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Sissejuhatus 

Piim on kõrgeväärtuslik toit, mis sisaldab eluks vajalikus hulgas makro- ja mikro-
toitaineid. Lehmapiimas on umbes 87% vett ja umbes 13% kuivainet. Kuivaine moo-
dustavad: lipiidid (põhiliselt rasvad) 4–5%, valgud 2,5–5%, süsivesikud (peamiselt lak-
toos) 4,6–4,8%, makro- ja mikromineraalained, vitamiinid, ensüümid, hormoonid ja 
pigmendid. Piimarasvad esinevad piimas nii küllastatud, monoküllastamata ja polü-
küllastamata olekus. 80% piimavalkudest moodustab kaseiin, ülejäänud osa albu-
miinid ja globuliinid. Mineraalainetest esineb piimas kaltsiumit, kaaliumit, fosforit, 
magneesiumit, sinki, vaske, joodi, mangaani, rauda, koobaltit, kroomi, molübdeeni, 
fluori, boori, räni ja seleeni. Piim sisaldab peaaegu kõiki vesi- ja rasvlahustuvaid vita-
miine. Rohkesti A, B1, B2, B3, B6, B12 vitamiine ja foolhapet. Piima koostise näitajad 
on täpsemalt kajastatud MTÜ Eesti Toiduainete Tehnoloogia Seltsi 2012. aastal koos-
tatud ja 2020. aastal uuendatud infomaterjalis „Abiks väikekäitlejale II osa. Piim ja 
piima töötlemine“ (1). 

Piima koostist mõjutavad geneetika, toodangutase, haigused, aastaaeg, hooajaline 
ratsioonikomponent (karjamaarohi jne) ja ilmastik (kuumastress), karja vanuseline 
koosseis ja karjas püsimise aeg ning söötmine.

Piimatoodang lehma kohta sõltub peamiselt tõuaretusest, söötmisest, pidamistin-
gimustest ning looma tervisest. Kõik need tegurid mõjutavad ka piima kvaliteeti 
ning piimatootjate majandustulemusi, mis omakorda mõjutavad piima kokkuostu-
hinda. Mida paremini loomad ennast oma keskkonnas tunnevad, seda produktiiv-
semad ning tervemad nad on (2). Müüdud piima eest kõrgeima võimaliku hinna 
saamine on iga tootja jaoks äärmiselt oluline. Kvaliteetse piima eest saadav lisatasu 
on piima tootjale abiks oma ettevõtte rahalise seisu parandamisel ja üks vähestest 
võimalustest mõjutada müüdava piima hinda. Tootjad, kes jätavad selle võimaluse 
kasutamata, jäävad ilma ühest olulisest sissetulekuallikast.

Toetudes Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (edaspidi EPJ) 2020.aasta 
andmetele, oli jõudluskontrollis 81 025 lehma, mis moodustab 96,1% Eesti lehma-
dest. Peamiselt kasvatatakse Eestis holsteini tõugu lehmi (85,4%), eesti punast tõugu 
lehmi on 13,5%, ülejäänud on eesti maatõugu lehmad 640 (0,8%) ning muud tõugu 
lehmad (0,3%). Keskmine toodang 2020.aaastal oli lehma kohta 10 400 kg, mis on 
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286 kg rohkem kui 2019. aastal. 2020. aastal oli Eesti piima keskmine valgusisaldus 
3,38% (baasiline 3,35%, teistes riikides 3,2-3,4%) ja rasvasisaldus 3,87% (baasiline 
4,2%, teistes riikides 3,6%-4,3%) (3).

Käesoleva materjali koostamisel on piima kuivaine sisalduse kontekstis võetud alu-
seks MTÜ Piimaklastri tegevuste käigus välja töötatud toorpiima kvaliteedinäitajate 
paketis määratletud järgmised näidikuid (4, 5): 

• piima rasvasisaldus, 
• piima valgusisaldus, 
• piima laapumise aeg (RCT min), 
• kalgendi maksimaalne tugevus (K20, E30 ja Emax),  
• mikroorganismide üldarv, 
• psührotroofsed mikroorganismid ja nende spoorid, 
• termofiilsed mikroorganismid ja nende spoorid,
• Clostridium spp ja selle spoorid, 
• somaatiliste rakkude arv. 

Nimetatud kvaliteedinäidikute kohta viis Piimaklaster perioodil mai 2019 – aprill 2020 
läbi kvaliteedinäidikute uuringu, mille raames võeti tankitoorpiimast 477 proovi (4). 
Kvaliteedinäidikud on käesolevas materjalis jagatud kahte gruppi – esimeses pea-
tükis käsitletud näidikud on seotud piima ohutusega ning teises peatükis piima 
kvaliteediga. 
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1. Piima ohutus

Piima ohutuse tagamine on piimatootja vastutus. Toiduohutuse tagamist reguleeri-
vad mitmed õigusaktid, juhendid ja suunised, mille põhjaliku nimekirjaga on võimalik 
tutvuda MTÜ Eesti Toiduainete Tehnoloogia Seltsi 2012. aastal välja antud ning 2020. 
aastal uuendatud infomaterjalis „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine. II 
osa“ (1). 

Käesolevas peatükis kajastatud somaatiliste rakkude ja mikroorganismide arv on 
olulised eelkõige piima ohutuse vaatenurgast, kuid kuna nende suurushulk mõjutab 
toorpiima ja sellest valmistatud piimatoodete kvaliteeti kõige enam, käsitletakse neid 
samuti kui kvaliteedinäidikuid. 

