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LIHAVEISEKASVATAJALE

Uudised

Kaivo Ilves 
Jõudluskontrolli Keskuse direktor     

Hea klient!

Toimus Possu 3 esitlus

“Vaade tulevikku”

E-arve JKK-st

Märtsi alguses korraldas JKK ajurünnaku 
“Vaade tulevikku”. Kokku kutsuti veiste ja 
sigade aretusorganisatsioonide nõukogude 
ja juhatuste liikmed. Ajurünnaku eesmärk 
oli kujundada arusaam, milline on Eesti 
loomakasvatus aastal 2014. JKK jaoks 
on tähtis teada loomapidaja vajadusi ja 
soove tulevikus, et pakkuda vajalikke 
lahendusi. 

Ajurünnakul jäid kõlama mõtted:
• loomakasvatus Eestimaal jätkub, sest 

nõudlus toiduainete järgi kasvab kogu 
maailmas;

• kasumlikkuse võti on efektiivsus. 
Efektiivsus on valdkond, mille 

tõstmisesse saab oma tegevuse ja andmetega 
anda suure panuse Jõudluskontrolli 
Keskus. 

Uued töötajad
Jaanuarist vastab üldtelefonile ja tegeleb 

postiga vanemreferent Aimi Sõrg. 
Kõrvamärke müüb ja postitab alates 

märtsikuust registrispetsialist Favsta 
Ossul. Senine kauaaegne registrispetsialist 
Helve Vares jäi pensionile.

Soome ajakirja “Sika” jaanuarinumbris 
ilmus põhjalik artikkel Aasta Põllumehest 
2007 Ermo Sepast. Artikkel on nähtav ka 
JKK kodulehel (alamlehel Sead valida 
menüüst artiklid).

Eestlasest Soomes

14. märtsil toimus Possu programmi 
uue versiooni esitlus. Koolitusest võttis 
osa 26 inimest. Possut tutvustati kolmele 
erinevale sihtgrupile:

• spetsialistidele, kellel puudub Possuga 
töötamise kogemus;

•  s e a f a r m e  t e e n i n d a v a t e l e 
veterinaararstidele; 

• Possu programmi kogemustega 
kasutajatele.

Uutele Possu huvilistele ja veterinaaridele 
tutvustas programmi kasutamisvõimalusi 
Külli Kersten. Possu 3 erinevused 
võrreldes eelmise versiooniga tõi välja 
Aivar Annamaa, kes tutvustas ka täiesti 
uut, nuumikute osa. Farmidel on võimalik 
ise otsustada, kas hallata põhikarja ja 
nuumakarja andmebaasi koos või mõlemat 
eraldi asuvates arvutites. Emiste ja/või 
nuumikute andmebaasi moodustamiseks 
on vaja tellida Jõudluskontrolli Keskusest 
hinnakirja alusel litsents või litsentsid, mis 
väljastatakse aastaks.

Huvi nuumikute mooduli vastu oli 
üllatavalt suur – viis farmi soovisid 
esimesel võimalusel tööle hakata Possu 
3-ga. Juba enne esitlust töötas nuumikute 
mooduliga kaks farmi – OÜ Markilo 
Kureoja farm ja Jampo SK OÜ. Nende 
farmide spetsialistid on aidanud uut 
moodulit testida. Täname neid!

Tänaseks on Jõudluskontrolli Keskusel 
2007. aasta kohta kokkuvõtted tehtud ning 
2008. aasta tegemised täies hoos. Hea 
meel on tõdeda, et veiste piimatoodang 
ja sigade sigivusnäitajad näitasid eelmisel 
aastal positiivset trendi.

Jõudluskontrolli Keskusele on oluline 
ka see, et eelmisel aastal suutsime oma töö 
ümberkorraldamise tulemusena kiirendada 
jõudluskontrolli teenuse osutamist 
piimaveisekasvatajale. 

