
LIHAVEISEKASVATAJALE

Rahvusvahelise Jõudluskontrolli Komitee 
(ICAR) seminaril juunis anti JKK-le üle 
tunnistus, et JKK-l on õigus jätkuvalt 
kasutada kvaliteedimärki ICAR Certificate 
of Quality (ICARi kvali teedisertifikaat). 
JKK-l on kvaliteedimärk 
veiste märgistamisele 
ja piimaveiste jõudlus-
kontrollile tervikuna 
( j õ u d  l u s a n d m e t e   
kogumine,  pii   ma-
proovide analüüsimine, toodangu arvu-
tamine ning geneetiline hindamine) 
ning piimaveiste põlvnemisandmete 
töötlemisele ja tõuraamatu pidamisele. 
Kvaliteedimärk on kehtiv 2016. a 
märtsini. 
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Uudised

Kaivo Ilves 
Jõudluskontrolli Keskuse direktor     

Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond: 

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Info lihaveiste 
andmetöötlusest

Hea klient! Uus eluaja piimatoodangu 
rekordiomanik

JKK võõrustab väliskülalisi

Mai lõpul toimus Taanis järjekordne  
ICARi seminar, kus oli suurepärane 
võimalus õppida teiste riikide kogemustest 
ning saada ülevaade uuendustest. Kui 
ajalooliselt on ICAR olnud peamiselt 
piima tootvate põllumajandusloomade 
keskne, siis aastate jooksul on hakatud 
tegelema ka villa- ja lihajõudlusega. 
Siiski tuleb tunnistada, et piimaveiste 
piimajõudluste temaatika on endiselt 
suures ülekaalus ja Eestis kasutusel olev 
jõudluskontrolli süsteem on ICARist päris 
palju kasu lõiganud. Rõõmustav on, et 
rahvusvaheline lihaveiste jõudluskontrolli 
alane koostöö on viimastel aastate saanud 
kõvasti hoogu juurde. Kui mõned aastad 
tagasi oli lihaveiste rahvusvaheline 
geneetiline hindamine (Interbeef) üksikute 
riikide ettevõtmine, siis tänaseks on huvi 
suurenenud ja kuuldavasti on ka meie 
lõunanaabrid süsteemiga liitumas. 

Lisaks piima- ja lihaveiste jõudlus-
kontrollile on Eestis ka sigade 
jõudluskontroll olulisel kohal. Kahjuks 
peab aga nentima, et sigade jõudluskontrolli 
alane koostöö ICARis ei käivitunud 
ning kogu sellega seotud kogemuste 
hankimine toimub pigem projektipõhiselt 
lähtuvalt konkreetsete organisatsioonide 
omavahelisest koostööst.

ICARi president Uffe Lauritsen 
(Taani) ja Kaivo Ilves ICARi kvaliteedi-
sertifikaadiga.

Foto: ICAR

Juulist muutus Liisu programmi kasutamine 
tasuliseks. Liisu maksab 3 senti looma eest 
kuus. Jaanipäeva seisuga oli üle veerandi 
senistest kasutajatest saatnud nõusoleku 
tasulise Liisu kasutamiseks. 

Alates juulist on võimalik ka lihaveiste 
jõud lus kontrolli  teenuse raames 
suhelda JKKga paberivabalt ehk ainult 
elektrooniliselt. Kõik jõudluskontrolli 
trükised on kättesaadavad Liisus ning muu 
vajaliku info saab JKK kodulehelt. 

Piimaveiste jõudluskontrollil  
kvaliteedimärk

Eesti 305-päevase piimatoodangu 
rekordlehm Tartu Agro ASi Jacqueline 
(4. laktatsioonil 18 935 kg piima) on 
ületanud oma eluaja piimatoodanguga 
senise Eesti rekordi. 17. juuniks oli ta 
lüpsnud 131 462 kg piima ja läks sellega 
mööda Estonia OÜ lehmast Eta, kelle 
eluajatoodang oli 129 707 kg piima. Eta 
läks karjast välja 13. laktatsioonil 1997. a 
jaanuaris. Loodame, et Jacqueline jõuab 
laktatsiooni lõpuks 140 000 kiloni.

