See, kes ehitab olemasolevat lauta ümber, ei saa sageli jalutusala ega ühenduskäikude optimaalsetest mõõtmetest kinni pidada. Poleks vajagi, kui
puhkelatrid ehitatakse piisavalt suured, et ka täiskasvanud lehmad nendesse täielikult mahuvad. Märkus: pildil olevad latrid on liiga väiksed!

Ruumi juurde!
Viimaste aastate edu tõuaretuses on andnud meile suured lehmad. Lehmalautade puhul peab
seda asjaolu arvesse võtma. Siin on USA-s laudaehitusseminaril antud näpunäiteid laudaplaani
projekteerimiseks nii uus- kui ümberehitistes.

Dr Nigel Cook,
Wisconsini
Madisoni
ülikool

iimase 25 aasta jooksul on piimalehmade kehakaal üle 20% tõusnud. Samal ajal on nad
kasvanud 11 cm ehk 8% võrra suuremaks. See
tähendab, et nad vajavad laudas rohkem ruumi. Et
mitte takistada loomulikku liikumist pikali heitmisel ja
püsti tõusmisel, on piisavalt ruumi vaja eelkõige pea
piirkonnas (vähemalt 80 cm). Kui lehmad ei taha eriti
pikali visata, ähvardavad tagasilöögid toodangus ja
tervises! Lamamisaeg peaks olema vähemalt kümme tundi päevas, veel parem 12–14 tundi (joonis 1).
Selleks peavad aga olema sobivad ehituslikud
tingimused, ka vanades lautades. Ümberehitistele
kehtivad samad nõuded nagu uusehitistele. Lehma
heaolu ei ole nõiakunst, vaid koosneb mitmest lihtsast osast: piisavalt laiad puhkelatrid, jalutusalad,
ühenduskäigud, söödaplatsid; vee hea kättesaadavus ja lauda ületäitumuse vältimine.

1. Lehma ideaalne päevaplaan

Graafika: Orb
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Lehm peaks
puhkelatris
mööda saatma
12–14 tundi
päevas. Lahutades sellest
muu tegevuse,
jääb lüpsiks
maksimaalselt
kolm tundi.

Lauda võib planeerida kahe- või kolmerealisena (joonis 2). Kaherealised laudad sobivad
lüpsma tulnud lehmade ja erivajadustega lehma1

de pidamiseks, kolmerealistesse võib mahutada
tiined lehmad. Ka kolmerealises laudas on oluline, et igale lehmale oleks söödaplatsil 68 cm
ruumi. Kui lauda ületäitumuse protsent on 20,
kahaneks söödaplatsi laius 38 cm-ni, 40% ületäitumuse korral juba kõigest 33 cm-ni. See tekitab söödaplatsi ääres konkurentsiolukorra, milles madalama staatusega lehm jääb kaotajaks.
Tema sööda tarbimine väheneb. Ületäitumus on
puhas stress!
Näpunäide: lüpsma tulnud lehmade puhkelatrid
võib paigutada nii, et loomade sabad on vastakuti.
Vähemalt esimeses reas saab pilku peale visates
lehmade tagapooli vooluste suhtes kontrollida.
Pead vastakuti asetuse korral on mullikad kehvemas seisus, kui nad peavad kõrgema staatusega
lehma vastas maha heitma.

Asemed tuleb kohandada kehakaaluga
Lehmade kehakaal varieerub olenevalt tootmisperioodist. Mullikad ei ole veel täis kasvanud, tiinuse lõppfaasis olevad vanemad lehmad on märksa
pikemad ja laiemad. Kõigile lehmadele sobivate
asemete mõõtmine on igale laudaplaneerijale paras
proovikivi. Siin võib lähtuda kehakaalust: 500-kilose elusmassiga lehm vajab 4,2 m2 allapanuga aset.
Kui aga kaal näitab 815 kg, on kohe vaja 11,0 m2
ruumi.
Ka täiskasvanud suur lehm peab puhkelatrisse
mahtuma, ilma et puusakondid või jalad ulatuksid
naaberasemetele. Selleks peavad puhkelatrid olema tavapärasest tunduvalt pikemad (2,50 asemel
3 m) ja laiemad (1,15–1,20 asemel 1,27 m). Täiskasvanud lehm on u 2,40 m pikk! Edasine eelis:
laiades puhkelatrites suureneb automaatselt ka iga
lehma käsutuses olev söödaplats. 31 aset, igaüks
neist 1,22 m lai, tagavad igale lehmale söödalava
ääres 74 cm laiuse ruumi.

