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PIIMA JAHUTAMINE FARMIS ÜLEPÄEVASE  
PIIMAVEO KORRAL 

E. Must 
 

Piima veetakse farmidest ülepäeva laialdaselt Ameerika Ühendriikides, Inglismaal, 
Prantsusmaal, Kanadas, Itaalias, Norras, Rootsis, Soomes ja teistes maades. Ülepäevasele 
piimaveole mindi üle nendes riikides ligikaudu 30...50 aastat tagasi, siis kui farmides hakati 
piima jahutama ja säilitama reservuaarjahutites madalal temperatuuril. Kasutatakse erineva 
kujuga, mahuga ja tööpõhimõttega reservuaarjahuteid: nelinurkseid, silindrilisi, elliptilisi, 
lahtiseid, kinniseid, jääveega ja otsejahutusega, mille maht on 80...20100 l (Benson, 1961; 
White, 1968). 

Piimaveo kalliduse tõttu minnakse igapäevaselt piimaveolt ülepäevasele piimaveole üle 
ka meil. Ülepäevasel piimaveol on piima jahutamine ja säilitamine suure tähtsusega, sest 
piima hoidmise aeg laudas pikeneb. Nõuetele vastav piima jahutamine ettenähtud tempera-
tuurini on ülepäevase veo üheks eeltingimuseks. 

Meie lüpsilautades jahutatakse piima mitmesuguste seadmetega, mis erinevad piima 
jahutamise kiiruselt ja temperatuurilt. Riigimajandites, ühistutes, aktsiaseltsides ja suur-
taludes, kus lehmi peetakse suurlautades, jahutatakse piima suurmahutites ning taludes, kus 
on väikelaudad, jahutatakse piima väikemahutites. 

Käesoleval ajal kasutuselolevaid piimajahuteid ei olnud meil katsetatud ja ka kirjandu-
sest ei õnnestunud leida andmeid nende seadmete kohta ülepäevasel piimaveol. Seepärast oli 
vajalik uurida nende jahutite efektiivsust ja välja selgitada nendest paremad, ülepäevaseks 
piimaveoks sobivad seadmed. 

Kirjandusandmed 
Erialases kirjanduses on mitmesuguseid andmeid piima jahutus-säilitustemperatuuri 

madaluse ja piiride ning piima kvaliteedi muutuste kohta ülepäevasel piimaveol. 
Kõige madalamaks piima jahutustemperatuuriks soovitatakse 2° C. Märgitakse, et 

kahepäevaseks säilitamiseks tuleb piim jahutada temperatuurini 2...3° C (Pedersen, 1964). 
Leiti, et farmist piima veol ülepäeviti on vaja piim jahutada temperatuurini 3...4° C 
(Seelemann, 1966). Piima hoidmisel farmis üle ühe ööpäeva peab piima temperatuur olema 
4,4° C (Brazendale, 1962). 

Uuriti piima säilitustemperatuuri piimarasva lipolüüsi seisukohast. Leiti, et piima 
säilitamisel 1° C juures tekib rohkem vabu rasvhappeid kui temperatuuril 5° C. Teiselt poolt, 
psührofiilsed bakterid paljunevad piimas temperatuuril 5° C kiiremini kui 2° C korral. Neid 
mõlemaid asjaolusid arvesse võttes soovitatakse piima säilitustemperatuuriks ülepäevasel 
veol 2...4° C (Luhtala, 1968). 

Märgitakse, et 2° C on liiga madal temperatuur. Piima ei või jahutada alla 3° C, sest siis 
piimavalgud muutuvad sedavõrd, et nad mõjustavad juustupiima laapumist (Hörer, 1960). 
Piima madalama temperatuuri ja pikema säilitusaja tõttu on ülepäeva veetud piimal 
laapfermendi toimel pikem kalgendumisaeg (Swartling, Johannson, 1966) ja suurem 
laapfermendi kulu (Strand, Ystgaard, 1966). 

Uurimisandmed näitasid, et reservuaarjahutites mitme lüpsi segamine ja jahutamine ei 
põhjusta ülepäevasel veol piima kvaliteedi langust (Liska, Calbert, 1958; Orr, McLarty, 
Baines, 1965). Leiti, et järgemööda nelja lüpsi lüpsisooja piima lisamine, jahutamine ja 
säilitamine ühes reservuaarjahutis ei põhjusta piimas bakterite arvu suurenemist. Ülepäevasel 
piima veol tuleb piim jahutada temperatuurini 4...6° C (Elonheimo, 1968). Selgus, et iga lüpsi 
lõpus on piima kvaliteet peaaegu võrdne nelja lüpsi segupiima kvaliteediga. Järeldati, et 
ülepäevasel piimaveol tuleb piim laudas jahutada ja säilitada temperatuuril 4,5° C (Atherton, 
Brandfield, 1957). Katsed näitasid, et piima veol ülepäeviti, kui piima hoida laudas 
temperatuuril alla 5° C, ei suurene bakterite arv piimas nimetamisväärselt, olgugi, et lüpside 
ajal segupiima temperatuur tõuseb. Siiski bakterite arv oli lüpside lõpul mõnevõrra suurem 
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kui lüpside algul (Swartling, 1966). Katsed näitasid, et piima ülepäevasel veol tuleb piim 
jahutada ja säilitada temperatuuril 3...6° C, siis bakterite arv piimas oluliselt ei suurene 
(Pietz, 1962). Piima jahutamisel ja hoidmisel reservuaarjahutites ning esimese lüpsi jahutatud 
piimale kolme järgneva lüpsi lüpsisooja piima lisamisel otsustavat osa etendab kahe esimese 
lüpsi piima jahutamine. Piim tuleb jahutada temperatuurini 4° C (Hadland, Bø, Solberg, 
1965). 

Piima bakterite arvu dünaamika uurimine piima jahutamisel-säilitamisel ülepäevasel veol 
näitas, et bakterite üldarv muutus vähe. Mesofiilsete bakterite arv lüpsivaheaegadel vähenes, 
kuid iga lüpsi järel tõusis algsuuruseni tagasi, termofiilsete ja happetekitajate bakterite arv 
üksikutel juhtudel suurenes. Kolibakterite arv enamikel juhtudel vähenes. Psührofiilsete 
bakterite arv tõusis eriti teisel päeval (Bockelmann, 1965). Ülepäeva veetud piimas oli 
bakterite arv 1,3 korda suurem kui igapäev veetud piimas (Hadland, 1965). 

