
Nisakannus paikneva toru kaudu
liiguvad vedelikud ja õhk, otsak
asub nisakummi ülakambris.

ADF-Milking – vähem
stressi lüpsjal ja lehmal

ADF-süsteem kastutab nisad vahetult enne lüpsimasina eemaldamist ning loputab nisakannud
pärast eemaldamist vee ja happega läbi. Sel viisil on võimalik lüpsiaega tunduvalt lühendada.

Tutvusime lähemalt süsteemi kasutamisega praktikas.
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Väljavaade, et kastutus 
muutub tulevikus automaat-
seks, pakub peale suurte piima-
farmide huvi ka väiksematele. 
Käsitsi kastutamine on ajakulu-
kas. Lehma kohta tuleb 
arvestada kuni kaheksa sekun-
dit. Käsitsi kastutamisel 
kannatab just suuremate grupi-
lüpsiplatside läbilaskevõime. 
Lüpsikarussellidel on sageli 
vaja koguni lisatöötajat, kes 
kastutamisega tegeleb. Et 
vähendada lüpsikarussellidel 
ühele lehmale tavaliselt kuluvat 
tööaega, pakuvad mitmed 
tootjad automaatset robotit, mis 

nisad pärast lüpsimasina 
eemaldamist desinfitseeriva 
lahusega üle pihustab. Siis 
juhtub aga sageli, et nisa ei 
niisutata täielikult või jääb 
üldse niisutamata.

Kastutus 30 sekundi 
jooksul!
Oluline on kastutada nisad 
kohe pärast lüpsimasina 
eemaldamist, igal juhul 30 
sekundi jooksul. Kastutusva-
hend vähendab küll haigu-
setekitajate arvu udaral, kuid 
vähem haigusetekitajaid 
tähendab ka seda, et lehmade 

immuunkaitse nõrgeneb. 
Ebakorrapärase kastutuse 
tagajärjel on haigusetekitajatel 
seega kaks korda soodsamad 
tingimused. Seetõttu kehtib 
põhimõte: üks kord kastutada 
– alati kastutada! Seitse päeva 
nädalas iga lüpsikorra ajal igal 
lehmal.
Peale pihustamistorude ja 
pihustamisrobotite on veel üks 
võimalus. See on Suurbritan-
nias väljatöötatud ADF-
lüpsimasin. ADF on lühend 
sõnadest Automatic Dipping 
and Flushing (automaatne 
kastutus ja loputus). Erinevalt 
pihustamistorust ja pihusta-
misrobotist teeb ADF-süsteem 
lisaks veel ühe vahepealse 
desinfitseerimise (Flushing).

60-kohaline paralleel-
lüpsikarussell 
seadistati ümber
Uuenduslik süsteem on Suur-
britannias tegelikult kasutuses 
juba alates 2005. aastast. 
Esmalt varustati 197 piima-
farmi. 2010. aastal otsustas 
leiutaja James Duke, et on 
saabunud õige aeg teha 
kollaste nisakannudega 
lüsimasin laiematele massidele 
kättesaadavaks. Saksamaa 
turule jõudis see messil Euro-
Tier 2012. Tootja andmetel 
kasutab praegu ADF-süsteemi 
Saksamaal neli piimatootjat ja 
üle maailma on töös üle 650 
seadme.



KOKKUVÕTE

ADF-süsteemi
silmatorkav tunnus
on kollased
nisakannud.

Fotod: Veauthier
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■  ADF-süsteem  võimaldab  kastutada  nisasid  
nisakannus  ja  pärast  lüpsimasina  eemaldamist  
loputatakse  nisakannud  üle.
■  Oma  külaskäigul  Dittmannsdorfer  Milch  
GmbH  lüpsikeskusesse  (60-kohaline  paralleel-
lüpsikarussell)  saime  süsteemist  usaldusväärse  
mulje.
■  Ettevõtte  juhi  sõnade  kohaselt  õnnestus  
kastutusvahendi  kogust  vähendada  kuni  kuue  
milliliitrini  lehma  kohta.
■  Süsteem  võiks  huvi  pakkuda  piimandusette-
võtetele,  kus  on  sageli  probleeme  nakkushaiguste  
tekitajatega  (S. aureus).
■  See,  kas  investeerimiskulud  end  ära  tasuvad,  
sõltub  eelkõige  kokkuhoitud  tööaja  kasutamisest.