Septembris saab sügise tulekuga 
Jõudluskontrolli Keskus võõrustada 
mitmeid väliskülalisi. Tänase seisuga on 
kindel, et septembris toimub Tallinnas 
rahvusvahelise standardiorganisatsiooni 
ISO loomade elektroonilise märgistamise 
töögrupi töökoosolek. Töögruppi kuuluvad 
ja Tallinnasse on tulemas mitmeid 
elektrooniliste märgistamisvahendite 
tootjaid (sh Datamars, Allflex), aga ka 
erinevate riikide esindajaid (Austraalia, 
Brasiilia, Kanada, Prantsusmaa, Taani). ISO 
töökoosolekule eelneb suure tõenäosusega 
ICARi loomade märgistamise alamkomitee 
töökoosolek, mida juhib Jõudluskontrolli 
Keskuse direktor Kaivo Ilves. 

Lisaks eelnimetatud töökoosolekutele 
on Eestisse oodata veel delegatsiooni 
Armeeniast, kes soovib tutvuda Eesti 
loomade märgistamissüsteemiga 
ning kasutada meie kogemusi. Peale 
märgistamisteemade käivad JKK-l 
läbirääkimised veel ühe välisprojekti 
läbiviimiseks, mille eesmärk on 
jagada Eesti kogemusi piimaveiste 
jõudluskontrollisüsteemi ülesehitamisest. 
Kui projekt leiab rahastamist täies mahus, 
siis on Eestisse oodata delegatsiooni, kuhu 
kuuluvad Albaania, Armeenia, Bosnia ja 
Hertsogoviina, Gruusia, Makedoonia, 
Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina 
ja Valgevene esindajad.
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Lihaveisekasvatajate “Aquitanima Tour 2013” Prantsusmaal
Prantsusmaal toimus 14. kuni 18. maini kümnes Akvitaania tuur 
lihaveisekasvatajatele, millest võttis osa 81 esindajat 15 riigist. 
Akvitaania on Prantsusmaa piirkond, kus elab 3,1 miljonit inimest 
ja pindala on 41 000 km². Tuuri osavõtjatel oli võimalus valida 
kolme erineva programmi vahel, mis tutvustasid kas limusiini, 
akvteeni heledat või bazadaise’i tõugu. Eesti esindajad võtsid 
osa limusiini programmist.

Nüüd lähemalt külastatud farmidest ja ettevõtetest. Earl 
Landgelier´i farmis, mis asus 40 kilomeetri kaugusel Limoges’ist 
oli 110 limusiini tõugu ammlehma ja 50 mullikat. Farmi kasutuses 
oli kokku 121 ha maad, millest kümnel hektaril kasvatatakse maisi 
(siloks), 10 ha nisu ja ülejäänud on karjamaa. Farmis kasutati 
100% kunstlikku seemendust, aastas ca 20 erineva pulli spermat. 
Mullikate seemendusiga on 18–24 kuud ja poegimine 28–30 
kuu vanuselt. Karjas on kaks poegimisperioodi – 2/3 poegib 
sügisel, 1/3 kevadel. Praakimise protsent aastas on 27, praagitud 
lehmade keskmine karkassimass on 491 kg ja hind realiseerimisel 
4.70 €/kg. Noored pullid realiseeritakse aastavanuselt, keskmise 
karkassimassiga 323 kg. Lisaks limusiinikasvatusele on farmis 
100 lüpsikitse ja 800 m² toodeti ka komposti, mida kevadeti 
realiseeritakse aiapidajatele hinnaga 120 €/m³.

Earl Landgelier’i talu nuumatud “praaklehmad”

Suurt huvi pakkus Lanaud´ katsejaama külastus. Prantsusmaal 
on üks miljon limusiini tõugu lehma, kellest 60 000 on 
registreeritud tõuraamatus. Aastas valitakse Lanaud´ katsejaama 
700 parimat noorpulli kogu riigist. Ratsioon on kõigile ühesugune 
(proteiinisisaldus söödas 16%). Parimad pullid sealt valitakse 
seemendusjaama ja Moussursi katsejaama emaomaduste 
kontrolliks, ülejäänud pullid müüakse oksjonil. Oksjonil 16. mail, 
kus oli ostjaid mitmetest riikidest, tuli müüki 57 pulli. Kõrgeim 
müügihind 17 300 € oli pullil Hector (FR 56 2745 8691, isa Asteriks, 
ööpäevane juurdekasv 1580 g). Pullide alghind oli 2700 € ja 
keskmine müügihind ligi 6000 €, müümata jäi üks pull.

Üks Moussursi katsejaama katsepulli ammegrupp

Moussursi ja Pepieux´ katsejaama valiti Lanaud’ katsejaamast 
12–15 parimat pulli, kellest 5–6 kontrolliti emaomaduste järgi 
(25–30 emaslooma pulli kohta), 5–6 juurdekasvu ja 2–3 pulli 
nii emaomaduste kui juurdekasvu järgi.

