
Seltsi liikmete hulgas läbi 
viidud küsitlus

Diana Pärna, Vilja Veinberg

Uhtjärvel, 14.06.2019 



Küsitlus viidi läbi 2019. aasta kevadel Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liikmete 
hulgas

Küsitlusele vastas 107 seltsi liiget, mis on 29% liikmete üldarvust.













Kas ja kuidas mõjutas 2018. aasta põuane suvi teie 
karja olukorda? Kommentaarid vastustele.

Ei mõjutanud üldse:

● Pärnumaal ei olnud sööda varumisega probleeme. Eelmisest aastast oli ka 
silo ülejääk.

● Momendil on veisekasvatuse paus, loodame peatselt jätkata
● Rohumaad on varuga
● varusin pisavalt sööta



Kas ja kuidas mõjutas 2018. aasta põuane suvi teie 
karja olukorda? Kommentaarid vastustele.

Mõjutas vähe:

● 10% söödast jäi varumata. Et 2017 a oli sööta rohkem varutud, siis suurt 
puudujääki ei teki

● Sööda varumine oli kulukas, kuna maid tuli niita mitu korda. Loomade 
juurdekasv kannatas, kuum suvi, väiksem juurdekasv

● Karjamaade saagikus oli väiksem ning mõjutas loomade konditsiooni
● Sööda ostmine tõttu olid kulud oluliselt suuremad kui eelnevalt arvestatud
● Rohkem hektareid tuli niita et vajalik kogus sööta kätte saada
● Karja vähendama ei pidanud.Tavaliselt jõuame varuda topelt koguse, siis 

2018a. ei saanud nii palju



Kas ja kuidas mõjutas 2018. aasta põuane suvi teie 
karja olukorda? Kommentaarid vastustele.

Mõjutas vähe:

● Karja vähendamiseks vajadust ei ole. Orienteeruvalt 30% vähem 
tavapärasest keskmisest

● Teravili ikaldus peaaegu täielikult, aga heina ja silo sai tänu teisele niitele 
piisavalt.

● Meil oli veel vähe veiseid, maid on potentsiaaliga suurema karja jaoks, sest 
soovime kasvada. Sellepärast ei olnud saagipuudus probleemiks.

● Vähendasin karja. Sööta varusin 30% vähem



Kas ja kuidas mõjutas 2018. aasta põuane suvi teie 
karja olukorda? Kommentaarid vastustele.

Mõjutas palju või väga palju:

● Pigem vastupidi, kehvale aastale müüdi väga häid loomi soodsalt ja sain karja 
täiendust osta.

● Probleemid karjatamisel - rohi sai otsa. Vasikad nõrgemad ja loomade 
juurdekasv väiksem

● Sööta tuli juurde osta, mis muutis söödavarumise tunduvalt kulukamaks
● Karja tuli vähendada
● Sööta ei õnnestunud müüa, kuna läks kõik oma karjale



Kas ja kuidas mõjutas 2018. aasta põuane suvi teie 
karja olukorda? Kommentaarid vastustele.

Mõjutas palju või väga palju:

● Uued põllud kuivasid ära
● Olime sunnitud karja vähendama ja lisaks veel sööta juurde ostma.
● Söödateravilja ei saanud üldse
● Kõik mis vähegi söödav sai kokku korjatud, ka naabritelt...
● Vähese heinakasvu tõttu pidime suvel loomadele karjamaal lisasööta andma 

(hein, silo) 
● Tõsised probleemid tekkisid põuasel ajal kasvanud ja koristatud sööda 

väärtusega. Karja järelkasvu tervis on oluliselt halvem kui varasematel 
aastatel (ammede piimakus ja udara tervis halvenenud)







Vähendamise ja lõpetamise põhjusteks on toodud:

● Keskkonnanõuded nõuavad investeeringuid, mida majanduslikult ei ole 
võimalik teha

● Vanus
● Väike kari ei tasu ära, aga suurendamiseks puuduvad vajalikud ressursid
● Ei jätku maad 



Stabiilsena hoidmise põhjusteks on toodud:

● Olemasolev maa ei võimalda karja suurendada, juurde rentimise võimalus 
puudub või on väga kallis

● Olemasolevad laudad ei mahuta rohkem loomi
● Tahetakse jääda perefirmaks ja mitte palgata välist tööjõudu
● Investeerimiseks ei ole võimalusi
● Võetud kohustused ei luba vähendamist
● Hinnatase ei soodusta suurendamist, turg on kõikuv

Mitu vastajat väitsid, et nad ei saa küll karja suurendada, kuid kavatsevad 
parandada olemasoleva kvaliteeti.