Hea et jaanuaris – veebruaris kehtima 
hakanud veiste poegimisandmete ja 
väljamineku põhjuste esitamise muudatused 
on ilma suuremate tagasilöökideta 
käivitunud. 

Täienenud on teenuste valik. Eelmisest 
aastast pakutavad uued teenused 
piimaveisekasvatajale, – “Koondaruanne”, 
“Kõrvamärkide transport piimaproovide 
kogumispunkti”, “SMS-teade”–, on 
leidnud positiivse vastuvõtu ja loodetavasti 
muutuvad veelgi populaarsemaks.

Möödunud aastal tehtud arendused Possus 
on samm-sammult rakendumas. Possu 
nuumikute moodul on seakasvatajates huvi 
tekitanud ja esimestelt kasutajatelt oleme 
juba saanud programmi kohta positiivset 
tagasisidet.

Loodetavasti on lugemise hetkeks ka 
paljuräägitud JKK ja e-PRIA projekt 
käivitunud ning aktiivsemad piimatootjad 
andmete topeltesitamisest lahti saanud. 

Käesoleva aasta algusest oleme 
alustanud pihuarvutite tutvustamist, mis 
võimaldab muuta JKK ja loomapidaja 
vahelise andmete liikumise veelgi 
kiiremaks, täpsemaks ja mugavamaks, 
kuid selles osas on ilmselt sügis õige aeg 
tibude lugemiseks.

Jõudluskontrolli Keskus hakkab 
pakkuma oma klientidele võimalust saada 
arve e-postiga. E-arve muudab asjaajamist 
lihtsamaks klientidel, kel raamatupidamine 
ja loomakasvatustöötajad asuvad erinevates 
kohtades. Samuti paraneb arve kättesaamise 
kiirus. Pdf-vormingus arve saadetakse 
kliendi esitatud e-postiaadressile.

Esimese etapina on valminud e-arve 
rakendus seakasvatajatajatele ning esimene 
e-arve väljastati märtsis. E-arvest huvitatud 
seakasvatajatel palume pöörduda Vaike 
Konga poole (vaike.konga@jkkeskus.ee), 
kes registreerib e-posti aadressi, millele 
hakatakse arveid väljastama. 

Järgmise etapina on kavas e-arvete 
väljastamine piimatööstustele. Seejärel 
võetakse arendusse e-arvete väljastamine 
piimaveise jõudluskontrolli tegijatele. 

Kui valmivad tehnilised võimalused 
veisekasvatajatele e-arvete väljastamiseks, 
siis teatame, kellele e-arve soovijad saavad 
edastada e-posti aadressid.

2007. aastal ületas Eesti piimatoodang 
7000 kg piiri – aastalehma kohta saadi 
7052 kg piima. Toodang lehma kohta 
suurenes aasta jooksul 190 kg võrra. 

Võrdluseks: Rootsi lehmad andsid 
keskmiselt 9217 kg piima, mis on 2165 kg 
enam kui Eestis. Taanis oli toodang 8919 kg, 
Ungaris 8362 kg, Tšehhis 7513 kg. Lätis 
oli toodang 5478 kg, Leedus 5863 kg. 
Eesti lehmad lüpsavad ka rohkem kui 
Poola (6688 kg) ja Slovakkia lehmad 
(6517 kg).

2007. aasta piimatoodang



Liisu - JKK lihaveiste programm
JKK Sõnumites nr 16 (jaanuar 2008) kirjeldasime, milliste 

moodustega on võimalik jõudluskontrollis olevate lihaveiste 
sündmusi edastada ja keskendusime üksikasjalikult sündmuste 
pabevormidel esitamisele. Seekord vaatleme täpsemalt programmi 
Liisu. 

