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Hea klient!

Alates märtsist pakub JKK Mastiit 12 asemel 
teenust Mastiit 16. Esimese kuuga tehti üle 
150 proovi. Teenuse hind sõltub proovide 
hulgast: 1 kuni 4 proovi maksab 30 € proov, 
5 kuni 9 proovi – 27 € proov, 10 ja rohkem 
proovi – 25 € proov.

Proovide edastamisega seonduv on endine: 
proovipudel ning pudeli kaas märgistatakse 
ribakoodiga, ribakood kleebitakse ka saate-
lehele. Ribakoodid ning saatelehe saab JKKst 
(sh maa konna zoo tehnikutelt). Kui piima 
konsistents pole normaalne, siis tellida vaid 
mastiidiproov – värvilise markeri või pliiatsiga 
tõmmata üle kaanel oleva ribakoodi ning 
proov asetada kastis jõudluskontrolli proovide 
lõppu. Proovid saab saata jõudluskontrolli 
proovikastis või toimetada ise JKK laborisse. 
Enne kella 10.00 JKKsse saabunud proovid 
analüüsitakse üld juhul samal päeval või 
hiljemalt järgmisel töö päeval. Kui laborisse 
saabub ühel päeval kokku kuni kolm proovi, 
siis analüüsitakse need järgmisel päeval.

Märtsist muutusid Eesti Posti tingimused 
maksikirja mõõtmete osas ning see mõjutab 
postiga esmaste ja asendus kõrvamärkide 
saatmist. Kuna alusega kõrvamärgid on mõni 
millimeeter laiemad kui maksikirja lubatav 
mõõt (20 mm nagu postkasti ava laius), siis 
maksikirjana pole enam lubatud kõrvamärke 
postitada. Seega saadame kõrvamärgid 
tähtsaadetisena edastatava standardpakina. 
Võrreldes tähitud maksikirjaga on standard-
paki saatmine kallim alla 500-grammiste 
pakkide osas. Kuni 1-kilose paki hind on 
3.07 €. Paki saatmine on käibe maksuvaba.

JKK autoga märkide transpordi hin nad ei 
muutu. Ilma saatmistasuta saab esmaseid 
märke osta JKK piirkondlikelt zootehnikutelt. 
JKK on teinud Eesti Postile taotluse lubada 
asendus  kõrvamärkide väljastamist tähitud 
maksikirjana, ent lehe trükkimineku ajaks 
polnud vastus veel saabunud. 

Eesti Posti postipakkidest

JKK ja DeLaval OÜ on olnud pikaaegsed koos-
tööpartnerid. Senine koostöö on hõlmanud 
kontroll-lüpside ning loomade identi fit-
seerimise teemasid. Uus koostöövaldkond 
on seotud farmihaldussüsteemiga Herd 
Navigator, kus DeLaval on meid oma 

ELKSi, ETKÜ ja JKK ühistöö tulemusena 
oleme valmis lihaveiste kasvukiiruse 
geneetiliseks hindamiseks ja loomisel on 
rakendused tulemuste avaldamiseks lihaveiste 
infosüsteemis Liisu. Loomade kaalumisandmete 
alusel nn otsese kasvukiiruse hindamisel saame 
aretusväärtuse sünnimassile, võõrutusmassile 
ja aastamassile ning nn emapoolse kasvukiiruse 
hindamisel saame aretusväärtuse sünnimassile 
ja võõrutusmassile. Liisu kasutajatele avaldame 
hindamistulemused nende pullide kohta, kelle 
järglased on hindamises vähemalt kahes karjas. 
Lisaks hakkab iga Liisu kasutaja nägema oma 
karja hinnatud loomade aretusväärtusi. 

Esimene ametlik lihaveiste aretusväärtuse 
hindamine toimub augustis ja tulemused 
avaldame septembri alguses. Rakenduste 
valmimisel on aga juba eelnevalt võimalik 
tutvuda esialgsete hindamistulemustega.