Reservuaarides piima jahutamisel oli piima temperatuur, olenevalt seadmest, esimese 
lüpsi lõpul 4,1...9,9° C, enne teist lüpsi 3,8...5,2° C, teise lüpsi lõpul 3,9...7,8° C, enne 
kolmandat lüpsi 3,8...5° C, kolmanda lüpsi lõpul 3,8...6,9° C, enne neljandat lüpsi 3,8...5° C 
ja neljanda lüpsi lõpul 4,3...6,3° C. Sel juhul oli piima bakterite arv ülepäevasel veol 1,8 
korda suurem kui igapäevasel veol ja 2,7 korda suurem kui esimesel lüpsil saadud piimas. 
Jahutamisel kannudega veepaagis oli piima temperatuur 2,7...6° C ning piima bakterite arv oli 
ülepäevasel veol 1,2 korda suurem kui igapäevasel veol ja 1,5 korda suurem kui esimesel 
lüpsil saadud piimas. Järeldati, et ülepäevasel veol tuleb piim jahutada ja säilitada 
temperatuuril 3...5° C (Must, 1968). 

Euroopa Liidu nõuete (1992) kohaselt tuleb piim jahutada laudas ülepäevasel veol 
vähemalt temperaturini 6° C. Piimajahutite kohta kehtestatud standardi ISO/D:S 5708 
kohaselt tuleb piim jahutada ülepäevasel veol temperatuurini 4° C. Seejuures esimese lüpsi 
piim peab jahtuma temperatuurini 4° C vähemalt 2,5 tunniga ja järgnevate lüpside lisamisel 
peab segupiim jahutuma temperatuurini 4° C vähemalt 0,8 tunniga. 

Võttes kokku eespooltoodud kirjanduse andmed võib järeldada, et ülepäevasel laudast 
piima veol tuleb piim jahutada ja säilitada temperatuuril mitte üle 4° C. Ülepäevase veo 
eeltingimuseks on piima tootmise kõrge sanitaarne olukord ja sobivate reservuaarjahutite 
olemasolu laudas. 

Uurimise metoodika 
Piima jahutus-säilitustemperatuuri selgitamisel võeti laudast äsjalüpstud piima 

steriilsesse kolbi, mis laboratooriumisse toomise ajaks asetati termosesse jäävette. Esimese 
päeva õhtuse, s.o. esimese lüpsi piim pandi 3 steriilsesse katsutisse, igaühesse 7 ml, ja asetati 
külmkapis olevatesse veega täidetud ja termomeetriga varustatud keeduklaasidesse. 

Esimese lüpsi piimale lisati katsutitesse järgemööda teise päeva homikul, s.o. teise lüpsi 
ja õhtul, s.o. kolmanda lüpsi ning kolmanda päeva hommikul, s.o. neljanda lüpsi 
proportsionaalsed piimakogused. Katsutitesse järgnevate lüpside piima lisamisel lähtuti 
põhimõttest, et pärast katsutisse lisamist teise lüpsi piim moodustas segupiimast poole (lisati 
juurde 7 ml), kolmanda lüpsi piim moodustas pärast analüüsimiseks piima äravõtmist (1 ml) 
allesjäänud piima (13 ml) ja juurdelisatava piima segupiimast kolmandiku (lisati juurde 
6,5 ml) ja neljanda lüpsi piim moodustas pärast analüüsimiseks piima äravõtmist (1 ml) 
allesjäänud piima (18,5 ml) ja juurdelisatava piima segupiimast neljandiku (lisati juurde 
6,2 ml). 

Keeduklaasides hoiti kraanivee ja jää lisamisega ööpäevasel jälgimisel kogu katse kestel 
vee temperatuur 3±1°, 4±1° ja 5±1° C. Külmkapis katsutites olevast piimast pärast järgnevate 
lüpside piima lisamist määrati bakterite üldarv vastavalt Eesti standardile EVS 649:1994. 

Paremate piimajahutusviiside selgitamisel jahutati piima tehniliselt korras seadmetega. 
Mõõdeti piima temperatuur kümnendik C kraadi täpsusega reservuaarjahutisse voolamisel ja 
kannudes jahutamise algul ning lüpside ja piima jahutamise ajal esimese päeva õhtuse lüpsi, 
s.o. esimese lüpsi algusest kuni kolmanda päeva hommikul neljanda lüpsi segupiima jahu-
tamiseni temperatuurini 4° C. Tehti kindlaks piima jahutamise kestus lüpsi lõpust. 
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Esimese lüpsi ja kolmanda päeva hommikul neljanda lüpsi lõpul võeti steriilsesse 
katsutisse proportsionaalne segupiima proov, mida analüüsideni säilitati termoses jäävees. 
Laboratooriumis määrati piima bakterite üldarv vastavalt Eesti Standardile EVS 649:1994. 

Katseid tehti erinevate piimajahutusviisidega ühistute ja talude lautades suure 
(1100…2500 l) ja väikese (160…600 l) mahuga jahutitega. Arvutati katseandmete arit-
meetilised keskmised, standardhälbed ja erinevuste statistilised tõenäosused. 

Piimajahutusviise hinnati sajapallise süsteemi järgi. Hindamiskriteeriumideks olid 
seadmetel esinevate rikete suurus, piima temperatuur esimese päeva õhtul esimese lüpsi lõpul, 
teise päeva hommikul enne teist lüpsi ja teise lüpsi lõpul, teise päeva õhtul enne kolmandat 
lüpsi ja kolmanda lüpsi lõpul ning kolmanda päeva hommikul enne neljandat lüpsi ja neljanda 
lüpsi lõpul, võimalus rikke korral jahutada piima kaevuveega, piimareservuaaride jahutusviis 
ja käsitsi pesemise lihtsus vastavalt tabelile 1. Paremateks loeti need piimajahutusviisid, mis 
hindamisel said rohkem palle ja kus piima bakterite arv suurenes vähem. 

Katsevariandid suure mahuga jahutite korral suurlautades olid järgmised. 
1. Lüpsisoe piim jahutati Hollandi firma Impulsa-Etscheid AG reservuaarjahutis 

CFST 2110 (Viljandi maakond, Viiratsi vald, Vana-Võidu Kõrgem Põllumajandus-
kool). 