Mis on siis Liisu? See on programm, mis võimaldab Interneti 
kaudu juurdepääsu lihaveiste jõudluskontrolli andmetele ja 
on mõeldud kasutamiseks lihaveisekasvatajatele ning neid 
nõustavatele konsulentidele, aretusspetsialistidele ja JKK 
töötajatele praktilise töö lihtsustamiseks. Liisu on suunatud 
kasutajale, kes soovib kiiresti näha oma karja algandmeid. 
Liisu töötab kõikides operatsioonisüsteemides ning kõikide 
Internetilehitsejatega. Lisaks on Liisu abil võimalik ise 
sisestada oma karja andmeid ning teha nende andmete põhjal 
päringuid. 

Kuidas programmi kasutada saab? Loomaomanik saab kasutaja 
olla siis, kui ta teeb lihaveiste jõudluskontrolli (10.03.2007 
seisuga oli jõudluskontrollis 275 karja). Selleks on vaja kõigepealt 
JKK-st taotleda kasutajanimi ja salasõna, mille väljastab 
andmetöötlusosakonna juhataja Inno Maasikas (tel 738 7757, 
e-post inno.maasikas@jkkeskus.ee). Kui kasutajaõigused olemas 
on, saab programmi kasutama hakata. Lisaks annavad igakülgset 
infot ja abi programmi kasutamise kohta ka JKK peaspetsialist-
vahendaja Eha Mäetaga (tel 738 7754; e-post eha.maetaga@
jkkeskus.ee) ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu lihaveiste 
spetsialist Reet Toi (tel 433 3713; 51 65 422; e-post reettoi@
hot.ee). 

Mis on selle infosüsteemi eesmärk? Kõigepealt parandada 
lihaveisekasvataja võimalusi lihaveiste jõudluskontrolli andmete 
edastamiseks, samuti oma karjast parema ülevaate saamine, 
mis aitab kiiremini teha majanduslikult kasulikke otsuseid. 
Süsteemi kaudu on võimalik saata lihaveiste jõudluskontolli 
andmed elektrooniliselt ja süsteem kajastab värskeimat seisu 
lihaveiste põlvnemis- ja jõudlusandmete ning tõuraamatu kohta. 
Infosüsteemi täiendatakse pidevalt seoses uuemate teenuste 
kasutuselevõtmisega. Tähtis on ka see, et loomaomanik, kes 
kasutab andmete sisestamiseks programmi, ei pea lisaks saatma 
JKK-sse andmeid pabervormidel. See omakorda tähendab, et 
andmete laekumine andmebaasi on kiire ja loomapidajal on 
pidev ja aktuaalne ülevaade oma karja loomadest ning nendega 
toimunud sündmustest.

Teen nüüd põgusa ülevaate selle kohta, mida programmis näha 
ja teha saab. Omaniku koodi sisestamisel avaneb kõigepealt 
esileht infoga omaniku karjast. Nähtavale ilmuvad järgmised 
aknad:

• “Üldine”, millel klõpsates on kaks alamenüüd: foorum ja 
karjade nimekiri. Foorumis saavad kõik kasutajad avaldada oma 
arvamust, teha ettepanekuid programmi paremaks kasutamiseks 
ja vajadusel esitada küsimusi kas programmi kohta või teistele 
farmeritele. Akna avamisel on näha kõik teemad ja arutelud, 
mis on tõstatatud. Üldistele küsimustele annab vastuseid Riina 
Tomusk JKK-st (tel 738 7736; e-post riina.tomusk@jkkeskus.
ee), kes on tegeleb programmi täienduste ja parandustega, 
kuid kõik sõltub ka küsimuse sisust ja vajadusel suunatakse 
küsimus edasi. 

Kõikide jõudluskontrollis olevate karjade nimekiri on nähtav 
ja vajalik ETKÜ-le, JKK-le, VTA-le jne ehk neile, kes tegelevad 
karjadega üle Eesti. See on üldnimekiri kõikidest jõudluskontrolli 
alustest karjadest koos omaniku aadressi ja telefoninumbriga 
ning loomade arvuga.