Oleme reklaaminud, et peagi pakume 
eestikeelset elektrooniliste märkide lugejat 
(Datamarsi GES3S). Nüüdseks on JKK 
pakutavate lugejate tarkvara Rumi soft tõlgitud 
eesti keelde ning antud meile katsetamiseks. 
Kui esialgu tundsid lugeja vastu huvi piima-
karja kasvatajad, siis viimasel ajal on huvi 
kasvanud ka lihaveisekasvatajate seas. 
Piimakarjakasvatajatel on lisaks lugemis-
funktsioonile võimalik lugejas salvestada 
ja hiljem JKKsse edastada infot karjas 
toimunud sündmuste (tiinuse kontroll, välja-
minek, kinnijätt, kaalumine ja paaritus) kohta. 
Lihakarjakasvatajad saavad lähiajal katsetada 
sündmuste edastamise võimalust, ka oleme 
suutnud huvilistele leida sobivaid lahendusi, 
et lugejat oleks võimalik iga päevases või 
hooajalises töös kasutada. Kui on huvi ja 
valmisolek eestikeelset tarkvara testida, siis 
olete oodatud võtma ühendust piirkondliku 
zootehnikuga, et täpsemalt kokku leppida.

Herd Navigator

Lihaveiste aretajatele

Eestikeelne märgilugeja partneriks valinud. Kui DeLaval tegeleb 
peamiselt tehniliste küsimustega, siis JKK 
ülesanne on olla toeks Herd Navigatori abil 
saadud andmete tõlgendamisel. Koostöö 
DeLavaliga Herd Navigatori osas algas kaks 
aastat tagasi ning tänaseks on jõutud esimese 
piimatootjani, kes süsteemi kasutab. Eesti 
esimene Herd Navigator töötab Männiku 
Piim OÜs Tartumaal. Lähiajal on lisandumas 
uusi piimatootjaid, kelle igapäevatööd Herd 
Navigator abistama hakkab. 

Kui juunis möödub 20 aastat Jõudlus-
kontrolli Keskuse loomisest, siis ka 
JKK Sõnumitel on algamas juubeli-
hõnguline aasta. Nimelt alustame 
käesoleva numbriga 10. ilmu misaastat. 
Loomulikult on JKKs toimunud 
arutelusid, kas jät kamine on mõttekas, 
kuid õnneks on märgata, et meie 
väikest ajalehte loe takse ja seepärast 
oleme tava jätkamas. 

Nii nagu JKK Sõnumite ilmumine on 
saanud traditsiooniks, on traditsiooniks 
saanud aasta alguses möödunud aasta 
parimate tunnustamine. Maaelu Eden-
damise Sihtasutuse eest vedamisel 
ja koordineerimisel valitakse juba 
aastaid parimaid karja kasvatajaid, kus 
JKKl on võimalus oma kandidaadid 
esitada ning valimisest osa võtta. 
See kord oli lõppvalikus neli tublit 
piimakarjakasvatajat ning viis hakkajat 
lihaveisekasvatajat. 2012. aasta pari-
maks piimakarjakasvatajaks valiti 
Tõnu Post Kõljala Põllu majan -
duslikust OÜst ning parimaks liha-
veise karja kasvatajaks Aldo Vaan Topi 
Mõis OÜst. Kõljala POÜ 2012. aasta 
karja keskmine piimatoodang oli 
10 842 kg. Kõljala POÜ loomad on 
juba aastaid osalenud edukalt ka Saarte 
Vissil, mis tänasel päeval on Eesti 
ainuke kohalik loomanäitus. Aldo Vaan 
kasvatab oma majapidamises limusiini 
ja hele akviteeni tõugu lihaveiseid ning 
on samuti aktiivne näitustel osaleja 
liha veisekasvatuse propageerijana. 
Peale oma karja edendamise juhib 
Aldo Vaan Eesti Lihaveisekasvatajate 
Seltsi presidendina kogu Eesti liha-
veise kasvatust. Lisaks parimatele 
soovin Jõudluskontrolli Keskuse 
nimel õnnitleda kõiki piimatootjaid, 
kuna 2012. aasta jääb meie ajalukku 
märgilise tähtsusega, sest ületatud sai 
8000 kg piir.
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Kokkuvõte lihaveisekasvatajatele saadetud küsimustikust

