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Sügavallapanuga ase: müüdid ja faktid
Sügavallapanuga ase tekitab võrreldes matiga kaetud tavaasemega tööd juurde, peale 

selle on esimene ebahügieenilisem. See ja teised müüdid püsivad visalt – ilma põhjuseta, 
nagu näitavad uuringud ja praktilised kogemused.

V astupidi tavaaseemetele te-
kitavad sügavallapanuga 

asemed tööd juurde, on eba-
hügieenilised ja vajavad kallist 
allapanu. Sügavallapanuga ase-
me kohta liigub endiselt palju 
kuulujutte. Mis vastab tõele ja 
mis on muinasjutt?

Müüt nr 1:
Halb hügieen

Sügavallapanuga asemed 
ei ole ebahügieenilisemad kui 
tavaasemed. Paljud uuringud 
kinnitavad, et niikaua kui iga 
ase kord nädalas 2,1–5,6 kg 
allapanuga täidetakse ja seda 
iga päev puhastatakse, ei ole 
udara- ega sõrahaiguste ohtu. 
Lüpsitehnika või mittekohane 
lüpsmine mängivad udarahai-
guste tekkes sageli märksa suu-
remat rolli kui lamamisasemed. 
Colorado ülikoolis korraldatud 
uuringust selgus, et eri aseme-

tüübid ei mõjuta rakkude arvu, 
küll aga lehma vigastusi.

Müüt nr 2:
Räpased lehmad

Sügavallapanuga lautades 
ei ole lehmad räpasemad kui 
teised loomad tavapäraste ase-
metega lautades. Vastupidi, 
Mecklenburg-Vorpommerni 
föderaalses uurimisinstituudis 
(LFA Dummersdorf) tehti 
uurin guga kindlaks, et hoolda-
tud sügavallapanuga lautades 
on lehmad eriti just udarat sil-
mas pidades enamasti puhta-
mad kui mistahes tavaaseme-
tega hoitud loomad. Viimased 
määrivad eriti oma küljed palju 
rohkem ära kui lehmad sügav-
allapanuga asemetega lautades.

Müüt nr 3:
Kallis allapanu

Sügavallapanuga asemetele 
tehtavad suuremad kulutused 
tasuvad end kuhjaga ära. Alla-
panu tuleb küll eriti rohumaa-
de piirkondades või söödatoot-
misettevõttes kallimalt kätte, 
aga ka tavaasemed vajavad 
0,15–0,5 kg allapanu aseme 
kohta päevas, et need oleksid 
kuivad ja libisemiskindlad. 
Hooldatud põhu-sõnnikumatt 
vajab vaid natuke enam, ni-
melt 0,3–1,2 kg allapanu ase-
me kohta päevas. Suuremad 
kulud allapanule teenitakse 
tasa lehmade suurema piima-
toodanguga. Selle põhjuseks 

on sügavallapanuga asemetel 
pikemad lamamis- ja seega 
ka mäletsemisajad. Uuringud 
Tänikoni uurimisinstituudis ja 
Kasseli ülikoolis tegid hoopis 
kindlaks, et sügavallapanuga 
aseme kulud aastas on väikse-
mad kui tavaaseme omad.

Müüt nr 4:
Rohkem tööd

Läbisõidetavates lautades 
tekitavad sügavallapanuga ase-
med väga vähe tööd juurde. 
Kõiki asemetüüpe, ükskõik kas 
sügav- või tavaasemed tuleb 
iga päeva hooldada. LFA Dum-
mersdorf jõudis järeldusele, et 
allapanu lisamine ning asemete 
ja udarate puhastamine vajavad 
214 min töötaja kohta sügav-
allapanuga asemel ja 207 min 
tavaaseme puhul. Tööajakulu 
sügavallapanuga asemete ma-
jandamisel on sobiva mehhani-
seerimise, lühikeste vahemaade 
ja kvaliteetse allapanumater-
jali puhul ainult veidi suurem 
kui tavaasemete korral. Sügav-
allapanuga lautades on küll vaja 
rohkem aega aseme puhasta-
miseks ja selle allapanuga täit-
miseks, aga udarate puhasta-
miseks lüpsmisel kulub vähem 
aega.

Müüt nr 5:
Lamamismugavus on 
sama
Lehmad eelistavad pigem sü-
gava allapanuga vormitavaid 

Tava- ja sügavallapanuga 

asemete tööajakulu

 
1

Töö
Tavalatter Sügavalla-

panuga latter
Min töötaja ja aseme kohta aastas

Allapanu lisamine 22 29

Asemete 
puhastamine

97 121

Udarate 
puhastamine* 88 64

Tööajakulu kokku 207 214

sõltub tugevalt puhkeasemete puhtusest, Engelhardi 
ja Blumi järgi, 1998

 *
 

 
Allikas: LFA Dummersdorf, 2006

Sobiva mehhaniseerimise korral tekitab sügavallapanuga 
ase tavaasemega võrreldes vaid pisut rohkem tööd juurde.
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lamamisasemeid kui vähese al-
lapanuga mattidega asemeid. 
DLG tava- ja sügavallapanuga 
asemete süsteemide võrdlused 
tõestavad, et sügavallapanuga 
asemed olid liigesed 95% ula-
tuses vigastamata. Seevastu olid 
erinevate madratsitega tava-
asemetel kuni 19% karpaal- ja 
tarsaalliigestest muudatustega.
Sügavallapanuga asemetele 
heidavad lehmad ka kiiremi-
ni pikali. Seeläbi säästetakse 
koormuse leevendamise kaudu 
jalgu. Siiski võib olla, et vähem 
hooldatud sügavallapanuga 
asemed ei võimalda liigiomast 
käitumist. Kui lehmad lamavad 
paljal betoonil, võib see põhjus-
tada liigeste hõõrdumisi ja pais-
tetusi. Hästi hooldatud sügav-
allapanuga asemed täidavad aga 
lehma heaolu ja seega ka lehma 
tervise ning suure toodangu 
nõudeid. 
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Graafika: Driemer, allikas: LfL Bayern, 2007
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Leiud väljaarenenud liigestel2

Optimaalse hoolduse
korral eelistavad
lehmad sügavalla-
panuga asemeid 
mitu korda sageda-
mini kui tavaasemeid. 
Kui sügavallapanuga 
asemete seisukord on 
halb, võidab tavaase.