Teine külastatud farm oli Earl Rieux-Martin´i farm, kus 
peremees Jean Francois Thibaud tegutseb üksinda. Farmil on 
kasutuses 109 ha maad, 7 ha on teravilja all, 6 ha kasvab mais, 96 
ha on rohumaa, sellest 18 ha silo ja 50 ha heina tarbeks. Farmis 
on 65 ammehma ja 15%-l loomadest kasutatakse kunstlikku 
seemendust (peamiselt mullikatel). 75% vasikaid sünnib sügisel 
ja 25% kevadel. Tõuloomadena müüakse nii pullikuid kui ka 
lehmikuid. Lihaks realiseeritakse võõrutatuid pulle Itaaliasse ja 
hiljem vanuses 12–15 kuud kohalikule tapamajale.

Jean Francois Thibaud ja jahumaiad ammed

Earl Gascou farmis, mis asub Limoges’i linna lähedal, on 
kasutada 134 ha maad, kasvatatakse 100 amme ja 30 mullikat. 
Igal aastal kasutatakse aretuses viit erinevat pulli, kelle valikul on 
esmatähtsad lihastus ja poegimiskergus. Mullikad peetakse talviti 
kolmes eri grupis koos pulliga väljas ja nende esmaspoegimise 
keskmine vanus on 36 kuud. Lehmadele on kaks poegimislauta 
ning 30% lehmadest seemendatakse. Pullvasikate sünnikaal on 
42 kg, lehmikutel 39 kg. Aastas realiseeritakse 30 nuumatud 
tapalooma keskmise karkassimassiga 440 kg, noorloomade 
keskmine hind on 4,36 €/kg, lehmadel 3,89 €/kg. 20 üheaastast 
ja 7–8 kuueteistkuust pulli müüakse kasutamiseks teistesse 
karjadesse keskmise hinnaga 2500 eurot. Mullikaid läheb müüki 
aastastena 8 ja tiinetena 15 looma. Lisaks kasvatatakse talus 
ka sadakonda suffolki tõugu lammast ning kogu töö teevad ära 
kaks täiskohaga töötajat.

Viimasena külastatud Gaec Lacour´i farm asus Lardimalie 
lossi maadel Dordogne’i maakonnas. Farmi kasutuses on 
135 ha maad, millest 8 ha kasvatataksei nisu, 5 ha maisi, 10 ha 
lutserni ja 112 ha on rohumaa all. Karjas suuruseks on 94 amme 
ja 15 mullikat, keda peetakse kahes sügavallapanuga laudas. 
40%-l loomadest kasutatakse kunstlikku seemendust – viimasel 

Earl Gascou farmi võimas lihapull



Alates 1. juulist 2013 muutus lihaveiste infosüsteemi hind – Liisu 
kasutamine maksab 3 senti looma eest kuus (hind sisaldab 
käibemaksu). Maksustamise aluseks on loomade arv JKK 
andmebaasis eelmise kuu lõpu seisuga.

Liisu edasiseks kasutamiseks on tarvis esitada sooviavaldus: 
paberavaldus postitada JKKsse – Kreutzwaldi 48a, 50094 Tartu; 
digiallkirjastatud avaldus saata aadressil keskus@jkkeskus.ee  
Avalduse vormi leiab JKK kodulehelt, see saadeti maikuus ka 
kõigile lihaveiste jõudluskontrolli klientidele.

Juulikuust on lihaveiste jõudluskontrolli teenuse raames 
võimalik suhelda JKKga ka paberivabalt ehk ainult 
elektrooniliselt. Kõik jõudluskontrolli trükised on kättesaadavad 
Liisus ning muu vajaliku info saab elektrooniliselt JKK 
kodulehelt. Paberivaba teenuse puhul saadetakse ka arved 
elektrooniliselt. Paberivaba suhtlemise alustamiseks palume 
saata sooviavaldus keskus@jkkeskus.ee ja vajadusel lisada 
meiliaadress, kuhu saata arve.

Jaanipäeva seisuga oli kümme lihaveiste jõudluskontrolli 
klienti avaldanud soovi saada paberivaba teenust.