maakond karju % vastanutest
Harju 7 9,5%
Hiiu 3 4,1%
Ida-Viru 3 4,1%
Jõgeva 5 6,8%
Järva 3 4,1%
Lääne-Viru 8 10,8%
Lääne 9 12,2%
Põlva 3 4,1%
Pärnu 9 12,2%
Rapla 7 9,5%
Saare 6 8,1%
Tartu 1 1,4%
Valga 3 4,1%
Viljandi 3 4,1%
Võru 1 1,4%
märkimata 3 4,1%

tõug karju % vastanutest
Ab 13 17,6%
Ba 1 1,4%
Ch 7 9,5%
Hc 4 5,4%
Hf 8 10,8%
Li 12 16,2%
Si 3 4,1%
Ab; Hf 3 4,1%
Ab; Li 3 4,1%
Ab; Si 1 1,4%
Ba; Li 3 4,1%
Bb; Pi 1 1,4%
Hf; Li 1 1,4%
Hf; Si 2 2,7%
Li; Si 1 1,4%
3 eri tõugu 8 10,8%
4 eri tõugu 1 1,4%
5 eri tõugu 1 1,4%
6 eri tõugu 1 1,4%

Tabel 1. Küsimustele vastanute jagunemine maakonniti

Tabel 2. Tõuline koosseis2012. aasta detsembris saadeti lihaveisekasvatajatele e-posti teel 
karja eesmärke, aretust ja jõudluskontrolli puudutav küsimustik. 
Kokku sai küsimustiku hinnanguliselt 360 karjaomanikku. 
Lisaks oli võimalik oma arvamus esitada ka online’is 
lihaveisekasvatajate seltsi kodulehe kaudu. Küsimustikule 
vastas 74 inimest (~20,5%), neist anonüümselt 9 (neist 3 jättis 
maakonna märkimata).

Vastanutel oli veiseid 4900, neist:
ammlehmi 2713,    
mullikaid 2033,    
sugupulle  154.

01.01.2013 seisuga oli PRIAs 17 344 ammlehma, s.t 15,6% 
kõigist ammlehmapidajatest andis meile tagasisidet – mitte 
just eriti palju!

Seltsi liikmelisus: 
jah 48 (64,9%); 
ei 18 (24,3%); 
ei tea 8 (10,8%).

Jõudluskontrollis osalemine: 
jah 64 (86,5%); 
ei 10 (13,5%).

•
•
•

•
•
•

•
•

MIDA VASTATI?
Tõugude eelised toodi üldiselt välja, s.t et iga vastaja teadis, 
miks ta on omale just selle tõu valinud, mida ta parasjagu 
kasvatab.

Tuleviku eesmärgid on samuti enamasti paigas. Positiivne 
üllatus oli see, et enamus vastajaid soovib karja suurendada ja 
seda mitmel juhul isegi kuni 300 ammeni. 

Eesmärkide saavutamisel märkis enamus pullivalikut ja 
aretustöö tähtsust. Lisaks kirjutati, et eesmärke saab saavutada 
järgmiste meetoditega: hoolas töö, söötmis- ja pidamistingimuste 
parandamine, aretusloomade ost välismaalt, aga ka ristamise 
kaudu. Mitmes vastuses oli vastatud: ei oska öelda!

Geneetilise hindamise kohta avaldas arvamust 34 vastanut 
ehk 46%. Soovitakse näha aretusväärtusi järgmistele tunnustele: 
poegimiskergus, võõrutusmass, aastamass, iseloom, piimakus, 
välimik jt.

