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LIHAVEISEKASVATAJALE

Uudised

Kaivo Ilves 
Jõudluskontrolli Keskuse direktor     

Hea klient!

Farmi koondaruanne

Pihuarvuti JKKst koos 
nutiVissuga

EID-märgid lammastele

Päevalüpsi rekord
M a i k u u s  ü l e t a s  K õ l j a l a 

Põllumajandusliku OÜ lehm Täpik seni 
kehtinud Eesti päevalüpsi rekordi, milleks 
oli Põlva Agro OÜ lehm Hesa lüpstud 
76,8 kg. Täpik suutis 2005. a septembrist 
püsinud rekordit lüüa 2,5 kiloga, lüpstes 
maikuu kontroll-lüpsil 79,3 kg päevas.

JKK töötas välja piimaveiste 
jõudluskontrolli klientide tarbeks 
eestikeelse pihuarvuti tarkvara nutiVissu. 
NutiVissu koosneb kahest osast: 
proovitegemine ja Vissuke pihuarvutil. 
Proovitegemise programm hõlbustab 
kontroll-lüpsi tegemist. Vissuke pihuarvutil 
on väikse ekraani jaoks kohandatud. 
Sarnaselt lauaarvutil töötava Vissukesega 
saab sellega teha looma ja karja kohta 
päringuid ning registreerida sündmusi, 
kaasaarvatud sündmuste koosesitamine 
JKKsse ja PRIAsse.

Lisaks tarkvarale on võimalik JKKst 
soetada ka pihuarvuti, milleks on Psion 
Teklogix’i WorkAbout PRO.

 Sarnaselt teiste Eestis tegutsevate 
tõuaretusorganisatsioonidega täitus 
Jõudluskontrolli Keskusel käesoleva 
aasta juunis 15 tegutsemisaastat. 15 aastat 
tagasi alustas Jõudluskontrolli Keskus 
tööd 70 inimesega, kellest 22 töötab 
ka täna meie asutuse heaks. 15 aasta 
jooksul oleme vahetanud nime kahel 
korral – 1998. aastal Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Keskuseks 
ning 2001. aastal tagasi Jõudluskontrolli 
Keskuseks. Selle aja jooksul tegelesime 
lisaks jõudluskontrolli arendamisele ka 
esialgse loomade registri loomisega ning 
maksime välja esimesed otsetoetused. 

Hea koostöö loomapidajate ja erinevate 
aretusorganisatsioonidega on võimaldanud 
meil arendada jõudluskontrolli süsteemi 
soovitud suunas. Lisaks veistele ja sigadele 
on meie andmebaasi lisandunud andmed 
lammaste ja hobuste kohta. 

Jõudluskontrol l i  tegemine on 
muutunud 15 aasta jooksul tänu paljudele 
asjaoludele  kiiremaks, mugavamaks ja 
kaasaegsemaks. Tänu loomapidajate 
vajaduste ning võimaluste muutumisele on 
jõudluskontroll muutunud bürokraatlikust 
paber imäär imises t  kaasaegse id 
tehnoloogiaid kasutavaks teenuseks. 

Kui käesoleval aastal tähistame 
Jõudluskontrolli Keskuse 15ndat 
sünnipäeva, siis juba järgmisel aastal 
möödub 100 aastat esimese karjakontrolli 
organisatsiooni (Vändra Põllumeeste 
Seltsi karjakontrolli osakond) loomisest. 
Tänases Eesti jõudluskontrolli eduloos 
peame väärtustama fakti, et suutsime 
säilitada jõudluskontrolli järjepidevuse 
90ndatel aastatel, kui teised Balti riigid 
oma süsteemi lammutasid ja endale sellega 
“karuteene” tegid. 

Täna oleme olukorras, kus võime 
uhkusega oma kogemusi ja Eestis toimuvat 
tutvustada!

JKK pakub piimatootjale karja andmeid 
koondavale “Koondaruandele” lisaks 
“Farmi koondaruannet”. Loomapidajad, 
kellel on ettevõttes mitu farmi, saavad 
näha iga farmi tulemusi ning leida iga 
farmi kitsaskohad ja tugevused.

Sarnaselt “Koondaruandele” koosneb 
farmi koond 8 tabelist ja 2 graafikust. 
Andmed on kahel trükisel veidi erinevad – 
farmi aruandes ei käsitleta noorloomade 
infot. “Farmi koondaruande” hind on 
50 krooni farmi kohta (hinnale lisandub 
käibemaks). Aruande tellimiseks tuleb 
JKKsse saata sellekohane avaldus, näidates 
avaldusel, kas trükist soovitakse igakuiselt 
või üks kord kvartalis (jaanuar, aprill, juuli, 
oktoober). Tellijad saavad koondi kõigi 
oma ettevõtte farmide kohta. Aruanded 
saadetakse piimatootjale koos teiste JKK 
trükistega.

