EDUKA PIIMAFARMI OMADUSED
Piimaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2018 seisuga 549 karja ja 82 929
lehma, mis moodustab 96% Eesti lehmadest. Jõudluskontrollialuste
lehmade 2017. aasta keskmine piimatoodang oli 9619 kg. Võrreldes
2016. aastaga on piimatoodang suurenenud 325 kg. 549 karja seas on

väga erineva mõtlemise ja tegutsemisega ettevõtteid. On neid, kes
kasutavad uusimat tehnoloogiat ja lähevad uuendustega kaasa. On neid,
kes

kasutavad

olemasolevaid

vahendeid

suurepäraselt

edukaks

piimatootmiseks. Sõltumata sellest kuidas toodetakse piima on edukate
piimafarmidel teatud ühised tunnused, mis neid kõiki läbivad.
KIRGLIK SUHTUMINE TÖÖSSE JA POSITIIVNE TULEVIKU NÄGEMUS

Kirg ja positiivsus võivad aja jooksul tuhmuda eriti olukorras kus piima
hind on juba pikemat aega tootja jaoks madal. Edukat farmid saavad aru,
et kogu majandus nii ka piimandussektor käitub tsükliliselt. Nad usuvad
et põllumajandus on hea äri ja pakub just neile sellist elustiili, mida nad
tahavad.
PIKA- JA LÜHIAJALISED EESMÄRGID
Edukat juhid arendavad oma strateegiat eelkõige põhinedes oma
väärtustel, oskustel, huvidel, vahenditest ja tuleviku nägemusest lähtuvalt.
Edukat tootjad analüüsivad sektori trende ja teevad selle põhjal
investeeringuid, mis muudavad nende äri veelgi kasumlikumaks.
Lühiajaliselt võtavad edukad juhid vastu otsuseid kiirelt nii kui mingi

võimalus avaneb. Haaravad kohe kinni võimalusest kui mõni teine piima
kokkuostja pakub paremat hinda või kui on võimalik osta parema hinnaga
sööta või seadmeid. Farmi lähedal tuleb müüki maad, mida pakutakse
mõistliku hinnaga siis ei ole aega pikalt mõelda ja planeerida.
VII OMA PLAANID ELLU

Plaanid ei pea olema keerulised, selleks et need oleks edukad. Parem kui
plaan on lihtne, läbi mõeldud ja ellu viidud, kui plaan mis on keeruline ja
istub sahtlis. Mõelda tuleb kindlasti vähemalt 5 aastat ette, kui mitte
rohkem. Üks päev korraga ei ole kindlasti see strateegia, mis pikemas
plaanis aitab edukas olla.
TUGEV ÄRIVÕRGUSTIK

Iga edukas ettevõtte omab häid usaldusväärseid kontakte kellega nõu
pidada, kellega perioodiliselt kohtuda ja arutada mis suunas kogu
põllumajandus sektor liigub. Need kontaktid võivad olla seotud
põllumajandusega aga võivad ulatuda ka kaugemale. Edukuse taga
peitub ka see kui iga aastaselt jälgida protsesse ja jagada oma arvamust
tuleviku suhtes. Edu tagab kui ühineda piimatootjate ühendustega,
kuuluda organisatsioonidesse, kus on veel teisi põllumajandustootjaid,
kes annavad ausat tagasisidet ja vajadusel sõbralikku kriitikat.
LEHMA HEAOLU

Iga lehm on potentsiaalne rahamasin. Piimatootjad peavad võimaldama
igal lehmal jõuda oma maksimum geneetilise potentsiaalini, et eluea

toodang oleks võimalikult suur. Puhtad, kuivad ja ennast mugavalt
tundvad lehmad on enim tootlikud. Edukad farmid peavad kõiki loomi
puhta ja mugaval asemel. Hooned on hästi ventileeritud. Jooturid ja
sõimed on alati puhtad.
Edukad farmid saavad aru, et kinnis lehma haldamine on kriitilise
tähtsusega järgneva laktatsiooni jaoks. Üleminekuperioodi lehmad (kolm
nädalat ennem poegimist ja kuni kuu peale poegimist) on erilised loomad
ja neil on erivajadused. Suurem osa tervise probleeme tekivad just sellel
perioodil. Tasemel piimatootja jälgib neid loomi erilise tähelepanuga ja
võtab rakendusele kohe abinõud, kui peaks ilmneva väiksemgi tervise
halvenemise märk. Selline tegutsemine annab lehmale võimaluse
terveneda ennem kui probleemid jõuavad süveneda, mis võib viia lehma
lõppemiseni. Edukas

piimatootja

on

väljatöötanud

väga

täpsed

ametijuhendid. Iga töötaja peab teadma, mida ja kuna ta teeb. Olgu
selleks asemete puhastamine või poegimisabi andmine. Ainult hästi
koolitatud ja hoolivad töötajad tagavad lehmade heaolu.
TOOTA KÕRGE KVALITEEDIGA SILO

Piimatootmise

alus

on

kvaliteetne

põhisööt.