Aretuskarjade loomise ideed toetab 47, ei toeta 3, ei oska 
vastata 6 vastanut ja vastamata oli see küsimus 18 juhul. 

Ammlehmade protsendi kohta aretuskarjas oli 37 arvamust. 
Puhtatõuliste ammlehmade protsent kõikus arvajatel 10–100% 
vahel. Oli vastuseid, kus ei rõhutud kvantiteedile, vaid kvaliteedile. 
Selles punktis on väike edasiminek olemas. Veterinaar-ja 
Toiduamet kinnitas 21.02.2013 aretusfarmide hindamise 
juhendi ja hetkel käib aretusühistus töö sobilike kandidaatide 
välja selgitamisega. Ilmselt saavad lihaveisekasvatajad varsti 
tulemustest kuulda.

Jõudluskontrolli tähtsuse kohta laekusid järgmised arvamused: 
tähtis oli see 61 vastajal (82,4%), “ei”-vastuseid ei olnud. 
Arvamust avaldati muude variantide kaudu: ainult puhtatõulistes 
karjades peaks toimuma jõudluskontroll; tootmiskarjades ei ole 
vaja jõudluskontrolli, samuti vabapidamiskarjades. Vastati ka 
nii, et jõudluskontrolli peaks tegema osaliselt; küllap on see 
vajalik; ei ole eriti vajalik ja et saab ilma ka, aga…

Selle kohta, miks jõudluskontroll vajalik on, oli 61 arvamust. 
Põhilised arvamused olid: ülevaade karjast, tõulisuse ülevaade, 
arhiivi olemasolu, teenus on mugav ja kvaliteetne, ilma selleta 
ei ole lihaveisekasvatust olemaski.

Veel põhjendusi, miks osaletakse/ei osaleta jõudluskontrollis 
(sulgudes artikli autori kommentaarid): 
 ei suuda kaaluda (kaalukohustust ei ole, on vajalik edastada 

vaid sünnimass ja väljamineku informatsioon; 200 p ja 365 p 
massi edastus on üksnes soovituslik, samas vajalik); 
 olen sunnitud ristanditega osalema (jõudluskontroll on 

vabatahtlik ja kedagi selleks ei sunnita); 
 ei saanud ühel päeval müüa, kuna puudus jõudluskontroll! 

(jõudluskontrollis osalemine on oluline tõulooma müügil, kuid 
jõudluskontrollis mitteosalemine ei ole takistuseks tapalooma 
müügil); 
 soovitati, kuigi erilisi plusse ei näe (veel kord – jõudluskontroll 



Tõnu Põlluäär
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 

tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja

on vabatahtlik; kui plusse ei näe, saab sellest loobuda); 
 meil on tootmiskari (meil ei olegi Eestis ühtegi aretuskarja; 

samas on andmed vajalikud iga karja kohta); 
 kuna öeldi, et ei saa viia lihakombinaati või makstakse 

vähem! (Teatud perioodil arvestati lihakombinaati viimisel 
looma veresust. Vähemalt 75%-se lihaveise veresusega loomade 
eest maksti kõrgemat hinda. Looma veresuse kinnitamiseks 
on tõesti jõudluskontrollis osalemine ainus võimalus, kuid 
jõudluskontrollis mitteosalemine ei ole olnud takistuseks 
looma müümisel. Hetkel 75% nõue puudub, mis ei tähenda, et 
see tulevikus tagasi ei võiks tulla); 
 see on toetustega seotud! (jõudluskontroll ei ole ühegi 

toetuse saamise aluseks);
 mingis mõttes on see kohustuslik, näiteks loomade müük, 

parem hind (jõudluskontroll on küll vabatahtlik, kuid muutub 
tõesti „kohustuslikuks“, kui kari soovib müüa tõuloomi või 
kui eelnimetatud veresuse eest on lihatööstus valmis kõrgemat 
hinda maksma.); 
 ei osale, sest palju paberimajandust! (paberimajandust ei 

pruugi peaaegu üldse olla, kui kasutada Liisu võimalusi);
 ei tea, miks see tähtis on (kah huvitav arvamus).

