LAUDAEHITUS

Moodsad lüpsilaudad mida toob tulevik?
Moodne lüpsilaut ühendab lehma heaolu – lehmale loomuomase keskkonna – tõhusa töökeskkonnaga
töötajatele. Lehma heaolu tähendab, et samamoodi nagu tippsportlane, vajab suure jõudlusega lehm
kogu ööpäeva optimaalseid tootmistingimusi.
diplomeeritud põllumajandusinsener Christiane Brandes, InnovationsTeam

S

uure piimajõudluse saavutamiseks
peab täielikult keskenduma lehma
vajadustele keskkonna suhtes. See
tähendab,
et
nii
lüpsilehmade
füsioloogilised kui ka käitumuslikud
vajadused peavad piimakarjakasvatajal
alati meeles olema ja kujunema jõudluse
suurendamisel võtmesõnaks. Neid vajadusi
ei ole niisama lihtne mõõta, sest lehma
heaolu koosneb mitmest valdkonnast, mis
osaliselt üksteisest sõltuvad.

Varud kasutusele võtta
Kui ei soovita riskida jõudluse
vähenemisega, siis ei tohi piirata
loomulikke tegevusi lehma päevakavas,
nagu söömine, joomine, jalutamine,
lamamine ja mäletsemine (vt ka joonis
1). Varem ei peetud seda tõsiasja karja
pidamisviisi ja majandamise ning
lautade ehitamise üle otsustades piisavalt
järjekindlalt silmas ja sellega jäeti lehm
sõna otseses mõttes ilma võimalusest

toota suuri piimakoguseid. Sealjuures
piisab jõudlust soodustava keskkonna
loomiseks teinekord vaid väikestest
muudatustest, mis lehma heaks lauda
sisustuses või -ruumis tehakse.
Kogemused näitavad tohutuid varusid,
mida saab lehma heaolu parandavates
karjades kasutusele võtta, ja on samal
ajal piisavaks tõendiks, et lehma heaolu
maksimeerimata ei saavutata suurt.
jõudlust. Lehma heaolul on üldjuhtimise
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Joonis 1. Piimalehma ajakava
(24 tundi)

Need lehmad on puhkelatrid hästi omaks võtnud ja näitavad pikki (produktiivseid!) lamamisaegu.

tähtis roll ja see mõjutab eelkõige
alltoodud kolme valdkonda, mis
määravad lehma igapäevase elurütmi:
1. kuivad,
pehmed
ja
mugavad
puhkelatrid;
2. värske õhk ja madal laudatemperatuur;
3. lihtne ja vaba sööda ja vee tarbimine.

Miks peaksid lehmad palju lamama
Lehmad on kariloomad ning vaade
aasal
karjas
puhkavatest
ja
mäletsevatest
loomadest
tuttav.
Karjamaal näeb lehmade loomulikku
käitumist kõige selgemini. Hea
laudaplaneerija ülesanne on kanda see
käitumine
üle
laudaruumi.
Kui
puhkelatrid on piisavalt mugavad,
lamavad lehmad kuni 14 tundi
ööpäevas. Arvukad uuringud näitavad,
et kui lehmad peavad lamama betoonil
või kõval pinnal, võib lamamise kestus
lüheneda kuue tunnini. Teisiti öeldes on
„seisvad lehmad” vähem produktiivsed
kui „lamavad lehmad”. Lühenenud

lamamisajad pidurdavad tootmist, s.t
vähendavad majanduslikku kasu. On
suur hulk tegureid, mis soodustavad
lamavate lehmade jõudlust.
• Intensiivsem sülje süntees. Rohke
sülje tootmine vähendab loomulikul
teel vatsa pH-d ja võimaldab suure
energiaväärtusega, kuid minimaalse
kiudainesisaldusega toiduratsioone
tõhusalt ära kasutada. Stabiilne vatsa
pH hoiab ära klassikalisi nn suure
jõudluse haigusi, nagu subkliiniline
vatsaatsidoos
või
laminiit
(sõranahapõletik).
• Suurenenud verevool läbi udara.
Inglise uuringud näitavad lamavatel
lehmadel
seisvate
lehmadega
võrreldes u 1 l/min tugevamat
verevoolu läbi udara. Tulemuseks on
ligi 8% kiirem piima süntees.
• Sõrgade ja liigeste vabanemine
lehma
kehakaalust
tulenevast
koormusest. Kui lehm lamab oma
latris, kuivavad sõrad korralikult ja
nende sarvkest tugevneb.
Mille järgi saab aru, kas lehmad
võtavad puhkelatrid hästi omaks ja
lamavad 12–14 tundi päevas latrites või