2. Lüpsisoe piim eeljahutati plaatjahutis OM 1000-Y3 kaevuveega ja järeljahutati 
reservuaarjahutis SM-1250 (Valga maakond, Puka vald, Aakre küla, AS UPF). 

3. Lüpsisoe piim jahutati reservuaarjahutis PGO-2,5 külmutusseadme MBT 20-1-0 
jääveega (Tartu maakond, Rõngu vald, Raigaste küla, AS Tiksi). 

4. Lüpsisoe piim jahutati reservuaarjahutis MKA 2000K-2A (Valga maakond, Puka 
vald, Pühaste küla, OÜ Loosu). 

5. Lüpsisoe piim eeljahutati plaatjahutis ALM-33.000 ja järeljahutati veesärgiga 1100 l 
mahuga “Impulsa”-piimatankis külmutusseadme AB-30 jääveega (Valga maakond, 
Puka vald, Ruuna küla, suurtalu BOS). 

Katsevariandid väikese mahuga jahutite korral talulautades olid järgmised. 
6. Lüpsisoe piim eeljahutati plaatjahutis OM 1000-Y3 kaevuveega ja järeljahutati 

Soome firma MKT reservuaarjahutis JP 600 (Valga maakond, Puka vald, Rebaste 
küla, AS AKO). 

7. Lüpsisoe piim eeljahutati plaatjahutis OM 1000-Y3 kaevuveega ja järeljahutati 
Soome firma MKT reservuaarjahutis JP 400 (Valga maakond, Puka vald, Rebaste 
küla, AS AKO). 

8. Lüpsisoe piim jahutati Soome firma MKT reservuaarjahutis JP 600 (Viljandi 
maakond, Viiratsi vald, Uusna küla, H. Villems ja Kõo vald, Loopre küla, 
A. Rebane). 

9. Lüpsisoe piim jahutati Soome firma MKT reservuaarjahutis JP 400 (Jõgeva maakond, 
Jõgeva vald, Pakaste küla, E. Laanepere ja Tartu maakond, Tartu vald, Tammistu 
küla, P. Timma). 

10. Lüpsisoe piim jahutati Soome firma MKT reservuaarjahutis JP 300 (Jõgeva maakond, 
Jõgeva vald, Palupera küla, J. Alling). 

11. Lüpsisoe piim jahutati Soome firma MKT reservuaarjahutis S 400 (Tartu maakond, 
Tartu vald, Vedu küla, A. Veber). 

12. Lüpsisoe piim jahutati Rootsi firma Wedholms reservuaarjahutis DF 600 (Tartu 
Riigimajand, Vorbuse). 

13. Lüpsisoe piim jahutati Läti firma Sarma kannjahutis OMB-A-8 (Tartu maakond, Vara 
vald, Undi küla, M. Sarapuu). 

14. Lüpsisoe piim jahutati Pärnu AS Masinaehitaja kannjahutis OM-160 (Tartu maakond, 
Vara vald, Vara küla, H. Voites). 

15. Lüpsisoe piim jahutati Väike-Maarja EPT kannjahutis (Jõgeva maakond, Puurmani 
vald, Jüri küla, L. Prigo). 
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Tabel 1. Piimajahutusviiside hindamise sajapallise süsteemi kriteeriumid ülepäevasel 
piima veol / Criterions of the estimate milk cooling methods with 100-mark system in 
case of milk transportion every other day 

Kriteeriumid  
Criterions 

 Pallide arv 
No of 
marks 

Rikked / Defects   
väikesed / smalls  10 
keskmised / middles  5 
suured / greats  2 

Piima temperatuur °C/ Temperature of milk °C   
esimese lüpsi lõpul / at the end of first milking: ≤ 10,0 10 
 10,1…13,0 5 
 ≥ 13,1 2 
enne teist lüpsi / before the second milking: ≤ 4,0 10 
 4,1…6,0 5 
 ≥ 6,1 2 
teise lüpsi lõpul / at the end of second milking: ≤ 8,0 10 
 8,1…10,0 5 
 ≥ 10,1 2 
enne kolmandat lüpsi / before the third milking: ≤ 4,0 10 
 4,1…5,0 5 
 ≥ 5,1 2 
kolmanda lüpsi lõpul / at the end of third milking: ≤ 7,0 10 
 7,1…9,0 5 
 ≥ 9,1 2 
enne neljandat lüpsi / before the fourth milking: ≤ 4,0 10 
 4,1…4,5 5 
 ≥ 4,6 2 
neljanda lüpsi lõpul / at the end of fourth milking: ≤ 6,0 10 
 6,1…8,0 5 
 ≥ 8,1 2 

Kaevuveega piima jahutamise võimalus/Possibility of milk cooling with well water:  
täielik jahutamine / complete cooling 5 
eeljahutamine / precooling 3 
ei saa jahutada / no possible to cool 2 

Piimareservuaari jahutusviis / Way of cooling reservoir cooler:  
otsejahutusega / direct cooling 5 
jääveega / with ice water 3 
jahutamine puudub / cooling lacks 2 

Piimareservuaari käsitsi pesemise lihtsus / Simplicity of washing milk reservoir by hand:  
lihtne, automaatne / simple, automatic 5 
keskmine / middle 3 
keeruline / complicated 2 

Piima jahutamise skeemi lihtsus / Simplicity of milk cooling scheme:  
lihtne / simple 5 
keskmine / middle 3 
keeruline / complicated 2 
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Uurimistulemused 

Piima jahutus-säilitamistemperatuur 
Laboratoorsed katsed näitasid, et ülepäevasel piimaveol piima bakterite arv ei suurene 

jahutus-säilitustemperatuuridel 3±1°...5±1° C ajavahemikul esimese lüpsi lõpust kuni teise 
lüpsi lõpuni. 

Teise päeva õhtul kolmanda lüpsi lõpul ja kolmanda päeva hommikul neljanda lüpsi 
lõpul segupiima bakterite arv sõltus piima temperatuurist. Mida kõrgem oli piima 
temperatuur, seda suurem oli piima bakterite arv. 

Kolme lüpsi segupiima bakterite arv oli temperatuuril 3±1° C 1,1 korda väiksem kui 
temperatuuril 4±1° C ja 1,5 korda väiksem kui temperatuuril 5±1° C. Temperatuurini 4±1° C 
jahutatud piimas oli bakterite arv 1,4 korda väiksem kui temperatuuril 5±1° C säilitatud 
piimas. 

