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Hea klient! Kõrvamärkide valik laieneb

Kaivo Ilves 
Jõudluskontrolli Keskuse direktor     

Alates juulist on võimalik JKKst tellida 
veiste märgistamiseks ka n-ö kaks-ühes 
elektroonilisi kõrvamärke (edaspidi 
suured EID-märgid). Uued kõrvamärgid 
sarnanevad tavapärastele plastmärkidele, 
kuid märgi ülaosas on ka looma registri-
numbriga kiip. Nii on looma võimalik 
identifitseerida nii visuaalselt kui EID-
märkide lugejat kasutades. Esmaseks 
märgis tamiseks mõeldud kõrvamärgipaar 
koosneb suurest EID-märgist ja Allflex 
Ultra plastkõrvamärgist. Fotol on vasakul 
suured EID-märgid ja paremal senine 
EID-märkide komplekt.

EID-märkide kasutajatel on võimalus 
tellida ka korduvkasutatavaid EID-märke. 
Nende märkide olemasolul saab loomale 
elektroonilise kõrvamärgi kadumisel 
koheselt panna uue kõrvamärgi ning 
asenduskõrvamärgi saabumiseni on 
looma endiselt võimalik lüpsiplatsil, 
kaalumisel või vasikate jootmisautomaadis 
identifitseerida. Asendusmärgi saabumisel 
lõigatakse korduvkasutatav kõrvamärk 
kõrvast ning märki saab edaspidi 
kasutada, asendades vaid teravikuga osa 
uuega. Korduv  kasutatavad kõrvamärgid 
on roosat värvi, et selgelt eristada, kas 
looma kõrvas on looma ametlikuks 
identifitseerimiseks kasutatav EID-märk 
või korduvkasutatav kõrvamärk. 

Juulis saabuvad müüki ka teise tootja 
kõrvamärgid. Šveitsi firma Datamars 
osales samuti JKK kõrvamärkide 
riigihankel ning osutus edukaks. Seega 
on nüüd loomakasvatajal valida, kas 
kasutada tuttavaid Allflexi kõrvamärke 
või proovida, kuidas sobivad Datamarsi 
kõrvamärgid. Datamarsist tellitakse 
esialgu plastkõrvamärke veiste, lammaste 
ja kitsede esmaseks märgistamiseks 
ning EID-märke veiste ja lammaste 
märgistamiseks. Pakume ka Datamarsi 
märgistamistange. Kuigi Datamars 
kinnitab, et kõrvamärkide paigal-
damiseks sobivad ka Allf lexi tangid, 
soovitame kõrvamärke paigaldada sama 
kõrvamärgitootja tangidega. 

Kõrvamärgi kadumisel või loeta-
matuks muutumisel asendame esialgu 
kõik kadunud märgid Allf lex Ultra 
kõrvamärkidega. 

Kuna kõrvamärkide sortiment üha 

suureneb, on oluline, et klient annaks 
kõrvamärkide tellimisel teada, millise 
firma ja mis tüüpi kõrvamärke ta soovib. 
Kõrvamärkide hinnad leiab JKK kodulehel 
olevast hinnakirjast.

JKK väliteenistuse osakonna juhataja Aire 
Pentjärv kaasati mitmesse rahvusvahelisse 
ettevõtmisesse. 

Soome taotles ICARilt jõudlus kontrolli–
süsteemi hindamist ning kvaliteedi märki 
ICAR Ceritificate of Quality. Seekordne 
Soome hindamine peab toimuma koos 
väliseksperdi külas tusega ja ICAR valis 
hindajaks Aire Pentjärve.