• “Avaleht” – on selleks, et hilisemate akende avamisel leida 
kiiremini tee programmi algusesse. Avalehel on kirjas konkreetses 
karjas olevate loomade üldarv staatuse (tõug, tõulisus, sugu) 
järgi. Lehe paremas servas saab jälgida foorumisse sisestatud 
viimaseid teemasid ning loomaomanik saab näha ülevaadet 
viimati sisestatud sündmustest, mis omakorda aitab sisestajal 
pidada sündmuste sisestamisega järge.

• “Sündmused” – tähtsaim leht ehk siitkaudu saab sisestada 
kõik karjas toimunud sündmused. Need on sündmused, mida 
peavad täitma pabervormidel  jõudluskontrollialuste karjade 
omanikud, kes Liisut ei kasuta (kehtivad vormid L2, L3, L4). 
Sisestatud sündmusi saab jälgida kas aasta või kuu kaupa, 
seega on olemas arhiiv, mille kaudu saab end taas kurssi viia, 
millal ja mida viimati sisestati. Lisaks saab siitkaudu ülevaate 
kõikide andmebaasis olevate sündmuste kohta. Looma number 
on aktiivne ehk klikatav, mille järgi avaneb looma põlvnemise 
informatsioon.  

Sündmused on: paaritused ja KS (kunstlik seemendus – 
info ETKÜ kaudu seemendajatelt), poegimised, kaalumised, 
mõõtmised, karjatulekud, väljaminekud. Samuti on võimalus 
vaadelda kõiki sündmusi. Eraldi on aken kõikide sündmuste 
sisestamiseks. Seega saab sündmusi sisestada kas konkreetse 
sündmuse akna kaudu või kui kari on suur ja on palju erinevaid 
sündmusi, siis on nn koondaken ”sündmuste sisestamine”, milles 
saab sisestada kõik toimunud sündmused.

• “Karja analüüs” – siit näeme järgmisi ülevaateid: 
- inventuur ja põlvnemine (info hetkel karjas olevatest 
loomadest), 
- lehmade eluaja tulemused (viimane poegimine, järglaste 
keskmised massid jm info lehma kohta), 
- lehmade toodanguaasta (ehk millised sündmused on ammlehmaga 
viimasel aastal toimunud), 
- noorloomad (karjas olevad noorloomad vanemate ja looma 
massidega), 
- sugupullid (karjas olevate sugupullide nimekiri) ja 
- väljaminekute analüüs (informatsioon lihaks realiseeritud 
loomade kohta, kus on lisaks väljamineku kuupäevale näha ka 
tapamassid ja EUROP klassifikatsioon). 

Samas on võimalik iga alaakent sorteerida vastavalt omaniku 
soovile kas näiteks numbrite järjekorras või poegimise kuupäeva 
järgi jne. 

• “Varia” – üldandmed ja kontakt (loomaomaniku aadress 
ja telefoninumbrid) ning nimed ja numbrid (siitkaudu saab 
sisestada loomadele nimed, kui need andmebaasis ei kajastu). 
Siia lisaksin veel ka ühe soovituse – loomaomanikud peaksid 
aadresside ja telefoninumbrite muutustest teavitama JKK-d, et 
vajadusel saaks temaga ühendust võtta.

• “Looma kaart” – looma numbri sisestamisel saab omanik 
ette põlvnemiskaardi, kus on kõik andmed looma põlvnemise, 
järglaste ja sisestatud sündmuste kohta. Võimalik on kõik vajalik 
ka välja printida.