Puhkamine: 14 tundi
Muu tegevus: 2,75 tundi

Söömine: 6,25 tundi
Lüpsmine: 1 tund

on lamamisajad optimaalsest lühemad?
Hea loomavaatlus kuulub karja
majandamise juurde, sest lehmad
„räägivad” meiega.
• Soovituslik lamamisnäitaja on üle
80%.
Et
lamamisnäitajat
ja
puhkelatrite omaksvõttu mõõta,
lugege karja puhkeajal kõik lamavad
lehmad kokku. Lehmad, kes on
ainult esijalgadega latris, lähevad
kirja seisvatena.
• Kui lehmad otsivad oma puhkelatri
üles, tahavad nad pikali heita. Pärast
latrisse astumist peaks järgnema
võrdlemisi kiire pikaliheitmine: 85%
lehmadest peaks hiljemalt viie
minuti möödudes lamama.
• Turses
või
kriimustatud
hüppeliigeseid võiks olla näha alla
5% lehmadest. Tehke ise nn
põlvekatse: laskuge 20 cm kõrguselt
põlvili ja selgitage välja, kas
puhkelatter
on
lehmale
pikaliheitmiseks piisavalt pehme.
Lehmad
peaksid
lamama
puhkelatrites rahulikult kükakil, esija
tagajalgu
sagedasti
välja
sirutamata.
• Kas
paljud
lehmad
seisavad
puhkelatrites pea kummargil ja
löövad kaela vastu turjatõket või on
nende tagajalad endiselt väljaspool
latrit? Sellisel juhul asub turjatõke
liiga kaugel taga ning seda tuleks
ettepoole lükata.
Kui kõrvalekalded karja soovitud
lamamiskäitumisest on kindlaks tehtud,
tuleks analüüsida segavaid tegureid
lauda sisustuses ja need kõrvaldada.
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Moodne tehnika lehmalaudas ei pea olema mitte ainult hinna poolest konkurentsivõimeline, vaid
eelkõige robustne, nutikas ja töökindel.

Rohkem õhku annab rohkem piima
Laudahoonete ventileerimise käigus
peab soe niiske õhk pidevalt asenduma
kuiva külma õhuga. See aitab
optimeerida sööda tarbimist, hoida
asemed ja vahekäigud kuivadena ning
loomad tervetena. Õhk peab vahetuma
olenemata välistemperatuurist või
ilmastikuoludest. Isegi kui väljas on
torm ja sajab lund, peab piisavalt
värsket õhku sisenema ja kasutatud
õhku väljuma, et tagada minimaalsed
ventilatsioonimäärad. Talvel peab
toimuma vähemalt neli täielikku
õhuvahetust tunnis, s.t iga 15 minuti
järel on laudaõhk täiesti vahetunud.
See õnnestub ainult juhul, kui ka talvel
ei
suleta
laudaräästaid
kunagi
täielikult.
Suvel on olukord keerulisem.
Eesmärk on 60–100 õhuvahetust tunnis,
s.t õhk peaks vahetuma iga minuti järel.
Kuna stabiilsus on suure jõudlusega
lehma edu võti, siis saab laudaehituse
proovikiviks lehmale 365 päeva aastas
optimaalse keskkonna pakkumine, seda
kõikuva temperatuuri, õhuniiskuse ja
tuulekiiruse juures. Kliimajuhitavad

kardinasüsteemid või lükandkardinad
külje- ja viiluseintes kohanevad
automaatselt
keskkonnaga
ning
võimaldavad laudakliimat aktiivselt
juhtida. Reguleeritavate kardinate abil
saab suvel lauda varikatuseks muuta ja
talvel tavapärasel viisil sulgeda.
Laudakliima aktiivne juhtimine on
võimalik tänu õhu juurdevoolule.
Lauda
avatust
reguleerivad
termostaadid
ning
vihmaja
tuulesensorid võtavad selle ülesande
enda
kanda
ning
vabastavad
käsitsitööst.
Suvise
kõrge
välistemperatuuri ja mõnel juhul
vähese õhuvoolu korral saab jõudluse
kahanemist vältida vaid sel viisil, et
lehmi ei viida otsese päikesevalguse
kätte ja neid jahutatakse regulaarselt.
Heleda
kattega
läbipaistmatute
plaatidega kaetud katused pakuvad
lehmale sobivat varjualust. Valgus
langeb tubli 4 m kõrgetest küljeseintest
sisse, samal ajal voolab sisse õhk.
Laudaruumi
võimalikult
hea
ventilatsiooni ja lehmade jahutamise
eelduseks on laudahoone enda teostus.
Lauda tuult püüdev pind peaks olema
võimalikult
suur.
Ventilatsioonisüsteemi edu tagab kõrgete räästaste,
avatud harja ja madalate ripptaladega
lauda ehitamine avatud mäeseljale
valitseva
tuulesuuna
järgi.
Kokkuvõtvalt: rohkem õhku = rohkem
piima! Kliima mängib 12 000 l lüpsva
lehma kasvatamisel kandvat rolli. Kui
õhk on jahe ja kuiv, söövad lehmad
rohkem ja annavad rohkem piima.
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Alati lihtne ja vaba sööda
tarbimine
Tarbitud kuivsööda kogus määrab
piimajõudluse ja piimakarjakasvatuse
kasumi või kahjumi. Kõigil lehma
heaolu puudutavatel ideedel, nagu pikk
lamamine puhkelatris või värske õhk
laudas, on ainult üks eesmärk –
maksimeerida lehmade kuivsööda
tarbimist. Iga lisasuutäis sööta, mis
lehm tarbib, tähendab täiendavat piima
sünteesi. USA uuringud näitavad, et
suure jõudlusega lehmad söövad u 12
korda päevas ja vajavad selleks
keskmiselt u 25 minutit. Lehm seisab
iga päev viis tundi söödalava ääres,
mistõttu on söödaplatsi kujundamisel
ning viimseni läbimõeldud söötmisel
väga tähtis roll söödatarbimise
maksimeerimisel. Igal lehmal on peale
oma aseme vaja ka oma söögikohta.
Ülerahvastatus ei too kunagi kaasa
suurt
piimajõudlust.
Esimeses
laktatsioonis mullikad ja lehmad kuni
150. laktatsioonipäevani vajavad 75
cm
laiust
söögikohta,
hiljem