Somaatilised rakud

Lehma piim sisaldab alati mingil määral somaatilisi rakke. Somaatiliste rakkude ehk 
keharakkude  arv (SRA) piimas mõjutab piima toodangu mahtu ja kvaliteeti. SRA 
suurenemine viitab sellele, et karjas olevaid loomi vaevab udarapõletik, sest udara-
koe mikrobioloogilise infektsiooniga kaasneb alati SRA suurenemine toorpiimas (6). 
Somaatiliste rakkude arv hakkab tõusma, kui looma immuunsüsteem saadab val-
ged verelibled udarasse võitlema põletikku põhjustavate haigustekitajatega. Lehma 
haigestumisel udarapõletikku võib somaatiliste rakkude arv tõusta 500 000, teatud 
puhkudel ka kuni 50 miljonini ühes milliliitris piimas (7). Piimatoodangu langus on 
tingitud haigustekitajate tekitatud kahjustustest ja udara näärmekoe kroonilisest 
armistumisest.

Kõrge SRAga piima ei soovi ka piimatöötlejad, sest sellest valmistatud toodete säi-
livus on lühem. Lisaks on sellise piima valgusisaldus ja valgu kvaliteet madalam, 
mistõttu mõjutab see eriti juustu tootmist. Juustu saagis hakkab langema, kui üksiku 
lehma piima SRA on suurem kui 100 000 rakku milliliitris. Tankipiima keskmisest 
somaatiliste rakkude arvust rohkem mõjutab juustu saagist nende loomade osakaal 
grupis, kelle piima SRA on üle 100 000 raku/ml.

Üldjuhul ei ole karja udaratervise olukorra parandamine lihtne, kuid varjatud mas-
tiidi juhtude arvu piirates on võimalik saavutada arvestatav piimatoodangu tõus (3). 
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Joonis 1. EPJ ja Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringu raames mõõdetud somaatiliste 
rakkude arvu võrdlus. Allikas: Piimaklaster. 

Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringus mõõdeti somaatiliste rakkude arvu neljas 
Eesti piimatööstuses ning tulemused kajastavad nende tööstuste keskmiseid näita-
jaid. EPJ kõrgemad somaatiliste rakkude mõõtmistulemused erinevad Piimaklastri 
uuringute tulemustest tõenäoliselt seetõttu, et EPJ-i tulemustes on kajastatud ka 
haigetelt lehmadelt võetud proovid ehk lisaks piimatööstuste poolt EPJ-i laborisse 
saadetud piimatankist võetud proovide tulemusetele, kajastatakse EPJ-i andetes ka 
farmidest tehtud karja kontrolllüpsi tulemusi. 

 
Joonis 2. Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringu raames mõõdetud somaatiliste 

rakkude osakaal uuritud proovides. Allikas: Piimaklaster.
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Eestis on põllumajandusministri määrusega nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõu-
ded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toor-
piima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile 
esitatavad nõuded“ (edaspidi Eesti toorpiima kvaliteedi määrus), kehtestatud toor-
piimas sisalduvate mikroorganismide ja somaatiliste rakkude arvu alusel toorpiima 
kvaliteediklassid. Kvaliteediklass määratakse toorpiimale, mis vastab kuumtöödel-
dud joogipiima ja piimapõhiste toodete valmistamiseks kasutatava toorpiima nõue-
tele, mis on sätestatud Euroopa parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004, 
millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad. Eesti toorpiima 
kvaliteedi määrus sätestab, et kvaliteediklassile „eliit“ vastavas ehk väga hea kvali-
teediga toorpiimas on kuni 300 000 somaatilist rakku toorpiima ml-s.  Piimaklastri 
läbi viidud kvaliteediuuringu käigus analüüsitud 477-st proovist 95% oli somaatiliste 
rakkude arv alla 300 000 toorpiima ml-s.

Mikroorganismid

Piimas leiduvad mikroorganismid on olemuselt peamiselt bakterid, kuid kasvada või-
vad ka mõned hallitus- ja pärmseened. Mikroorganismide paljunemist toiduainetes 
mõjutavad temperatuur, paljunemise aeg, vaba vee olemasolu, keskkonna pH, õhu 
juurdepääs, toitainete olemasolu ning mikroorganismide algne arvukus.

Temperatuuri lembesuse järgi jaotatakse mikroorganismid psührotroofseteks, 
psührofiilseteks, mesofiilseteks ja termofiilseteks. Psührotroofsed mikroobid on 
võimelised arenema temperatuuril alla 7 ºC, psührofiilsed vahemikus 7–20 ºC, meso-
fiilsed 20–44 ºC ja termofiilsed mikroobid kasvavad kõige edukamalt temperatuuril 
45–52 ºC (1). 

Psührotroofide arvukus ja liigiline koostis sõltub lüpsiseadmete ja lehma nisade 
puhtusest, lauda keskkonnast ja puhtusest, töövõtetest lüpsmisel, aga ka toorpiima 
säilitustemperatuurist ja -ajast. 

Piima ja piimatoodete säilivuse seisukohast on psührotroofsed mikroorganismid 
kõige suurema mõjuga mikroobirühm (1).
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Joonis 3. Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringu raames mõõdetud psührotroofsete 
mikroorganismide osakaal uuritud proovides. Allikas: Piimaklaster

Joonis 3 kirjeldab psührotroofsete mikroorganismide osakaalu Piimaklastri poolt 
läbiviidud kvaliteediuuringu käigus analüüsitud 477 proovis . Jooniselt on näha, et 
kuni 500 psührotroofse mikroorganismiga proove oli 28% ning üle 100 000 mikro-
organismiga proove 9%. Kui kvaliteedikavas „Eesti Piim“ kehtestada psührotroof-
sete mikroorganismide hulga piirmääraks kuni 10 000, vastaks sellele nõudele 68% 
uuringu perioodil võetud proovidest. 