Juunis Iirimaal toimunud ICARi kon-
verentsil tehti Eestile ettepanek osaleda 
arengumaade töögrupi töös. Töögrupi 
ülesanne on töötada välja arengu-
maadele juhendmaterjale loomade 
identifitseerimis- ja jõudluskontrolli 
süs teemi ü leseh it amiseks n ing 
juurutamiseks. Töögrupi liikmetena 
soovitakse näha eelkõige riike, kellel 
on kogemusi, mida vähemarenenud 
riikidega jagada. Liikmed peaksid tulema 
ka maailma erinevatest paikadest ning 
Aire Pentjärv ja Eesti esindavad kõiki Ida-
Euroopa riike. Näiteks Lääne-Euroopa 
esindaja on Prantsusmaa. Töögrupp 
teeb tihedat koostööd ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooniga FAO, 
kelle esindaja on ühtlasi töögrupi juht.

Aire liitumisel ICARi töögrupiga on 
Eesti esindatud juba kolmes töögrupis. 
Andmevahetuse töögrupis on Kalle 
Pedastsaar ja loomade märgistamise 
töögrupis Kaivo Ilves.

Rahvusvahelises koostöös 
osalemine

Kui Eesti põllumehed võitlevad Brüsselis 
õiguse eest saada teiste Euroopa 
põllumeestega võrdseid toetusi, siis 
Brüsselis käib teinegi arutelu, mis 
pakub huvi Jõudluskontrolli Keskusele – 
mõttevahetus veiste elektroonilise 
märgistamise üle. Huvitavaks teeb 
arutelu asjaolu, et tegelikult üritatakse 
seadustada olukorda, mis on juba nii 
mõneski liikmesriigis praktikas kasutusel. 
Lisaks Eestile on veiste elektroonilised 
märgid kasutusel ka näiteks Soomes ja 
Prantsusmaal ning lausa kohustuslikud 
Taanis. Elektrooniliste märkide süsteem 
leiab järjest rohkem toetajaid erinevate 
loomaliikide juures ning on veiste 
märgistamisel kasutusel erinevates riikides 
üle maailma. Kahjuks on Euroopa Liidus 
siiski liikmesriike, kes ei ole huvitatud 
oma veisekasvatajatele sellise võimaluse 
pakkumisest ning seepärast üritatakse 
tõestada, et elektroonilised märgid ei toimi. 
Tänan siinkohal ASi Saaremaa Ökoküla, 
kes mai lõpus jagas Jõudluskontrolli 
Keskuse ja Põllumajanduse Registrite 
ja Informatsiooni Ameti töötajatele 
oma kogemusi elektrooniliste märkide 
kasutamisel. Külaskäigu kokkuvõtteks 
julgen väita, et seal ollakse uue tehno-
loogiaga väga rahul ning tööd ilma 
elektrooniliste märkideta ei kujutata 
enam ettegi.

Kui algne plaan oli Brüsselis vaidlused 
lõpetada käesoleva aasta lõpuks, siis hea 
meel on tõdeda, et tänased küsimused 
ei ole enam niivõrd tehnilised kuivõrd 
poliitilised ja loodetavasti jõutakse 
nendegi vaidlustega positiivse lõpuni.

Lõpetuseks õnnitlen meie kolleege Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistust, kes juuni 
lõpul avasid oma pullidele uue farmi!

Ilusat suve jätku soovides!



Lihaveise vasika kasv võõrutuseni
Nii liha- kui ka piimatootmises on tasuvuse aluseks noorloomade 
„hea algus“. Ei ole harukordne, et võõrutatud loomad jäävad 
farmis tähelepanuta ja selle kompenseerimiseks kulub hilisemal 
kasvuperioodil aega ja sööta.

Nõrgad ja elujõetud vasikad on kõige enam  seotud ammlehma 
puuduliku söötmise ja pidamisega ning tervisega tiinuse hilises 
järgus ja poegimise kulgemisega.