Tõeliselt

edukat

piimafarmide agronoomid näevad suurt vaeva et toota kõrge kvaliteediga
silo. Hea agronoom teeb suuri jõupingutusi, et sööt oleks võimalikult
ühtlane. Läbi ühtlase põhisööda on söödaratsioon aastaringselt
samasugune ja järske muutusi väga vähe. Kvaliteetne silo ei tohi kindlasti

sisaldada üle normi võihapet, hallitust või mõnda muud vale sööda
varumise tõttu tekkinud ainet. See, mida üks või teine kvaliteetse sööda
all mõtleb tuleb igas farmis paika panna. Mis on need näitajad, mille
põhjal saab öelda, kas rohusilo varumine on õnnestunud või mitte. Nende
näitajate paikapanekuga tuleb kindlasti arvestada nendega, kes seda
rohusilo sööma hakkavad. Õigete järelduste tegemiseks tuleb kaasata
inimesi väljas poolt oma ettevõtet, selleks et saada võimalikult erapooletu
hinnang ja ettepanekud, mida muuta ja parandada.
JÄRJEPIDEV ANDMETE KOGUMINE JA SÄILITAMINE

Tootmisnäitajate ja finants andmete järjepidev analüüs ning nende põhjal
otsuste

tegemine

ühendatuna

on

suuremalt

eesmärkidega

ja

osalt

kindel

eduvõti.

tegevuskava

Tootmisnäitajad
on

kindlateks

teerajajateks suurema kasumi poole. Edukad ettevõtted teevad korra
kuus kokkuvõtte kogutud tootmisnäitajate põhjal ja jälgivad kas nad on
liikunud eesmärgi poole või hoopis kaugenenud sellest. Vähemalt korra
aastas võrdlevad oma tootmisnäitajaid juba seatud eesmärkidega ja
võrdlevad eelmiste perioodidega, et aru saada kuhu on jõutud võrreldes
teiste sama suuruste farmidega võrreldes.
TÖÖ JA VABAAEG

Edukat tootjad saavad aru, et inimestel on elu ka väljapool farmi. Töötajad
soovivad vahel saada ka rutiinsest farmi keskkonnast välja. Selleks on
suurepärased võimalused, kui saata töötaja mõnele korraldatavale

õppepäevale, kus ta saab suhelda oma erialainimestega ja vahetada
kogemusi/muljeid. Mitte vähem oluline on olla mõni aeg farmist eemal ja
natuke värskendada ennast. Edukad farmid saadavad oma töötajad
puhkusele ja mõni kord premeerivad sellega et korraldavad mõned
puhkusepäevad ise neile ära. Tagasi tööle naastes on töötaja puhanud ja
kindlasti palju värskem, indu täis et alustada uuesti oma tööga. Mitte
rahalised lisapreemiad on kindlasti suureks motivaatoriks, et näha elu
väljaspool farmi või isegi oma kodukohta. Reisimine tänapäeval ei ole
enam liiga kulukas ja soe talvepuhkus palmi all tuleb kindlasti töötajale
ainult kasuks. Väga tihti kuuleme kuidas juhid käivad ennast laadimas aga
ka töötajal on vaja ennast laadida, et teha oma tööd väga hästi edasi.
Hea uudis on see, et pole olemas imelist sööta, rohtu, süsti või mõnda
muud suurt saladust eduka piimafarmide juhtimis laual. Enamus tootjaid
saavad rakendada neid tegevusi, millest eespool juttu ja paljud teevadki
seda. Need 8 tegevust ei ole ajamahukad ega suuri rahalisi vahendeid
nõudvad vaid äärmiselt lihtsad ja praktilised. Miks ei võiks sina neid
kasutada, et muuta oma ettevõte veelgi edukamaks?
Agribalt AS on aastatega oma tootevalikusse koondanud maailma

parimad kaubamärgid karjahaldus valdkonnas. AfiMilk on kindlasti üks
edukaim aga ka kõige eesrindlikum tootja, kes pakub kvaliteetse piima
tootmiseks kõike vajalikku. Alustades indlevat lehmade õigeaegsest
avastamisest kuni lehmade automaatne sorteerimine vastavalt ettenähtud

piima näitajate alusel. Võimalik mastiidi kiire avastamine ja kuni kuue
kordne lüps ööpäevas, mis tähendab, et mastiidile saame jaole ennem,
kui see muutub ainult antibiootikumidega ravitavaks. Afimilk karjahaldus
on Eestis kasutusel kahes suuremas farmis juba üle kolme aasta. Võta
meiega kindlasti ühendust ja uuri kuidas saab Afimilk just sinu farmi muuta
EDUKAKS.
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