Joonis 4. Psührotroofsete mikroorganismide suhe mikroorganismide üldarvu. 
Allikas: Piimaklaster
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Joonisel 4 on näha psührotroofsete mikroorganismide suhe mikroorganiside 
üldarvu. 477-st analüüsitud proovist 48% olid sellised, mille puhul psührotroofsete 
mikro organismide suhe mikroorganismide üldarvu oli alla 10% ning 19% olid sellised, 
mille puhul psührotroofsete mikroorganismide suhe mikroorganismide üldarvu oli 
üle 50%. Seega, kui kvaliteedikavas „Eesti Piim“ kehtestada psührotroofsete mikro-
organismide suhe mikroorganismide üldarvu piirmääraks 50%, vastaks sellele 81% 
uuringu perioodil võetud proovidest.

Termofiilsed (thermophilic) mikroobid on soojalembelised spoore moodustavad 
liigid, kes kasvavad temperatuuril 45-80 °C. Termofiilsete mikroobide hulk on olu-
line juustu tootmisel, kus neid eelkõige kasutatakse. Valmimine leiab aset eelkõige 
juustu piimas olnud või sellele lisatud mikroobide toimel (1). Juhul kui termofiilsete 
mikroorganismidele kehtestada kvaliteedikava „Eesti Piim“ järgselt piirmääraks 
kuni 100, vastaks Piimaklastri uuring järgselt sellisele määrale 97% proovidest 
(vt joonis 5). Kõige suurema osakaaluga ehk 72% uuritud proovidest jäi termofiilsete 
mikro organismid hulk vahemikku 11 kuni 50. 

Joonis 5. Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringu raames mõõdetud termofiilsete 
mikroorganismide osakaal uuritud proovides. Allikas: Piimaklaster

Clostridium spp on spoore moodustav võihappebakter, kes elab üle pastöriseerimise, 
seega tegemist on nö termoresistentse bakteriga. Kuna Clostridium spp bakterid 
pärinevad põhiliselt silost, on bakteri arvukus suurem talvisel ajal. Clostridium spp 
toorpiimas ei paljune (1). Clostridium spp omab eriti suurt rolli juustu tootmisel. See-
juures on oluline, et võihappebakteri arv ei oleks suurem kui 1 PMÜ/ml. Jooniselt 
6 on näha, et kolmveerand võetud proovidest vastasid sellisele tulemusele. Selle 
näidiku hindamise meetod muutus pisut uuritud perioodil mai 2019 – aprill 2020 
ning joonis kajastab vaid kahe kuu andmeid. 
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Joonis 6. Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringu raames mõõdetud Clostridium spp 
osakaal uuritud proovides. Allikas Piimaklaster
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2. Piima kvaliteet

Tabelis 1 on esitatud toorpiima kvaliteeti mõjutavad tegurid. 

Tabel 1. Toorpiima kvaliteedi mõjutavad tegurid (6): 

Koostis Hügieenilisus ja 
toiduohutus

Organoleptilised 
näitajad

Tehnoloogilised 
omadused

Rasvasisaldus Mikroorganismide 
sisaldus Maitse Spetsiifilised 

mikroorganismid

Valgusisaldus Somaatiliste rakkude 
arv Lõhn Somaatiliste 

rakkude arv

Laktoosisisaldus Antibiootikumi-
jääkide sisaldus Välimus Laapumis-

omadused

Rasvhappeline 
koostis Võõrvee sisaldus Rasvhappeline 

koostis

Mineraalide 
sisaldus Happesus

Vitamiinide 
sisaldus

Temperatuur 
üleandmisel

Saasteained 
(pesemis- ja desinfit-
seerimisainete jäägid, 

pestitsiidide jäägid, 
raskmetallid, müko-

toksiinid jne

Piima kõrgem rasva- ja valgusisaldus on oluline majandusnäitaja. Kuigi Eestis on 
piimakokkuostu hinnamudel seotud Eesti keskmise hinnaga, maksavad tööstused 
tootjale kõrgema rasva- ja valgusisaldusega toorpiima puhul üldjuhul lisaboonust. 
Kõrgema kuivainesisaldusega toorpiimast on võimalik tööstusel toota laiema sorti-
mendiga piimatooteid, seda nii kaua säilivate kui värskete piimatoodete puhul. 

Eesti piima keskmine:
• valgusisaldus 3,38% (baasiline 3,35%, teistes riikides 3,2-3,4%)
• rasvasisaldus 3,87% (baasiline 4,2%, teistes riikides 3,6%-4,3%)

Piima kuivainepõhisel hinnastamisel on eelkõige aluseks piima rasva- ja valgu-
sisaldus. Piimaklastri uuringus osalenud nelja tööstuse võrdluses oli piimaproovide 
analüüsimisel valgu ja rasva sisalduse proovide tulemused märgatavalt erinevad. 
Piima klastri uuringu käigus töötati välja piima rasva- ja valgusisalduse andme-
tele põhinedes toorpiima kokkuostu hinnamudel, mille eesmärk oli hinnata, mil-
liseks võiks kujuneda potentsiaalne kuivainepõhisuse põhjal makstav piima hind. 
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Kuivainepõhise hinna arvutuse aluseks olid uuringu perioodi (mai 2019 – aprill 2020) 
keskmised või ja lõssipulbri hinnad. Ainult valgu- ja rasvasisalduse erinevuse põhjal 
võiks tööstuste poolt makstav potentsiaalne hind erineda 7,7 eurot tonni kohta. See 
tähendaks, et madalama rasva-ja valgupõhine hind oleks nimetatud perioodil olnud 
302,9 eurot/t ning kõrgeim 310,6 eurot/t toorpiima kohta. Piima keskmine kokku-
ostuhind nimetatud perioodil oli 307,9 eurot/t.  