piisab ka 50 cm alast. Sellest
arvutusest tuleb lahutada käigud,
söödalava otsad ja pimedad nurgad
tugede taga. Mitte ainult söödalava ise,
vaid ka selle juurde viivate käikude
kujundamine määravad, kas lehm
tarbib maksimaalse koguse sööta.
Vaheja
söödakäikude
projekteerimisel
on
eriti
tähtis
arvestada lehmade selgelt domineeriva
käitumisega
üksteise
suhtes.
Kuuerealises
keskel
asetseva
söödalavaga vabapidamisega laudas
jääb alati ⅔ karjast käikude tõttu
söödast eemale. Need käigud ei tohi
osutuda pudelikaelaks. Vähemalt 3 m
laiused
vahekäigud
võimaldavad
loomadel
pingevabalt
kohtuda.
Söödakäigu laiused alates 4 m on
osutunud
äärmiselt
jõudlustsoodustavaks. Seal võivad söödalava
ääres seisvate lehmade taga kohtuda
kaks vaba söögikohta otsivat looma.
Kõik vahe- ja söödakäigud peavad
tingimata libisemiskindlad olema, et
liikuvaid lehmi tasakaalust mitte välja
viia.

Suurem töötõhusus
Peale
lehma
heaolu
määrab
piimatootmise edukuse ka töötõhusus,
mistõttu on kasvavate karjadega
ettevõtetes karja majandamist toetaval
teabel oluline roll. Üksikute loomade
paremaks
jälgimiseks
on
eriti
kasulikud märkmed, mis tehakse
lüpsmise ajal lüpsiplatsil või lehma
käitumise kohta laudas. Kui kogutud
teavet kasutatakse ennetusmeetmete
kohaldamisel, on tegemist väärtuslike
abivahenditega
suurte
karjade
majandamiseks.
Lüpsi
muutmine
osaliselt
automatiseerituks on ilmselge. Juba
praegu võib lihtsamaid tööülesandeid
osaliselt masinatele usaldada, nt nisade
järeldesinfitseerimise lüpsi lõpus. Üha
kiiremate robotkätega on võimalik teha
lüpsi
juurde
kuuluvaid
täpsust
nõudvaid üksluiseid töid. Aga enne kui
suurte lüpsiplatside või -karussellide
töötajatest täielikult loobuda saab,
tuleb automaatsüsteeme veel kindlasti
mõned aastad edasi arendada. Siis
konkureerite
ettevõtetega,
mis
realiseerivad
oma
töötajatega
piimatoodangut hinnaga u 1–2
senti/kg.
Sama
kehtib
ka
automatiseeritud söötmissüsteemide
kohta, mille arendamine alles algab.
Robotite kasutamise üle valdkondades,
millega varem tegeles laudapersonal,
tuleb otsustada muidugi igal ettevõttel
endal. Küsimus pole mitte ainult
planeeritud karja suuruses, vaid selles,
milliste
kuludega
suudab
palgatöölistega ettevõte oma toodangut
müüa. Praegu ei määra tehnika
kasutamist
mitte
ainult
hinna
konkurentsivõime,
vaid
tehnika
robustsus, nutikus ja töökindlus. Rutiin
ja usaldusväärsus on lehmade jõudluse
kasvatamiseks hädavajalikud. See
kehtib nii inimese kui ka masina kohta!

KONTAKT
diplomeeritud põllumajandusinsener Christiane Brandes

InnovationsTeam
Telefon: 038 7583 6650
Faks:
038 7583 6659
Brandes@innovationsteam.com
www.innovationsteam.com
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