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1. jaanuaril 2014 oli piimaveiste 
jõudluskontrollis 764 karja 92 134 lehmaga, 
mis moodustab 95% Eesti lehmadest. 
Aastaga vähenes karjade arv 69 võrra, kuid 
lehmade arv suurenes 1860 võrra. 

2013. aastal saadi aastalehma kohta 
8416 kg piima. See on 357 kilogrammi 
rohkem kui 2012. a. Eesti holsteini tõugu 
lehmade piimatoodang oli 8611 kg, eesti 
punast tõugu lehmadel 7820 kg ja eesti 
maatõugu lehmadel 4697 kg. 

Keskmine somaatiliste rakkude arv 
piimas (SRA) on võrreldes 2012. aastaga 
märgatavalt paranenud. Kui 2012. a oli SRA 
369 000/ml, siis 2013. a juba 339 000/ml. 

Lihaveiste jõudluskontrollis oli 1.01.2014 
seisuga 373 karja 27 299  veisega. Eelmise 
aasta algusega võrreldes on jõudluskontrollis 
olevate lihaveiste arv suurenenud 3792 veise 
võrra. Puhtatõulisi lihaveiseid oli 8040, 
mis on 2318 võrra rohkem kui aasta tagasi. 
Kõige rohkem on jõudluskontrollis aberdiin-
anguse tõugu (6931), limusiini (6289) ja 
herefordi (4924) tõugu lihaveiseid. 

Sigade jõudluskontrollis oli aasta-
vahetusel 32 seafarmi ja 14 758 siga. 
Võrreldes eelmise aasta algusega on 
sigade arv vähenenud 524 sea võrra, 
kuid tootmis tulemused on paranenud. 
Pesakonnas sündis kokku 12,7 põrsast 
(+0,1), neist elusalt 11,8 (+0,1). Nooremise 
pesa konnas sündis elusalt 11,1 (+0,2) ja 
korduvalt poeginud emise pesakonnas 
12 põrsast (+0,1). Pesakonnas võõrutati 
10,3 põrsast, mis on 0,1 põrsast rohkem 
kui aasta tagasi. Aastaemise kohta sündis 
elusalt 26,2 (+0,4) põrsast ning võõrutati 
23,3 (+0,8) põrsast rohkem kui 2012. a. 
Imikpõrsastest hukkus 11,4%, mis  on 
samuti vähenenud.  Stabiilsus on saavutatud 
esmaseemendus- ja esmapoegimisvanuse 
ning vabaperioodi osas.

JKK pakub uue teenusena kontroll-lüpsi 
seadme renti ja kontroll-lüpsi läbi viimise 
teenust DeLavali lüpsiroboteid kasutavatele 
farmidele. Praegu on JKKl kontroll-lüpsi 
tegemiseks kaks DeLavali kontroll-lüpsi 
seadet. Farm saab valida, kas ta rendib 

JKK analüüside labor on akrediteeritud 
1999. aastast. Iga viie aasta tagant 
kontrollib Eesti Akrediteerimiskeskus 
uushindamiste käigus labori vastavust 
akre diteerimis nõuetele, nii ka käesoleval 
aastal, kui täitus järjekordne viisaastak 
viimasest hindamisest. Uushindamise 
käigus assessorid mittevastavusi ei leidnud 
ja labor tunnistati jätkuvalt nõuetele 
vastavaks. Uushindamiste vahelisel perioo-
dil kontrollitakse labori tööd kord aastas 
toimuvatel järelevalvevisiitidel. 

2013. a detsembris võttis JKK kasutusele 
uue kodulehe. Eelmine koduleht pärines 
2001. aastast ning selle tehniline lahendus 
hakkas info avaldamist piirama. 

Praegusel lehel on mitu uuendust, mis 
teevad kasutajate elu lihtsamaks. 