Laiad latrid ≠ räpased latrid
Puhta aseme vaenlane on viltu lamav lehm,
kelle väljaheited ja uriin ei voola mitte tahapoole,
vaid asemele. Kuidas käib see kokku nõudega
üha laiemaid puhkelatreid ehitada? Väga lihtsalt: lehmad lamavad latris viltu ainult siis, kui
selle laius ja pikkus pole kooskõlas. Siin mängib olulist rolli vaba ruum pea piirkonnas. Madalama staatusega piimalehm ei heida kunagi
rahulikult maha, kui kõrgema staatusega lehm
lamab ainult sentimeetri kaugusel tema vastas.
Seetõttu on piisavalt ruumi pea jaoks väga tähtis
(joonis 3, lk 70).
Seinaäärsete latrite puhul võib vajaduse korral
välisseina avada ja ehitada toestatud varikatuse, et
lehmadel oleks eespool rohkem ruumi.

2. Kahe- ja kolmerealiste lautade parameetrid (ilma ületäitumuseta)
Parameeter
Laius

Kaherealine

Kolmerealine

12–13 m

15

Söödaplatsi laius lehma
kohta cm

68–73

45

Suhtelised kulud aseme
kohta %

100

80

Loomaga ümberkäimine

Suuremale osale loomadest jätkub söödalavapiirde ääres ruumi

Söödaplatsi piiratud laiuse tõttu ei jätku kõigile
loomadele söödalavapiirde ääres piisavalt ruumi

Suhteline jalutusala
lehma kohta %

100

20% väiksem jalutusala

Suhteline ventilatsiooni
määr suvel lehma kohta
%

100

63

Suhteline joogiplats
lehma kohta % (jooturid
ainult ühenduskäikudes)

100

40% väiksem joogiplats

Erivajadustega, poegivatele, lüpsma tulnud,
ahtratele lehmadele

Varastele kinnislehmadele, laktatsiooni lõpetavatele ja tiinetele lehmadele

Sobib kõige paremini

Just tundlikud loomad, näiteks lüpsma tulijad, vajavad palju ruumi ja stressivaba
keskkonda. Nendele on ühe- või kaherealine laut ideaalne.

Latripiirded määravad suuna, kuidas lehm pikali
heidab. Peale selle sõltub neist, kas lehm saab väljasirutatult lamada või mitte.
Lehmi saab sundida latrites otse lamama,
ehitades need liiga kitsastena. Paremini – ja lehmale loomuomasemalt – saab loomi mõjutada
siiski latri disaini abil. Latripiirde kõverus peaks
asuma 50–55 cm rinnatislaudise taga (joonis 6).
Lehmad keeravad end kergesti viltu, kui latripiirde ja puhkelatri pinna vahel on liiga vähe ruumi
(nagu suurel pildil vasakul). Nt painutatud jalga ei
saa nii kiiresti jälle välja sirutada. Seetõttu peaks
latripiirde alumise pulga ja allapanu vahele jääma
u 30 cm vaba ruumi. Üldjuhul on läikivad pulgad
halb märk, sest annavad tunnistust pidevast
hõõrdekontaktist.

LÜHIDALT
 Lüpsilehmad on kasvanud viimastel aastatel oluliselt suuremaks. Selleks, et saavutada
võimalikult paljude loomade optimaalne lamamisaeg 12–14 tundi, tuleks eelkõige kohandada puhkelatrite suurust.
 Nigel Cook (Wisconsini Madisoni ülikool)
soovitab pikemaid (3 m üksiklatter, 5,40 m topeltlatter) ja laiemaid (1,27 m) puhkelatreid.
 Tähtis on piisavalt vaba ruumi pea piirkonnas: nii heidavad lehmad latrites otse pikali.
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3. Puhkelatrid: ruum pea piirkonnas otsustab

4. Jalutusala laius ümber- ja uusehitises
Jalutusala tüüp

Soovituslik jalutusala laius
Ümberehitis

Uusehitise
miinimum

Optimaalne

Jalutusala puhkelatrite vahel

2,7 m

3m

3,7 m

Jalutusala söödalava ääres

3,5 m

3,7 m

4m

Jalutusala puhkelatrite ja söödalava
vahel

3,7 m

4m

4,3 m

Nii ei saa nn bosslehmad mullikaid nurka suruda.
Lehmad heidavad ka laiades ja
pikkades latrites
otse pikali, kui
nad saavad hoida
pea piirkonnas
piisavat vahemaad
kõrgema staatusega lehmaga.
Seepärast on
parim variant c –
ainult siin lamavad
lehmad otse!