Nelja lüpsi segupiima bakterite arv oli temperatuuril 3±1° C 1,2 korda väiksem kui 
temperatuuril 4±1° C ja 1,5 korda väiksem kui temperatuuril 5±1° C. Temperatuurini 4±1° C 
jahutatud piimas oli bakterite arv 1,2 korda väiksem kui temperatuuril 5±1° C hoitud piimas. 

Andmetest järeldub, et ülepäevasel piimaveol erinevatel jahutus-säilitustemperatuuridel 
võrdse algsaastatusega lüpside piima lisamisel, jahutamisel ja säilitamisel on nelja lüpsi 
segupiima bakterite arv kõige väiksem temperatuuril 3±1° C. Kriitiliseks piiriks on 
temperatuur 4±1° C. Seega ülepäevasel piimaveol farmist tuleb piim jahutada-säilitada 
temperatuuril mitte üle 4° C. 

Piima temperatuur, jahutamise kestus ja hindepallide arv suure 
mahuga jahutitel suurlautades 

Uurimistulemused näitasid, et ülepäevasel piima veol jahtub lüpsisoe piim kõige 
kiiremini reservuaarjahutis CFST 2110 (katsevariant 1). Piima temperatuur oli reservuaar-
jahutisse voolamisel 32,9° C ning reservuaarjahutis esimese lüpsi lõpul 4,4, enne teist lüpsi 
2,2, teise lüpsi lõpul 3,6, enne kolmandat lüpsi 2,9, kolmanda lüpsi lõpul 3,3, enne neljandat 
lüpsi 3,1 ja neljanda lüpsi lõpul 3,4° C ning piim jahtus edasi temperatuurini 4° C esimesel 
lüpsil 0,1 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne sajapallise süsteemi järgi oli, 
võrreldes teiste uuritud piimajahutusviisidega, kõige kõrgem – 97 palli. Ka variatsioon-
statistiline analüüs näitas, et reservuaarjahuti CFST 2110 on kõige parem seade, sest selle 
hindepallide arv on suurem kõigi teiste piimajahutusviiside hindepallide arvust väga suure 
tõenäosusega (P < 0,001). 

Kiiresti jahtub plaatjahutis OM 1000-Y3 kaevuveega eeljahutatud piim reservuaarjahutis 
SM-1250. Piima temperatuur oli reservuaarjahutisse voolamisel 20,7° C ning reservuaar-
jahutis esimese lüpsi lõpul 5,8, enne teist lüpsi 1,7, teise lüpsi lõpul 5,4, enne kolmandat 
lüpsi 2, kolmanda lüpsi lõpul 5,3, enne neljandat lüpsi 2 ja neljanda lüpsi lõpul 4,9° C ning 
piim jahtus edasi temperatuurini 4° C 0,5 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne oli 90 
palli (katsevariant 2). 

Mõnevõrra kõrgem oli piima temperatuur lüpsisooja piima jahutamisel külmutusseadme 
MBT 20-1-0 jääveega reservuaarjahutis PGO-2,5. Piima temperatuur oli reservuaarjahutisse 
voolamisel 27,3° C ning reservuaarjahutis esimese lüpsi lõpul 8,8, enne teist lüpsi 4, teise 
lüpsi lõpul 7,5, enne kolmandat lüpsi 3,8, kolmanda lüpsi lõpul 5,5, enne neljandat lüpsi 3,9 
ja neljanda lüpsi lõpul 5,6° C ning piim jahtus edasi temperatuurini 4° C 0,4 tunniga. Piima 
jahutamise efektiivsuse hinne oli 89 palli (katsevariant 3). 

Kõrge oli piima temperatuur (15,9° C) esimese lüpsi lõpul lüpsisooja piima jahutamisel 
reservuaarjahutis MKA 2000L-2A. See oli tingitud reservuaarjahuti laiast ehitusest ja 
piimasegisti asumisest reservuaari põhjast liiga kõrgel, mistõttu ei saadud lülitada esimesel 
lüpsil seadet pidevale tööle. Piima temperatuur oli reservuaarjahutis enne teist lüpsi 3,3, teise 
lüpsi lõpul 8,2, enne kolmandat lüpsi 3,5, kolmanda lüpsi lõpul 7, enne neljandat lüpsi 3,6 ja 
neljanda lüpsi lõpul 7,1° C ning piim jahtus edasi temperatuurini 4° C 0,5 tunniga. Piima 
jahtumise efektiivsuse hinne oli 79,7 palli (katsevariant 4). 
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Ülepäevasel piima veol katsetatud piimajahutusviisidest on kõige halvem katsevariant, 
kus lüpsisooja piima eeljahutamine toimub plaatjahutis ALM-33.000 ja piima järeljahutamine 
toimub veesärgiga “Impulsa”-piimatankis külmutusseadme AB-30 jääveega (katsevariant 5). 
Piim ei jahtunud temperatuurini 4° C. Piima temperatuur oli “Impulsa”-piimatanki voolamisel 
8,1° C ning tankis esimese lüpsi lõpus 6,4, enne teist lüpsi 6,1, teise lüpsi lõpul 6,4, enne 
kolmandat lüpsi 6, kolmanda lüpsi lõpul 6,2, enne neljandat lüpsi 5,8 ja neljanda lüpsi lõpul 
6,1° C. Piima jahutamise efektiivsuse hinne oli 61,7 palli. Ka variatsioon-statistiline analüüs 
näitas, et see piimajahutusviis on kõige halvem, sest selle hindepallide arv on väiksem kõigi 
teiste katsetatud piimajahutusviiside hindepallide arvust väga suure tõenäosusega (P < 0,001). 