▪ Nüüd on võimalik ühekordse sisse-
logimisega kasutada erinevaid rakendusi, 
nt saab liikuda Vissukese ja Liisu vahel. 
Erand on piimatööstuste proovi tulemuste 
vaatamine, see rakendus vajab eraldi 
kasutaja tunnustega sisselogimist. 
Tule  tame meelde, et piimaproovide 
tulemusi saab vaadata ka Vissukeses. 
Selle seadistamiseks tuleb Vissukese 
menüüs avada Seaded ning sisestada 
sinna proovide vaatamiseks väljaantud 
kasutajanimi ja salasõna.

▪ Väljalogimiseks ei piisa veebilehitseja 
sulgemisest, tarvis on kasutada linki 
“logi välja”. 

▪ Seakasvatajatel on nüüdsest võimalik 
muuta ise Possu salasõna.

▪ Uuel kodulehel on võimalik infot 
otsida ning parempoolne menüü on teinud 
rakenduste leidmise lihtsamaks. 

seadmeid ja teeb kõik kontroll-lüpsi 
toimingud ise või vajab JKK töötaja abi 
seadme töölepanekul ja äravõtmisel ning 
kontroll-lüpsi andmete edastamisel. Sellest, 
millises mahus teenust kasutatakse, sõltub 
ka teenuse hind. 

Paljud farmid on endale koos robotitega 
kontroll-lüpsi seadmed soetanud, kuid 
uute robotite ostjatele annab JKK teenus 
võimaluse sellest investeeringust loobuda. 

Kaivo Ilves 
Jõudluskontrolli Keskuse direktor     

Jõudluskontrollil on Eestis juba nii pikk 
traditsioon, et meil on igal aastal väike 
juubeliaasta. JKK Sõnumite esimene 
number ilmus aprillis 2004 ning sellest 
ajast on ilmumissagedusega 4 korda aastas 
(jaanuar, aprill, juuli, oktoober) saadetud 
Sõnumid nii piimaveise-, lihaveise- kui 
ka seakasvatajatele. Kui JKK Sõnumite 
välisküljed on kõigile loomakasvatajatele 
olnud sarnased, siis sisuküljed on 
liigispetsiifilised. Eelmisel aastal tegime 
Jõudluskontrolli Keskuses otsuse, et nüüd, 
10 aastat hiljem, muudame JKK Sõnumite 
ilmumissagedust ning käesolevast aastast 
alates ilmub meie kliendileht kolm korda 
aastas (märts, juuli, november). Praeguse 
numbri lugejad märkavad kindlasti, et 
märtsis ilmuv number annab meile hea 
võimaluse anda värske ülevaade eelmise 
aasta tulemustest. 

Lisaks JKK Sõnumitele on meil sellel 
aastal veel, mida meenutada – veiste märgis-
tamisega alustasime Eestis 20 aastat tagasi ja 
valdav osa loomakasvatajaid peab loomade 
märgistamist loomulikuks ja ka oma karja 
arve pidamisel vajalikuks. Märgis tamise 
juurutamisel oli oluline roll ka Jõudlus-
kontrolli Keskuse väliteenistuse osakonnal, 
mis loodi samuti 20 aastat tagasi.

Kui tervituse alguses mainisin 
jõudlus kontrolli pikka ajalugu Eestis, 
siis käeoleval aastal möödub 105 aastat 
esimesest jõudluskontrolli organisatsiooni 
(karjakontrolli osakond) loomisest Vändra 
Põllumeeste Seltsi juurde.

Ja Pärnumaale läks jaanuari lõpus ka 
kogu JKK pere, kui külastas OÜ Halinga 
kutsel piimafarmi, et tutvuda lähemalt 
nii inimestega, kes jõudluskontrolli 
andmeid koguvad kui ka kaasaegse 
lauda võimaluste ja töökorraldusega 
lüpsiplatsil. Farmi pere tutvustas oma 
kordaminekuid ja tulevikuplaane ning 
viis JKK töötajad veiste endiga tutvuma. 
Huvi oli vastastikune ja heatahtlik ning 
meeldejääv kõigile osapooltele. Suur tänu 
OÜ Halinga rahvale võõrustamise eest!