Liisu programmi kasutamine ja 
paberivaba teenus

Lihaveiste kaalude esitamine failiga
Lihaveiste karjade suurenemisega ja automaatsete kaalumis-
süsteemide järjest suureneva kasutamise tõttu on kasvanud ka 
lihaveisekasvatajate ootused andmete failiga edastamise osas. 
Alates käesolevast suvest on lihaveisekasvatajatel võimalik Liisu 
kaudu failiga edastada oma karja kaaluandmeid Jõudluskontrolli 
Keskuse andmebaasi. Kõige olulisem andmete edastamise 
juures on õige failiformaadi koostamine ning kokkulepitud 
andmestruktuuri jälgimine. JKK on valmistanud ette kaks 
failiformaati, mida andmebaas aktsepteerib:

1. Jõudluskontrolli Keskuse pakutava andmete kogumiseks 
sobiva Datamars GES3S elektrooniliste märkide lugeja 
andmeformaat:

[33|A0000000233000013771188|07052013|435]
[33|A0000000233000011948513|07052013|456]
Kus:
33 tähistab sündmuse (kaalumine) koodi;
A0000000233000013771188 on elektroonilises märgis  

oleva numbri pikk versioon;
07052013 on kaalumise kuupäev;
435 on looma kaal.

2. Tavaline *.csv-fail (Comma Separated Value File Format – 
komaga eraldatud väljadega formaat), mida peaks saama 
enamikust farmisüsteemidest alla laadida:

33,61336,13771188,07.05.2013,435
33,61336,11948513,07.05.2013,456
Kus:
33 tähistab sündmuse (kaalumine) koodi;
61336 on Jõudluskontrolli Keskuses olev karja kood, kus 

loom asub;
13771188 looma registrinumber;
07.05.2013 on kaalumise kuupäev;
435 on looma kaal.

Failide edastamine toimub Liisus, kus menüüst valida “Failide 
edastus”. Edasine on suhteliselt lihtne, kataloogist tuleb valida 
vaid õige fail ning andmed kinnitada. Andmeid edastades on 
ka näha, millised andmefailid on viimase 60 päeva jooksul 
edastatud, mis aitab andmete edastamise üle järge pidada ning 
väldib topeltandmete edastust.

Võidumees 2–3aastaste pullide seas

Gaec Lacour´i farmi noorpullid on demonstreerimiseks üles 
rivistatud

ajal kasutusel olnud pullid on Azurri, Bavardage, Usse, 
Ozeus, OnDit. Esmaspoegimise vanus karjas on 34 kuud ja 
poegimisvahemik 375 päeva, pullvasikate keskmine mass 
43 kg ning lehmikutel 40 kg.

17. mail toimus ka rahvusvaheline seminar, kus Tšehhi, 
Kolumbia ja Hispaania farmerid andsid ülevaate vastavalt 
akviteeni heleda, limusiini ja bazadaise’i kasutamisest oma 
karjades. 18. mail oli võimalus Bordeaux’s näha lihaveiste 
näitus-konkurssi, kus nii limusiini, heleda akviteeni ja šarolee 
tõugu veised toodi ringi ning esitleti ja valiti välja parimad 
loomad välimiku järgi vastavalt tõu iseärasustele.

Tekst:
Aldo Vaan

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
Reet Toi

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Ilmar Kallas

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Fotod: Aldo Vaan



Labor

Maakondade zootehnikud

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

Raamatupidamine 738 7704

Kreutzwaldi 46, 50094 Tartu

Tel 738 7726

Piimameetrite testimine 738 7722

Piimaproovide vastuvõtt 738 7721

Piimaringid 738 7726

Harjumaa Maire Põhjala Teaduse 2 (II korrus), Saku 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 tel 322 7018 gsm 516 7816 E 9.00-14.00 
Läänemaa Maila Kirs Jaani 10, 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 

Kreutzwaldi 48A, Tartu 50094

Tel     738 7700
Faks 738 7702

www.jkkeskus.ee
keskus@jkkeskus.ee

Tööjuubelid
1. septembril tähistab 5. tööjuubelit 
väliteenistuse osakonna registrispetsialist 
Ilme-Tiiu Jõudu.
22. septembril on 15. tööjuubel JKK 
pi imaanalüüside laboratoor iumi 
analüütik-seadmete hooldaja Deniss 
Protopopovil.

Jõudluskontrolli Keskus 20 Muhedat
Miks on suvel päevad pikemad kui 
talvel?

See on puhas füüsika – tegemist on 
soojuspaisumisega!

Paremaks koostööks tõuaretusühistute 
ja labor ianalüüse tegevate ning 
jõudluskontrolli andmeid töötlevate 
organisatsioonide vahel moodustati 
1. juunil 1993. a Eesti Loomakasvatuse 
ja Veterinaaria Instituudi (ELVI) piima -
labori ja andmetöötlusosakonna baasil 
EV Tõuaretusinspektsiooni koosseisus 
Jõudluskontrolli Keskus (JKK). 