Piima temperatuur, jahutamise kestus ja hindepallide arv väikese 
mahuga jahutitel talulautades 

Uurimistulemused näitasid, et ülepäevasel piima veol jahtub piim kiiresti piimajahutus-
viisidel, kus lüpsisooja piima eeljahutamine toimub plaatjahutis OM 1000-Y3 kaevuveega ja 
piima järeljahutamine toimub reservuaarjahutites JP 600 ja JP 400. Piima temperatuur oli 
reservuaarjahutitesse voolamisel vastavalt 16,4 ja 17° C ning reservuaarjahutites vastavalt 
esimese lüpsi lõpul 7,7 ja 7,1° C, enne teist lüpsi 1,4° C, teise lüpsi lõpul 6,1 ja 5,3° C, enne 
kolmandat lüpsi 1,5 ja 1,4° C, kolmanda lüpsi lõpul 5,8 ja 5,4° C, enne neljandat lüpsi 1,4° C 
ja neljanda lüpsi lõpul vastavalt 5,5 ja 5° C ning piim jahtus edasi temperaturini 4° C 
vastavalt 0,3 ja 0,2 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne oli mõlemal jahutusviisil 
kõrge – 95 palli (katsevariandid 6 ja 7). Need jahutusviisid on head, sest nende efektiivsuse 
hinne on suurem kõigi teiste katsetatud väikese mahuga piimajahutusviiside hinnetest väga 
suure tõenäosusega (P < 0,001). 

Reservuaarjahutis JP 600 jahtub hästi ka lüpsisoe piim (katsevariant 8). Piima tempera-
tuur oli reservuaarjahutisse voolamisel 34,2° C ning reservuaarjahutis esimese lüpsi lõpul 
9,3, enne teist lüpsi 1,5, teise lüpsi lõpul 8, enne kolmandat lüpsi 2,1, kolmanda lüpsi lõpul 
6,8, enne neljandat lüpsi 2,2 ja neljanda lüpsi lõpul 6,9° C ning piim jahtus edasi 
temperatuurini 4° C 0,5 tunniga. Piima jahtumise efektiivsuse hinne oli 88 palli. 

Mõnevõrra kõrgem oli piima temperatuur lüpside lõpus ja madalam piima jahutamise 
efektiivsuse hinne lüpsisooja piima jahutamisel reservuaarjahutites JP 400 ja JP 300. Piima 
temperatuur oli reservuaarjahutisse voolamisel vastavalt 33 ja 32,5° C ning reservuaar-
jahutites vastavalt esimese lüpsi lõpul 11,2 ja 13,3° C, enne teist lüpsi 1,8° C, teise lüpsi 
lõpul 9,7 ja 11,1° C, enne kolmandat lüpsi 1,7° C, kolmanda lüpsi lõpul 8,4 ja 9,3° C, enne 
neljandat lüpsi 1,6 ja 1,7° C ja neljanda lüpsi lõpul vastavalt 8,2 ja 8,6° C ning piim jahtus 
edasi temperatuurini 4° C mõlemas seadmes 0,6 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne 
oli vastavalt 72 ja 68 palli (katsevariandid 9 ja 10). 

Tunduvalt kõrgem oli piima temperatuur lüpside lõpus ja pikem piima jahutamisaeg 
lüpsisooja piima jahutamisel reservuaarjahutis S 400. Piima temperatuur oli reservuaar-
jahutisse voolamisel 34,2° C ning reservuaarjahutis esimese lüpsi lõpul 18,3, enne teist lüpsi 
3,8, teise lüpsi lõpul 15, enne kolmandat lüpsi 3,8, kolmanda lüpsi lõpul 12, enne neljandat 
lüpsi 3,8 ja neljanda lüpsi lõpul 10° C ning piim jahtus edasi temperatuurini 4° C 0,8 tunniga. 
Piima jahutamise efektiivsuse hinne oli 65 palli (katsevariant 11). 

Ülepäevasel laudast piima veol katsetatud reservuaarjahutitest talus on kõige halvem 
reservuaarjahuti DF 600 (katsevariant 12). Piima temperatuur lüpside lõpus on kõige kõrgem 
ja piima jahutamisaeg kõige pikem. Lüpsisooja piima jahutamisel oli piima temperatuur 
reservuaarjahutisse voolamisel 33° C ning reservuaarjahutis esimese lüpsi lõpul 20, enne teist 
lüpsi 3,9, teise lüpsi lõpul 15,2, enne kolmandat lüpsi 4, kolmanda lüpsi lõpul 12,4, enne 
neljandat lüpsi 4 ja neljanda lüpsi lõpul 10,2° C ning piim jahtus edasi temperatuurini 4° C 
1,6 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne oli 65 palli. 

Katsetatud kannjahutitest on head OMB-A-8 ja OM-160. Lüpsisoe piim jahtus 
jääveepaaki asetatud kannudes temperatuurilt vastavalt 32,7 ja 32,1° C temperatuurini 4° C 
vastavalt 1,5 ja 1,7 tunniga, sest kannude vahel toimub jäävee segamine. Piima temperatuur 
oli enne järgnevat lüpsi kannjahutis OMB-A-8  3,3 ja kannjahutis OM-160  2,4° C. Kolme 
lüpsi jahutatud ja neljanda lüpsi jahutamata segupiima temperatuur oli vastavalt 10,7 ja 
9,8° C (katsevariandid 13 ja 14). Piima jahutamise efektiivsuse hinne oli mõlemal seadmel 60 
palli. 
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Tunduvalt halvem on Väike-Maarja EPT kannjahuti (katsevariant 15). Lüpsisoe piim ei 
jahtunud järgnevaks lüpsiks temperatuurini 4° C, oli 4,7° C, sest kannude vahel jäävee 
segamist ei toimu. Kolme lüpsi jahutatud ja neljanda lüpsi jahutamata segupiima temperatuur 
oli 12,1° C. Piima jahutamise efektiivsuse hinne oli kõigest 45 palli. 

Piimajahutusviiside tehnilised katseandmed ülepäevasel piima veol on toodud tabelis 2. 

Piima bakterite arvu muutumine piima jahutamisel suure 
mahuga jahutites suurlautades 

Uurimistulemused näitasid, et ülepäevasel laudast piima veol nelja lüpsi piima üksteisele 
lisamisel, jahutamisel ja säilitamisel piima bakterite arv suurenes suure mahuga jahutites 
kõikide katsetatud piimajahutusviiside keskmisena 1,4 korda. Piima bakterite arvu 
suurenemine olenes suurel määral piimajahutusviisist. 

Väga vähe (1,1 korda) suurenes bakterite arv lüpsisooja piima jahutamisel-säilitamisel 
reservuaarjahutis MKA 2000K-2A (katsevariant 4). 

Vähe (1,2 korda) suurenes bakterite arv reservuaarjahutiga CFST 2110 lüpsisooja piima 
jahutamisel (katsevariant 1). Bakterite arv oli esimese lüpsi lõpul 101 tuh./cm3 ja neljanda 
lüpsi lõpul 115 tuh./cm3. 