Vajalik informatsioon jõudluskontrolli kliendile

Tõugude lühendid
Tihtipeale on selgunud, et loomapidajad ei tea (ei mäleta, ei 
tahagi teada) tõugude lühendite kasutamisest. Kuna lühendite 
kasutamine on aktuaalne teema nii jõudluskontrollis, kui ka 
PRIAs registreeritud veistele, siis tuletame lühendid uuesti 
meelde. Teema ülestõstatamise tingis asjaolu, et PRIAsse on 
hakanud juurde tekkima šorthorni (Sh) tõugu veiseid. Päringut 
saades selgus asjaolu, et loomapidajad on tõu nimetamisega 
eksinud ja enesele aru andmata märkinud Sh-ks šoti mägiveise 
(Hc) ja šarolee (Ch) veiseid. PRIA registris oli 46 Sh tõugu veist, 
kellest kontrollimise käigus jäi järele vaid üks! Üldreegel on, et 
registri andmed peavad olema täpsed ning enesest mõistetavalt 
käib siia alla ka tõu nimetamine. Milleks täpsed andmed? Eks 
ikka selleks, et saaksime olla kindlad, et nimetatud tõud meil 
eksisteerivad. Teeme erinevaid analüüse tõugude ja nende 
ristandite kohta ning kasutame loomade arvusid just konkreetsete 
tõugude kohta. Valesti registreeritud tõud moonutavad andmeid. 
Jõudluskontrollis olevate veiste tõud määrab arvuti vastavalt 
kehtestatud reeglitele, PRIAsse esitab aga loomaomanik tõu 
ise. Võib juhtuda, et jõudluses on üks tõug ja PRIAs teine, 
aga registrite info peab olema üks. Tuleb otsida viga ning 
see parandada. Jõudluskontrollis olevatel loomadel määrab 
tõu isa tõug, kui isa on puudu, siis tuleneb tõug ema tõust. 
Tihtipeale on isaks oma karja registrinumbriga (EE) pull, keda 
andmebaasi ei esitata. Järglase sünni korral jääb isa info puudu 
ja nii määrataksegi automaatselt ema tõug. See võib olla aga 
vale, kui paaritusel kasutatakse teise tõu isaslooma. Tuletan 
veel kord meelde, et vabapaarituse sisestamisel esitage info ka 
registrinumbriga pullide kohta. Kui avastate, et olete PRIAsse 
registreerinud vale tõu, siis teavitage sellest PRIAt, saatke 
sinna vale tõuga pass tagasi ning PRIA väljastab teile õigete 
andmetega passi tasuta. Ilmselt on lugejate hulgas inimesi, kes 
on lihaveisekasvatusele üle läinud piimaveiste ristamise kaudu, 
nende jaoks lisan siia ka piimaveiste veresused. Veel üks reegel: 
lihaveiste tähised kirjutatakse nii, et esimene täht on suur ja 
teine väike, piimaveiste tähised on suurte tähtedega; tähised 
on kinnitatud Veterinaar- ja Toiduametis. Tõsi, ka lihaveiste 
tähiseid näete mõnes kohas suurte tähtedega, kuid siin on 
tegu programmide muutmise ebaotstarbekusega. Lühendite 
seletus on siin:

LIHAVEIS:
Ab – aberdiin-angus Au – aubrak
Ba – akviteeni hele Bb – belgia sinine
Ch – šarolee  Ga – gallowei
Hc – šoti mägiveis Hf – hereford
Li – limusiin  Pi – piemont
Si – simmental  Sh – šorthorn
De – dexter  Piison – lühend puudub

PIIMAVEIS:
EHF – eesti holstein (tõu juures kasutatakse lühendeid 

ja nende järglased on Eestis EHF tõugu: HF – holstein ja 
RH >75% – punasekirju holstein)

EPK – eesti punane tõug (tõu juures kasutatakse lühendeid 
ja nende järglased on Eestis EPK tõugu: ANG – angler, 
TP – taani punane, AP – šviits; PPK – prantsuse punasekirju ehk 
montbeliarde, RH ≤75% –  punasekirju holstein, NRF – norra 
punane, AY – ääršir, SRB – rootsi punasekirju).