Liisu on loodud eelkõige loomaomanikele nende töö 
kergendamiseks. Kindlasti saate parema ülevaate, kui ise 
andmebaasi kasutama hakkate, sest programmi sisu ei ole lihtne 
paberil lahti kirjutada. Kogu andmebaasi lisatav ja seal kajastuv 
info on kooskõlas kehtiva Põllumajandusloomade aretusseadusega, 
mille üks alaosa on ka  lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimine. 
Viimati kinnitati uuendused Veterinaar- ja Toiduametis 15. 
märtsil 2008, mille järgi on noorloomade kaalumine kohustuslik 
loomade sünnil ja väljaminekul. Kui tapamajades on kasutusel 



Tõnu Põlluäär
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

tõuraamatu ja aretusosakonna juhataja
Reet Toi

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
lihaveiste aretusspetsialist

Pulli peab saama!
SEUROP-hindamise süsteem, siis elusmassi edastamine 
kohustulik ei ole, vaid edastama peab SEUROP (lihakeha 
mass, lihakusklass ja rasvasus) klassifikatsiooni andmed. Kui 
noorloom realiseeritakse tapamajja Vianco OÜ kaudu, siis ei 
ole vaja SEUROP-klassifikatsiooni eraldi JKK-sse edastada, 
sest andmed laekuvad andmebaasi otse Viancost. Sel juhul on 
vaja fikseerida ja andmebaasi edastada vaid loomade sünnimass. 
Kahjuks taoline süsteem ei toimi veel teiste tapamajadega. 
Seega – kui noorloomad realiseeritakse  tapamajja, kus loomi 
hinnatakse vastavalt SEUROP-ile ja loomade kokkuostja ei 
ole Vianco OÜ, siis tuleb loomaomanikul SEUROP-i andmed 
edastada JKK-sse. Kui noorloom realiseeritakse tapamajja, kus 
SEUROP-i hindamist ei kasutata, siis peab jõudluskontrollis 
olev loomapidaja edastama looma kehamassi väljaminekul 
ehk noorloom peab enne karjast väljaviimist olema kaalutud. 
Põhikarja lehmadele kaalumist ei nõuta. Samuti on kohustuslik 
edastada andmebaasi kõik loomade sündmused, millest eelpool 
juttu oli. Kuid loomaomanik võib lisaks koguda loomade masside 
andmed ja sisestada JKK andmebaasi mistahes ajahetkel oma 
karja seisu fikseerimiseks ja täiuslikuma ülevaate saamiseks. 
Siin on silmas peetud enne kehtinud korda, kus oli kohustuslik 
200 p ja 365 p masside edastamine. Lihaveiste arengust parema 
ülevaate saamiseks soovitab ka ETKÜ noorloomi kaaluda rohkem 
kui vaid loomade sünnil, sest nii on võimalik anda paremat nõu 
loomade võõrutuste, pullide kasutuse vms kohta. 

Soovin kõigile kasvatajatele edu lihaveistega tegelemisel 
ning innovaatilisust, sest niimoodi saame kiiremini soovitud 
tulemusteni ning sellest tõuseb tulu meile kõigile.

Kätte on jõudnud kevad ja lihaveisekasvatajatel on aeg enne 
paaritusperioodi algust soetada karja hea sugupull. Parim paik 
selleks on oksjon. Esimene lihaveiste oksjon toimus eelmisel 
aastal 12.05 Sännas koos Sänna küla laadaga. Kokku oli oksjonil 
müügis 23 sugupulli ja maha müüdi neist 11. Selline tulemus 
annab julgust korraldada näitus-oksjon ka sel aastal. Kuid kuna 
Sänna (Võrumaa) sõit kujuneks loomapidajatele kaugeks ja ainult 
oksjonile tulekuks ehk kulukakski, siis otsustasid korraldajad, 
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Lihaveisekasvatajate 
Selts ja OÜ Estonian ACB Vianco, näitus-oksjoni maha pidada 
Tartu Näituste messikeskuses „Maamess 2008“ raames. Maamess 
on teada-tuntud üritus juba aastaid. Eelmiselgi aastal näitasime 
seal mõningaid lihapulle, mille vastu oli vaatajatel väga suur huvi. 
Kuid kuna siis olid loomad aedikutes ning nende tutvustamisele 
suurt rõhku ei pandud, jäid paljudel küsimused vastuseta. 
Sel aastal saab seda viga siis parandatud. Ka ürituse pealkiri 
„Pulli peab saama” tuleneb teemast ja ehk meelitab rohkem 
publikutki.