Tunduvalt rohkem suurenes bakterite arv piima jahutamisel-säilitamisel reservuaar-
jahutites PGO-2,5 ja SM-1250. Lüpsisooja piima jahutamisel reservuaarjahutis PGO-2,5 
külmutusseadme MBT 20-1-0 jääveega (katsevariant 3) suurenes bakterite arv ajavahemikul 
esimese lüpsi lõpust kuni neljanda lüpsi lõpuni 1,6 korda ning lüpsisooja piima eeljahu-
tamisel kaevuveega plaatjahutis OM 1000-Y3 ja piima järeljahutamisel reservuaarjahutis SM-
1250 (katsevariant 2) suurenes bakterite arv piimas ajavahemikul esimese lüpsi lõpust kuni 
neljanda lüpsi lõpuni 510 tuhandelt/cm3 920 tuhandeni/cm3 ehk 1,8 korda. 

Kõige rohkem (3 korda) suurenes bakterite arv lüpsisooja piima eeljahutamisel 
plaatjahutis AKM-33.000 ja sellele järgneval piima järeljahutamisel veesärgiga “Impulsa”-
piimatankis külmutusseadme AB-30 jääveega (katsevariant 5). Piima bakterite arv oli esimese 
lüpsi lõpul 417 tuh./cm3 ja neljanda lüpsi lõpul 1253 tuh./cm3. 

Piima bakterite arvu muutumine piima jahutamisel väikese 
mahuga jahutites talulautades 

Uurimistulemused näitasid, et ülepäevasel laudast piima veol nelja lüpsi piima üksteisele 
lisamisel, jahutamisel ja säilitamisel piima bakterite arv suurenes väikese mahuga jahutites 
kõikide katsetatud piimajahutusseadmete keskmisena 1,3 korda. Piima bakterite keskmine arv 
oli esimese lüpsi lõpul 281 tuh./cm3 ja neljanda lüpsi lõpul 356 tuh./cm3. 

Piima bakterite arv suurenes kõige vähem (1,1 korda) reservuaarjahutiga JP 600 
lüpsisooja piima jahutamisel-säilitamisel (katsevariant 8). Piima bakterite arv oli esimese 
lüpsi lõpul 612 tuh./cm3 ja neljanda lüpsi lõpul 621 tuh./cm3. 

Mõnevõrra rohkem (1,3 korda) suurenes bakterite arv lüpsisooja piima jahutamisel 
reservuaarjahutiga JP 400 (katsevariant 9). Piima bakterite arv oli esimese lüpsi lõpul 
137 tuh./cm3 ja neljanda lüpsi lõpul 178 tuh./cm3. 

Lüpsisooja piima jahutamisel reservuaarjahutis S 400 (katsevariant 11) suurenes 
bakterite arv 1,4 korda. Piima bakterite arv oli esimese lüpsi lõpul 88 tuh./cm3 ja neljanda 
lüpsi lõpul 126 tuh./cm3. 

Kõige rohkem (1,5 korda) suurenes bakterite arv lüpsisooja piima jahutamisel 
reservuaarjahutis JP 300 (katsevariant 10). Piima bakterite arv oli esimese lüpsi lõpul 
242 tuh./cm3 ja neljanda lüpsi lõpul 358 tuh./cm3. 

 
 
  
 



 
 
 

 
 
 

Tabel 2. Piimajahutusviiside tehnilised katseandmed ülepäevasel piima veol / The technical experimental data milk cooling methods in case of transportation 
milk every other day 

Katse- 
variandi  

Piimajahutusviisid 
Milk cooling methods 

Katsete  
arv 

Piima temperatuur °C 
Temperature of milk °C 

Piima jahuta-
mise kestvus 

Hinde- 
pallide  

number 
No of  
experi- 
mental 
variants 

 No of  
experi- 
ments 

reservuaari 
voolamisel 
flowing 
into 
reservoir 

esimese 
lüpsi lõpul 
at the end 
of first 
milking 

enne teist 
lüpsi 
before the 
second 
milking 

teise lüpsi 
lõpul 
at the end 
of second 
milking 

enne 
kolmandat 
lüpsi 
before the 
third 
milking 

kolmanda 
lüpsi lõpul 
at the end 
of third 
milking 

enne 
neljandat 
lüpsi 
before the 
fourth 
milking 

neljanda 
lüpsi lõpul 
at the end 
of fourth 
milking 

lüpsi lõpust 
temperatuurini 
4°C tundi 
Cooling con- 
tinuation from 
the end of mil- 
king to the 
temperature of 
4°C hours 

arv  
No of  
marks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Suurlaudad / Large-scale farms 

1 CFST 2110 3 32,9±0,4 4,4±0,3 2,2±0,1 3,6±01, 2,9±0,1 3,3±0,1 3,1±0,1 3,4±0,1 0,1±0 97,0±0 
2 OM 1000-Y3 kaevuveega / 

with well water, SM-1250 
 

3 
 
20,7±1,4 

 
5,8±0,4 

 
1,7±0,5 

 
5,4±0,1 

 
2,0±0,1 

 
5,3±0,1 

 
2,0±0,1 

 
4,9±0,1 

 
0,5±0,1 

 
90,0±0,1 

3 PGO-2,5 MBT 20-1-0 
jääveega / with ice water 

 
3 

 
27,3±0,4 

 
8,8±1,0 

 
4,0±0 

 
7,5±0,5 

 
3,8±0,1 

 
5,5±0,5 

 
3,9±0,1 

 
5,6±0,1 

 
0,4±0,1 

 
89,0±0 

4 MKA 2000K-2A 3 30,5±1,5 15,9±2,9 3,3±0,3 8,2±0,3 3,5±0,4 7,0±1,2 3,6±0,4 7,1±0,3 0,5±0,2 79,7±7,4 
5 ALM-33 ja veesärgiga 

“Impulsa”-tank AB-30 
jääveega / ALM-33 and  
water jacket “Impulsa”-tank 
AB-30 with ice water 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
8,1±0,7 

 
 
 
 
6,4±0,5 

 
 
 
 
6,1±0,6 

 
 
 
 
6,4±0,5 

 
 
 
 
6,0±0,2 

 
 
 
 
6,2±0,3 

 
 
 
 
5,8±0,2 

 
 
 
 