JKK pakub lammaste märgistamiseks 
elektroonilist transponderit sisaldavaid 
kõrvamärke (elektrooniline ehk EID-märk). 
Kõrvamärgis on andmekandja, kuhu on 
salvestatud looma registrinumber. Lamba 
kõrvamärgipaar koosneb ühest tavapärasest 
kõrvamärgist ning ühest EID-märgist. 
Kõrvamärkide paar maksab 40 krooni. 
Märgistamiseks sobivad kasutusel olevad 
märgistamistangid. Esimesed lammaste 
EID-kõrvamärgid said kõrva AS Saaremaa 
Ökoküla loomad. 

Mobiil-ID
JKK pakub Vissukesse ja Liisusse 

sisenemisel ühe autentimisvõimalusena 
Mobiil-ID. 

Mobiil-ID on ID-kaardi analoog ja 
võimaldab teha samasid e-toiminguid. 
Mobiil-ID kasutamise eeliseks on 
sõltumatus kaardilugejaga varustatud 
arvutist. Lisaks ei tule Mobiil-ID 
kasutamiseks paigaldada arvutisse 
lisatarkvara.

Mobiil-ID teenuse lepingu saavad 
sõlmida seni ainult EMT kliendid EMT 
või Elioni esindustes. NB! Mobiil-ID 
teenus eeldab ka ID-kaardi olemasolu!

EMT eraisikust kliendiga sõlmitakse 
Mobiil-ID kasutamiseks lepingu lisa. Firma 
mobiiltelefoni kasutaja peab sõlmima 
eraisikuna EMT liitumislepingu Mobiil-
ID kasutamiseks. Mobiil-ID on eraisiku 
omand, nagu ka ID-kaart, seepärast ei ole 
vaja liitumisel firma volitust.

Isikut tõendava dokumendina on vaja 
kaasa võtta oma ID-kaart. Seejärel annab 
EMT uue SIM-kaardi. Mobiilinumber ja 
kõikide teenuste kasutus jääb endiseks. 
Samuti salvestatakse uuele SIMile 
vajadusel ümber telefoniraamat (kui 
telefoninumbrid on SIMil hoitud). Seejärel 
tuleb Mobiil-ID teenus aktiveerida.

Teenuse kasutamine on lihtne: vajutada 
nuppu „Sisenen Mobiil-IDga”, seejärel 
kinnitada mobiilil klahvivajutusega, et 
seal on näha samasugune kontrollkood 
kui arvutiekraanil. Sisselogimiseks 
sisestatakse PIN1 (saab kaasa EMTga 
lepingu sõlmimisel), digiallkirja andmiseks 
PIN2.

Kuni 2008. aasta lõpuni on Mobiil-ID 
tasuta, edasi hakkab maksma 10 krooni 
kuus. Kõik tehingud Mobiil-IDga on 
tasuta – võib sisse logida ja digiallkirja 
anda nii palju tahad.

Mobiil-ID kohta leiate pikemat lugemist 
aadressil http://www.id.ee/mobiil.



Aasta 2008. a lihaveisekasvatuses. Päevaprobleemid

Leino Vessart
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts

juhatuse esimees

Eesti lihaveisekasvatuses on 2008. aasta mõnes mõttes 
pöördeline. Lihaveiste üldarv on juba üle 25 000 looma. Meie 
vähestele põllumajanduspoliitikutele on ootamatu, et sel aastal 
sai täis ja ületati toetusõiguslike lihaveiste-ammlehmade arv 
13 416 pead, mis on Euroopa Liidu poolt kehtestatud. Toetust 
taotleti aga 14 139 veisele. Selle arvu suurenemisel toetuse 
suurus ühele ammlehmale väheneb. Toetusõiguslike veiste arvu 
suurendamisele me eriti loota ei saa, sest Eestil puudub selleks 
poliitiline tahe ja ilma selleta ei juhtu meil midagi.

