka looma heaoluga. Jõudluskontrolli and-
metel on piimaveistel sigimisprobleemide kõrval 
karjast väljamineku põhjusteks valdavalt udara- ja 
jalahaigused ning traumad. Viimased on seotud 
kas otseselt või kaudselt looma heaoluga. Üha 
enam pööratakse tähelepanu lehma karjaspü-
sivusele, mille lahutamatuks osaks on looma 
heaolu.  Järjest enam püütakse loomade heaolu 
parandadaa, sellega suurendatakse ka ettevõtete 
kestlikkust. BioCC OÜ (koostöös EMÜ, Dimediumi 
ja ETKÜga) poolt aastatel 2015 kuni 2019 läbi 
viidud uurimus seadis eesmärgiks leida piimast 
biomarkereid või nende kombinatsioone, mille 
põhjal edaspidi oleks rutiinselt võimalik hinnata 
piimaveiste heaolu ja tervist. See tähendab, et 
millised võiksid olla need näitajad lehmapiimas, 
mis iseloomustaksid kogu karja heaolu ilma loomi 
hindamata.
Heaolu kui distsipliin seab eesmärgiks selle mõõt-
mise, et kaardistada keskkonnast jms teguritest 
tingitud riskid ning seejärel need kõrvaldada või 
vähendada nende mõju. Ühesõnaga, looma 
heaolu on võimalik mõõta teatud objektiivsete 
parameetrite numbrilisel või vaatluslikul hindamis-
el. Antud uurimus jagati kolme etappi, millest 
esimene keskendus rahvusvaheliselt tunnustatud 
veiste heaolu protokolli (The Welfare Quality® 
Assessment Protocol for cattle) kohandamisele 
siinseid piimakarjakasvatuse eripärasid arvesse 
võttes. Tuleks rõhutada, et ühtegi hindamiskriteeri-
umi välja ei jäetud, valdavalt lihtsustati hindamiss-
kaalasid. Sellele järgnes uurimistöö praktiline osa, 
kus eelpool mainitud protokolli alusel hinnati 
aastaringselt 21 farmis piimaveiste heaolu ja 
võrreldi seda erinevate piimakoostise näitajatega. 
Uuringu viimane etapp hõlmas tänase veisekarja 
peamist probleemi ehk longet leidmaks seoseid 
lehma heaolu kriteeriumi ning piimanäitajate 
vahel. 
Kui looma heaolu põhineb viiel vabadusel, siis 
veise heaolu hindamise protokoll järgib nelja 

olulisemat aspekti ehk söötmiskorraldust, 
pidamistingimusi, loomuomast käitumist ning 
looma tervis. 
Esimese puhul hinnatakse söötmiskorraldust 
looma toitumishinde alusel ehk kehavarude muu-
tumist laktatsioonitsükli vältel. Samuti võetakse 
antud aspekti juures arvesse juurdepääsu 
joogiveele (nagu joogiküna pikkus looma kohta) 
ning jootjate puhtust. 
Pidamistingimuste juures hinnatakse mugavust 
lamamisalal, lamamist puhkelatris, looma tagaosa 
puhtust ja termilist mugavust (suvel). 
Loomuomase käitumise juures vaadeldakse kolme 
kriteeriumi. Nn kartlikkuse test väljendab 
inimese-looma suhet, lisaks hinnatakse positiivset 
emotsionaalset seisundit (kehakeelt) ning veiste 
pääsu välitingimustesse. 
Kui muud näitajad on suuresti seotud lüpsilehma-
ga, siis looma tervise hindamisel võetakse arvesse 
ka vasika tervist väljendavaid näitajaid (nt 
suremus). Lehma juures pööratakse tähelepanu 
vigastuste (nt nahavigastused), lonke, kliiniliste 
haiguste esinemisega ja pidamisega seotud 
terviseprobleemide esinemisele. 
Siinjuures tuleb rõhutada, et igat aspekti hinna-
takse eraldi ning selle põhjal koostatakse farmi 
üldhinne. Lisaks numbrilise hinnangule võib 
loomapidamist kategoriseerida skaalal väga hea, 
hea, rahuldav ning kehva looma heaoluga farm. 
Piimaveiste heaolu saab farmis olla hea,  vaid siis 
kui igas hinnatud heaolu aspektis oli kriteeriumi 
koondhinne hea.  Eesmärgiks oli luua protokoll, 
mille kasutamine on jõukohane kõigile, kes puutu-
vad kokku piimakarjakasvatusega. 
Järgnevalt valiti koos ettevõtluspartneritega 21 
erineva suuruse ja pidamistingimuste veisekarja 
üle Eesti, kus hinnati piimaveiste heaolu kord kvar-
talis eelnevalt koostatud heaolu hindamise 
protokolli järgi. Kogu uuringu raames hindasid 
farme kaks isikut, et vähendada subjektiivsust 
farmide ja aastaaegade lõikes. Lisaks heaolu-
alasele küsitlusele ja farmi hindamistele koguti 
igakuiselt uuringusse kaasatud farmidest 
tankipiimaproovid määramaks põhinäitajad  ning 
piima rasvhappeline profiil ja laapumisnäitajad. 
Iga uuritud heaolu näitaja põhjal leitud skoori 
alusel pandi kokku pingeread, mille alusel koostati 
farmide heaolu paremusjärjestus perioodide 

