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Poollooduslikud rohumaad 
lihaveiste ja lammaste 

söödabaasina

Meelis Ots
Söötmisteaduse õppetool

Terve loom ja tervislik toit
5. märts 2020

Sissejuhatus
• Poollooduslikud rohumaad (pärandkooslused) on 

tekkinud pika aja jooksul inimtegevuse (niitmise 
või loomade karjatamise) ja looduse koosmõjul 

• Loopealsed- (alvarid), puis- ja rannakarjamaad

Sissejuhatus

• Poollooduslikud rohumaad ei sobi maaharimiseks 
ega põllukultuuride kasvatamiseks, küll aga 
sobib seal kasvav rohi karjatamiseks 
– ka heina ja/või silo valmistamiseks 

• Keskkonnakaitselistel ja miljööväärtuslikel 
eesmärkidel toimub praegu selliste rohumaade 
taastamine ja ülesse kerkis küsimus …
– kas poollooduslikel rohumaadel karjatatavad loomad 

vajavad lisasööta –> heina, silo, jõusööta,  
mineraalsööta

– koosluste saastumise oht võõrliikidega

Rakendusuuring: Aastaringselt välitingimustes 
peetavate lihaveiste ja lammaste tervise- ning heaolunäitajad. 
Lihaveiste ja lammaste heaoluindikaatorite väljatöötamine. 
Poollooduslikud kooslused lihaveiste ja lammaste 
söödabaasina, soovitused lisasöötmise vajalikkuse kohta 

• Tellija - Maaeluministeerium
• Aeg - 11. 11. 2016 kuni 30. 11. 2019
• Projekti alaosa eesmärk

Selgitada söötmisnorme aluseks võttes välja 
poollooduslikel kooslustel karjatatavate 
lihaveiste ja lammaste varustatus vajalike 
toitefaktoritega ning koostada vajadusel 
loomade lisasöötmise soovitused

Tegevused

• Lihaveiste toitefaktorite (TF) tarbenormide 
kohandamine Eesti oludesse

• Rohu saagi ja keemilise koostise uuring kolme 
koosluse (loopealne karjamaa, puiskarjamaa ja 
rannakarjamaa) neljalt rohumaalt, kolmel aastal ja 
kolmel aastaajal

• Rohu saagi ja koostise võrdlus lihaveiste ja 
lammaste vajadustega, mille alusel koostati 
loomade lisasöötmise vajaduse soovitused

Lihaveiste TF-te tarbenormid
• … aluseks võeti 2016 aastal avaldatud USA

lihaveiste TF-te tarbenormid, kuid neid 
korrigeeriti vastavate Saksamaal ja Soomes 
kasutusel olevate normidega

• Normid -> suurematele tõugudele + keskmise 
suurusega ja väiksematele tõugudele
– ammlehmadele, noortele kasvavatele lehmadele, tiinetele 

mullikatele, ühe kuni kahe aasta vanustele kasvavatele 
mullikatele, vasikatele ja sugupullidele

• Lisaks toodi välja mineraalelementide soovitatavad 
ja talutavad kogused ning mürgiste elementide 
maksimaalselt lubatud tase kg ratsiooni kuivaines
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Rohu saak ja koostis - metoodika

• 4 lookarjamaad
• 4 puiskarjamaad
• 4 rannakarjamaad, 

sh jagati kaheks
saliinne vöönd ehk 
merevee poolt 
üleujutatav ala ja 
suprasaliine vöönd
ehk merest kaugem 
ala, enamasti mitte 
üleujutatav ala

Rohu saak ja koostis - metoodika

• Igale kooslusele 
paigaldati neli 
aedikut, kokku 64

• Aedik 1,05x2,2m, 
milles mõõduala 
0,4x1,2m = 0,48m2

• Rohusaak määrati 
2017-2019 a. suvel, 
kolmel korral
– juunis, augustis ja 

septembris/oktoobris 

Rohu saak ja koostis - metoodika
• Kokku mõõdeti saak ja koguti rohuproovid 421 

korral -> suur varieeruvus, arvestati mediaane
• Probleemid …

– rohu puudumine kolmanda, aga ka mõnel juhul ka teisest niitest
– ümberaetud/kaduma läinud aedikud -> saagi arvestusest välja

Rohu keskmine KA saak
kg/ha 2017-2019 aastal

Rannakarjamaa

Rannakarjamaa

Lookarjamaa

Pildid enne I niidet

Rohu keskmine KA saak kg/ha 
I, II ja II niitel, aastatel 2017-2019

Rohu keskmine keemiline koostis ja 
toiteväärtus aastatel 2017-2019
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Rohu keskmine makroelementide 
sisaldus aastatel 2017-2019