Oksjon toimub reedel, 18. aprillil kell 14. Müüki tulevad 
lihatõugu sugupullid Eestist ja mujaltki vanuses 1-4 aastat. 
Pullid on puhtatõulised tõuraamatu nõuetele vastavad. Nad on 
veterinaarselt uuritud leukoosile, brutselloosile, tuberkuloosile ja 
rinotrahheiidile. Tõugudest on saadaval aberdiin-angus, hereford, 
limusiin, akviteeni hele, simmental, šarolee. Oksjonil osalevate 
loomadega saab eelnevalt tutvuda 17. aprillil kell 10–18 ja 18. 
aprillil kell 9–13.

Informatsioon oksjoni tingimuste ja loomade kohta saavad 
loomapidajad interneti aadressilt www.eav.ee/oksjon või suuliselt, 
helistades telefonil 516 5422 Reet Toi.

Karjade ja veiste 
arv 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-50 51-100 101-300 Üle 300 Kokku

Lääne 0 0 2 0 0 15 9 6 0 32
veiseid 0 0 11 0 0 385 574 981 0 1951

Harju 0 0 1 1 2 6 2 1 0 13
veiseid 0 0 6 8 18 103 122 130 0 387

Hiiu 1 2 2 0 1 12 3 4 0 25
veiseid 2 7 12 0 9 379 196 695 0 1300

Jõgeva 0 0 1 1 0 6 1 2 0 11
veiseid 0 0 5 7 0 113 95 224 0 444

Saare 4 5 3 4 3 15 7 1 1 43
veiseid 8 17 17 31 29 384 536 102 315 1439

Ida-Viru 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4
veiseid 0 0 5 0 9 15 75 0 0 104

Järva 0 0 3 1 2 3 1 0 0 10
veiseid 0 0 16 7 18 97 99 0 0 237

Põlva 1 2 0 1 1 4 1 1 0 11
veiseid 2 6 0 8 10 131 54 144 0 355

Pärnu 2 1 1 1 1 16 6 0 0 28
veiseid 3 4 6 7 9 331 391 0 0 751

Lääne-Viru 1 1 2 0 1 18 3 3 0 29
veiseid 1 3 12 0 9 413 210 455 0 1103

Rapla 2 0 1 2 3 12 1 0 1 22
veiseid 3 0 6 14 29 334 73 0 310 769

Tartu 0 3 1 0 0 5 1 0 0 10
veiseid 0 11 5 0 0 144 61 0 0 221

Valga 0 0 0 0 0 7 2 1 0 10
veiseid 0 0 0 0 0 147 157 214 0 518

Viljandi 3 1 3 0 2 5 2 0 0 16
veiseid 4 3 16 0 20 150 150 0 0 343

Võru 1 2 0 0 1 3 1 2 0 10
veiseid 2 7 0 0 10 62 92 455 0 628

Kokku karju 15 17 21 11 18 128 41 21 2 274
Kokku veiseid 25 58 117 82 170 3188 2885 3400 625 10550

Lihaveiste jõudluskontrollis olevate loomade jagunemine maakondade kaupa ning 
karja struktuur