Ammlehmade ja lehmikute söötmine põhineb enamuses 
karjatamisel. Karjamaarohi pakub tiinete ja lakteerivate lehmade 
vajaduste rahuldamiseks piisavas koguses põhitoitaineid. Küll 
aga ei sisaldu selles piisavalt mineraale (naatriumi ja fosforit) 
ega mikroelemente nagu seleen, vask, tsink ja mangaan. 
Eriti just karjatamisperioodi alguses on karjamaarohu kiu- 
ja magneesiumisisaldus madal ning tavaliselt toorvalgu- ja 
kaaliumisisaldus kõrge. Need on riskifaktorid seedehäirete, 
karjamaatetaania ja mikroelementide puudusseisundi, madala 
piimakuse tekkeks ning mõjutavad oluliselt ka vasika arengut 
ja tervist. 

tagamiseks. Sellel perioodil on määravaks piisav proteiinisisaldus 
ja mõõdukas energiasisaldus, et vältida noorloomade rasvumist, 
kuid tagada kiire lihaskoe areng.

Startersööda olulisus vasika söötmisel.
Vatsa arengu soodustamine järgneva kaudu:  
 vatsamikrobiaalne aktiivsus,

 vatsahattude areng – suurendab vatsa pindala.
Mäletsemise algatamine ja säilitamine.
Mineraalide ja vitamiinide lisamine.
Massi-iibe märgatav tõus võrreldes ainult koresöödapõhise 
ratsiooniga.

Bio-Mos’i lisamine:
vähendab kahjulike bakterite populatsiooni soolestikus 
(E. coli, salmonella);
stimuleerib vasika soolestiku tööd;
stimuleerib vasika immuunsuse arengut;
vähendab ravikulusid farmis;
parandab juurdekasvu.
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Makromineraalid g/kg Mikromineraalid mg/kg
P Mg Ca K Cl Mn Cu Zn Se Co I

Tegelik keskmine tulemus 2,1 1,7 9,9 23,7 2,5 31,2 6,50 15,3 0,02 0,04 0,01
Vajadus:            

lakteerivatele ammele  2,00  7,00 2,5 40 10,00 30,0 0,3 0,1 0,5
tiinetele ammele  1,20  6,00 2,0 40 10,00 30,0 0,3 0,1 0,5

noor- ja nuumloomale  1,00  6,00 2,0 20 10,00 30,0 0,3 0,1 0,5

On oluline et põhisöötadest puudujääv mineraalide osa 
kaetakse kvaliteetsete mineraalsöötadega!

Me teame, et vasikate korrektne ja vajadusi arvestav 
pidamine ja söötmine avaldab väga suurt mõju majanduslikule 
kasumlikkusele lihaveisekasvatuses, kuid unustame selle 
siiski.

Vasika elu esimene eluperiood ehk võõrutamisperiood on 
ajal, mil toimub looma n-ö „raami“ ja vatsa areng ning see 
määrab ära söömuse, söödaväärinduse ja kasvupotentsiaali 
kogu looma eluks.

Eluperiood 2.–8. kuuni on aeg, mil vasikas saavutab väiksema 
söödakuluga kõige kiiremini juurdekasvu ja meil tuleb selleks 
luua võimalused. Iga juurdekasvu lisakilo sellel perioodil annab 
tugevama lihastiku/skeleti. Tugevama skeletiga loomad on alati 
võimelised saavutama paremat juurdekasvu, andma kvaliteetsema 
tapasaagise lühema kasvu- ja nuumaperioodiga.

Tasuvuse seisukohalt tuleks vältida vasikaperioodi 
„kompenseerivat“ kasvu hilisemal kasvuperioodil, kuna 
vanematel loomadel langeb märgatavalt söödaväärindus ehk 
iga juurdekasvu kilo saavutamiseks kulutatakse rohkem sööta 
ja raha.

Sööt/ratsioon lihaveisevasika esimesel eluperioodil kuni 
võõrutuseni peaks sisaldama piisavalt vitamiine, mineraale 
(eriti kaltsiumit ja fosforit), samuti tagama vajalikul määral 
kavaliteetse proteiini-, energia- ning struktuurse ja seeduva 
kiu sisalduse.

Proteiiniallikas on oluline just kasvikute eesmagude arengu 

Soja ja teised kõrge söödaväärtusega ning hea seeduvusega 
proteiiniallikad peaks olema esmane valik vasikate 
ratsioonis.