Ruumi juurde kokkupõrgete vältimiseks

Parimal juhul peaksid latripiirded olema korduvalt reguleeritavad, sest nii saab iga paari aasta järel tõuaretuse tulemustega arvestada. Nt Norbco
latripiirded kinnitatakse kahe siiniga, mille abil saab
laiust reguleerida.
Kinnis- ja lüpsma tulnud lehmade kõrval vajavad palju lamamisruumi ka haiged piimalehmad, et
end rahus välja puhata. Laatsaretis peaks seetõttu
olema ruumi vähemalt 2,5–3%-le karjast. Ideaalis
on lehma kasutuses nii 10 m2 ala (e puhkelatter)
kui ka 76 cm laiune söödaplats. Nakkusohu tõttu
ei tohiks ülejäänud kari kasutada samu jootureid;
laatsaret peaks asuma sõnnikurenni lõpus.

Madalama staatusega loomad peavad vältima kokkupõrkeid nn bosslehmadega, kui nad
tahavad sööda- või joogiplatse kasutada. Seetõttu peavad jalutusalad piisavalt ruumikad olema.
Ka siin kehtib tõsiasi, et lehmad on suuremad ja
seega on vaja laiemaid jalutusalasid kui 20 aastat
tagasi. Need võiksid olla juba neli meetrit laiad.
Üheprotsendiline kalle kergendab laudapõranda
puhastamist (joonis 4).
Sama käib ühenduskäikude kohta. Soovituslikus laiused on järgmised: 4,6 m, kui ühenduskäigus asub jootur, 3,7 m jooturita ühenduskäikude
puhul. Kui jootur asub (topelt)ühenduskäigu keskel,
peaks käik olema vähemalt 8 m lai.
Üleminekuperioodi laudas on ette nähtud ühenduskäik iga 12–15 puhkelatri kohta. Saksamaa liidumaades kehtivad lüpsilehmadele erinevad nõuded, tavaliselt on ühenduskäik iga 18–20 puhkelatri
kohta. Selleks, et iga lehm saaks piisavalt vett tarbida, peab olema vähemalt kaks jooturit iga rühma
kohta ja 9 cm jooturit iga lehma kohta. Jooturi ülemine serv on õigel kõrgusel, kui see asub 60–80 cm
põrandast (53–73 cm jersey tõu puhul).

Lüpsiplatsid ja rühmasuurused peavad klappima.

INFO
Näiteid optimeeritud
lehma heaolu kohta
www.elite-magazin.de/
eliteplus

Lehm peaks igal lüpsiajal
(sh ooteaeg) ainult 60 min väljaspool puhke- ja söötmisala
viibima. Praktikas tähendab
see, et kõik ühe rühma lehmad
(sh lombakad loomad) tuleb
lüpsta 50 min jooksul, ja seda
peab arvestama ooteruumi viivate radade puhul.
See nõue mõjutab rühmasuurusi ja lüpsimasina
võimsust. Lüpsilehmade arv

jagatuna soovitud lüpsiajaga
annab tulemuseks, kui palju
lehmi ühes tunnis peab lüpsma. Lüpsiplatside arvu saab,
kui jagada lehmade läbilase
tunnis soovitud 4 (4,5) lüpsiga
tunnis.
Suvel ohustab lehmi ooteruumis kuumastress, kui nad
peavad seal pikka aega seisma.
Seepärast vajab iga lehm ligikaudu 1,9 m2 ruumi. Põranda-

pinna planeerimisel peaks lähtuma kõige suuremast rühmast.
Peale selle tuleb arvestada
ka aega rühmade vahetuseks:
terved lehmad kõnnivad u
1 m/s. Teekonna pikkus laudast
lüpsiplatsile meetrites jagatuna
60-ga annab tulemuseks vajaliku jalutusaja. Kuna arvestama
peab ka lombakate lehmade ja
radade puhastamisega, peab
pisut aega lisaks arvestama.
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5. Vanus määrab puhkelatrite laiuse
Üleminekuperioodi lehmad (holsteini tõug)

6. Puhkelatri ehitamisel jälgida n-ö jalavabadust
Laius m

Varased kinnislehmad

1,27

Poegivad lehmad

1,37

Poegivad mullikad

1,22

Poegivad lehmad/mullikad koos

1,27

Lüpsma tulnud lehmad

1,27

Lüpsma tulnud mullikad

1,17

Lüpsma tulnud lehmad/mullikad koos

1,22

Üllad eesmärgid pole alati teostatavad, kuid püüeldavad!