Andmete edastamisest
Käes on 2013. aasta tulemuste analüüsi aeg. Paraku on paljudel 
lihaveise jõudluskontrollis olevatel klientidel eelmise aasta 
kohta andmed edastamata. Aasta alguse seisuga selgus, et 
40 kliendi info andmebaasis on puudulik. Edastasime 40 
meeldetuletuskirja, et andmed andmebaasi edastataks. Paraku 
ei soovinud jõudluskontrolliga jätkata või ei reageerinud meie 
meeldetuletusele üldse 12 klienti. Vastavalt kehtivale korrale 
olime sunnitud Jõudluskontrolli Keskusele tegema ettepaneku 
neis karjades jõudluskontroll lõpetada. 

Tuletan veel kord lühidalt meelde, mida ja millal peab 
lihaveiste jõudluskontrolli sündmustena esitama. Igas karjas on 
atesteeritud jõudlusandmete kogujad, kelle kohus on andmed 
andmebaasi esitada.

Üldine reegel on, et kõik sündmused PEAB esitama kolme 
kuu jooksul peale sündmuse toimumist. Mis on sündmused?

POEGIMINE – üldjuhul on lihaveise karjades sesoonne 
poegimine. Seepärast sobib igati poegimisandmete edastamine 
peale poegimisperioodi lõppu. Kui periood on aga pikk (enam kui 
kolm kuud), siis kord kuus leida aega ja poegimiste info edastada 
on täiesti normaalne. Mida poegimisinfo sisaldab? Ammlehma 
numbrit, sündinud vasika sugu, massi (mõõdetakse või kaalutakse 
48 tunni jooksul peale sündi) ja numbrit. Poegimiskerguse info 
sisestamine on vajalik, et hiljem pullide kohta soovitusi anda. 
Parim oleks, kui poegimisinfo registreeritakse üheaegselt nii 
PRIAs kui ka JKKs. Tihti on nii, et PRIAs on info olemas, aga 
JKKs mitte. Samas on võimalik poegimiste info Liisust kohe ka 
PRIAsse registreerida (Liisus on vastav link loodud).

PAARITUS – vabapaarituse info tuleb registreerida peale pulli 
karjast väljavõtmist. Kui pulli peetakse karjas aastaringselt, siis 
tuleb sellestki teada anda. Sellisel juhul soovitame informeerida 
vabapaarituse gruppidest kaks korda aastas. Info edastatakse nii 
tõuraamatu- kui ka registrinumbriga pullide kohta. Siinjuures 
soovitan kõik 100%-veresusega pullid kanda tõuraamatusse. 
Tihtipeale avastavad kliendid alles poegimisperioodil, et 
vasikad jäävad isata.

VÄLJAMINEK – väljamineku kuupäev ja põhjus. Põhjused 
leiate nimekirjast, võimalusel vältige „muud põhjused“. 
Noorloomade väljaminekul sisestage SEUROP-klassifikatsioon, 
kui see on määratud

KAALUMINE – see ei ole kohustuslik (v.a sünnimassi 
määramine). Me väga ootame, et lihaveisekasvatajad hakkaksid 
oma noorloomi kaaluma, sest kaalumine – see ongi lihaveiste 
jõudluskontroll. Mida rohkem kaaluandmeid, seda enam saame 
teha analüüse pullide, erinevate ristandkombinatsioonide jms 
kohta. Kaalumist saab teostada päris pika ajaperioodi vältel. 
200-päeva massi, mis näitab ammlehmade piimakust, saab määrata 
loomale vanuses 150–250 päeva (5–8 kuud). 365-päeva massi, 
mis näitab piimaperioodi lõppemisel põhisöödale ülemineku 
massi, saab määrata 325–405 päeva (11–13 kuud) vahemikus. 
Seega tagaks kaalumiseks kahe päeva leidmine aastas andmete 
kasvu andmebaasis. Tuleb vaid pisut vaadata perioodi, mil 
võimalikult palju noorloomi lubatud piiri jääb. 200- ja 365-päeva 
massid soovitame kaaluda. Kuid kui kellelgi on mõõdulindi 
kasutamise võimalus, siis edastades andmebaasi sentimeetrid, 
teab arvuti sellele kilogrammide vastet vastavalt kasvatatavale 
tõule. Kasvatajate seas levib arvamus, et ristandite kaalumine 
ei anna midagi. See on paraku vale,  iga kaal annab kasvatajale 
teadmise looma arengust. >75% ühte tõugu kuuluvate noorveiste 