Maakondade zootehnikud
Harjumaa Maire Põhjala Tuleviku 3, Laagri, Harju mk tel 679 6419 gsm 516 7886 K 9.00-16.00 
Hiiumaa Ly Kogermann Mäe 2, Käina tel 463 1147 gsm 516 7815 E 9.00-14.00 
Ida-Virumaa Ludmilla Aan Rakvere 27, Jõhvi gsm 516 7816 2. ja 4. T 10.00-14.00
Jõgevamaa Merle Lillik Ravila 10, Jõgeva tel 776 0048 gsm 516 7868 E 9.00-15.00; K 9.00-12.00
Järvamaa Anne Rosenberg Prääma küla, Paide vald tel 385 0286 gsm 510 3312 E 9.30-12.00; K 9.30-15.00 
Lääne-Virumaa Ludmilla Aan Neffi  2, Rakvere tel 322 7018 gsm 516 7816 E 9.00-14.00 
Läänemaa Maila Kirs Posti 30, Haapsalu tel 473 3007 gsm 509 4675 K 9.00-15.00 
Põlvamaa Evi Prins Puuri tee 1, Põlva tel 799 3007 gsm 520 6231 K 10.00-13.00 
Pärnumaa Malle Unt Haapsalu mnt. 86, Pärnu tel 443 3120 gsm 516 7878 E 10.00-14.00 
Raplamaa Maila Kirs Kuusiku tee 6, Rapla tel 485 5673 gsm 509 4675 E 9.00-15.00 
Saaremaa Aarne Põlluäär Kohtu 10, Kuressaare tel 453 1352 gsm 517 4320 E 9.00-15.00
Tartumaa Merle Lillik Kreutzwaldi 48A-215, Tartu tel 738 7739 gsm 516 7868 1. ja 3. T 8.00-15.00 
Valgamaa Evi Prins Lai 19, Valga tel 764 1754 gsm 520 6231 2. ja 4. E 10.00-13.00 
Viljandimaa Saive Kase Vabaduse plats 4, Viljandi tel 433 3713 gsm 524 0147 T 9.00-14.00 
Võrumaa Evi Prins Liiva 11, Võru tel 782 1253 gsm 520 6231 T 10.00-13.00 

Labor

Piimaveiste jõudluskontrolli 
alane nõustamine

738 7738

Sigade jõudluskontrolli alane 
nõustamine

738 7765

Kõrvamärkide müük 738 7762

Järvamaa klienditeenindaja 738 7751

Hiiu-, Ida-Viru-, Jõgeva-, 
Valga- ja Võrumaa 
klienditeenindaja

738 7752

Lääne-, Põlva-, Rapla- ja 
Tartumaa klienditeenindaja

738 7753

Lääne-Viru ja Pärnumaa 
klienditeenindaja

738 7754

Harju-, Saare- ja Viljandimaa 
klienditeenindaja

738 7759

Põlvnemisandmed (veised) 738 7756

Geneetiline hindamine 
(veised)

738 7731

Geneetiline hindamine (sead) 738 7735

Raamatupidamine 738 7704

Kreutzwaldi 46, 50094 Tartu

Tel 738 7726

Faks 738 7724

Piimameetrite testimine 738 7722

Piimaproovide vastuvõtt 738 7721

Piimaringid 738 7726

Kreutzwaldi 48A, Tartu 50094

Tel 738 7700
Faks 738 7702

www.jkkeskus.ee
keskus@jkkeskus.ee

Aprillikuised uuendused

Tähtpäevi
• 1. juunil tähistab Jõudluskontrolli Keskus 
oma 15-ndat aastapäeva. 1. juunil 1993 
moodustati EV Tõuaretusinspektsiooni 
Jõudluskontrolli Keskus. Kuni selle hetkeni 
tegelesid jõudluskontrolli korraldamise 
ja läbiviimisega ELVI Piimaanalüüside 
Laboratoorium ja Andmetöötlusosakond 
n i n g  T õ u a r e t u s i n s p e k t s i o o n i 
spetsialistid.
• 10 aastat tagasi osales Eesti esmakordselt 
holsteini tõugu pullide jõudlustunnuste 
rahvusvahelises hindamises.