Võtmesõnad ümber- ja uusehitistele
Iga uus- või ümberehitise puhul tuleb lehma
heaolu ja töökorraldust optimeerida:
 lihtne rühmavahetus lehmadele;
 lühike vahemaa lüpsiplatsi ja lauda vahel: vähem „reisiaega” (kõva põrandat, sõrgade kulumist / õhukesi taldu, lombakust);
 igal ajal hea ligipääs söödale;
 igale lehmale piisavalt õhku – loomulik ventilatsioon on soodne ja tõhus, aga see ei toimi enam,
kui laudad seisavad liiga üksteise lähedal (jätta
25 m vahemaad);
 igale lehmale piisavalt õhku – loomulik ventilatsioon on soodne ja tõhus, aga see ei toimi nt
paralleelselt ehitatud laudahoonete puhul. Sel juhul on sageli vältimatu mehaaniline rist- või tunnelventilatsioon;
 Lautasid mitte „kinni ehitada”: arvestada tulevaste laiendustega.
Isegi kui ümberehitises ei saa paljut ideaalselt lahendada, peaksid lehmade tingimused igal juhul

Selleks, et kõik mõõdud klapiksid, tuleb latter allapanuga täita!

paranema. Mõned sentimeetrid laiematest jalutusaladest tähtsam (ja kasumlikum) on lamamise
parem kvaliteet. Kui te moderniseerite samm-sammult, siis seadke prioriteedid:
1. pehmed asemed,
2. piisavalt laiad ja pikad asemed,
3. piisavalt liikumisruumi ettepoole.
Teie lehmad tänavad teid.
-cs-

Dr Nigel Cook räägib sellel ja muudel põnevatel laudaehituse teemadel Elite karjakasvatuskonverentsil
(vt lk 14).
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Ruumi juurde!

Viimaste aastate edu tõuaretuses on andnud
meile suured lehmad. Lehmalautade puhul
peab seda asjaolu arvesse võtma. Siin on kontrollnimekirjad, näpunäited ja parimad tavad
Ameerika laudaehituse seminarilt.
Lüpsilehmad on kasvanud viimastel aastatel oluliselt suuremaks. Wisconsini Madisoni ülikooli
laudaehitusseminaril jagas professor Nigel Cook
hulga näpunäiteid, kuidas tagada lehmadele mugavamad tingimused.
 Seda, kas ümberehitus end ka rahalises mõttes
ära tasub, võib võrrelda järgmise kulude-tuludekalkulaatori abiga. Allalaadimine. Muu hulgas arvutab see tööriist välja, kui palju rohkem piima
võib oodata investeeringutelt lehma heaolusse.
Äärmiselt huvitav tööriist, kuid otse laudaehitusseminarilt ja seetõttu inglise keeles. Sellegipoolest hästi arusaadav!

 Poegimislatrite ja laatsarettide soovituslik arv
oleneb karja suurusest. See tööriist arvutab optimaalse varustuse. Allalaadimine
 Lehmad vajavad rohkem ruumi, kui nad on
vanemad ning sellest tingituna suuremad ja
raskemad. Sama kehtib ka vabade asemete
kohta.
1. Vabad asemed
Ruumivajadus

Vajalik aseme suurus m2

Hinnanguline kehakaal kg
500

590

635

725

820

4,3

5,0

6,5

8,4

11,0

 Lehmal peaks kuluma ainult üks tund, et lüpsilt
tagasi söödaplatsile või puhkelatrisse jõuda. See
mõjutab ka rühmasuurusi ja lüpsimasina võimsust. Mõned näitajad:
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2. Lüpsi tulemuslikkuse näitajad
Parameeter

Minimaalne

Eesmärk

Küljevahetusi tunnis

4

4,5

Lehmi lüpsja kohta tunnis

80

100

Piima lüpsja kohta tunnis kg

900

1400

Piima laudaplatsi kohta tunnis kg

> 45

Piimavool esimese 15 sekundi jooksul kg/min

0,9

1,3

Piimavool 15–30 sekundi jooksul kg/min

> 2,3

3,3

Piimavool 30–60 sekundi jooksul kg/min

> 2,7

3,6

Piimavoolu tipp kg/min

3,6

> 3,6

Piima esimese kahe minuti jooksul kg

5,4

6,8

Protsent piima koguhulgast esimese kahe minuti jooksul

48

50

Vähese piimavooluga sekundid

< 30

Piima lehma kohta minutis kg

>3

Lüpsiaeg min / lehma kohta

< 4,5

 USA-s kasutavad paljud ettevõtted allapanuks liiva. Saksamaal on seda raske teha, aga mõnes üksikus
piirkonnas võib liiv soodsaks osutuda. Liiv võiks neile ettevõtetele tuua selgeid eeliseid. Arvutamise abivahend siin. Allalaadimine