6,1±0,2 

 
 
 
 
     – 

 
 
 
 
61,7±3,3 



 
 
 
 
 
 

Tabeli 2 järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Talulaudad / Homestead farms 

6 OM 1000-Y3 kaevuveega / 
with well water, JP 600 

 
2 

 
16,4±1,4 

 
7,7±2,1 

 
1,4±0,4 

 
6,1±1,2 

 
1,5±0,5 

 
5,8±0,3 

 
1,4±0,4 

 
5,5±0,3 

 
0,3±0,1 

 
95,0±0 

7 OM 1000-Y3 kaevuveega / 
with well water, JP 400 

 
2 

 
17,0±1,3 

 
7,1±2,9 

 
1,4±0,4 

 
5,3±0,8 

 
1,4±0,4 

 
5,4±1,3 

 
1,4±0,4 

 
5,0±0,5 

 
0,2±0,1 

 
95,0±0 

8 JP 600 3 34,2±0,4 9,3±0,7 1,5±0,4 8,0±0,7 2,1±0,4 6,8±0,9 2,2±0,3 6,9±0,4 0,5±0,1 88,0±4,1 
9 JP 400 3 33,0±0,4 11,2±0,1 1,8±0,5 9,7±0,8 1,7±0,5 8,4±0,1 1,6±0,4 8,2±0,1 0,6±0,1 72,0±0 

10 JP 300 3 32,5±0,6 13,3±0,3 1,8±0,3 11,1±0,7 1,7±0,1 9,3±0,2 1,7±0,1 8,6±0,3 0,6±0,1 68,0±2,8 
11 S 400 3 34,2±0,8 18,3±1,6 3,8±0,2 15,0±2,1 3,8±0,2 12,0±0,1 3,8±0,2 10,0±0,1 0,8±0,1 65,0±0 
12 DF 600 3 33,0±0,6 20,0±0,6 3,9±0,1 15,2±0,1 4,0±0 12,4±0,5 4,0±0 10,2±0,2 1,6±0,2 65,0±0 
13 OMB-A-8 3 – 32,7±0,5 3,3±0,4 18,0±0,5 3,3±0,4 13,1±0,4 3,3±0,4 10,7±0,4 1,5±0,3 60,0±0 
14 OM-160 3 – 32,1±0,3 2,4±0,7 17,3±0,5 2,4±0,7 12,3±0,6 2,4±0,7 9,8±0,6 1,7±0,5 60,0±0 
15 Väike-Maarja EPT 3 – 34,5±0,2 4,7±0,2 19,6±0,2 4,7±0,2 14,6±0,2 4,7±0,2 12,1±0,2 – 45,0±0 
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Kannjahutites OMB-A-8 ja OM-160 (katsevariandid 13 ja 14) oli neljanda lüpsi lõpul 
nelja lüpsi segupiima bakterite arv 1,4 korda suurem kui esimese lüpsi piimas. Piima 
bakterite arv oli kannjahutis OMB-A-8 esimese lüpsi lõpul 334 tuh./cm3 ja neljanda lüpsi 
lõpul nelja lüpsi segupiimas 494 tuh./cm3 ning kannjahutis OM-160 esimese lüpsi lõpul 
275 tuh./cm3 ja neljanda lüpsi lõpul nelja lüpsi segupiimas 359 tuh./cm3. 

Kokkuvõte 
Ülepäevasel piimaveol farmist tuleb piim jahutada-säilitada temperatuuril mitte üle 4° C. 
Ülepäevasel piimaveol paremateks piimajahutusseadmeteks suurlautades on reservuaar-

jahutid CFST 2110 ja MKA 2000K-2A ning talulautades reservuaarjahutid JP 600 ja JP 400. 
Reservuaarjahutis CFST 2110 lüpsisooja piima jahutamisel on piima temperetuur lüpside 

lõpul 3,3…4,4° C ja enne lüpse 2,2…3,1° C ning piim jahtub edasi temperatuurini 4° C 
esimese lüpsi lõpust 0,1 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne on 97 palli. Piima 
bakterite arv on neljanda lüpsi lõpul 1,2 korda suurem kui esimese lüpsi lõpul. 

Reservuaarjahutis MKA 2000K-2A lüpsisooja piima jahutamisel on piima temperatuur 
lüpside lõpul 7…15,9° C ja enne lüpse 3,3…3,6° C ning piim jahtub edasi temperatuurini 
4° C lüpsi lõpust 0,5 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne on 79,7 palli. Piima 
bakterite arv on neljanda lüpsi lõpul 1,1 korda suurem kui esimese lüpsi lõpul. 

Reservuaarjahutis JP 600 lüpsisooja piima jahutamisel on piima temperatuur lüpside 
lõpul 6,8…9,3° C ja enne lüpse 1,5…2,2° C ning piim jahtub edasi temperatuurini 4° C lüpsi 
lõpust 0,5 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne on 88 palli. Piima bakterite arv on 
neljanda lüpsi lüpul 1,1 korda suurem kui esimese lüpsi lõpul. 

Reservuaarjahutis JP 400 lüpsisooja piima jahutamisel on piima temperatuur lüpside 
lõpul 8,2…11,2° C ja enne lüpse 1,6…1,8° C ning piim jahtub edasi temperatuurini 4° C 
lüpsi lõpust 0,6 tunniga. Piima jahutamise efektiivsuse hinne on 72 palli. Piima bakterite arv 
on neljanda lüpsi lõpul 1,3 korda suurem kui esimese lüpsi lõpul. 

Reservuaarjahutid CFST 2110, MKA 2000K-2A, JP 600 ja JP 400 rahuldavad piima 
temperaturilt ja jahutamise kestuselt Euroopa Liidu ja standardi ISO/D:S 5708 nõudeid. 
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COOLING OF MILK IN THE CASE OF MILK TRANSPORTATION 
FROM FARM EVERY OTHER DAY 

 
E. Must 

 
Summary 

 
In case of milk transportation from farm every other day it is necessary to cool milk to 

the temperature of 4° C. 
In case of milk transportation every other day in large-scale dairy farms the Reservoir 

Coolers CFST 2110 and MKA 2000K-2A and in small homestead dairy farms the Reservoir 
Coolers JP 600 and JP 400 are considered to be the best among milk cooling equipments. 