2008. aasta on sigade jõudluskontrolli 
süsteemi arengus eriline mitmete 
ümmarguste tähtpäevade poolest.
• 25 aastat tagasi avanes võimalus 
jõudluskontrolli kokkuvõtete tegemiseks 
arvuti abil. Algselt nimetati seda 
masinarvutuseks. Sigade jõudlusandmed 
farmidest edastati JKK-sse spetsiaalsetel 
pabervormidel, aasta kokkuvõtted, mida 
nimetati seakarja boniteerimiseks, aga 
koostati farmi jaoks arvuti abil. Esimesi 
alustajaid oli neli. Sellist jõudlusandmete 
kogumise süsteemi kasutati 15 aastat.
• 25 aastat jõudluskontrolli arvuti abil 
täitub ühel JKK praegustest klientidest  – 
Jampo Seakasvatuse Osaühingul. See farm 
on 25 aasta jooksul koos JKK-ga kaasa 
teinud kõik süsteemi arengud. 
• 10 aastat möödub Oracle andmebaasi 
loomises t ,  mis  o l i  ee lduseks 
personaalarvutitele üleminekuks.
• 10 aastat möödub personaalarvutite 
kasutuselevõtmisest seafarmis.
• 10 aastat tagasi hakati jõudlusandmeid 
farmides koguma tarkvaraprogrammiga 
db-Planer.

On hea meel teatada, et alates aprillist 
on JKK-st võimalik soetada elektroonilisi 
kõrvamärke, mis sobivad kõikide 
põllumajandusloomade märgistamiseks. 
Kuigi väliselt sarnanevad need märgid 
sigade identifitseerimisel kasutatavate 

“nööpidega”, ei ole tegemist pelgalt 
plastikust abivahenditega loomade 
eristamiseks. Uued märgised on varustatud 
elektroonilise kiibiga, millele on võimalik 
salvestada väga erinevat infot alustades 
looma nimest ja lõpetades omaniku 
ning tema abikaasa poolt looma seltsis 
veedetud ajaga (sekundilise täpsusega). 
Lisaks infokandja funktsioonile annavad 
uued kõrvamärgid võimaluse loomade 
positsioneerimiseks. Loomapidajal  on 
võimalik pidevalt jälgida oma loomade 
liikumist karjamaal, nende sotsiaalset ja 
sugulist aktiivsust ning hinnata loomade 
sööda ja vaba aja kasutamist. 

E lek t rooni l i s te  kõrvamärkide 
kasutuselevõtt on hea uudis ka VTA ja 
PRIA ametnikele, kes nüüdsest saavad 
teostada kontrolli kontorist lahkumata. 
Ka on lihtsam leida näiteks söödasõimede 
taha peitu pugenud loomi, kes varem võisid 
jääda “kahe silma vahele”. 

Tuleb lisada, et loomade jälgimiseks on 
vajalik GPS-seadme sarnane lisavidin.

Elektroonilised märgid ei sobi mesilaste 
ega suguliselt väga aktiivsete loomade 
märgistamiseks, sest antud isendid 
muudavad jälgimisseadme pildi kirjuks 
või hüplevaks, mis mõjub halvasti inimese 
silmade tervisele.

Uue teenusena on Vissukese kasutajatel 
võimalik ise valida oma loomade 
toodangunäitajaid, vanemaid ning 
kokkuostetava toorpiima hinda. Selleks on 
uus elektrooniline andmevahetuslehekülg 
“Soov ikon t se r t ” .  Äraho idmaks 
piimatööstuste pretensioone toorpiima 
kvaliteedi hüppelise paranemise osas, ei 
ole loomapidajatel võimalik ise valida 
somaatiliste rakkude hulka müüdavas 
toorpiimas.

Kuna kõiki uuendusi ei ole praktikas veel 
testitud, siis aprillis võib esineda nende 
töös tõrkeid, seepärast palume neisse 
suhtuda mõistvalt ja heatahtlikult.

K e n a  k a r j a k e v a d e t  s o o v i b 
Jõudluskontrolli Keskus!

Tööjuubelid
1. aprillil Pille Simmo (autojuht) — 25
1. mail Kalle Pedastsaar (direktori 
asetäitja IT alal) — 30
4. mail Külli Kersten (sigade ja muude 
loomade sektori juhataja) — 10