Joonis 7. Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringu raames neljas uuringus osalenud 
tööstuses mõõdetud piima rasva- ja valgusisalduse võrdlus. Allikas Piimaklaster

Joonis 8. Piimaklastri mudelarvutusel põhinev teoreetiline piima rasva- ja valgupõhine 
kokkuostuhinna võrdlus neljas uuringus osalenud tööstuses Allikas: Piimaklaster
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Rasvasisaldus

Mida kõrgem on piima rasvasisaldus, seda madalam on piimatoodang lehma kohta, 
ehk mida kõrgemaks kujuneb piimatoodang lehma kohta, seda madalamaks kuju-
neb piima rasvasisaldus. Sõltuvalt toitumisest ja tõust võib rasvasisaldus kõikuda 
2–8% (2). Samuti mõjutavad piima rasva- ja valgusisalduse varieerumist oluliselt 
laktat siooniperioodid. Ka tõug omab olulist rolli. Näiteks, kuna holsteini tõugu leh-
made piimakus on kõrge, on ka nende piima rasvasisaldus madalam. (2).

Piimaklastri uuringust selgus, et 477-st võetud proovist 25%-l oli piima rasvasisaldus 
<3,78%, pooltel proovidest 3,78% kuni 4,01% ning 25%-l proovidest oli piima ras-
vasisaldus >4,01%. Piimaklastri uuringu rasvasisalduse mediaan langeb kokku EPJ-i 
omaga, seejuures on ka sesoonsust märkiv muster samasugune.

Joonis 9. Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringu raames mõõdetud rasvasisalduse ja EPJ 
sama näitaja võrdlus. Allikas: Piimaklaster
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Valgusisaldus

Mida kõrgem on piima valgusisaldus, seda kõrgem on piimatoodang lehma kohta 
ehk piimatoodangu suurenemisel valgusisaldus vastupidiselt rasvasisaldusele ei 
lange. Piima valgusisaldusele avaldavad mõju nt söötade peenestusaste ja tasakaa-
lustamata ratsioon. Piima valgusisaldust võivad tõsta kõrge energiasisaldusega ja /
või madala toorkiusisaldusega ratsioonid (2).

Piimaklastri uuring näitas, et 477-st proovist 25%-l oli piima valgusisaldus <3,35%, 
pooltel proovidest 3,35% kuni 3,47% ning 25%-l proovidest oli valgusisaldus >3,47%. 
Nagu rasvasisalduse puhulgi, langeb ka valgusisalduse mediaan kokku EPJ-i keskmise 
ja sesoonsust märkiva mustriga. Seega võib kinnitada, et EPJ-s esitatud piima valgu- 
ja rasvasisalduse keskmine on korrektne.

Joonis 10. Piimaklastri läbi viidud kvaliteediuuringu raames mõõdetud valgusisalduse ja 
EPJ sama näitaja võrdlus. Allikas: Piimaklaster
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Laapumisvõime

Laapumine on piima töötlemise protsess, mille käigus kalgendi tekkeks lisatakse 
piimale laapensüüme. Laapumisvõime on oluline näitaja eelkõige juustu tootmisel. 
Rohkem juustu saadakse toorpiimast, mille laapumise kiirus on suurem ja mis annab 
tugeva kalgendi. Piima laapumist mõjutavad tegurid on laktatsioon ja sesoonsus, 
piima pH ja koostis (eelkõige kaltsiumi ja valgusisaldus), sööt ja aretus.

Piimaklastri uuringu käigus 477 proovi analüüsimisel suuremaid probleeme laapu-
mise näitajaga ei täheldatud. Nelja piimatööstuse juures tankipiimast võetud proo-
vid näitasid, et piima laapumise aeg ehk RCT oli 25% proovidest alla 9,30 min, 50% 
proovidest jäi see vahemikku 9,30 kuni 10,38 min ning 25% proovidest üle 10,38 
minuti. 

Joonis 11. Piimaklastri uuringus osalenud neljas tööstuses analüüsitud laapumise aegade 
võrdlus. Allikas: Piimaklaster

Kalgenemise aeg algusest kuni ajahetkeni, kui kalgendi tugevus on saavutanud 
20 mm (K20), oli 25% proovidest <3,49 min, pooltel proovidest  3,49 min kuni 
4,22 min ning 25% proovidest >4,22 min. Kalgendi maksimaalne tugevus 30 min 
pärast laapensüümi lisamist (E30) oli aga vastavalt 25% proovidest <39,7 mm, pooltel 
39,7 mm kuni 44,4 mm ning 25% proovidest >44,4 mm. 
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Joonis 12. Piimaklastri uuringus osalenud neljas tööstuses analüüsitud kalgenemise 
aegade võrdlus. Allikas: Piimaklaster

Ühtegi proovi, mille puhul 30 minuti möödumisel laapumistugevust 20 mm ei saa-
vutatud, ei esinenud.

Joonis 13. Piimaklastri uuringus osalenud neljas tööstuses analüüsitud kalgendi 
maksimaalne tugevuse võrdlus 30 min pärast laapensüümi lisamist. Allikas: Piimaklaster

Maksimaalne kalgendi tugevus Emax peaks olema vähemalt 30 mm. Aasta jooksul 
esines vaid kaks proovi, mille puhul 30 mm kalgendi tugevus ei olnud saavutatud. 
Enamuse proovide puhul oli kalgendi tugevuseks rohkem kui 41,1 mm.
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Joonis 14. Piimaklastri uuringus osalenud neljas tööstuses analüüsitud kalgendi 
maksimaalse tugevuse võrdlus. Allikas: Piimaklaster
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3. Kvaliteediklassid ja kvaliteedikavad