Tõnu Põlluäär
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 

tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja

massid arvestatakse võimalusel pullide geneetilises hindamises. 
SEUROP-analüüse teeme kõikide realiseeritud veiste kohta nagu 
ka teadaolevate masside kohta.

01.12.2013 tõuraamatu seis
Igal aastal fikseeritakse 1. detsembril jõudluskontrolli ja 
tõuraamatu veiste seis aretustoetuse taotlemiseks Toetust saab 
taotleda vaid tunnustatud aretusühing, mitte kasvataja. Toetuse 
taotlemisel lähevad arvesse vaid tõuraamatu A- ja B-osa lehmad. 
Milline on olukord lihaveiste osas? 01.12.2013 oli lihaveiseid 
jõudluskontrollis 9936 lehma ja 10 608 lehmikut. Paraku vaid 
3367 lehma (33,9%) kuuluvad tõuraamatu A- ja B-ossa.

Tabel.1 Lihaveiste lehmade tõuraamatu seis 01.12.2013 

tõug
A+B+R 

lehm
A+B lehm

% 

kõikidest

% oma 

tõug

Ab 2744 784 23,3% 28,6%

Au 6 6 0,2% 100,0%

Ba 423 28 0,8% 6,6%

Bb 120 0 0,0% 0,0%

Ch 741 324 9,6% 43,7%

Ga 28 28 0,8% 100,0%

Hc 576 507 15,1% 88,0%

Hf 1836 624 18,5% 34,0%

Li 2404 660 19,6% 27,5%

Pi 83 10 0,3% 12,0%

Si 975 396 11,8% 40,6%

KOKKU 9936 3367 x x

Seega peaaegu 70% lihaveistest aretustoetusesse arvesse ei 
lähe (piimaveistel on see näitaja 12,2%).

Lisaks lehmade tõuraamatule läheb aretustoetusesse 
kirja ka tõuraamatusse kantud pull, kes 1. detsembril asub 
jõudluskontrollialuses karjas. Paljudel lihaveisekasvatajatel on 
karjas pull, kes võiks olla märgitud tõuraamatusse, aga mitmetel 
põhjustel see nii ei ole. Tõsi, see menetlus on tasuline, kuid ilma 
aretustoetuseta oleks ta veel kallim. Samas pull märgitakse 
tõuraamatusse kord elus ja vaid tõuraamatu pulli järglased 
kantakse vastavatesse tõuraamatu osadesse. Näiteks kui Li 100% 
emasloom, kes on kantud tõuraamatu A-ossa, paaritatakse 
Li 100% pulliga, kes ei ole tõuraamatus, siis tema järglased, 
kes on küll 100% Li, kantakse R-ossa just isa nn litsentsi 
(seda tõuraamatunumber tähendab) puudumise tõttu. Pullide 
tõuraamatus olemise tõttu oleks ilmselgelt ka lehmade A- ja 
B-osade osatähtsus suurem. Kurb on ka see, et paljud pullid on 
ostetud karjaparanduseks väljastpoolt Eestit ja Seltsi ja Ühistu 
toetusega, aga tõuraamatusse neid ei kanta. Ühe lausega: 100% 
ühte tõugu pullid tõuraamatusse (helista kohe Reet Toile!). Ja 
veel: ärge kasutage oma karjas järglaste saamiseks ristandpulli, 
kuna realiseeritud veiste andmetele tuginedes see tulu ei too. 
Osta-rendi-vaheta vaid tõupuhast pulli!

Sperma tellimine ja kasutamine
Lihaveisekasvatajate hulgas on viimasel ajal aktiviseerunud 
huvi seemendamise vastu. See on igati teretulnud nähtus, kuna 
seemenduse kasutamise kaudu saame erineva põlvnemisega 
pullvasikaid aretusse ning parandada lihaveiste kvaliteeti veelgi. 