Suurendamise põhjusteks on toodud:

● Olemasolev maa võimaldab karja suurendada ja suurem kari on 
jätkusuutlikum

● Ettevõte majandab paremini, kui loomade arv suurem
● Investeeringute äratasumiseks on vaja suuremat tootmismahtu
● plk alad vajavad hooldamist
● Kavas piimakarjaga lõpp teha



Millistest kanalitest saate lihaveisekasvatusega tegelemiseks 
vajalikku infot?

106-st vastanust sai 102 infot seltsi infolistist, 53 ajakirjandusest, 50 seltsi 
kodulehelt ja 43 facebook’ist

Ülejäänud infokanalitest mainiti suhtlust teiste kasvatajatega, infopäevi, õppereise, 
konsulente, ise internetist info otsimist.

Samuti oli kasutustihedus kõige suurem seltsi infolistil ja Facebookil. Kodulehte 
vaadati harvem ja enamasti mingi konkreetse info otsimiseks. 





Millist eelpool nimetamata kasu seltsilt veel ootate?

● Ühist turustamist, info kiiret vahetust.
● Müügivõimaluste ning konkreetse komplekteeritavate saadetiste (seisu ning) 

andmed võiks olla seltsi lehel kättesaadavad. Vähendaks seltsi juhatuse 
liikmete töökoormust ning tagaks läbipaistvuse

● Mitte ainult infot müügivõimaluste kohta vaid konrkeetset ostjatega diilide 
lukkupanekut. Tuleb esindada suurt kogust loomi korraga ja tingida välja hea 
hind, mitte vahendada ainult infot. Suur saab paremad tingimused

● Lihaveisekasvatajate ühe mütsi alla saamine ( Võrdlus: kergem murda 
oksaraag haaval, tervet luuda korraga ei murra)

● Püüda lahendada maareformiga tehtud vigu (maa on välismaalaste ja suurte 
metsafirmade omandis)

● Teavet ohtlike haiguste kohta 



Millist eelpool nimetamata kasu seltsilt veel ootate?
● Survet EL toetuste ühtlustamiseks
● Rohkem infot erinevate projektide kohta mis on tulemas
● Ühishanked kulumaterjalidele
● Võiks leida tööle 1 kompetentse inimese kes tegeleks igapäevaselt lihaveiste 

aretusega
● Ühistegevused hangetel ja turustamisel, ühistu kaal, värkija
● Selts peaks aktiivsemalt otsima veiste realiseerimiseks turgu väljaspoole 

Eestit.
● Liikmete omavaheline suhtlemine kogemuste jagamise eesmärgil ja 

omavahel tuttavamaks saamine, farmide külastused, õppereisid
● Selts peaks kindlasti kõigis valdkondades kaasa rääkima, kuid mitte ise 

tegelema. Samas peaks selgesti väljendama, kes on partner, mingis 
valdkonnas.





Millistel teemadel reisid pakuks veel huvi?

● Külastada nuumafarme, kes on meie loomi ostnud ja üles kasvatanud
● Ammede ja vasikate pidamine, mitte nuumafarmid
● Tõuloomade ostu reisid
● Just Eesti ilmastikutingimustega sarnastes riikides lihaveise pidamine ja 

söötmine.
● Sooviks osaleda välismaal toimuvatel koolitustel ja farmides toimuvatel 

õppepäevadel, kus saab ise reaalselt kaasa lüüa ja proovida.
● Mahe lihaveisekasvatus ja maheliha töötlemine (väikeettevõtted)
● Farmide ehituslik pool, agrotehnika tootmisüksused
● Võiks avastada ka Eestit - kasvatajad, tööstused, restoranid, tipp-tegijad