Seoses teravilja hindade kallinemisega tuleb edaspidi lihaveised 
üles kasvatada põhiliselt rohusöötade baasil või hästi vähese 
teravilja lisamisega söödaratsiooni. 4-5 kg teravilja päevas ei 
ole võimalik veisele anda, kuna see ei tasu ära. Kui on hea silo, 
saab ka 1 kg teraviljaga veise kohta päevas hakkama. Veised 
kasvavad sel juhul loomulikult aeglasemalt. Viimasel Seltsi 
juhatuse koosolekul Häädemeestel tõstsid kasvatajad järjekordselt 
üles küsimuse, et noorveise vanuse piirang realiseerimisel (24 
kuud) on pandud madal. Veised on siis veel liiga väikese lihakeha 
massiga ja nn hing läheb liiga vara kaduma, jättes kasvataja 
vähese sissetulekuga. On heameel märkida, et Euroopa Liit on 
selles osas muutnud oma nõudeid ja ka lihatööstustel on võimalik 
seda muuta. Ka AS Rakvere Lihakombinaat on andnud esialgse 
nõusoleku viia see piirang 30 kuuni. Anname sellest kohe teada, 
kui otsus tuleb. See oleks kasulik muutus nii tööstusele kui ka 
kasvatajale. Liha kvaliteet läheb isegi paremaks, liha saab valmis 
– nagu sakslased ütlevad.

Turustamine. On täheldatud jällegi nende ülesostjate 
aktiviseerumist, kes soovivad odava hinnaga loomad kodust ära 
viia ja maksmisega viivitada või veel hullem – üldse mitte maksta. 
Ärge müüge oma loomi võõrastele kokkuostjatele, sellel võivad 
olla halvad tagajärjed! Lihaveiste parimaks realiseerimiseks on 
praegu kaks kohta: Estonian-ACB-Vianco OÜ ja Märjamaa 
Lihatööstuse OÜ. Need ettevõtted on kasvatajatega seotud ja 
nende pakutavad hinnad on kõrgemad. Estonian-ACB-Vianco 
OÜ realiseerib loomad reeglina Rakvere Lihakombinaati, kellega 
ollakse lepingulistes suhetes ka hinnakujundamisega. Lihaveise 
lihast tooted müüb Rakvere lihakombinaat kaubandusse, Selveri 
ketis on toodetele eraldi riiul.

Olgu siia antud veel kord telefoninumbrid, kust saate infot 
lihaloomade varumise kohta :
Estonian-ACB-Vianco OÜ: 5300 9615; 789 6310; 566 50307
Märjamaa Lihatööstuse OÜ: 505 2331; 482 2290

Estonian-ACB-Vianco OÜ on andnud kindla lubaduse, et 
maksetähtaeg reeglina ei lähe enam üle 14 päeva, kõige hiljem 
peaks kasvataja raha kätte saama 20 päeva jooksul pärast looma 
realiseerimist. Kui peaks tekkima probleeme, andke Seltsi 
juhatusele koheselt teada.

Sügisel tekib varumisel kindlasti ummik, mistõttu soovitame 
oma loomad aegsasti kirja panna. Estonian-ACB-Vianco OÜ 
müüb loomi ka Eestist välja, samas on praegu raskusi ka Rakvere 
varustamisel lihaloomadega. Aidake selleks kaasa, et projekt ei 
kukuks läbi! Estonian-ACB-Vianco OÜ kaudu saavad müüa nii 
Seltsi liikmed kui ka kõik teised lihaveisekasvatajad.

Sel aastal on olnud väga palju vasikate kõhuhaigusi. Osa 
viirushaigustest ei allu ravile, palju vasikaid on surnud, mis on 
lihaveisekasvatajale suur kaotus. Sügisesel õppepäeval novembris 
võtame selle teema Seltsis tõsiselt käsile, kutsume lektori ka 
väljast. Samuti tulevad kasuks kõik vanaemade tarkused, kuna 
olemasolevad veterinaarravimid alati ei aita – näide omast karjast 
kus paljud vasikad surid hoolimata ravist. Enamikus karjades 
saadi siiski haigustest jagu ja kaotused olid minimaalsed.