EL-i üldised nõuded 

Kvaliteedikavad

Euroopa Liidus kehtiva üldise toiduainete kvaliteedikavade ja -märkide süsteemi 
eesmärgiks on kaitsta konkreetse päritoluga ja traditsioonilisi tootenimetusi. Kasu-
tusel on kolm erinevat tähist – kaitstud päritolunimetus (nt Kreekale kuuluv Feta), 
kaitstud geograafiline tähis (nt Hollandile kuuluv Gouda Holland) ja garanteeritud 
traditsiooniline toode. Euroopa Liidu kvaliteedikavad on reguleeritud Euroopa 
Parla mendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu 
kvali teedikavade kohta. Lisaks Euroopa Liidu ülestele kvaliteedikavadele on liikmes-
riikidel võimalik kehtestada ka riigisiseseid kvaliteedikavasid. Selliste kavade raames 
toodetud lõpptoode peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
nr 1305/2013 kehtestatud nõuetele. Läbipaistev ja toodete täielikku jälgitavust tagav 
kvaliteedikava peab sisaldama siduvaid tootespetsifikatsioone, toote eritunnuseid 
ning kava rakendamine peab olema avatud kõikidele huvitatud tootjatele.  

Kvaliteediklassid

Euroopa Liidu üleselt ei ole toorpiima kvaliteedi eristamisele reegleid kehtestatud. 
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse 
loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, sätestatakse toorpiima määratlus. 
Nimetatud määruse kohaselt toorpiim on piim, mis on saadud tehistingimustes 
peetavate loomade rinnanäärmeeritisena ning mida ei ole kuumutatud üle 40°C 
ega muul samaväärse mõjuga viisil töödeldud.

Teiste riikide praktikad 

Piima toodetakse igas Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis. 14 liikmesriigis toodetakse üle 
90% kogu ELi piimakogusest, sh 7 liikmesriiki toodavad peaaegu 75% kogu ELi piima-
toodangust. 1,7 miljonit põllumajandusettevõtet peavad ligi 24 miljonit lüpsilehma. 
Kuigi viimaste aastate jooksul on lüpsilehmade arv pidevalt vähenenud, on viimase 
30 aasta jooksul aastane piimatoodang lehma kohta kogu aeg kasvanud. ELis kehtis 
30 aastat (1984-2015) piimakvoodisüsteem. Kvootide kaotamine oli kauaoodatud 
võimalus mitme liikmesriigi piimatootjate jaoks oma toodangut tõsta. Aastatega on 
ka tarbija nõudmised muutunud ning rahvusvahelised piima kokkuostjad peavad 
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muutustega kaasas käima. Üha olulisemat rolli mängib vastutustundlikkus ehk toot-
mise keskkondlik ja sotsiaalne mõju. Suuremat rõhku pannakse loomade heaolu 
tagamisele, keskkonda säästvale tootmisele, tarneahela läbipaistvusele ning toote 
kvaliteedile. Piima keemiline koostis varieerub sõltuvalt laktatsiooniperioodist, tõust, 
sööda kvaliteedist, söötmistingimustest, hooldusrežiimist, vanusest, tervislikust 
seisundist ja paljudest muudest tingimustest. Isegi väikesed välismõjud ja muutu-
sed looma füsioloogilises seisundis mõjutavad piima kvalitatiivset koostist. Seega 
tuleb piima kvaliteeti vaadata kui terviklikku komplekti loomade heaolust, tootmis-
tingimustest, söödast ja paljust muust. Paljud rahvusvahelised piimakokkuostjad 
soovivad koostööd tarnijatega, kelle tootmises on eelmainitud tingimused täidetud 
ning kes on võimelised seda tõendama. Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlus, mis 
reguleerib loomade heaolu, keskkonnakaitset, toiduohutust ja kvaliteeti, tõendavad, 
et Eesti piimatootmises on need tingimused tegelikult juba täna suures ulatuses 
täidetud. Samamoodi on need tingimused täidetud ka teistes ELi liikmesriikides, kuid 
näiteks Iirimaa ja Holland, kes pärast kvootide kadumist oma piimatootmist oluliselt 
tõstsid, on astunud sammu edasi ning välja töötanud kvaliteedikavad, et oma piima-
tootmine maailmaturul nähtavaks muuta ning tagada oma tootjatele juurdepääs 
uutele turgudele. 

Hollandi kvaliteedipakett „Keten Kwaliteit Melk“

Hollandis on välja töötatud kvaliteetse piimapaketi (Keten Kwaliteit Melk) ehk toor-
piima tootmise kvaliteedi tagamise kava. Kvaliteetse piimapaketi kavas osaledes 
saab piimatootja tõestada, et piim on toodetud ohutult ja vastutustundlikult. Kvali-
teedikava koosneb kuuest moodulist: 

1. piimatootmine, 
2. veterinaarravimid, 
3. loomade tervis ja loomade heaolu, 
4. sööt ja vesi,
5. piima ekstraheerimine ja jahutamine ning
6. säästev piimakarjakasvatus. 

Hollandi piimakvaliteedikava on koostatud piimatootjate, kokkuostjate ja töötlejate 
koostööna. Kava hõlmab endas kõiki nõudeid, mis tulenevad Euroopa hügieeni-
nõuetest toiduainete tootmise osas ning Hollandi asjakohastest õigusaktidest. 
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Iirimaa säästva piimatootmise tagamise kava  
„Sustainable Dairy Assurance Scheme (SDAS)“

Sarnaselt Hollandile on piima kvaliteedi tagamise kava välja töötatud ka Iirimaal. 
Bord Bia säästva piimatootmise tagamise kava SDAS (Sustainable Dairy Assurance 
Scheme) on piimatootjate, piimatöötlejate ning Iirimaa reguleerivate asutuste koos-
töös valminud standard, mille peamised eesmärgid on:

• näidata piimatöötlejatele ja piimatoodete tarbijatele, et kava alusel serti-
fitseeritud põllumajandusettevõttes toodetud piim vastab kõrgeimatele 
Bord Bia standarditele, sh loomade heaolu, jälgitavuse, toiduohutuse ja 
keskkonnakaitse standarditele;

• tõendada, et sertifitseeritud põllumajandusettevõttes toodetud piim on 
toodetud vastavalt ISO akrediteeritud kvaliteedikava alusel;

• luua ühine registreerimise ja seire süsteem ning
• kehtestada piimatootmise parimate tavade kriteeriumid.