Milliseid teemasid peaks edaspidi rohkem käsitlema ELKSi 
või koostööpartnerite poolt korraldavatel õppe- ja 
infopäevadel? 
● Lihaveiste turustamine - 68,2%
● Farmi hoonete ehitus - 63,6%
● Loomakasvatust puudutavad riiklikud seadused, nõuded jms  - 60,7%
● Lihaveiste pidamine ja söötmine, söötade tootmine, söödad, ratsioonid 

lihaveistele - 51,4%
● Lihaveiste pidamine ja söötmine 44,9%

Neist natuke maha jäid  bioturvalisus ja karjaterviseprogramm, ettevalmistus 
poegimisperioodiks ja vasikate tervishoid ning aretus ja jõudluskontroll. Lisaks 
sooviti kuulata teemasid karjamaade rajamisest, mahetootmisest ja liha 
töötlemisest ja väärindamisest



Millist lektorit sooviksite kuulata?

Mitmed vastajad on märkinud, et eelistavad lektoritest praktikuid, kes ise 
tegelevad lihaveisekasvatusega ja on saavutanud häid tulemusi. Soovitakse 
kuulata loomade käitumisest, hoonete ehitamisest, lihaveisekasvatusele 
lisandväärtuse andmisest (sõnnikust biogaasi tootmine väikeses mahus, 
agroturism)

Nimeliselt on mainitud Alar Onoperi, Kerli Mõtust, Jaanus Vessartit, Targo 
Pikkmetsa, Marika Oeselga ja Temple Grandini



Millistel praktilistel koolitustel sooviksite tulevikus osaleda?

● Loomakasvatushoonete, -rajatiste külastamine - 80,2%
● Loomade heaolu ja hooldus (üldine visuaalne kontroll, sõrgade kontroll, looma 

terviseprobleemide varajane märkamine jms) - 63,2%
● Loomade ohutu käitlemine (püüdmine, ajamine, suunamine, fikseerimine jms) 

- 62,3%
● Veiseliha valmistamine - 45,3 %
● Külastused lihatööstusesse - 40,6%
● Näituseks ja müügiks ettevalmistus - 18,9%

Veel oli mainitud teemadena rohumaaveise intensiivne kasv ekstensiivse 
pidamise juures, maheveisekasvatus

Õppusi peaks püüdma korraldada erinevates Eesti piirkondades



ELKS kuulub Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja (EPKK) 
liikmeskonda. Topeltmaksustamise vältimiseks soovime 
teada, kas kuulute Teile teadaolevalt veel mõne 
organisatsiooni koosseisu, kes on samuti EPKK liige?

Küsimusele vastas 21,7% vastanutest, et nad kuuluvad EPKK ridadesse läbi 
mitme organisatsiooni.

Mitmed vastajad olid nimetanud isegi kahte või kolme organisatsiooni lisaks Eesti 
Lihaveisekasvatajate Seltsile.





Kodulehe külastatavus ja loetuimad teemad
Enamik vastajatest külastab kodulehte vähemalt korra kuus, paljud vastanutest ka 
harvem. Mõned vastanutest ei ole kodulehte iial külastanud

Kodulehel loetakse peamiselt uudiseid ja kuulutusi ning otsitakse infot ürituste 
kohta.

Mainitud oli ka aretus ja pidamine



Millist infot sooviksite kodulehelt veel leida?
● Rohkem infot ja lugusid tõuklubide seltsielust
● Loomade müügiga seonduvat infot (eksport jne.)
● Rohkem kaastöid erinevatelt kasvatajatelt ja koostööpartneritelt
● Linke kõige tavalisemate ja ka spetsiifilisemate olukordade kohta, silmaringi 

laiendavaid. Need on kordades odavamad kui reisida info eesmärgil.
● Samat infot, mis tuleb meilile. Koduleht on ajast ja arust. Seal ei ole midagi 

informatiivset.
● Näpunäiteid ja nõuandeid nt kuidas juhtida põllumajandusettevõtet 

efektiivsemalt ning millega peaks arvestama
● Kui on maailmas kohti, kus saaks ennast täiendada, kui on koostööpartnereid 

just lihaveise kasvatuse alaste koolituste valdkonnas, siis selline info võiks 
olla ka seltsi kodulehel.