Sel aastal on toimunud ja toimub veelgi terve rida üritusi. 
Kõigepealt – kui suudame AS Rakvere Lihakombinaati stabiilselt 
varustada, siis toimuvad uued hinnaläbirääkimised, eelmised 
olid veebruaris. Tartus toimus maikuus pullioksjon, mis läks 
hästi korda. Alles oli Türi Agri näitus, kus ka meie lihaveised 
osalesid. Tulemas on Jäneda talupäevad, kus Selts koos Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistuga jõuliselt osaleb. Loomade näitus 
annab Jäneda Talupäevadele palju juurde, oleks nagu tegemist 
ikka tõelise põllumajandusega. Meil oli mõte, et tähistame koos 
Jäneda Talupäevadega ka Eesti lihaveisekasvatuse 30. aastapäeva, 
kuid viimasel juhatuse koosolekul loobusime sellest ja tähistame 
aastapäeva oma novembrikuu kogunemisel. Kuid lihaveiste tund 
tuleb ka Jänedal, kuhu huvilised saavad koguneda ning küsimusi 
esitada. Ülenurmel on 6. septembril tulemas loomade näitus 
Tõuloom 2008, kus ka kindlasti osaleme, tulge teiegi!

Koostame praegu uut voldikut Eesti lihaveisekasvatuse 
iseloomustamiseks. Kui kellelgi on mõni väga huvitav pilt, 
andke teada, see oleks meile abiks. Kujundamisel on tõufarmide 
sildid, suveniirid jne.

Eestis on nüüd juba suur arv puhtatõulisi lihaveiseid ja järjest 
rohkem tuleb tegeleda tõuaretusega. Soovitus – kellel on korralik 
kari, viige see jõudluskontrolli alla, kui see seal veel pole. Nüüd 
laekuvad sinna ka Rakvere tapatulemused, see annab võimaluse 
rohkem teada saada oma loomadest, lihajõudlusest jne. Nii on 
kergem otsuseid teha edaspidiseks. Jõudluskontroll on küll 
vabatahtlik, aga perspektiivis tasub see kindlasti ära. 

Kavas on veel 2-3 juhatuse laiendatud koosolekut, üks neist 
Hiiumaal, ja loomulikult ekskursioon Šotimaale, mis jääb 
tõenäoliselt oktoobrisse. Juuni alguses saabusid esimesed 
lihatõugu pullid otse Prantsusmaalt. Veel on plaanis hakata 
Eestisse tooma fikseerimise puure otse Ameerikast, Rootsist 
tuuakse jätkuvalt teisaldatavaid aedu, OÜst Karitsu Rantsho  
on võimalik osta loomade fikseerimise väravaid jne.

Soovin kõigile veel kord head karjaõnne ja et suudaksite oma 
karjadele vajaliku sööda, vaatamata ilmastikule, ikka varuda!

PRIA andmetel, 2008. a I kv

tõug arv ammlehmade arv

Aberdiin-angus 6889 2089

Akviteeni hele 680 74

Belgia sinine 710 30

Šarolee 885 265

Dexter 12 2

Galloway 5 2

Šoti mägiveis 733 231

Hereford 6632 2396

Limusiin 6464 1899

Piemont 397 65

Simmental 880 81

Kokku 24 287 7134

Lihaveiste arv tõugude lõikes



Aire Pentjärv
Jõudluskontrolli Keskus

väliteenistuse juhataja

Asenduskõrvamärkide väljastamine 
muutub

Alates 1. juulist ei pea Jõudluskontrolli Keskuse lepingulised 
kliendid postiasutusest asenduskõrvamärkide kättesaamisel enam 
lunasummat tasuma. Kõrvamärkide ning nende saatmise eest 
tuleb tasuda pakis oleva arve alusel. 

Nimetatud moel on asenduskõrvamärkide kättesaamine 
kliendile soodsam, sest jääb ära tasumine rahakaardi eest, 
mis muutis asenduskõrvamärgi kokkuvõttes väga kalliks. 
Asenduskõrvamärgid saadetakse Jõudluskontrolli Keskusest 
kliendile tähitud maksikirjana või tähitud standardpakina. 
Loodame, et uus kord ei tekita segadusi arvete maksmisel!

Asenduskõrvamärke on 1. juulist võimalik kätte saada ka 
piimaprooviautoga – seda juhul, kui kõrvamärgi tellimise 
kuupäeva ja piimaringi kuupäeva vahel ei ole rohkem kui 
20 päeva. Jõudluskontrolli Keskus võtab igal esmaspäeval 
PRIAst andmed eelmisel nädalal tellitud asendusmärkide 
kohta ning edastab need kõrvamärkide tootjale. Valmistatud 
kõrvamärgid saabuvad JKKsse tavaliselt neljapäeval või reedel, 
misjärel need sorteeritakse ning pakitakse. Need kliendid, kellele 
piimaring on sobival ajal ning kes on vastava teenuse tellinud, 
saavad kõrvamärkide saabumise järgselt mobiiltelefonile SMS-
teatega täpse aja ja koha, millal ja millisesse kogumispunkti 
asenduskõrvamärgid saabuvad. 