Tõuklubide loomise ideele vastas 64 inimest: jah – 51 (80%), 
ei – 6, ei tea – 4; muud arvamused: nii ja naa; võiks; Hc-l juba 
on klubi jne. Täna tuleb tunnistada, et herefordikasvatajad on 
juba oma klubi loonud (vt www.lihaveis.ee) ja šarolee ning 
simmentali tõugude osas käib eeltöö klubide kokkukutsumiseks. 
On vaid tervitatav kasvatajate enda tahe luua tõuklubid, kus koos 
asjast huvitatud isikutega arutatakse probleeme, kordaminekuid 
ja muid vajalikke küsimusi seoses ühe tõuga ja või saadakse 
kokku ja tuntakse end vabalt.

ETTEPANEKUD ÜHISTULE või SELTSILE
 Vajatakse rendipullide ja sugupullide infot (kust saab, 

millal saaks, info saamine eelnevalt, soetamine mitme karja 
peale, aretustoetusega soetatud pullide avalik register jms).
 Kuidas ühe mütsi all edasi tegutseda (viidati 

realiseerimise probleemidele).
 Lihaveiste koduleht on muutunud väga heaks ja ka seal 

võiks pullide ostmiste ja vahetamiste plaan olla.
 Spetsialistid ei tohi kiita vaid intensiivseid tõuge.
 Üle Eesti sisse seada tõupulli kasutamise kohustus 

karjades.
 Seltsile ettepanek leida võimalus üldkasutatava kaalu 

soetamiseks.
 Ühisturustamise võimaluste otsimine.
 ETKÜs peaks olema eraldi osakond liha veise-

kasvatusele.
 Seemenduspullide väärtused olgu kõigile näha.
 Seltsi kaudu info jagamine alustavatele karjadele.
 Spetsialistid võiksid senisest enam karju külastada.
 Küsimustiku vastuste mõttetalgute vormis arutelu.
 Lihaveisekasvatajate Selts on väheseid kooslusi, kus 

osaleme suure mõnuga.

KOKKUVÕTTEKS
Pisut on kahju, et vastuseid palju ei tulnud, kuid kui keegi tahab 
sõna sekka öelda, võib seda alati teha (helistada, meilida ühistu 
või seltsi aadressil jms).

Hämmastas, et mõni vastaja ei osanud väljendada oma karja 
eesmärke, mitmed ankeedid olid ka muude küsimuste osas 
suhteliselt tühjad.

Ilmselt olid aretusküsimused keerulised, kuna neist on 
lihaveisekasvatajatele vähem räägitud, siit tuleb edasise 
selgitustöö vajadus just aretusühistu rahva poolt.

Pisut oli emotsioonitsemist ja teadmatust (nt jõudluskontrollis 
osalemine). 

Suur tänu vastajatele, olenemata vastuste sisust!

Lihatõugu veiste geneetiline hindamine

Tõnu Põlluäär

Mis on lihaveiste geneetiline hindamine? See on lihaveiste 
aretustunnustele aretusväärtuse (AV) arvutamine. Tunnuse 
AV näitab, millises ulatuses loom selle tunnuse omadusi oma 
järglastele hinnanguliselt pärandab. Tunnuseid, millele AVd 
arvutada, võib olla mitmeid, kuid Eestis oleme esialgu otsustanud 
kasutusele võtta kasvukiiruse AVd. Lihaveisekasvatuse arenguid, 
kasvatajate vajadusi ning meie võimalusi silmas pidades 
ja andmete parema laekumise korral on võimalus edaspidi 
nimistut suurendada. Lihaveiste kasvukiiruse geneetilises 
hindamises arvutatakse järgmised aretusväärtused: sünnimassi 
AV (SAV0 või SAV0E), võõrutusmassi AV (SAV200, SAV200E) 
ja aastamassi AV (SAV365). Hindamiseks on kaks varianti:

1. Otsene kasvukiirus (pulli AV järglaste andmetel ehk 
kaasatakse pulli tütarde ja poegade andmed) SAV0, SAV200, 
SAV365.