lõikes. Selle põhjal selgus, et farmi heaolu hinnan-
gu ja lüpsilehmade arvu vahel olulist seost ei 
olnud.  Samuti ei leitud tugevat seost keskmise 
piimatoodangu ning farmi heaolu koondhinde 
vahel. Vaadates farmide heaolu koondhinnete 
tulemust, selgus, et heaolu paremusjärjestust 
mõjutasid oluliselt näitajad nagu vasikate suremus, 
kartlikkusse hinne (inimese ja looma vaheline 
suhe), kvalitatiivne käitumine (kehakeel), lehma 
kokkupuude piiretega tõusmisel, lonke skoor, 
looma puhtus ja tagakeha vigastused. Kehva 
heaoluga farmides oli ligi 30% rohkem antibiooti-
kumide ravijuhtusid võrreldes hea looma heaoluga 
farmides. Üksikuid heaolu kriteeriumeid vaadeldes 
selgus, et näiteks lonke skoor on tugevas seoses 
vasikate suremuse, surnult sündide, lehma kartlik-
kuse ja asemelt püsti tõusmisele kuluva ajaga. 
Samas, surnult sündide arv on korrelatsioonis kval-
itatiivse ja agonistliku käitumise, lehma toitu-
mushinde, jalahügieeni ja –vigastustega. Viimane 
viitab sellele, et hinnatavad kriteeriumid on oma-
vahel seoses. Kui esineb rohkem jalavigastusi, 
mõjutab see toitumust (väiksem söömus), ja toob 
kaasa suurema vasikate suremuse. Ühesõnaga, kui 
vasika kaotus on farmile märkimisväärne majan-
duslik kahju, siis peab otsima probleemide allikaid 
kaugemalt.
Piimanäitajate ja heaolu kriteeriumite vahel nii ühe-
seid seoseid ei leitud. Põhjuseks on asjaolu, et 
tegemist oli tankipiima proovidega. Samas kõige 
olulisem seos leiti piima β-hüdroksüvõihappe 
sisalduse ning lehma toitumuse, jalgade puhtuse 
ja vigastuste vahel. Täna kasutatakse jõudluskon-
trollis piima β-hüdroksüvõihappe sisalduset 
poegimisjärgsel perioodil lüpsilehmade subkli-
inilise ketoosi avastamiseks. Eelnevale lisaks tuleks 
rõhutada jalavigastuste seost piima laapumisaja 
ning piima kaaliumi- ja rauasisaldusega. Küll tuleb 
nimetatud seoseid järgmistes uuringustes täpse-
malt selgitada.
Teadupoolest on siinsetes veisekarjades üheks 
peamiseks murekohaks lonke sage esinemine. 
Sestap keskendus uuringu kolmas alateema 
lehmade lonke ja piima koostise vaheliste seoste 
leidmiseks. Varasem kirjandus rõhutab lonke esin-
emisega kaasnevat söömuse ja vee tarbimise 
vähenemist, millega kaasneb toitumuse langus. 
Lisaks põhjustab longe lehmale stressi ja valu, mis 
on heaolu seisukohast olulised aspektid. Uurin-
gust selgus, et tervete lehmade keskmine piima-

toodang oli suurem võrreldes lonkavatega. Samuti 
täheldati tervetel lehmadel suurem rasva- ning 
valgutoodang. Seega on lonkel oluline majandus-
lik mõju piimakarja jõudlusele. Siinjuures tasub ära 
märkida, et tervete lehmade toitumushinne on 
optimaalsem, seega on neil väiksem oht ainevahe-
tushaiguste esinemisele, neil on parem sigivus 
ning nende lüpsikiirus on mõnevõrra parem. Kogu-
tud individuaalsete piimaproovide analüüsimisel 
selgus, et lonkega lehmade piimarasva mõnevõrra 
suurem vatsamikroobide poolt sünteesitud 
hargnenud ahelaga rasvhapete ja oomega 3 
rasvhapete sisaldus ning madalam udaras (de 
novo) sünteesitud rasvhapete sisaldus võis olla 
põhjustatud sellest, et võrreldes tervete lehmade-
ga jõuavad lonkajad söödaalani hiljem ja täisratsio-
onilisest segasöödast on selleks ajaks tervete 
lehmade poolt osa jõusöödast välja sorteeritud. 
Seega antud katse lubab järeldada, et senisest 
enam tuleks siinsetes veisekarjades pöörata 
tähelepanu lonke avastamisele, ennetamisele ja 
ravile, kuna terve lehm on produktiivsem ja piima-
jõudlus parem. 
Looma heaolu on kontseptsioon, mis hõlmab 
piimakarjakasvatuse oluisemaid tahkusid nagu 
pidamine, söötmiskorraldus, tervisnäitajad jms. 
Regulaarne karja heaolu hindamine võimaldab 
vähendada riske, mis omavad olulist mõju loomap-
idamise majanduslikule jätkusuutlikkusele. Käe-
solev uuring näitas, et mitme heaolu kriteeriumi 
puhul on tugev seos piimajõudlust kirjeldavate 
näitajatega.
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