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Tänase päeva küsimused

• Kui suures ulatuses erineb Eesti piimafarmide 

kasumlikkus?

• Millist osa mängivad selles söödakulud?

• Kuidas karja söötmise tulemuslikkust mõõta?

• Mida saame mõõta, seda saame ka juhtida



Projekt ja andmed

• Tulemusmõõdikute süsteemi rakendamine teadlikuma otsustusprotsessi 
juurutamiseks ning tootmise efektiivsuse tõstmiseks piimatootmisettevõtetes
(Agroinfo)

• Koostööprojekt ETKÜ, piimatootjate ning EMÜ majandus- ja 
sotsiaalinstituudi vahel

• Rahastab PRIA MAK meetmest 6.2.

• Eesmärgiks on leida sobivad tulemusmõõdikud kogu piimatootmise 
protsessi kirjeldamiseks, et lihtsustada ettevõtte juhtimist

• Kogume erinevaid andmeid ettevõtetest ja EPJ-st igakuiselt, arvutame 
mõõdikud ja anname ettevõtetele jooksvat tagasisidet

• Alates käesolevast aastast tegeleb EMÜ ka põhjalikuma analüüsiga, sest on 
kogunenud piisav andmemaht

• Hetkel osaleb 23 ettevõtet, esindades ca 20% Eesti piimatoodangust

• Tänase arutelu aluseks on andmed 2017. jaanuarist kuni 2018. septembrini 
(21 kuud)



Kasumlikkuse erinevused farmide vahel –

tootmiskasum(piima müügihinna ja 

tootmisomahinna vahe)



Piima hind (mediaan)



Lüpsikarja söödakulu tähtsus piima

tootmisomahinnas
• Keskmine(mediaan) 

tootmisomahind: 300

eur/tonn

• Lüpsikarja söödakulu: 

127 eur/tonn

• 42% kogu 

tootmisomahinnast



Söötmise efektiivsuse mõõdikud

• Söödakulu t / kg piima kohta (nt 100 eur / tonn või 0.10 eur/kg)
Arusaadav, lihtne arvutada, hea võrrelda piima hinna ja omahinnaga

Ei ütle midagi tulude kohta

• Lisasööda kogus t / kg piima tootmiseks (nt 400 g / kg)
Arusaadav, lihtne, ei sõltu hindade kõikumisest, ei sisalda põhisööta

Ei ütle midagi tulude ega rahalise tulemi kohta

• Jääktulu (piima käive – lisasööda kulu) söötmispäevas (nt 6 eur/päevas)
Arvestab tulusid ja kulusid, ei sisalda põhisööta (mille arvestus pole sageli 
objektiivne)

Sõltub oluliselt piimahinnast

• Söödaväärindamise efektiivsus (kui palju standardiseeritud piima 
toodetakse ühe ühiku sööda kuivaine kohta) nt 1.5

Objektiivne, arvestab mitmeid bioloogilisi tegureid, hästi võrreldav

Eeldab väga head kuivaine arvestust, ei sisalda rahalist komponenti



Silo toiteväärtuse rahaline tähendus
1 GJ (1000 MJ) metaboliseeruva energia maksumus erinevatest 

allikatest

Silo omahind 30 €/ märg tonn

Silo energiasisaldus Silo kuivaine

ME/MJ 20% 30% 35%

8 18.8 12.5 10.7

9.5 15.8 10.5 9.0

10.5 14.3* 9.5 8.2

Oder 170 €/märg tonn 16.5

Mais 220 €/märg tonn 17.9

*) Väga hea toiteväärtuse, kuid nii madala kuivainega silo tootmine on reeglina tingitud väga 

vihmastest ilmaoludest, mitte teadlikust otsusest toota märga silo



Probleem: põhisööda tegelik kulu



Lisasööda kulu tonni piima tootmiseks 

ja piimatoodang



Piima jääktulu: piima müügikäive – lisasööda kulu 

lüpsikarja söötmispäevas
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Jääktulu erinevused farmide vahel



Jääktulu ja tootmiskasum (piima hind -

piima tootmisomahind)

• Jääktulu 

erinevus 

selgitab 2/3

tootmiskasumi 

erinevusest (p-

väärtus < 0.01)



Piima hind seletab 1/3 jääktulu 

erinevusest



Mõned muud faktorid, mis söötmise 

efektiivsust oluliselt mõjutavad

• Mastiit: kõrge SRA (üle 250) -> 2-6 kg vähem 

piima päevas (söödakulu sama!)

• Karja väljaminek: 1. laktatsiooni lehmade 

söödaväärindus on madalam

– Kui lehm 2. laktatsiooni ei jõuagi, siis ta ettevõttele 

kasumit ei tooda

– Hea mõõdik: 1. laktatsiooni lehmade osakaal karjas 

ehk karjaasenduse määr

• (ei toimi laienevate farmide osas)



In God we trust, all others – show data!

Tänan tähelepanu eest!