SDASi kaks peamist komponenti on jätkusuutlikkus ja kvaliteet. Jätkusuutliku toot-
mise eesmärk on tagada, et põllumajandusettevõtjad mitte lihtsalt ei majandaks oma 
tootmist tõhusalt, vaid jätaksid järgmistele põlvedele maa heas või isegi paremas sei-
sukorras, kui nad selle pärisid. Lisaks kätkeb säästev tootmine endas majanduslikku 
motivatsiooni, kuna enamus rahvusvahelisi kliente piimasektoris otsib tarnijaid, kelle 
tootmine on säästlik ning kes on võimelised seda ka tõendama. 

SDAS nagu ka kõik ülejäänud Bord Bia kvaliteedikavad on akrediteeritud vastavalt 
Euroopa standardile ISO 17065: 2012. See tähendab, et see kvaliteedikava on sõltu-
matult hinnatud sama heaks või paremaks kui teiste riikide sarnased kvaliteedi kavad. 
Bord Bia farmikülastusel hinnatakse kava liikme vastavust juriidilistes, kvaliteedi- ja 
kliendinõuetega seotud valdkondades, sh hinnatakse põllumajandusettevõtte ohu-
tust, toiduohutust, jälgitavust ning loomade heaolu. 

Kvaliteedikaval ning kvaliteedikavas osalemisel on mitu olulist eelist. Kvaliteedika-
vaga liitumine on vabatahtlik ning avatud kõigile tootjatele, kes toodavad piima inim-
tarbimiseks ning kelle piimakari on registreeritud. Piimatootjad saavad juurdepääsu 
turgudele, mis nõuavad tootesertifikaati, nende pühendumust keskkonnasäästlikele 
tootmisviisidele on võimalik kontrollida ning see tagab klientidele usaldusväärsuse 
toote ja tootekvaliteedi vastu. Lisaks võimaldab see Iirimaa piimatootmist rahvus-
vahelisel tasandil võrrelda. 

Kvaliteedikavaga liitumine. Kvaliteedikavaga liitunud piimafarmile väljastatakse ser-
tifikaat, kui ta vastab kvaliteedikavas sätestatud nõuetele. Nõuetele vastavust kont-
rollivad Bord Bia sõltumatud audiitorid, kes külastavad piimafarmi ette teatamata ja 
regulaarselt (vähemalt iga 18 kuu tagant). Audiitoritel on õigus võtta proove nii pii-
mast, söödast, veest, mullast kui ka muudest sisenditest, mis on vajalikud, et nõue-
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tele vastavust kontrollida. Kontrolli tulemused kantakse Bord Bia andmebaasi, kus 
nii tootja kui ka kokkuostja nendega tutvuda saavad. Lisaks kantakse andmebaasi 
liitunud tootjate kontaktandmed, info ettevõtlusvormi, ettevõtte suuruse, tootmis-
tüübi, erinevate tegevusalade kohta ning muu asjakohane info, mida kasutatakse 
tootmisettevõtte süsiniku jalajälje mõõtmiseks ning hindamaks ettevõtte vastavust 
kvaliteedikava jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. 

Nõuded. Kvaliteedikava sätestab 170 nõuet, millest seitse on kriitilise tähtsusega 
ning 163 üldisemat laadi. Sertifikaadi väljastamiseks peavad tootmisettevõttes olema 
täidetud kõik seitse kriitilise tähtsusega nõuet ning vähemalt 60% ülejäänud 163-st 
nõudest. 

SDASis pannakse suurt rõhku tegevuste dokumenteerimisele ning dokumentide 
säilitamisele, mis võimaldab audiitoritel nõuetele vastavust lihtsalt kontrollida. 
Kvaliteedikava 170 nõuet on kohaldatud kahekümnes valdkonnas. Kehtestatud on 
dokumentide säilitamise kohustus ja aeg ning kriteeriumid on seatud tootja päde-
vusele. Igal kvaliteedikava liikmel peab olema kehtiv DAFM’i1 karjanumber ning kar-
jaregistreering ning loomade liikumine peab olema dokumenteeritud. Nõuded on 
sätestatud loomade ravimise ja haiguste ennetamise, sööda,  maakasutuse ning 
piimaveiste pidamise kohta. Tingimused on seatud ka loomade tervise ja heaolu, bio-
turvalisuse ja kahjuritõrje ning personali tervise, ohutuse ja sotsiaalse jätkusuutlik-
kuse tagamiseks. Kvaliteedikavas osalejad peavad vastama keskkonna ja transpordi 
kohta kehtestatud nõuetele ning viima kvaliteedikava nõuetega vastavusse oma 
pidamisruumid, meierei, lüpsiplatsi ja lüpsiseadmed. Lisaks sätestab kvaliteedikava 
nõuded veel piima hoiustamisele ja kogumisele, üldisele hügieenile ning kemikaalide, 
pestitsiidide ja herbitsiidide kasutamisele. 

Bord Bia SDAS on maailma esimene riiklik piimakvaliteedikava, millega on liitunud ca 
13 000 Iirimaa piimatootjat ehk igast kümnest piimatootjast seitse. Kvaliteedikavas 
osalejate kasu seisneb jätkusuutlikumas tootmises, mis võimaldab kokku hoida kulu-
sid. Lisaks annab kvaliteedikavas osalemine võimaluse siseneda uutele turgudele 
ning toote eest kõrgemat hinda küsida. 