2. Emapoolne kasvukiirus (pulli AV tütarde järglaste andmetel 
ehk kaasatakse pulli tütarde poegade ja tütarde andmed) 
SAV0E, SAV200E.

Järelikult on hindamiseks vajalikud sünnimassi, võõrutusmassi 
(200-päeva mass, mida on kasvatajal võimalik kaaluda 150–250 
päeva vahemikus) ning aastase massi (365-päeva mass, mis 
on kaalutud 325–405 päeva vahemikus) andmed. Mida enam 
andmeid registreeritakse, seda paremad, usaldusväärsemad ja 
täpsemad tulemused saadakse. Seega taas üleskutse lihaveiste 
jõudluskontrollis osalejatele – kuigi jõudluskontrollis osalemine ei 
kohusta noorloomade kaalumist 200 ja 365 päeva vanuses, leidke 
võimalus seda teha! Põlvnemisandmed sobivad, kui järglane, 
tema isa ja ema on samast tõust (ehk sobivaks tunnistatakse 
veised alates teisest põlvkonnast ehk 75% sama tõugu). Andmete 
vastavusele on samuti piirid seatud. Andmeid, kus sünnimass on 
alla 20 kg, võõrutusmass alla 100 või üle 550 kg ning ööpäevased 
juurdekasvud alla 300 g või üle 3 kg, hindamises ei kasutata.

Aretusväärtus on numbriline, kusjuures aretusväärtuste 
keskmiseks on 100 punkti. Üldreegliks kasvukiiruse indeksi 
juures jääb see, et mida suurem number 100st, seda kiiremini 
kasvavad selle pulli järglased. Samas sünnimassi indeksi 
arusaamiseks on vaja teada, et mida suurem number, seda 
suuremad vasikad sünnivad. Suur vasikas ei ole iseenesest 
probleem, kui ei esine surnultsünde ja poegimisraskusi – 
see aga on tuleviku AV hindamise teema. Vastavalt Eesti 
lihaveisekasvatuse olukorrale hinnatakse aretusväärtused 
seitsmele lihaveise tõule: Ab, Ch, Hf, Li, Si, Ba, Hc. Pullid, 
kellele AV hinnatakse, peavad olema tõuraamatus.

Aretusväärtused avaldatakse, kui pullil on järglased 
minimaalselt kahes karjas, kusjuures usaldusväärsuse koefitsient 
on vähemalt 50%. Aretusväärtusi arvutatakse kaks korda aastas 
ning need avaldatakse 1. veebruaril ja 1. septembril lihaveiste 
programmis Liisu.



Kreutzwaldi 48A, Tartu 50094

Tel     738 7700

Üle 200 tonni piima ühelt 
lehmalt!

Tööjuubilarid
1. aprillil on 30. tööjuubel piimaanalüüside   
laboratooriumi autojuhil Pille Simmol.
1. mail on 35. tööjuubel direktori asetäitjal 
IT alal Kalle Pedastsaarel.
4. mail on 15. tööjuubel sigade ja muude 
loomade jõudluskontrolli sektori juhatajal 
Külli Kerstenil.

Soome lehm Jella saavutas suurepärase 
tulemuse – tema eluaja piimatoodang ületas 
200 tonni piiri – 200 797 kg. 18aastane 
Jella (isa Mustikkapuron Ey) on teine lehm 
Euroopas ning üheksas lehm maailmas, 
kes on sellise saavutuseni jõudnud. Jella 
annab veel piima, mis tähendab, et tema 
toodangunumber suureneb. 

Maailma elueatoodangu rekord kuulub 
Kanada lehmale Gillette Smurf, kes 
saavutas 2012. a 216 893 kg, järgnevad 
Jaapani lehm Amanda (215 218 kg) ja 
USA lehm My-Word (214 050 kg). Eesti 
elueatoodangu rekord on Estonia lehma 
Eta nimel, kes lüpsis 129 707 kg. 
Allikad: Holstein International, ProAgria.