Kui mingil põhjusel ei ole võimalik kõrvamärke sel ajal vastu 
võtta, tuleb sellest teavitada JKK registrispetsialisti (tel 738 7762), 
kes kõrvamärgid sellisel juhul postitab.

Asenduskõrvamärkide transporditeenust saab tellida JKK 
registrispetsialisti või piirkonna zootehnik-peaspetsialisti abil 
ning ka Vissukeses. Tellimisel tuleb registreerida mobiiltelefoni 
number, millele SMSi soovitakse. Teenust ei pea igal kõrvamärkide 
tellimiskorral uuesti tellima. Kui teenus on aktiivne, siis 
asenduskõrvamärkide saabumisel saadetakse kõrvamärgid 
võimaluse korral alati piimaprooviautoga. 

Kõrvamärkide kättesaamiseks peab tellija olema kokkulepitud 
kogumispunktis õigeaegselt. Autojuht võtab paki üleandmisel 
loomapidajalt või tema esindajalt allkirja kõrvamärkide 
kättesaamise kohta. Kui klienti nimetatud ajaks kogumispunktis ei 
ole, tuuakse kõrvamärgid JKKsse tagasi ning saadetakse tellijale 
postiga. Sellisel juhul tasub loomapidaja nii transpordikulu kui 
postikulu.

Kui kõrvamärkide kliendi poolt tellimise kuupäeva ja piimaringi 
kuupäeva vahe on rohkem kui 20 päeva, saadab JKK kõrvamärgid 
ka teenuse tellinud klientidele postiga.

Sarnaselt kõrvamärkide transpordiga on asenduskõrvamärkide 
transport tasuline. Transporditeenuse hind sisaldab SMS-teadet 
kõrvamärkide saabumise kohta ning kõrvamärkide transporti 
Jõudluskontrolli Keskusest kokkulepitud piimaproovide 
kogumispunkti. Kuni 10 asendusmärgi transport maksab 25 
krooni. Täpsem info Jõudluskontrolli Keskuse hinnakirjas.

Lihakus 
Rasvasus E U R O P

1 51,00 46,00 41,00 36,00 28,00

2 50,50 45,50 40,50 35,50 27,50

3 50,00 45,00 40,00 35,00 27,00

4 49,50 44,50 39,50 34,50 26,50

5 49,00 44,00 39,00 34,00 26,00

Tabel A: hinnad alates 21.04.2008
Loomakategooriad: Pullvasikad (02)
Pullmullikad (03)
Härjad (05)
Lehmvasikad (05)
Lehmmullikad (07)

Tabel B: hinnad alates 21.04.2008
Loomakategooriad: Pullid (04) üle 24 kuu vanused
Noorlehmad (08) üle 24 kuu vanused
Täiskasvanud lehmad (09)

Lihakus 
Rasvasus E U R O P

1 39,00 34,00 29,00 24,00 22,00

2 38,50 33,50 28,50 23,50 21,50

3 38,00 33,00 28,00 23,00 21,00

4 37,50 32,50 27,50 22,50 20,50

5 37,00 32,00 27,00 22,00 20,00

Baaskokkuostuhind on määratletud klassiga R3.
Lihaveistele, kes realiseeritakse meie ühise projekti raames, 

lisandub stabiilse varumise eest boonus, kui nad on realiseeritud 
Estonian-ACB-Vianco kaudu.

Rakvere Lihakombinaadi 
varumishindade risttabelid

PRIA andmetel, 2008. a I kv

Maakond Arv

Harju 1890

Hiiu 2099

Ida-Viru 741

Jõgeva 630

Järva 677

Lääne 3313

Lääne-Viru 2070

Põlva 664

Pärnu 2305

Rapla 2341

Saare 2837

Tartu 634

Valga 1162

Viljandi 1384

Võru 154

Kokku 22 901

Lihaveiste arv maakondade lõikes



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

Muhedat

Noppeid JKK 15 aastasest ajaloost

Tekste siltidel:
Selvepesumajas :  ”Automaatsed 
pesumasinad. Kui tuli kustub, siis palun 
võtke oma riided ära”.
Kiriku uksel: ”See on värav taevasse, 
kõik on teretulnud. (Tuuletõmbuse tõttu 
suletud, palun kasutage teist ust).
Farmi juures: ”Pakitud hobusesõnnik 10 
krooni kott. Kui soovite kotte ise täita, 
siis poole odavam”.
Londonis ühel uuel hoonel, mida pidi 
ametlikult avama Wales`i prints:
”Kuni avamiseni suletud. Jääb suletuks ka 
pärast avamist. Avatakse homme”.
Fotosalongi uksel: ”Olen lõunal. 
Kui kella viieks tagasi ei ole, jään ka 
õhtusöögile”.
Tervisetoodete poe aknal: “Haiguse tõttu 
suletud”.