Bord Bia kvaliteedikava on hea näide, millistele valdkondadele, lisaks toodangu kva-
liteedile, tuleks Eesti piimakvaliteedikava koostamisel tähelepanu pöörata.

1 DAFM- The Department of Agriculture, Food and Marine (Põllumajandus-, Toidu- ja Mere-
ressursside Ministeerium)
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Eestis kehtestatud kvaliteediklassid toorpiimale

Eesti toorpiima kvaliteedi määrus § 4 sätestab, et  toorpiima koostisosade ja kvali-
teedi näitajate kindlakstegemiseks määratakse laboratoorsete analüüsidega selles 
sisalduvate mikroorganismide ning somaatiliste rakkude arv, antibiootiliste jääk-
ainete sisaldumine, külmumistäpp ning valgu- ja rasvasisaldus.

Tabel 2. Toorpiima kvaliteediklassi määramise aluseks on mikroorganismide ja somaati-
liste rakkude arv

Kvaliteediklass Kirjeldus Mikroorganismide 
arv ml-s

Somaatiliste rakkude 
arv ml-s

Eliit Väga hea 
kvaliteet ≤ 50 000   ≤ 300 000

Kõrgem Hea kvaliteet ≤ 100 000 ≤ 400 000

I Rahuldav 
kvaliteet ≤ 200 000 ≤ 600 000

II Mitterahuldav 
kvaliteet > 200 000 > 600 000

Võimalik kavand kvaliteedikavale „Eesti piim“

Piimaklastri tegevuse raames töötati välja visioon piima kvaliteedinäidikute uutest 
lävenditest piima kvaliteediklassidele, mis on esitatud tabelis 3 ning milles esitatakse 
uued lävendid mikroorganismide ja somaatiliste rakkude arvule.

Tabel 3. Piimaklastri ettepanek kvaliteediklasside uute lävendite kehtestamiseks

Kvaliteediklass Kirjeldus Mikroorganismide 
arv ml-s

Somaatiliste rakkude 
arv ml-s

Eliit Väga hea kvaliteet ≤ 20 000   ≤ 200 000

Kõrgem Hea kvaliteet ≤ 50 000 ≤ 300 000

I Rahuldav kvaliteet ≤ 100 000 ≤ 500 000

II Mitterahuldav 
kvaliteet > 100 000 > 500 000
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Joonis 15. Kvaliteediklasside muutumine uute lävendite kehtestamisel.
Allikas: Piimaklaster

Piimaklastri uuringus võrreldi, kuidas muutuks piimaproovide jaotus välja pakutud 
uute kvaliteediklasside vahel. Uuringu tulemuste kohaselt on kvaliteedikavas „Eesti 
Piim“ otstarbekas määratleda toorpiimale vaid üks kvaliteedistandard, mis vastab 
piimaklastri poolt väljapakutud kvaliteediklassile „uus eliit“. 

Kvaliteedikava „Eesti Piim“ kõrgemad standardid võiksid olla:
1. Somaatilistele rakkudele arv ml-s ≤ 200 000  

Somaatiliste rakkude piirarvule kuni 200 000, vastas 54% uuritud 
proovidest.

2. Mikroorganismide piirarv ≤ 20 000 
Mikroorganismide üldarvule kuni 20 000 vastas 40% uuritud proovidest. 

3. Psührotroofsete mikroorganismide arv ml-s kuni 10 000 
Eestis kehtiva määruse kontekstis piirmäära kehtestatud ei ole. Uuringu 
käigus konsulteeriti Maaülikooli teadlaste, piimatööstuste kvaliteedijuh-
tide ja piimatootjatega, kelle sõnul võiks piirmääraks olla kuni 10 000 ml-s. 
Sellised proovid moodustasid 2/3 uuritud 477 proovist. 

4. Psührotroofsete mikroorganismide suhe mikroorganismide üldarvu 
alla 50%  
Psührotroofsete mikroorganismide suhe mikroorganismide üldarvu on 
piima kvaliteedi selekteerimise üks olulisemaid mõõdikuid. Sellele kritee-
riumile vastas 80% uuringu jooksul võetud proovidest.

5. Termofiilsete mikroorganismide üldarv alla 100 
Piirmäärale vastasid peaaegu kõik (97%) võetud proovidest.

6. Clostridium spp ja selle spooride piirmäär 1  
Uuritud proovidest vastas näitajale 75% proovidest. 

Praegune eliit
Praegune 
kõrgem

Uus eliit

Uus 
kõrgem

Uus 
I sort

Uus II 
sort
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7. Piima laapumise aeg ≥8 min ja maksimaalne kalgendi tugevus 
Emax≥30 mm 
Piimaklastri uuringu kohaselt laapumisnäitajatega  probleeme ei esine. 
Ühtegi proovi, mille puhul 30 minuti möödumisel laapumistugevust 20 
mm ei saavutatud, ei esinenud. 
Piimaklastri uuringu kohaselt vastaks kõigile seitsmele eespool nimetatud 
kvaliteedinäidikule ehk kvaliteedikava „Eesti Piim“ tingimustele 1/5 analüü-
situd proovidest. 

