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Soovides saada head ja kvaliteetset toodangut, 
tuleb mõista kogu väärtusahelat
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Sööda olulisus loomakasvatuses
• Loomse toodangu saamine sõltub efektiivsest 

söödaallikate muundamisest majandusliku 
väärtusega toodeteks (liha, piim, vill)

• Korralik rohumaa ja koresööt (hein, silo) 
mõjutavad loomakasvatuse edukust

vs  
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• Kehv sööt ei anna loomale vajalikke toitaineid, 
mistõttu väheneb toodang ja selle kvaliteet

• Toitainete puudujääk ja ka söödas leiduvad 
mükotoksiinid nõrgestavad looma 
immuunsust ning ta on haigustele 
vastuvõtlikum � ravikulud suurenevad!
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Haigetelt loomadelt saadud toormaterjalist (liha, 
piim, vill) ei ole võimalik toota 
kvaliteetset inimtoitu ega käsitööd –

seega peame me loomi söötma kõrge 
kvaliteediga toorainest valmistatud söötadega!
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Anu Ait OÜ – põllumajandusettevõtete 
usaldusväärne partner

• Eesti turul alates 1999. aastast

• Söödatootjad põllumajandusloomadele aastast 2007

• Koostame ise retseptid kohalikke olusid silmas pidades 
ning kontrollime toorainete kvaliteeti

• Omame „mahe“ sertifikaati alates 2016. aastast �
võimalus toota GMO-vabasid söötasid maheloomadele

Soovime, et puhas Eesti toit on meie toidulaual!
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Olulisi fakte korraliku söötmise 
tähtsusest lammastele

• Umbes 5% uttedest ebaõnnestub
poegimine ning umbes 15-20% kõigist
talledest surevad poegimise ja võõrutuse
vahelisel perioodil. Kuigi põhjuseid võib
olla palju, on puudulik söötmine peamine
niisuguseid kadusid soodustav faktor,
mõjutades seeläbi lambakasvatuse
edukust*

* NRC (1985), Kott (1998) in Kellems & Church (1998), and Jurgens (2002)
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• Energiapuudus söödas piirab lammaste 
jõudlust rohkem kui ühegi teise toitaine
puudujääk, eriti tiinuse hilises faasis ja 
imetamise ajal

Tagajärjed: vähenenud kasv, viljakus, villa kogus 
ja kvaliteet
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• Uted on lambakasvatusettevõtte selgrooks –
tallede kasvatajad ning villa tootjad

• Uttede õige söötmise tähtsus:

tiinusperioodil – mõjutab elusalt sündinud 
tallede arvu, tallede sünnimassi ning elujõulisust

imetamisperioodil – väga oluline piimatoodangu 
jaoks
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• Rümba ja liha kvaliteeti võivad mõjutada 
erinevad tegurid, nagu tõug ja sööda tüüp

• Tõug on rümba kvaliteedi oluline tegur, kuid 
vähem oluline liha kvaliteedile

• Söödatüübil on suur mõju liha kvaliteedile –
see mõjutab mitmeid liha kvaliteedi füüsikalis-
keemilisi ja organoleptilisi parameetreid, 
rasvhapete profiili, õrnust ja värvust*

*Jorge Ramírez-Retamal and Rodrigo Morales; 2014
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Kvaliteetne sööt = terve loom

kõrge kvaliteediga toodang

madalad veterinaarkulud 

TERVED JA ÕNNELIKUD INIMESED!
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Mida teha, et …

sellest saaks see?



Kõikide protsesside taga on 
inimene

ja soov ning tahe! 



Aitäh!

Koostöös saavutame edu!