Ühena   esimestest   piimafar-
midest   paigaldas   uue  
lüpsitehnika   Dittmannsdor-
fer  Milch  GmbH.  2013.  aasta  
jaanuari   lõpus   seadistati  
60-kohaline   paralleellüpsi-
karussell   lüpsitegevust  
katkestamata   ümber.  
Piimandusettevõtte   juhi  
Hendrik  Westerti   jaoks   said  
ADF-süsteemi  kasuks  otsus-
tamisel   määravaks   väikse-
mad   töökulud   ja   kuluvahen-
dite  kokkuhoid.
Westert   selgitas,   et   käsitsi  
kastutamisel   oleks   pidanud  
juurde  võtma  viienda  lüpsja,  
sest   neljal   lüpsjal   oleks  
tekkinud   ajapuudus   ja   nad  
oleksid   jõudnud   kastutatada  
ainult   ligikaudu   70%   leh-
madest.  Sellega  seoses  tuleb  
märkida,   et   karussell   peab  
pöörlema   iga  päev  22   tundi,  
muidu   ei   oleks   võimalik  
2250   parajasti   laktatsioonil  
olevat   lehma   lüpsta.   Ei   saa  
aeglaselt   lüpsta   ja   lüpsja  
peab   jõudma   kastutamisega  
järele.

Nii töötab tehnika
■  Pärast  lüpsiprotsessi  lõppu  
ja   vaakumi   sulgemist   juhi-
takse   lüpsimasinasse   täpselt  
määratud   kogus   kastutusva-
hendit.
■   Kastutusvahend   juhitakse  
nisakannuga   tugevasti  ühen-
datud   roostevabast   terasest  
juhtme   kaudu   esmalt   nisa-
kummi   ülakambrisse.   Selles  
paikneb   plastdüüs,   mille  
kaudu   pihustatakse   vedelik  
nisakummi   sisse.   Lühike  
suruõhulöök   ajab   vedeliku  
keerlema,   nii   et   kastutusve-
delik   jookseb   nisa   ülaosast  
alla.
■   Juba   kastutamise   ajal  
eemaldatakse  1,95  kg  kaaluv  
lüpsimasin   (300   ml   kollek-
tor)   udara   küljest.   Nisakan-
nude   eemaldamise   ajalist  
nihet   on   võimalik   tsen-
traalselt  seadistada.
■   Vahetult   pärast   eemal-
damist   algab   vaheloputus.  
Kuus  korda  pihustatakse  vett  
ja  peräädikhapet  ülilühikeste  
ajavahemikega  surve  all  üles  
nisakummi   sisse.   Kuna  

rippuvate  nisakannude  avaus  
jääb   sel   hetkel   allapoole,  
saab  vee  ja  happe  segu  takis-
tamatult  ära  voolata.  Lõpuks  
puhutakse   nisakummi   sisse  
veidi  pikemat  aega  veel  kord  
suruõhku.
Kogu   protseduur   kestab  
umbes   15   sekundit.   Opti-
maalse   doseerimise   ja   vede-
like   õige   pritsimisjärjekorra  
tagab   karusselli   sisse  
paigutatud  keskprotsessor.



Keskprotsessor juhib kastutust ja vahepealset desinfitseerimist
karusselli kõigis 60 lüpsikohas.

Igas lüpsimasinas aktiveeritakse eraldi vesi
(peräädikhape), kastutusvedelik ja õhk.

Tuntav tööaja kokkuhoid
Farm Lehmad Lüpsjad Lüpsiaja kokkuhoid (%)

Arv Arv Absoluutne (min) %

A

B

C

D

E

Allikas: Ohnstad jt, 2012

1

58 Elite 4/2013

LÜPSMINE

Protsessor juhib kolme rooste-
vabast terasest õhu, suruõhu ja 
kastutusvahendi magnetventiili, 
mis paiknevad iga lüpsikoha 
ventiilikastis. Pumbajaam ning 
kastutusvahendi ja perää-
dikhappe mahutid asuvad tehni-
karuumis.
Kastutusvahend ja perää-
dikhape põhjustavad nisakum-
midele suurt koormust, seetõttu 
soovitab tootja kummiosad ja 
nisakummi otsakus asuvad 
ventiilid 2000 lüpsikorra järel 
välja vahetada.
Kollased nisakummid on val-
mistatud spetsiaalsest plasti-
kust. Nisakannude lahtitulek 
vastu lüpsikanali serva (mida 
ikka vahel ette tuleb) ei jäta 
mingeid nähtavaid jälgi. Ka 
ADF-lüpsimasina ülejäänud 
osad on väga tugeva ehitusega 
ja kõik voolikud on kõvasti 
kinni. Tavalise lihasejõuga ei 

ole võimalik ühtegi voolikut 
lahti tõmmata. Seda kinnitas 
meile ka ettevõtte juht Hendrik 
Westert. Valmistusviisiga on ta 
väga rahul. Pragunenud või 
lahtitõmmatud voolikute tõttu 
tekkinud defekte või muid 
kahjustusi ei ole ta seni 
märganud. Ainukese asjana on 
silma jäänud, et mõni 
lüpsiaparaat läheb udara 
küljest eemaldamisel keerdu, 
nii et voolikud käänduvad 
kahekorra ja neli nisakannu ei 
ripu alati ühtlaselt allapoole. 
Tootja on sellele 
tähelepanekule juba reageeri-
nud. Välja on töötatud 
turvakaar ja varsti on see prak-
tikas kasutamiseks valmis.