Tõenäoliselt maikuust kolib JKK Harju-
maa esindus aadressile Teaduse 2, Saku 
(Põllumajandusameti maja).

2013. aasta Põhjamaade jõudlus kontrolli-
organisatsioonide kohtumine toimus 
jaanuaris Stockholmis. Kohtumisel 
olid esindatud kõik Põhjamaade 
gruppi kuuluvad organisatsioonid 
ehk osalised olid lisaks Eestile ja 
Rootsi organiseerijatele ka Soomest, 
Norrast ja Taanist. Kohtumise alguses 
tutvustasid Taani ja Rootsi esindajad 
muudatusi oma organisatsioonides. 
Kui varasematel aastatel tegeles 
Taani jõudlus  kontrolliorganisatsioon 
ka veiste märgistamisega seotud 
küsimustega, siis tänase seisuga on 
Taani kolleegide igapäevane töö seotud 
ainult jõudluskontrolli korraldamisega. 
Ilmselt on paljudele meie tootjatelegi 
tuttav Rootsi piimatootjate ühistu 
Svensk Mjölk, mis 2013. a alguses samuti 
reformi läbi tegi. Rootsi piimaveiste 
jõudluskontroll on uue organisatsiooni 
Växa Sverige korraldada.

Sisulisi uuendusi tutvustades rääkis Taani 
kolleeg esialgsetest tulemustest tiinuse 
määramisel jõudluskontrolli piimaproovist. 
Lisaks oli juttu ketokehade määramisest 
jõudluskontrolli piimaproovist, mis aitab 
leida ketoosikahtlusega lehmi. Selle teenuse 
ettevalmistamisega tegeleb ka JKK. Kui 
eelmisel kohtumisel rääkisime Mastiit 12 
juurutamisest, siis nüüd jagasime juba 
kogemusi ning arutlesime teemal, kuidas 
teenust loomapidajale paremaks muuta.

Omaette teemaderingi moodustavad 
aina suuremat populaarsust koguvad 
lüpsirobotid. Hoolimata asjaolust, et 
lüpsirobotid on meie farmides juba 
üsna tavalised, on nende juures ikkagi 
momente, mis vajavad suuremat 

Põhjamaade jõudlus-
kontrolliorganisatsioonide 
kohtumine

tähelepanu (andme vahetus, kontroll-
lüpsil võetud piimaproovide kasutamine 
jne). Nii on näiteks katsed näidanud, et 
kontroll-lüpsil roboti võetud piimaproov 
ei sobi väga hästi Mastiit 12/16 testide 
tegemiseks, sest väike osa eelmise 
lehma piima jääb siiski süsteemi, 
ning testi tundlikkuse tõttu võib see 
mõjutada proovi tulemust. Üldisematest 
küsimustest andsid kõik kohaletulnud 
ülevaate oma riigis toimuvast ning lepiti 
kokku, et järgmine Põhjamaade jõudlus-
kontrolliorganisatsioonide kohtumine 
toimub 2014. aastal Norras.

Eelinfo harjukatele

Tagasivaade tehtule
Juubelid on ikka hea ettekääne kokkuvõtete 
tegemiseks ja hinnangute andmiseks. Nii 
ka käesolev nupuke vaatab tagasi JKK 
alternatiivteenuste käekäigule.

Kui 2005. aastal mesilaste märgis-
tamisega alustasime, ei olnud meil aimugi, 
et see teenus nii laialdast vastukaja 
võib leida. Kuigi tagasiside oli valdavalt 
positiivne, pidime projekti katkestama, 
sest sageli lõhkevad heeliumiballoonid 
muutsid mesilaste meeldiva sumina 
ebamääraseks piiksumiseks ja ekspertide 
arvates tulnuks tõepärasuse huvides 
muuta laulu “Summ, summ, lendab 
mesimumm” sõnu ning müügilt korjata 
kõik populaarse kiirloterii piletid.