Vältima peaks sel perioodil vasikatele liiga kõrge 
tärklisesisaldusega kontsentraatide söötmist, mis mõjutab 
negatiivselt vatsa arengut.

Oluline on ka sel perioodil tagada noorloomadele piisav hea 
kvaliteediga rohusööda ja startersööda tasakaal. Vajalik on, 
et karjas oleks vasikate söödamajad startersöödaga, et nad 
harjuks lisasööta sööma võimalikult varakult. Emapiim ja 
kvaliteetne startersööt võimaldavad vasikal kiiresti kasvada ja 
eesmagudel välja areneda, selliselt tagatakse piisav söömus ja 
hea vatsaseede olukordvõõrutuse ajaks, et loom suudaks hiljem 
süüa maksimaalseid koguseid rohusöötasid.

Soovitatav startersööda proteiini ja energiasisaldus:
proteiin 16 %/KA kg 
energia 1MJ/ KA kg 

Mida kvaliteetsem on sööt, seda kõrgemad on juurdekasvud 
võõrutuseni ning lühem hilisem periood realiseerimiseni. 
Loomulikult peab vasikatel olema juurdepääs puhtale 
joogiveele!

Suvist karjatamisperioodi peame ka vasikate söötmisel ära 
kasutama. Soovitatav oleks eraldada vasikate jaoks karjamaal 
kõige kvaliteetsema rohukasvuga ala, kuhu vanemad loomad 
ei pääse. Ka vasikate söödamaja oleks soovitatav piiratud alale 
viia, see meelitaks neid veelgi enam sinna. On täheldatud, 
et karjamaal, kus sööb kogu kari, jäävad tavaliselt vasikate 

•
•

Alltechi tehtud monitooringu alusel Eesti 20 lihaveisekarjas võime kokku võtta mineraalide sisalduse koresöötades.

*rohelisega on märgitud oluliselt madalam sisaldus, mis kataks looma vajaduse.



söömused madalamaks.
Ei tasu karta sel viisil vasikate „ära meelitamist“ lehmade 

juurest, see soodustab vasikate iseseisvumist ja kergendab 
võõrutust. Samuti on täheldatud selliselt korraldatud järk-
järgulisel loomulikul eraldamisel lehmade varajasemat 
indlemist ja kiiremat tiinestumist. See aitab kaasa eesmärgi 
saavutamisele – igalt ammelt aastas vasikas.

Vaktsineerimisprogramm tuleks teha 2–3 nädalat enne 
võõrutust.
Tagage, et vasikas saaks piisavalt ternespiima esimesel 
2 elutunnil.
Eesmärgiks eluskaalu 7–8kordne suurenemine sünnist 
võõrutuseni.
Võõrutamine peaks toimuma 6.–7. elukuul.
Soovitav lehmvasikate eluskaal 280 kg.
Soovitav pullvasikate eluskaal 320 kg (varieeruvus tõugude 
osas).
Söömus 1–2 kg jõusööta looma kohta pullvasikatel.
Piirake karja täienduseks lehmvasikate jõusööda päevast 
kogust 1,5 kg.
Karjamaal tuleks vasikad järk-järgult ammedest 
eraldada.

Kasvu ja arengu eesmärgid võõrutuseni:
lehmvasikad 0,6 kg/juurdekasvu päevas (1,75 cm turjakõrguse 
suurenemist);
pullvasikad 1,1 kg/juurdekasvu päevas (2,5 cm turjakõrguse 
suurenemist).

Artikli refereeris Gerry Gigginsi loengu “Eeldused edukaks 
lihaveisekasvatuseks” põhjal Pilleriin Puskar.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda Alltech Eesti poole: 
Pilleriin Puskar, ppuskar@alltech.com, 505 2846
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Eesti lihaveisekasvatajatel on mitmeid võimalusi oma loomade 
realiseerimiseks. Nüüd võib sinna hulka lisada veel ühe uue 
võimaluse – turustada oma loomad Estonian ACB-Vianco 
kaudu Šveitsi ja Lääne-Euroopa turule.