Tõuaretusinspektsiooni direktori Agu 
Kööbi käsk kirjaga määrati keskuse juhataja 
kohusetäitjaks tähtajaliselt Vambola Vilson, 
kes seni oli töötanud ELVI aretuskeskuse 
juhatajana. Keskuse struktuuris oli 76 
ametikohta: juhtkond 9, andmetöötlusosakond 
44 ja piimaanalüüside laboratoorium 23. Neist 
ametikohtadest oli mehitatud esialgu 70. 
Andmetöötlusosakonna juhatajana jätkasid 
Hillar Vallner ja piimanalüüside labori 
juhatajana Jaak Kihu. Vambola Vilson 
täitis juhataja kohuseid 14. septembrini, 
seejärel määrati juhatajaks Tiina Vares. 
Neist 70st töötab tänaseni JKKs 21 
inimest, sh kõik andmetöötlusosakonna 
töötajad ja 69% labori ning 63% IT-
osakonna töötajatest. 

Jõudluskontrolli Keskus loodi ELVI 
üksustest seetõttu, et selleks ajaks oli pea 
kogu veiste jõudlusandmete töötlemine 
sinna koondunud. Eestis oli põllu-
majandusreform lõpukorral, kolhoosid-
sovhoosid likvideeritud ning nende baasil 
moodustatud ühistud, aktsiaseltsid jms. 
Palju veiseid oli kompensatsioonina 
tagastatud endistele omanikele, seega 
oli tekkinud palju uusi loomaomanikke. 
Endistele omanikele tagastatud veiste 
jõudluskontrolli hoidsid elus endiste 
kolhooside-sovhooside jõudluskontrolli 
assistendid. Keskuse moodustamise ajal 
oli vahekord klientidega ligadi-logadi, 
sest ELVI ja klientide vahel puudusid 
korrektsed lepingud. Endistele omanikele 
tagastatud loomade jõudluskontroll oli 
jätkunud seni piirkondade kaupa (nt 
Leie erasektor, Misso erasektor jne) ja 

nende osas konkreetsed loomaomanikud 
puudusid. Ühena esimestest töödest seisis 
vastloodud keskuse ees lepinguliste 
vahekordade korrastamine, seega on raske 
öelda, kui palju oli meil JKK loomise hetkel 
kliente. 1993. a lõpuks oli erasektorite 
jaotamise n ing jõudluskont rol l i 
taasalustamise (aga ka lõpetamise) arvel 
kasvanud klientide arv 3489ni, kel oli 
167 579 lehma. Märgin, et 1992. a lõpul oli 
Eestimaal aastakokkuvõtete põhjal vaid 
429 piimafarmi. Mitmed väikekliendid 
lepingut ei sõlminud või olid juba varem 
jõudluskontrolli sisuliselt katkestanud ja 
seetõttu neile jõudluskontrolli teenuse 
osutamine lõpetati. 

Viie aasta pärast oli JKK-l 1. juunil 
1998. a 2900 klienti 120 630 lehmaga; 
kümne aasta pärast 1. juunil 2003. a 2922 
klienti 105 876 lehmaga; 15 aasta pärast 
1. juunil 2008. a 1234 klienti 94 759 
lehmaga ja tänavu 1. juunil 2013. a 826 
klienti 91 069 lehmaga.

Varsti pärast viiendat tööaastat loodi 
17. juulil 1998. a põllumajandusministri 
määrusega Jõudluskontrolli Keskuse 
baasil Põllumajanduse Registrite ja Infor-
matsiooni Keskus (PRIK) 89 ametikohaga, 
kus loodi täiendavalt registrite osakond. 
Seoses loomade kohustusliku märgistamise 
ja toetuste maksmise rakendumisega 
lisati 2000. a märtsis PRIKi struktuuri 
toetuste, kontrolli ja sisekontrolli 
osakonnad. Uuesti reorganiseeriti PRIK 
sama aasta juulis, mil ta jaotati kaheks 
asutuseks: Põllumajanduse Registrite ja 
Infor matsiooni Ametiks (PRIA), mille 
ülesanneteks said registrite pidamine ja 
toetuste administreerimine; ning PRIKi 
osaks jäi jõudluskontrolliga tegelemine. 
Kahe asutuse väga sarnased nimed 
tekitasid segadust ning 2001. a jaanuaris 
nimetati PRIK ümber Jõudluskontrolli 
Keskuseks. Ametikohti oli tollal 85, 
praegu on töötajaid 44. 
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