 

Sobimatud või ilma allapanuta tavaasemed võivad lehmade liigeseid tohutult kahjustada.
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Sügavallapanuga ase: sõnniku või lubjaga?

Sügavallapanuga aseme jaoks 
püsiva vormitava mati loo-

mist peetakse sageli keeruli-
seks. Tihti kurdetakse, et matt 
on liiga pehme ja tekivad lohud. 
Meie pakume teile välja kaks 
matisüsteemi, mis sügavalla-
panuga asemel hästi toimivad.

Põhu-sõnnikumatt
Selle mati jaoks on teil 

vaja aseme kohta umbes 200–
220 kg veise- või hobusesõnni-
kut. Suurema infektsiooniohu 
tõttu udarale ja sõrgadele tun-
takse põhu-sõnnikumati pu-
hul ikka veel muret. Erinevad 
uurin gud kinnitavad aga, et 
selles osas ei ole teiste mattide-
ga võrreldes olulisi lahknevusi. 
Sõnniku alumistes kihtides te-
kib bakterite elutegevuse tule-
musel kompost.

Ehitus. Niisutage aseme 
põrand ja katke see ühtlaselt 

umbes 2 cm paksuselt värske 
sõnnikuga. Seejärel täitke lat-
ter hea struktuuriga roiskumata 
veisesõnnikuga või mitte päris 
värske, vaid kuni kolm nädalat 
vana hobusesõnnikuga ligikau-
du 15 cm paksuselt. Kogu ase 
peab lõpuks tihkelt täidetud 
olema (kinni tallata). Laotage 
sõnniku peale umbes 9 kg mitte 
liiga peeneks hekseldatud odra-
põhku, tallake kinni ja niisuta-
ge seda umbes 7 l veega.

Hooldus. Algul peaksite 
iga päev tekkiva värske sõn-
niku üle kogu aseme laotama 
ja põhuga katma. Esimestel 
kuudel peate umbes iga kolme 
kuni nelja nädala tagant värsket 
veise- või hobusesõnnikut lisa-
ma (35–50 kg aseme kohta). 
Kui mati kõrgus on ligkaudu 
20 cm, peaksite aga sõnnikut 
iga päev asemest eemaldama 
ja aset tasandama. Umbes iga 
kuue nädala tagant peate ase-
med sõnnikuga täitma. Iga nä-
dal peaksite aseme põhuga täit-
ma (3 kg pea piirkonnas).

Põhu-lubja-veematt
Viimastel aastatel on põhu-

lubja-veemati kasutamine prak-
tikas järjest enam kanda kinni-
tanud. Lubi peaks segus niis-
kust siduma ning hoolitsema 
mati bakteri- ja haigusetekita-
jatevaba keskkonna eest. Uue 
mati tegemiseks läheb vaja 
150–200 kg segu.

Ehitus. Põhu ja lubja vahe-
kord segus varieerub 1 : 1,7 
kuni 1 : 10. Missuguses vahe-
korras te segate, oleneb kasu-

tatud materjalide omadustest. 
Kasutage ainult kustutatud 
lupja ja mitte kunagi kustuta-
mata lupja! Lubi peab olema 
0,09 mm suuruste teradega ja 
90% teralisusega. Jälgige, et 
segu ei oleks liiga kuiv, muidu 
muutub matt kõvaks ja ebamu-
gavaks. Selleks, et matt ei oleks 
liiga pehme, peaks vett ja põh-
ku segamisel vähemalt võrdselt 
lisama.

Kahe matikihiga on saadud 
häid kogemusi: alumise kihi 
(15–20 cm) segu peaks valmis-
tama nii, et kui te selle rusikasse 
pigistate, siis vesi tilgub sõrme-
de vahelt (nt 20 kg odrapõhku, 
80 kg vett ja 150 kg kaltsium-
karbonaati aseme kohta). Sellest 
tekib u 5–10 cm paksune katte-
kiht (nt 20 kg põhku, 25 kg vett 
ja 100 kg kaltsiumkarbonaati). 
Rusikaproovi korral peaksid 
teie peopesad üksnes kergelt 
niiskeks muutuma. Lõpuks 
peaks ka seda matti puhta põ-
huga täitma, et lehmad seda ära 
ei reostaks. Võite segule lisada 
ka saepuru. Lubja kasutamise 
eelised on samuti virtsa parane-
nud väetamisvõime, püsivamad 
matid ja parem astumiskindlus 
vahekäikudes.

Hooldus. Ka seda matti 
peab iga päev puhastama ja 
tasandama. Iga nädal peaksite 
aseme 4–5 kg kattekihiga täit-
ma.

Nõuanne. Virtsast või kom-
postist eraldatud tahkeid osi-
seid võib samamoodi kande-
materjalina lubjaga segada.

D. Schwarze

Sügavallapanuga 
aseme igapäevane 

tasandamine ja 
puhastamine on 

möödapääsmatu.

Fotod: Leifker, 
Schwarze