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Estonian ACB-Vianco (EAV) 
ja VIANCO AG (Šveits) on koostöös käivitanud  uue lihaveiste 
turustamise projekti – Baltic Grassland Beef. Nagu projekti 
nimigi annab mõista hõlmab see tervet Baltikumi. Projekt on 
pikaajaline – kestuseks on määratud 8 aastat.

Seda projekti rahastab Šveitsi jaemüügikett COOP, kes 
siiani impordib spetsiaallihatükke Argentiinast ja Uruguaist. 
Imporditakse seetõttu, et nõudlus on suurem, kui on kohalikul 
turul pakkumine. Kuna Lõuna-Ameerika on Šveitsist kaugel 
ja me teame isegi, et transport on tänapäeval väga kallis ja 
keskkonda saastav, siis ongi COOPil loodud spetsiaalne fond, 
mis tegutseb selle nimel, et COOPi ökoloogiline jalajälg oleks 
väiksem. Lahendus selleks on importida kvaliteetne veiseliha 
Šveitsile lähemalt – Baltimaadest.

Kuna Lõuna-Ameerikas on kombeks lihaveiseid pidada suurtes 
söötmisaedades ja neid söödetakse ainult soja ja maisiga, siis on 

COOP võtnud endale eesmärgiks propageerida põhimõtet mitte 
sööta loomi inimeste toiduga ehk inglise keeles “feed no food”. 
See eesmärk sobib väga hästi meie tingimustesse, kuna meil 
on tavaks see, et lihaveiseid peetakse vegetatsiooniperioodil 
ikkagi karjamaal ja põhisöödaks on koresööt. Baltic Grassland 
Beef projekti eesmärgiks on toota toitu keskkonnale sõbralikult 
ja väga tähtsal kohal on loomade heaolu.

Nagu eelnevalt sai kirja, on projekti eesmärk see, et loomi 
söödetakse koresöödaga ja kel soovi, võib anda ka lisasööta. 
Piisava lihakvaliteedi tagamiseks on lubatud  loomade 
lõppnuum, aga lisasöötadena ei tohi kasutada geneetiliselt 
muundatud organisme, keemilis-sünteetiliselt toodetud ja 
jõudlust parandavaid lisaaineid, söödakarbamiidi ning loomse 
päritoluga proteiini/rasva.

Baltic Grassland Beefi loomade pidamistingimused on sarnased 
nendele, mis on kehtestatud mahedalt loomi kasvatatavatele 
ettevõtetele, aga ei ole kohustust olla mahe ettevõtmine.

Turustamisel Baltic Grassland Beefi kaubamärgi all on 
loomadele seatud järgmised tingimused:

Maksimaalne realiseerimisvanus on 24 kuud. 
Sobivad nii pullid, mullikad kui ka kastraadid. 
Lihakeha peaks olema vahemikus 260–320 kg. 
Tähtis on lihakeha rasvasus. Rasvasus peaks jääma 
vahemikku 2–4, eesmärk on 3. 
Rümba klass SEUROP-süsteemis peab olema E–O. 
Tõugudest sobivad angus, limusiin, simmental, aubrak, 
hereford ja nende omavahelised ristandid. Intensiivsematest 
tõugudest šarolee ja akviteeni heleda ristandid. 

Tagamaks projekti lõppedes kaheksa aasta pärast piisav kogus  
Lääne-Euroopa kvaliteedile vastavaid loomi on projekti raames 
võimalus kasutada projektipoolset krediteerimist põhikarja 
loomade ostuks Euroopast. Loomade valikul on väga oluline 
ammede piisav piimakus, tõugude poolest juba eelnimetatud tõud 
ja nende kombinatsioonid. Pullidest on aktsepteeritavad ainult 
100% puhtatõulised pullid.  See on  võimalus lihaveisekasvatajal 
kiirendada  oma karja geneetilise potentsiaali tõstmist. Loomade 
ostmiseks ja selle juurde kuuluvate toimingute teostamiseks 
saab igakülgset nõu ja abi Estonian-ACB-Viancolt.