JKK laboris oma jogurti välja-
töötamisega läks hästi kõik seni, kuni 
jõuti toote maitseomadusteni. Kasutatud 
säilitusaine bronopol tagas küll jogurtile 
piiramatu säilimisaja, kuid andis ka 
maitse, mida oli võimalik peita vaid 
jogurtisse küüslaugu või vürtsikilude 
soolvee lisamisega. Meie tarbijate 
maitsemeel vajab aga veel harjutamist 
sellise “sakumm-jogurtiga”.

2007. aastal alustas JKK eesti meeste 
jõudmisandmete kogumisega. Kuna 
projektijuhiks oli määratud mees, siis 
pilootprojektist kaugemale ei jõutud.

2008. a kasutusele võetud elekt roonilised 
kõrvamärgid on põhjustanud nii kiitusi kui 
kriitikat ja kaasa toonud isegi ühe kohtuasja. 
Paljude loomakasvatajate jaoks on uued 
märgistusvahendid oluliselt lihtsustanud 
igapäevast tööd, võimaldades kasutusele 
võtta innovatiivseid abivahendeid, nagu 
kõrgtehnoloogiline amm ja elektrooniline 
isiku/looma tuvastamine. Siiski ei ole me 
pääsenud ka negatiivsest – anonüümse 
vihje põhjal alustati väärteomenetlust 
loomade ebaseadusliku jälitustegevuse 
paragrahvi alusel.

PS! See, et loomade elektroonilisi märke 
saab lugeda kaugemalt kui ~40 cm, oli 

nali siis ja on seda ka praegu!
2009. aastal nimederaamatu avalda-

mine ja selle aktiivne kasutamine on 
märkimis väärselt tõstnud Eesti keskmist 
piimatoodangut lehma kohta. See on hea 
näide sellest, et tõsiteaduslike ideede 
kasutuselevõtt teenuste arendamisel on 
kindel edu pant.

2010. aastal alustatud loomade hääle järgi 
tuvastamise projekt lõppes ootamatult, kui 
üks loomapidaja Saaremaalt kurtis, et tema 
lehmad on kõik kahtlaselt sarnase häälega. 
Selgus, et lüpsja Miina laulis laudas ja 
praktiliselt kogu karja lehmade salvestatud 
hääled olid üle lindistatud. Kuna salvestused 
olid jõudnud ka JKK andmebaasi ja seal 
totaalse kaose põhjustanud, tuli see projekt 
pooleli jätta.

Kaks aastat tagasi alustasime oma 
töötajate väljarentimist loomapidajatele. 
Teenus osutus nii populaarseks, et mullu 
tuli tööle võtta uus inimene, kes tegeleb 
väljarenditud JKK töötajate põhitöökohale 
tagasi meelitamisega.

Piimaveiste jõudluskontroll 738 7738

Kõrvamärkide müük 738 7762

Põlvnemisandmed (veised) 738 7756

Geneetiline hindamine 738 7731

Raamatupidamine 738 7704

Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu

Piimameetrite testimine 738 7722

Piimaproovide vastuvõtt 738 7721

Piimaringid 738 7726

Uus töötaja
Veebruaris asus piimaanalüüside laborisse 
tööle Marelle Rätsep.


	Hea klient!
	Uudised
	Eestikeelne märgilugeja
	Mastiit 16 töötab
	Herd Navigator
	Lihaveiste aretajatele
	Eesti Posti postipakkidest

	Kokkuvõte lihaveisekasvatajatele saadetud küsimustikust
	Lihatõugu veiste geneetiline hindamine
	Üle 200 tonni piima ühelt lehmalt!
	Põhjamaade jõudluskontrolliorganisatsioonide kohtumine
	Tagasivaade tehtule
	Eelinfo harjukatele
	Uus töötaja
	Tööjuubilarid