Annaksin siinjuures mõned näpunäited sperma tellimiseks ja 
parima sperma leidmiseks välismaalt.

ETKÜs saadaolev sperma on leitav www.etky.ee kodulehelt, 
nimekiri uudiste all www.etky.ee/est/uudis.php?id=326 või otse 
www.etky.ee/pullid3/, kust leiate ka pullide põlvnemised. 

Sperma tellimise kontaktandmed on siin: www.etky.ee/est/
spermaringid.php, st et igal maakonnal on oma nn spermapäev. Teie 
piirkonna seemendajad teavad seda, kontakteeruge nendega.

Kui kellelgi on huvi leida oma karjale sobilik sperma välismaalt 
ise ja soovitakse selle Eestisse toomist, siis selles osas on 
aretusühistu pakkumas oma abi. Oma soov andke teada varakult, 
soovitavalt pool aastat enne plaanitavat seemendamist. Miks? 
Eks ikka selleks, et oleks võimalik pidada läbirääkimisi sperma 
hinna ja transpordi tingimuste üle ning et soovitud sperma 
õigeaegselt kohale toimetada. On olukordi, kus soovitakse 
spermat näiteks järgmisel nädalal Ameerikast. Paraku see ei 
ole võimalik. Üldjuhul saabub sperma kuu jooksul tellimuse 
esitamises hetkest alates. Kuigi spermaturg maailmas on suur, 
ei ole kõik kodulehtedel olevad pullid kõigile kättesaadavad 
(erinevad regulatsioonid EL-siseses ja -välises kauplemises 
ning eri riikide veterinaarnõuete erisus). On olukordi, kus 
kodulehtedel olevad pakkumised on saadaval vaid konkreetse 
riigi farmeritele. Aegsasti oma soovide edastamisel leiame 
kindlasti teile sobiva lahenduse!

Maaelu Edendamise Sihtasutuse eestvedamisel valitakse igal 
aastal parim piimakarjakasvataja ja parim lihakarjakasvataja. 
Esimest korda anti parima piimakarjakasvataja aunimetus 
välja juba 2000. aastal. Esimestel aastatel anti aunimetus 
ainult parimatele piimakarjakasvatajale kahes kategoorias: 
21–100 lehmaga kari ning üle 100 lehmaga kari. Aastal 2006 
viidi sisse muudatus ning sellest ajast alates valitakse välja 
parim piimakarjakasvataja ning parim lihakarjakasvataja. 
Parima valimine toimub küll Maaelu Edendamise Sihtasutuse 
eestvedamisel, kuid valimise protsessis osalevad lisaks 
Jõudluskontrolli Keskusele ka Põllumajandusministeerium, Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistu, Veterinaar- ja Toiduamet ning Eesti 
Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituut. 

Heameelt valmistab asjaolu, et parimate valimisel väärtustatakse 
osalemist jõudluskontrollis ning ka jõudluskontrolli tulemusi, 
kuid ka tõsiasi, et parima väljavalimine muutub iga aastaga 
karjade ühtlaselt hea taseme tõttu järjest keerulisemaks. Viimast 
tõestab seik, et käesoleval aastal oli finalistide hulgas kolm 
piimakarjakasvatajat ning kolm lihakarjakasvatajat ning kõigist 
finalistidest viis olid juba varasematel aastatelgi finalistide 
nimekirjas esinenud.

2013. aasta parimaks piimakarjakasvatajaks valiti Ilmar 
Teevet Vändra OÜst ning parimaks lihakarjakasvatajaks Jane 
Mättik. Parimatele karjakasvatajatele jääb sündmust meenutama 
pronksist pullvasikas, mis anti üle 25. veebruaril Põllu  majandus-
ministeeriumis.