„Andsime palju raha käest, pidamata ühtegi lehma rohkem”
Majestic View Dairy LLC, Ron ja Teri Abing (Lancaster, Wisconsin)

Ron Abing on vaid
1,65 m pikk, kuid juhib oma 1029 holsteini tõugu lehmaga
piimafarmi niisuguse
energiaga,
millest
jätkuks vabalt kolmele temasarnasele. Ka otsused, mille
peale ametivennad
kõige rohkem väsinult
naerataksid,
on Majestsic View
Dairys Lancasteris
Wisconsinis päevakorral. Kui tütar Teri asus ettevõttes tööle, mõtlesid mõlemad järgmiste sammude peale. Nad tahtsid parandada lehma heaolu
ja vähendada tugevalt lombakate lehmade 30%
osakaalu laudas. Kuid selle asemel et karja uuesti
laiendada, valisid isa ja tütar tavatu tee: 2010. a
suvel investeerisid Ron ja Teri ettevõttesse 1,6 mln
dollarit, pidamata ühtegi lehma rohkem!
Nad paigutasid raha tootmislauda ümberkujundamisse, kohandasid puhkelatreid ja asendasid
kõrged kummimattidega latrid suuremate sügava-

te liivaga täidetud latritega. Selleks valati tagaserv
uuesti, täideti rinnatislaudis betooniga ja ümardati
pealt. „See võimaldab lehmadele mugavat lamamist ettepoole sirutatud esijalaga,” selgitas Ron
nõu, mille Nigel Cook oli talle andnud. Nii muutusid
jalutusalad puhkelatrite vahel küll 60 cm kitsamaks,
aga latrite suuruse puhul ei pidanud siiski mingeid
järeleandmisi tegema. Katuse pikendamise tulemusel loodi ettepoole pea piirkonda 45 cm lisaruumi. Külgseinad avati ja laiendati ning paigaldati
uued latripiirded (Norbco). Sõnnikukäitlus muutub
liiva kasutamise tõttu keerukamaks: Ron ja Teri investeerisid ainuüksi liiva ladustamiseks ja ümbertöötamiseks 800 000 dollarit McClanahani separaatorisse.
Asi oli sellegipoolest raha väärt: Majestic View’
lehmad annavad praegu kolme lüpsiga päevas
tubli 14 260 kg piima (2,99% valku, 3,81% rasva). See teeb ligi 45 kg piima lehma kohta päevas (keskmine laktatsioonipäev 177) rakuarvuga
174 000. Lombakuse näitaja langes nüüd 30%-lt
ainult 7%-le.
Rohkem teavet ja huvitavaid fotosid leiate fotogaleriist.
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Fotogalerii

Majestic View Dairy LLC

17 fotot

Lisaks: ettevõtte koduleht

„Ümberehitus tõi meile rohkem piima ja parema tervise”
Mystic Valley Dairy, Mitch Breunig (Sauk City, Wisconsin)

Nigel Cook kirjeldab
Mitch Breunigit kui varast kasutuselevõtjat.
Cook teeb grimassi:
„Millal iganes mul on
vaja midagi uut järele proovida ja vajan
selleks
katselaborit,
pöördun Mitchi poole.
Ta tuleb ideega nagunii kaasa!” Nii ehitas
Mitch Breunig ka lauda
oma 427 holsteini tõugu lehmale loomuomaselt ümber. Juba 2003. a
septembris laiendas ta puhkelatreid 127 cm-ni.
Aastatel 2010–2013 lisandusid üksteise järel
uued rinnatislaudised (pealt ümardatud), teisal-

datavad Norbco latripiirded, tänu laudakatuse
pikendamisele ja külgseinte laiendamisele tekkis rohkem ruumi pea piirkonnas. Latripiirded
on keskmiselt 91,4 cm pikad, täiskasvanud lehmade puhkelatreid laiendati 1,29 m-ni. Nii suure
karja puhul nagu temal ei tasu liiva ümbertöötamine end ära, mistõttu ostab ta allapanuks alati
uue liiva.
2013. a oktoobris astus Mitch järgmise sammu ja
ehitas uue veiselauda. Ka noorloomad naudivad
nüüd liivast allapanuga sügavaid puhkelatreid.
Ka Mitch Breunig saavutab kolm korda päevas
lüpsmisega (ja BST-ga) 14 613 kg piimatoodangu, milles on 3,03% valku ja 3,89% rasva. See
teeb 46,7 kg piima päevas rakuarvuga 133 000.

Mystic Valley piimatoodang aastatel 2008–2011 (piimatoodang naelades lehma kohta päevas): uute latripiirete paigaldamine, külgseinte laiendamine ja ruumi lisamine pea piirkonda on end ära tasunud.
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