Nägemaks Baltimaade lihaveiste kvaliteeti korraldati käesoleva 
aasta jaanuaris Leedus eelprojekt. Koguti 41 looma ja tapeti 
Leedu tapamajas. Keskmine klass rümpadel oli U ja rasvasus 2. 
Probleemiks oli see, et rümbad olid liiga suured. 41 loomast 
sobis eelmainitud vahemikku ainult 9 looma.

Enne jaanipäeva korraldasime eelprojekti ka Eestis. Kogusime 
59 looma ja tapmine toimus Atria Eesti ASi Valga tapamajas. 
Tõugudest olid enim esindatud limusiin, simmental ja aberdiin-
angus. Keskmine rümbamass oli 303,3 kg ja rasvasus 1,6. 
Rümbad jagunesid klasside lõikes järgnevalt: 14% E, 32% U, 
30% R, 24% O. Keskmiseks looma hinnaks farmerile kujunes 
1122 eurot pluss käibemaks.

Sellega on esimene konkreetsem samm projekti arengus 
astutud. Huvilistel, kes tahaksid rohkem projektiga seonduvast 
teada, saavad seda teha  alloleval kontaktil.

Seniks – head söödavarumisaega, hea lihaveisekasvataja!
Siim Suitsmart

Baltic Grassland Beef projektijuht
Estonian-ACB-Vianco

siim@eav.ee,  5301 9177
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Baltic Grassland Beef



Maakondade zootehnikud
Harjumaa Maire Põhjala Tuleviku 3, Laagri, Harju mk tel 679 6419 gsm 516 7886 K 9.00-16.00 
Hiiumaa Maire Tamm Mäe 2, Käina tel 463 1147 gsm 5332 4204 1. ja 3. K 12.00-16.00 
Ida-Virumaa Ludmilla Aan Viru 5a II korrus, 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
Järvamaa Saive Kase Pärnu 58 II korrus, Paide tel 385 0286 gsm 524 0147 K 9.30-13.30 
Lääne-Virumaa Ludmilla Aan Neffi  2, Piira, Lääne-Viru mk tel 322 7018 gsm 516 7816 E 9.00-14.00 
Läänemaa Maila Kirs Jaani 10 II korrus, 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 Maire Põhjala Haapsalu mnt. 86, Pärnu tel 443 3120 gsm 516 7886 E 9.30-15.30 
Raplamaa Maila Kirs Kuusiku tee 6, Rapla tel 485 5673 gsm 509 4675 E 9.00-15.00 
Saaremaa Maire Tamm Kohtu 10, Kuressaare tel 453 1352 gsm 5332 4204 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 Aia 17-202, Valga  gsm 520 6231 2. ja 4. E 10.00-13.00 
Viljandimaa Saive Kase Vabaduse plats 4-317, Viljandi tel 433 3713 gsm 524 0147 T 9.00-14.00 
Võrumaa Evi Prins Liiva 11 II korrus, 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 7746

Raamatupidamine 738 7704

Kreutzwaldi 46, 51006 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

EPK piimatoodangu 
rekord uuenes

Muudatus Võru esinduses
Juunis muutus JKK Võrumaa esinduse 
asukoht. Aadress jäi endiseks (Liiva 11, 
Võru), muutus JKK esinduse toa 
asukoht – II korrus, paremat kätt esimene 
kabinet. 

Sel aastal toimusid vissivõistlused ühe 
nädala jooksul juunikuus – 6. juunil 
valiti 18. korda Saarte Viss, osa võtsid 
12 loomapidajat 43 lehmaga. 

Saarte Viss 2012 tiitli pälvisid eesti 
holsteini tõugu Pirke ja eesti punast tõugu 
Kesta Kõljala Põllumajanduslikust OÜst 
ning Liia Sooääre maakarja tõugu Kelli.

