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:Dimedium AS aastast 1992

Tegevusalad:

• Söötade ja söödalisandite hulgimüük
• Veterinaarravimite hulgimüük
• Lemmikloomatoitude jae- ja hulgimüük
• Kalasöötade hulgimüük
• Alta Genetics esindaja Eestis
• Tark Farm – innovatiivsed lahendused
• Taimekasvatuses kasutatavate väetiste 

hulgimüük Anfisco sõsarettevõtte kaudu
• Loomakasvatusalase teatmekirjanduse 

kirjastamine

www.dimedium.ee



Dimedium panustab Eesti piimakarjakasvatusse



Dimedium – loomasööda ja söödalisandite 
maaletooja

• 25 aastat kogemust

• Kvaliteedis ei tee järeleandmisi – see tähendab ka 
rasketel aegadel ei „lahjenda“ tooteid odavamate 
toorainetega

• Hinnapositsioonilt keskmisest natuke kõrgemas 
hinnaklassis

• Meie kliendid on väga rahul meie pakutavate 
kaupade ja teenustega



Kuluefektiivsus

Rentaablus

Söödad ja söödalisandid

Tarbija soovib osta hinda mitte kasu

Tarbija soovib saada kasu olenemata hinnast



Kuluefektiivsus on mõõdetav
suurus.

Kuluefektiivsuse eesmärgiks on:
maksimaalne lisandväärtus
minimaalsete kuludega.



Näide 1 kuluefektiivsusest - TÄISPIIMAASENDAJAD

Odav täispiimaasendaja  versus kvaliteetne täispiimaasendaja

Tarbimise eesmärk: hea tervis ja hea juurdekasvuga vasikas 
piimaperioodi lõpuks (90 kg / 1,7 kg KA/päev)

550 g/ ööpäevas 750 g/ ööpäevas

60-65 päeva

50 kg 
piimaasendajat

80-85 päeva

65 kg 
piimaasendajat

Maksimaalne lisandväärtus



Näide 2 kuluefektiivsusest- ENERGIASÖÖDAD

Odav energiasööt versus kvaliteetne energiasööt

Odav                      Kvaliteetne
1-2 energiakandjat-

ebastabiilne veresuhkru 
tase

4 energiakandjat-
stabiilne veresuhkru

tase

Kg hind 1,3 eurot Kg hind 1,7 eurot

500 g/ päevas loom 300 g/ päevas loom

doosi hind 0,65 eurot doosi hind 0,55 eurot

Maksimaalne lisandväärtus

Tarbimise eesmärk: prekursorite juurdelisamine, ketoosi ärahoidm., glükoositase 
veres



Näide 3 kuluefektiivsusest - SILOKINDLUSTUSLISANDID

Odav bioloogiline versus kvaliteetne silolisand

Bioloogiline kindlustuslisand Safesil

Kulu: 1 eur/ tonnile haljasmassile Kulu: 4 eur/ tonnile haljasmassile

1 tonn silo = 25 lehmale päevas 1 tonn silo = 25 lehmale päevas

Piima 25-lt lehmalt  700 kg /päevas Piima 25-lt lehmalt  825 kg /päevas

Päevatoodang rahas 210 eur silo tonni kohta
Päevatoodang rahas 247 eur silo tonni 
kohta

Silolisandiga „võideti„ 3 euri silotonnilt
Silolisandiga maksti 3 euri silotonnilt
enam

Piimas kaotati silotonnilt 37 eurot Piimas võideti silotonnilt 34 eurot

Maksimaalne lisandväärtus

Eesmärk:  Silo hügieen ja kõrge toiteväärtus



:

Toksiinisiduja 1000 kg -350 tonnile 

toksiinidega rohusilole

HIND: 2000-4800 eur/ 1000kg

Seob ebaõigest fermentatsioonist  tekkinud 

silode hallitusseente mükotoksiine veise 

soolestikus.

Silolisand Safesil 1000 L - 350 tonnile 

rohusilole

HIND: 1490 eur/1000 L
Safesiliga tehtud silo ei hallita ega lähe kuumaks. 

Safesil ei korrodeeri masinaid (pH8)

Toksiinisiduja Safesil
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Kuluefektiivsus ei ole 
odavaimad sisendid tootmises

Kuluefektiivsus on tootmise
sisenditest tekkinud 
maksimaalne lisandväärtus



TEADMINE VERSUS USKUMINE

Kas ma usun, et ma tarbin parimat?

Kas ma tean, et ma tarbin parimat?

Kuluefektiivsus



AITÄH 
KAASA MÕTLEMAST!



AITÄH 
KAASA 

MÕTLEMAST!
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