Jõudluskontrolli Keskus loodi 1. juunil 
1993 ELVI aretuskeskuse andmetöötluse 
osakonna ja piimalaboratooriumi baasil. 
Esialgu töötati edasi olemasoleva 
tehnikaga, milleks olid suurarvuti EC-1055 
ja vanad piimaproovide analüsaatorid, 
mis määrasid vaid piimarasva ja 
-valgu sisaldust. Andmebaasi süsteemi 
ADABAS-i kasutades panime alguse oma 
klientide andmebaasile ja veiste registrile. 
1994. a hakati Eestis sisse viima veiste 
ühtset numeratsiooni, kus iga lehm hakkas 
algul ühes, siis mõlemas kõrvas kandma 
kollast kõrvamärki, millel oli unikaalne 
number. Süsteem rakendus jõudsalt ja 
muutus alates 2000. a kohustuslikuks. 
Esimesed kõrvamärgid ostsid 14. aprillil 
1994 Adavere Agro AS, Selja Osaühing 
ja Lanksaare talu.

1994. a saabus JKKsse Itaalia abi korras 
Olivetti server koos 8 personaalarvutiga, 
mis ühendati Novell-võrku. Tarkvarana 
muretseti Oracle andmebaasisüsteem, 
millele otsustati  üle viia kogu 
jõudluskontrolli andmetöötlus.

1994. a oktoobris võttis piimaanalüüside 
labor kasutusele uued analüüsaatorid, 
mis määrasid peale piima rasva- ja 
valgusisalduse ka somaatiliste rakkude 
arvu ja karbamiidi sisalduse piimas ning 
salvestasid vastused ka personaalarvuti 
diskettidele. Proovivastuste tagastamise 
kiirendamiseks saadeti analüüsi tulemused 
kliendile otse laborist ja alles hiljem sai 
klient meilt teise kirja karjakontrolli 
arvutustega. Nii kestis see kuni uuele 
süsteemile üleminekuni 1998. aastal. 
Üks põhilisemaid erinevusi varasemaga 
võrreldes oli kuutoodangute arvutamise 
metoodika muutus. Kui seni arvutati tehtud 
kontroll-lüpsi põhjal selle kuu toodang, 
siis nüüdsest mindi üle periooditoodangu 
arvutusele, milleks on toodang eelmisele 
kontroll-lüpsile järgnevast päevast kuni 
jooksval kuul tehtud kontroll-lüpsi päevani. 
Karjakontrolli kokkuvõtted saadeti tagasi 

kohe samal päeval, kui piimaproovid 
olid laboris tehtud ja piimakogused 
arvutisse sisestatud. Omanikule hakati 
järgmiseks proovilüpsiks laudalehti ette 
trükkima. Samale lehele sai kirjutada kõik 
lehmadega vahepealsel perioodil toimunud 
sündmused. Oluline muudatus oli ka see, 
et omanik sai teate tema esitatud andmetes 
olevate loogiliste vigade kohta. 

Seoses uuele süsteemile üleminekuga 
ja arvutite ning Interneti laiema 
levikuga tegeldi alates 1998. a sellega, 
et loomaomanik pääseks üle Interneti 
oma arvutist JKK andmebaasi. Aprillis 
1998. a katsetasid seda esimesena 
Torma Põllumajandusühing ja Kuie 
Põllumajandusühistu. Interneti-teenuste 
hulk suurenes pidevalt. 2003. a aprillis 
loodi loomapidajale võimalus sisestada üle 
Interneti loomadega toimunud sündmusi. 
Selles vallas olid esimesteks katsetajateks 
Haage Suurtalu ja Rein Nurmsalu.

Inno Maasikas
Andmetöötluse osakonna juhataja

Tööjuubelid
1. sept Anne Rosenberg (Järvamaa 
zootehnik) – 15
1.  sept Aime Lokk (projektijuht-
konsultant laboris) – 10
22. sept Deniss Protopopov (analüütik-
seadmete hooldaja laboris) — 10

Kreutzwaldi 48A, Tartu 50094

Tel     738 7700
Faks 738 7702

www.jkkeskus.ee
keskus@jkkeskus.ee