Rakkude sisaldus 
muutumatu
Lehmakarja piima somaatiliste 
rakkude sisaldusele ei ole 
ADF-süsteemile üleminek seni 
mõju avaldanud. See on ikka 
muutumatult ligikaudu 150 
000 rakku/ml. Farmi juhataja 
teab siiski rääkida, et kastutus-
vahendi kulu on umbes poole 
võrra vähenenud. Westerti 
arvutuste kohaselt on ühe 
lehma ja lüpsikorra kohta nüüd 
vaja ainult 6 ml joodisisal-
dusega vedelikku, kuid pihus-
tamisroboti puhul kuluks 12 

ml. Peale selle hindab ta ADF-
tehnoloogia juures seda, et 
nisasid loputatakse punase 
vedelikuga igast küljest. Iga 
nisa otsas on tõesti näha vedeli-
kutilka.
Tundub, et ka lüpsilehmad on 
tehnoloogia omaks võtnud. 
Kõik 60 looma seisavad rahuli-
kult karussellil ja mäletsevad 
ning ükski lehm ei rooja. West-
ert usub, et kastutamise 
tulemusena eemaldatakse 
nisakannud pehmemalt. 
Järgmise plusspunktina toob ta 
esile nisade seisundi parane-
mise. Talvel on piimafarmis 
spetsiaalsete pidamistingi-
muste tõttu (varjualused ja 
katteta söödalava) ikka ja jälle 
probleeme pragunenud 
nisadega. Ettevõtte juhi sõnul 
katkestati kastutamine seetõttu 
temperatuuril alla –8 °C. Sel 
talvel ei ole probleemi pikalt 
kestnud pakasest hoolimata 
esinenud.

Kulud
Kokku 24 lüpsikohaga (2 x 12) 
kalasabalüpsiplatsi korral on 
tootja   baashind   30   140   €.  Kui  
vahepealseks desinfitseeri-
miseks kasutatakse perää-
dikhapet,   tuleb  veel  1712,50  €  
juurde arvestada (netohinnad, 
lisandub käibemaks).
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Selgelt on näha, et udara voldid on kastutusvahendiga täielikult
niisutatud. Nisa otsas moodustub soovitud tilk.

Pärast kastutuse lõppu loputatakse kõiki nisakanne
või tehakse vahepealne desinfitseerimine.
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Teeninduse eest, mis sisaldab 
vajalike töövahendite jooksvat 
tarnimist (nisakummid, sisse-
pritseventiilid, kastutusva-
hend), tuleb aastas arvestada 13 
359   €   (kui   päevas   on   kaks  
lüpsikorda). Kui võtta aluseks 
kümneaastane amortisatsioon, 
on   aastakulud   16   544   €  
(lisandub km) ehk ümmarguselt 
6,0 senti lehma ja lüpsikorra 
kohta (300 lehma). Selle 
summaga tuleb kõrvutada 
nisakummide ja kastutusva-
hendi kulud, mida niikuinii 

tarvitatakse.   Kogemuste   järgi  
tuleb kirjeldatud suurusega 
lüpsiplatsi korral selleks 
planeerida ümmarguselt 10 000 
€  aastas.  Kuidas  ADF-süsteemi  
ligikaudu   6500   €   suurem  
aastakulu   end  ära   tasub,   sõltub  
sellest, kas kokkuhoitud 
tööaega on võimalik mujal 
tulutoovalt rakendada või kas 
see mõjutab positiivselt udarate 
tervist. Viies Suurbritannia 
piimandusettevõttes tehtud 
uuring tõendab, et lüpsmisel on 
täiesti   võimalik   kuni   40%   aja  

kokkuhoid (ülevaade 1).
Enne olemasoleva lüpsitehnika 
ümberseadistamist tuleks koos 
piimandusettevõttega   välja   selgi-
tada, kas joodisisaldusega kastu-
tusvahend ei põhjusta takistusi. 
Jääkide   probleemi   tõttu   ei   ole  
ADF-süsteem   näiteks   Hollandis  
seni luba saanud. Teistes riikides, 
näiteks  Uus-Meremaal,  kus  joodi-
sisaldust alguses kriitiliselt 
arutati, on piimandusvaldkond 
nüüdseks oma piiravast hoiakust 
taganenud   ja   seal  ADF-süsteemi  
ka kasutatakse. G. Veauthier