JKK autasustas traditsiooniliselt esmas -
poeginute grupi võitjate omanikke. 
Esmaspoeginud lehmade klassi parim 
holsteini tõugu lehm oli Pirke Kõljala 
Põllumajanduslikust OÜst ja parim punast 
tõugu lehm oli Tangel TÜ Mereranna 
Põllumajandusühistust.

8. juunil valiti Ülenurmel esmakordselt 
koos nii eesti punase kui eesti holsteini 
tõu Viss 2012. Punast tõugu lehmade 
võistlusest võttis osa 37 lehma 11 karjast, 
holsteine oli 81 looma 22 karjast.

Eesti punast tõugu esmaspoeginute 
grupi I koha sai lehm Killi Tartu Agro ASi 
Rahinge laudast. II ja III koht kuulusid 
Kõpu PM Osaühingu lehmadele Melani 
ja Uisu. 

Vissi tiitliga pärjati lehm Hüpik Tartu 
Agro ASi Rahinge laudast.

Eesti holsteini tõu esmaspoeginute 
grupi parim oli Trilla Kehtna Mõisa 
osaühingust, II koht kuulus Krootuse 
Agro ASi lehmale Musi ja III koht 
Torma Põllumajandusosaühingu lehmale 
Neste.

Viss 2012 tiitli sai Tartu Agro ASi 
Vorbuse lauda lehm Monita.

Vissi näitus-konkursid

Üle hulga aja oli maikuus laktatsiooni 
rekord, kolme aasta vanune rekord ületati 
602 kilogrammiga.

Jõgevamaal asuva Sadala Piim OÜ lehm 
Tulles saavutas eesti punast tõugu lehmade 
seas läbi aegade suurima laktatsiooni 
piima toodangu. Uue rekordlehma 

Ühes piiriäärses maakonnas on hundid 
kenasti siginud ja lammaste murdmine 
on muutunud lausa igapäevaseks. 
Loomulikult see lambakasvatajatele ei 
meeldi ja nad üritavad kiskjaid hävitada 
nii püsside ja püünistega kui ka muid 
koledaid vahendeid kasutades.

Jutud olukorrast jõuavad ka linna 
teadlaste kõrvu, kes saadavad oma 
spetsialisti mõnda humaansemat lahendust 
pakkuma. Vallamajas koosolekul selgitab 
noor teadlane talumeestele: ”Lugupeetud 
lambakasvatajad, meie plaan on selline, et 
püüame isased hundid kinni ja kastreerime 
nad. Hundikarjas siis enam juurdekasvu 

Muhedat

kolmanda laktatsiooni piimatoodang 
oli 16 653 kg (rasvasisaldus 3,28% ja 
valgusisaldus 2,87%). 

See tulemus asetab eesti punast 
tõugu piimaandja Eesti lehmade laktat-
sioonitoodangu edetabelis 32. kohale. 
Eelmine punast tõugu rekordiomanik oli 
Tartu Agro ASi lehm Neti, kelle toodang 
oli 16 051 kg (laktatsioonitoodangu 
edetabelis 73. koht).

Lehm Tullesi isa on punasekirju holstein 
Ludox-Red, emaisa on šviitsi päritoluga 
Vestak. 

ei tule ja nii saabki asi kontrolli alla.”
Saalis on rahvas vaikne ja seedib 

ettepanekut. Viimaks tõuseb tagumisest 
reast üks vanem talumees: ”Noormees, 
te olete meie murest natukene valesti aru 
saanud. Hundid nimelt mitte ei karga meie 
lambaid, vaid söövad neid.”

Alates augustist asub JKK Järvamaa 
kontor aadressil Pärnu 58, Paide. JKK 
kabinet asub II korrusel. Uues Järvamaa 
põllumajandusmajas asuvad ka PRIA, 
ETKÜ ja veterinaarkeskuse ruumid.

Paide kontor kolib
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