Millist infot sooviksite kodulehelt veel leida?

● Kasvatajate kogemusi, mida teatavasti ei ole lihtne saada :)
● Sooviks varem teada saada erinevate reiside, ürituste, koolituste kohta
● koolituskalender, lehte võiks kaasajastada, võiks olla lingid eri maade 

tõuseltside lehtedele
● Müügikanalitega seotud viimane info. Lisaks saaks lehte kasutada saadetiste 

planeerimiseks ning komplekteerimiseks. Viimane eeldab arendust.
● Mahetootmisalast infot
● Tasuvuskalkulaatoreid

Mitmed vastanud olid kodulehega rahul sellisena nagu ta on ja mõned leidsid, et 
seal ei ole midagi, mis neile huvi pakuks.



Kuidas olete nõus kaasa aitama Seltsi tegevustele?

Küsimusele vastanuid oli 66

37,9% neist oli valmis avama oma ettevõte külastuseks infopäevade 
korraldamisel, külaliste võõrustamisel

36,4% lubas saata toredaid fotosid seltsi kodulehel ja trükistes kasutamiseks

22,7% lubasid vabatahtlikena abistada näitustel ja messidel

15,2% olid valmis tegema kaastöid kodulehele

Mainiti veel algajatega suglemist, veebidisaineri teenust ja paar vastajat olid 
valmis tegema mida iganes. 



Muud ettepanekud juhatusele seoses ELKS tegevuse ja/või 
korraldatavate üritustega
● See on juba väga tubli, mis on toimunud eriti kui vaadata mis toimub nn. 

piimakate sektoris, neil pole ei seltsi ega ka sellist suhtlust. Tubli tegu
● Tegelege müügipartneritega, sõlmige raamleping mingile loomakogusele ja 

hinnale. Ärme müüme igast farmist eraldi ja poolmuidu!
● Varem teada anda kõigile liikmetele toimuvatest sündmustest. 
● Parem ülevaade hetke hindadest turul (nii liha kui ka elusloomade). 
● Parem korraldus erinevate loomagruppide kokkuostmisel või info levitamine 

kui mujal on loomade nõudlus, just väiksematele lihaveisekasvatajatele, kellel 
ei ole nii palju RAHA, VÕIMU, TUTVUSI!



Muud ettepanekud juhatusele seoses ELKS tegevuse ja/või 
korraldatavate üritustega

● Oleks vajalik teada kas oleks ELKS-is liikmeid, kes oleks nõus kaasa 
mõtlema ühistulise lihatööstuse teemal (mille planeerimisele on minu 
arusaamise järgi võetud suund Maaeluministeeriumis ja ka Vahur Tõnissoo 
jutu järgi ka tema ehk siis vähemalt mingi osa EPKK-st) seltsil endal on teised 
funktsioonid, kuid välja selgitamine võiks olla lihaveisekasvatajate huvides. Ka 
Lihatoimkonnas räägitakse vastavast tootjaettevõttest, mis on sisuliselt 51% 
põllumeestele kuuluv, Kuid parimal juhul oleks võimalik diili teha ühe senise 
lihatööstusega, sest põllumeestel ei ole "vastavat vastukaalu." Oleksin 
huvitatud lihatööstuse teemalistes aruteludes osalemisest. (Kaupo Kutsar)



● Otsida eksportturge lihaveiste realiseerimiseks.
● Õppepäevade korraldamine, mis puudutab nt seadusemuudatusi.
● Võiks olla terve kalendriaasta plaan varakult teada ja avalik, kergem oma 

tegevusi planeerida.
● Ma ei teagi kes kuuluvad ELKS juhatusse
● Piirkonlikku sidusust nii üritustesse kui juhtimisse. JÕUDU TÖÖLE!



Täname kõiki küsitlusele vastanuid!