Rohu keskmine mikroelementide 
sisaldus aastatel 2017-2019

Rohu keemiline koostis ja niited

• Suuri kõikumisi ei tuvastatud
• Kõigi koosluste lõikes…

– proteiini ja toortuhka oli mõnevõrra vähem 
I niite rohus ja rohkem III niite rohus

– kaltsiumi oli I niite rohus mõnevõrra vähem, 
samas fosforit, rauda, mangaani ja tsinki (va 
rannakarjamaa saliinses vööndis) oli natuke enam 
III niite rohus

TF varustatus - metoodika
• Arvutuste aluseks võtsime vegetatsiooniperioodi 

keskmised loomad…
– suuremat tõugu lihaveise 

• ammlehmad (700 kg) koos vasikaga (300 kg ja iive 750 g päevas), 
söömus kokku 21 kg kuivainet päevas

• teise kasvuaasta lehmikud (450 kg ja iive 1000 g päevas), söömus
11 kg kuivainet päevas

– väiksemat tõugu lihaveise
• ammlehmad (400…500 kg) koos vasikaga (250 kg ja iive 500 g 

päevas), söömus kokku 17 kg kuivainet päevas
• teise kasvuaasta lehmikud (350 kg ja iive 500 g päevas), söömus

9,6 kg kuivainet päevas
– uted (60 kg) koos tallega (30…40 kg)

• söömus kokku 3,1 kg päevas 

• … ja eelnevalt leitud rohumaade rohu keemilise  
koostise ning loomade TF-te tarbe

Loopealne
karjamaa

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des

Loopealne
karjamaa

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des
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Puis-
karjamaa

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des

Puis-
karjamaa

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des

Ranna-
karjamaa
supra-
saliinne
vöönd

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des

Ranna-
karjamaa
supra-
saliinne
vöönd

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des

Ranna-
karjamaa
saliinne
vöönd

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des

Ranna-
karjamaa
saliinne
vöönd

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des
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Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des

Tulbad näitavad TF-te
tarbe katmist %-des

TF varustatus - üldistus
• Lihaveised:

– suuremat tõugu amme+vasika ME puudujääk on tühine 
(kuni -3MJ päevas), samas 2 kasvuaasta mullikate ME puudus 
(kuni -12MJ päevas, so 11% päeva tarbest) -> väiksem juurdekasv

– väiksemat tõugu lihaveistel ME puusust ei tule

• Lambad:
– puudus nii ME (kuni -3MJ päevas, so 10% päevasest vajadusest) 

kui proteiinist (kuni 68g, so 16% päeva tarbest ja lookarjamaal 
kuni 102g, so 24% päevatarbest) -> lisaks heina/silo/jõusööta
või väiksem juurdekasv

• Mineraalsööt on oluline -> tervis ja jõudlus
– üldjuhul tuleb mõlemale liigile juurde sööta fosforit, naatriumit 

(va saliinse vööndi rannakarjamaal), vaske, koobaltit ja seleeni
– loopealsel karjamaal peetavate lihaveiste ja lammaste 

mineraalsööt peab kindlasti sisaldama tsinki
– puistes või lakukivina -> jootmisala lähedal, kontrollida tarbimist

Poolloodusliku rohumaa vajadus
• Projektis mõõtsime rohumaade maksimaalse 

saagi
• Tegelik rohu söömus on väiksem

– kirjanduse andmetel kuni 50%, meie hinnangul 85%
– rammututid
– mitte isuäratavad taimed (nt lõikhein jt)

• Võttes arvesse rohu maksimaalse mediaan 
saagi, arvestusliku kuivaine söömuse päevas ja 
karjatamise perioodi pikkuse (145 päeva), 
leidsime karjamaa pinna vajaduse erinevate 
koosluste lõikes ühe looma kohta

Poolloodusliku rohumaa vajadus, ha Kokkuvõtteks
• Poollooduslike rohumaade rohi sobib lihaveiste ja 

lammaste (ekstensiivsemate tõugude) karjatamiseks
• Karjatatavate loomade arv tuleb viia vastavusse 

rohu saagiga, arvestades, et see on suurim 
vegetatsiooniperioodi esimesel kolmandikul ja 
sügisel väga väike või pea olematu 

• Puudushaiguste vältimiseks ja soovitud jõudluse 
tagamiseks tuleb 
– lihaveistele kui lammastele juurde sööta mineraalsööta, 

mis sisaldab fosforit, naatriumi (va rannakarjamaa 
saliinses vööndis), vaske, koobaltit ja seleeni

– Zn tuleb lisada loopealsetel karjamaadel lihaveiste ja 
kõikidel kooslustel  lammaste mineraalsööta