Kuigi käesolevas materjalis ei ole käsitletud kahte olulist piima ohutust mõjutavat 
kvaliteedinäidikut – ravimite ja raskmetallide jääke toorpiimas, on Eesti toorpiima 
kvaliteedi määruses antibiootiliste jääkainete kogustele piirmäärad kehtestatud ning 
kvaliteedikava „Eesti Piim“ kontekstis tuleb hinnata, kas see on piisav või tuleks neile 
näitajatele lisanõuded sätestada. Lisaks toorpiima kvaliteedinäidikute määratle-
misele tuleks kvaliteedikavas „Eesti Piim“ seada nõudmised tootmise keskkondlike 
ja sotsiaalsete mõjude kohta, sätestada tingimused loomade heaolu tagamiseks 
keskkonda säästvate tootmistehnoloogiate kasutusele võtmiseks ning kirjeldada 
sööda olemust ja päritolu ning tarneahela läbipaistvuse aspekte. Heaks eeskujuks 
on eelpool mainitud Iirimaa Bord Bia säästva piimatootmise tagamise kava SDAS 
(Sustainable Dairy Assurance Scheme).



23Kvaliteediklassid ja kvaliteedikavad

Majanduslik mõju kõrgema kvaliteedi nõuete kehtestamisel

Kulude kontrollimiseks ja optimaalse kasumi teenimiseks peab piimakarjakasvataja 
oskama hinnata kõiki oma karja majandamise valdkondi. Kõige kulukamaks piima-
karjades levivaks haiguseks on udarapõletik, mis võib olla kas kliiniline või varjatud. 
Paljudes karjades on just varjatud udarapõletik peamiseks majandustulemusi mõju-
tavaks teguriks. Põhjuseks on asjaolu, et kroonilistel infektsioonidel on pikaajaline 
mõju kogu laktatsiooni piimatoodangule. Püsivad kauakestvad nakkuslike haigus-
tekitajate infektsioonid võivad kahjustada udara näärmekoe rakke ja põhjustada 
piimatoodangu langust. Varjatud udarapõletiku leviku piiramine ning madala SRA-ga 
piima tootmine on võimalus täiendava tulu saamiseks kõrgema toodangu ja parema 
piima hinna kaudu. Paljud piimakarjakasvatajad võivad kinnitada, et kvaliteetse 
piima tootmiseks tehtud investeeringud tasuvad ennast ära (3).

Piimaklaster analüüsis, kui palju rahalist väärtust looks kvaliteedikava „Eesti piim“ 
tingimustele vastav toorpiim tööstustele, mille arvelt oleks võimalik kava rakenda-
vale tootjale maksta kõrgemat kokkuostuhinda. Suurem rasva ja kuivaine sisaldus 
annab tööstusele võimaluse laiendada toodete sortimenti. Mida kõrgem on toor-
piima kvaliteet, seda kõrgema kvaliteediga ja kõrgemasse hinnaklassi kuuluvaid 
tooteid on võimalik piimast valmistada. 

Piimaklastri analüüs näitas, et kvaliteedikava tingimustele vastavast piimast on või-
malik valmistada rohkem (juustu väljatulek 1% suurem) kauem valmivaid juuste, 
mille hinnaklass on võrreldes teiste juustudega kõrgem (kuni 33%). Kui kasutada 
hinnamudelit, mis võtab arvesse 2020. aasta piimatoodete kogused ja Eesti kesk-
mise hinna sel perioodil (293 eurot/tonni) ning teades, et 2020.a vastas 22% Eesti 
piimast kõrgemale standardile, oleks sellise kõrgematele kvaliteedikriteeriumitele 
vastanud piima kokkuostuhind olnud 12 eurot/t kohta kõrgem kui Eesti keskmine. 
Kui kõrgemale standardile vastavat piima toodetaks 10 protsendipunkti võrra enam, 
suureneks keskmine kokkuostuhind 8,2 kuni 13,4 eurot tonni kohta. Kõrgema kva-
liteediga piim on tähtis mitte ainult juustu valmistamisel, vaid omab suurt rolli ka 
kiirelt tarbitavate värskete piimatoodete puhul, sest see mõjutab otseselt säilimis-
aega ja organoleptilisi omadusi. 

Kvaliteedikava rakendamisel on võtmetähtsusega nende tootjate toetamine, kelle 
kvaliteedinäitajad on madalamad, kui kõrgem standard ette näeb. Esimese sam-
muna tuleks tootmisettevõtetes viia läbi audit ja kaardistada tootmise kitsaskohad, 
mis mõjutavad toodetava piima kvaliteeti. Sellele järgneks nõustamisprogramm, mis 
hõlmaks koolitusi, regulaarseid visiite ning tihedat koostööd tootjaga, eesmärgiga 
arendada tootmine tasemele, mis võimaldaks toota kvaliteedikavas sätestatud 
tingimustele vastavat toorpiima. Lisaks piimahügieeni alasele nõustamisprogram-
mile, mis hõlmaks auditit ja regulaarseid nõustamisvisiite, on mõttekas üle vaadata 
ja rakendada karjatervise programme, aretusprogramme ning söödatootmis- ja 
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söötmis programme. Kui osa muudatusi on lihtsad ja nõuavad vaid teatud töö võtete 
ümber kujundamist, siis mõnel juhul on kindlasti vaja tootmise tasandil teha lisa-
investeeringuid. Käesoleva ja ka uue Ühise Põllumajanduspoliitika raames on 
kvaliteedi kavade välja töötamiseks ja rakendamiseks toetusmeetmed olemas.  

Toorpiima kvaliteedinäitajate parendamiseks on palju erinevaid võimalusi ning suu-
resti oleneb see sellest, missuguse näidikuga on probleemid suuremad. Nt piima 
rasvasisalduse ja kvaliteedi tõstmiseks on oluline tootmise tasandil üle vaadata loo-
made geneetika ehk aretusbaas, söötmise ja silo kvaliteet ning tegeleda karjatervise 
küsimustega. 

Joonis 16. Piimatoodete toodangu väärtust mõjutavad tegurid. 

Karjatervis
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kvaliteet

Piimatoodete 
toodangu 
väärtus

Piimatoodete 
väljatulek

Aine- 
vahetus
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konverents Piimafoorum 2021, Maaülikooli dotsent 
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