The milk temperature is in the Reservoir Cooler CFST 2110, in case of cooling udder-
warm milk, at the end of milkings 3.3…4.4° C and before the milkings 2.2…3.1° C, whereas 
the milk cools down to temperature of 4° C within 0,1 hours. The estimate of milk cooling 
efficiency, according to 100-mark system, is 97 marks. The total bacterial count of milk at 
the end of the fourth milking is 1.2 times greater than at the end of the first milking. 

The milk temperature is in the Reservoir Cooler MKA 2000K-2A, in case of cooling 
udder-warm milk, at the end of milkings 7…15.9° C and before the milkings 3.3…3.6° C, 
whereas the milk cools down to temperature of 4° C within 0.5 hours. The estimate of milk 
cooling efficiency, according to 100-mark system, is 79.7 marks. The total bacterial count of 
milk at the end of the fourth milking is 1.1 times greater than at the end of the first milking. 

The milk temperature is in the Reservoir Cooler JP 600, in case of cooling udder-warm 
milk, at the end of milkings 6.8…9.3° C and before the milkings 1.5…2.2° C, whereas the 
milk cools down to temperature of 4° C within 0.5 hours. The estimate of milk cooing 
efficiency, according to 100-mark system, is 88 marks. The total bacterial count of milk at 
the end of the fourth milking is 1.1 times greater than at the end of the first milking. 

The milk temperature is in the Reservoir Cooler JP 400, in case of cooling udder-warm 
milk, at the end of milkings 8.2…11.2° C and before the milkings 1.6…1.8° C, whereas the 
milk cools down to temperature of 4° C within 0.6 hours. The estimate of milk cooling 
efficiency, according to 100-mark system, is 72 marks. The total bacterial count of milk at 
the end of the fourth milking is 1.3 times greater than at the end of the first milking. 

Reservoir Coolers CFST 2110, MKA 2000K-2A, JP 600 and JP 400 meets requirements 
of milk temperature and cooling continuation of the European Communities and standard 
ISO/D:S 5708. 
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J{KF:LTYBT VJKJRF GHB NHFYCGJHNBHJDRT VJKJRF XTHTP LTYM 
 

”= Vecn 

 

Htp.vt 

 

Ghb nhfycgjhnbhjdrt vjkjrf bp athvs xthtp ltym- vjkjrj ljk;yj j[kf;lfnmcz 
b [hfybnmcz ghb ntvgthfneht yt dsit 40C= Ghb nhfycgjhnbhjdrt vjkjrf xthtp ltym 
kexibvb ecnfyjdrfvb j[kf;ltybz vjkjrf yf rhegys[ athvf[ zdkz.ncz 
htpthdefhs_j[kflbntkb CFST 2110 b VRF 2000K_2F b yf [enjhys[ rjhjdybrf[ 
htpthdefhs_j[kflbntkb JP 600 b JP 400= 

Ghb j[kf;ltybb gfhyjuj vjkjrf d htpthdefht_j[kflbntkt CFST 2110 
ntvgthfnehf vjkjrf d rjywt ljtr 3-3====4-40C b gthtl ljqrfvb 2-2====3-10C b vjkjrj 
j[kf;lftncz lj ntvgthfnehs 40C jn rjywf gthdjq ljqrb d ntxtybt 0-1 xfcf= Jwtyrf 
'aatrnbdyjcnb j[kf;ltybz vjkjrf gj 100_,fkmyjq cbcntvt cjcnfdkztn 97 ,fkkjd= 
J,ott rjkbxtcndj ,frnthbq vjkjrf d rjywt xtnd/hnjq ljqrb d 1-2 hfpf dsit xtv d 
rjywt gthdjq ljqrb= 

Ghb j[kf;ltybb gfhyjuj vjkjrf d htpthdefht_j[kflbntkt VRF 2000K_2F 
ntvgthfnehf vjkjrf d rjywt ljtr 7====15-90C b gthtl ljqrfvb 3-3====3-60C b vjkjrj 
j[kf;lftncz lj ntvgthfnehs 40C jn rjywf ljqrb d ntxtybt 0-5 xfcf= Jwtyrf 
'aatrnbdyjcnb j[kf;ltybz vjkjrf gj 100_,fkmyjq cbcntvt cjcnfdkztn 79-7 ,fkkjd= 
J,ott rjkbxtcndj ,frnthbq vjkjrf d rjywt xtnd/hnjq ljqrb d 1-1 hfpf dsit xtv d 
rjywt gthdjq ljqrb= 

Ghb j[kf;ltybb gfhyjuj vjkjrf d htpthdefht_j[kflbntkt JP 600 ntvgthfnehf 
vjkjrf d rjywt ljtr 6-8====9-30C b gthtl ljqrfvb 1-5====2-20C b vjkjrj j[kf;lftncz lj 
ntvgthfnehs 40C jn rjywf ljqrb d ntxtybt 0-5 xfcf= Jwtyrf 'aatrnbdyjcnb 
j[kf;ltybz vjkjrf gj 100_,fkmyjq cbcntvt cjcnfdkztn 88 ,fkkjd= J,ott rjkbxtcndj 
,frnthbq vjkjrf d rjywt xtnd/hnjq ljqrb d 1-1 hfpf dsit xtv d rjywt gthdjq ljqrb= 

Ghb j[kf;ltybb gfhyjuj vjkjrf d htpthdefht_j[kflbntkt JP 400 ntvgthfnehf 
vjkjrf d rjywt ljtr 8-2====11-20C b gthtl ljqrfvb 1-6====1-80C b vjkjrj j[kf;lftncz lj 
ntvgthfnehs 40C jn rjywf ljqrb d ntxtybt 0-6 xfcf= Jwtyrf 'aatrnbdyjcnb 
j[kf;ltybz vjkjrf gj 100_,fkmyjq cbcntvt cjcnfdkztn 72 ,fkkjd= J,ott rjkbxtcndj 
,frnthbq vjkjrf d rjywt xtnd/hnjq ljqrb d 1-3 hfpf dsit xtv d rjywt gthdjq ljqrb= 

Htpthdefhs_j[kflbntkb CFST 2110- VRF 2000K_2F- JP 600 b JP 400 
eljdktndjhz.n nht,jdfybzv Tdhjgtqcrjuj Cj.pf b cnfylfhnf ISO/D:S 5708 gj 
ntvgthfneht b lkbntkmyjcnb j[kf;ltybz vjkjrf= 
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