Parimad karjakasvatajad valitud

Kaivo Ilves
Jõudluskontrolli Keskus

direktor



Maakondade zootehnikud
Harjumaa Teaduse 2 II korrus, Saku gsm 516 7886 K 9.00-16.00 

Hiiumaa Mäe 2, Käina gsm 5332 4204 1. ja 3. K 12.00-16.00 

Ida-Virumaa Viru 5a II korrus, Jõhvi gsm 516 7816 2. ja 4. T 10.00-14.00

Jõgevamaa Ravila 10, Jõgeva gsm 516 7868 E 9.00-15.00

Järvamaa Pärnu 58 II korrus, Paide gsm 524 0147 K 9.30-13.30 

Lääne-Virumaa Neffi 2, Piira, Lääne-Viru mk gsm 516 7816 E 9.00-14.00 

Läänemaa Jaani 10 II korrus, Haapsalu gsm 509 4675 K 9.00-15.00 

Põlvamaa Puuri tee 1, Põlva gsm 520 6231 K 10.00-13.00 

Pärnumaa Haapsalu mnt. 86, Pärnu gsm 516 7886 E 9.30-15.30 

Raplamaa Kuusiku tee 6, Rapla gsm 509 4675 E 9.00-15.00 

Saaremaa Kohtu 10, Kuressaare gsm 5332 4204 E 9.00-15.00

Tartumaa Kreutzwaldi 48A-215, Tartu gsm 516 7868 1. ja 3. T 8.00-15.00 

Valgamaa Aia 17-202, Valga gsm 520 6231 2. ja 4. E 10.00-13.00 

Viljandimaa Vabaduse plats 4-317, Viljandi gsm 524 0147 T 9.00-14.00 

Võrumaa Liiva 11 II korrus, Võru gsm 520 6231 T 10.00-13.00 

20 aastat veiste kõrvamärke Eestis

Muhedat

Müügimees koputab seakasvatustalu 
uksele. Avama tõtanud perenaisega ta 
pikka juttu ei tee, vaid uurib, kas ta 
peremehega saaks rääkida.

“Ta on kuskil sigalas toimetamas 
praegu,” teatab perenaine.

“Kuidas ma ta sealt üles leian?”
“See on lihtne, tal on habe ja ta kannab 

sonimütsi!”

1994. a võeti JKK initsiatiivil Eestis 
kasutusele esimesed veiste kõrvamärgid, mis 
kandsid looma kordumatut registri numbrit. 
Kõrvamärgid olid kollasest plastikust ja 
neile oli musta värviga trükitud Eesti ISO-
kood EST ja 10-kohaline registrinumber. 
Esimene partii veiste kõrvamärke saabus 
JKKsse 1994. a aprillis.

Enne kõrvamärkide kasutuselevõttu oli 
peamiseks märgistamisviisiks sälkimine, 
mis sobis sellisel puhul, kui loomad 
palju ühest karjast teise ei liikunud. 
Karjasiseselt jälgiti, et üheaegselt ei 
oleks karjas kahte sama numbriga looma 
ja süsteem toimis. Erastamise järel, kus 
suurmajandid lagunesid ja loomad liikusid 
ühest karjast teise, vana süsteem enam 
ei sobinud, sest sama inventarinumbriga 
loomi võis erinevatest karjadest ühte kokku 
juhtuda. Täpse info saamine andmebaasi 
nõudis suurt tööd. 1993. aastaks oli ka 
selge, et ELi veterinaarnõuded võivad 
rakenduda Eestile juba enne liitumist, 
kui Eesti soovib tooteid ELi eksportida 
(T. Vares “Reformide ja muudatuste aeg 
jõudluskontrollis 1993–1997”). 

Esimene märgistamist reguleeriv sea-
dusandlik akt anti välja 1995. a. See nõudis 
kõigi alates augustist 1995 sündinud veiste 
märgistamist kõrva märgiga, mis kannab 
kümnekohalist registreerimisnumbrit. 
Kõrva märk tuli looma kõrva panna 
kuue nädala jooksul pärast sündi. Alates 
1.01.1996 oli keelatud veterinaartõendite 
väljastamine loomadele, kes olid 
märgistamata ja registreerimata. 

Kõrvamärkide kasutuselevõtt karjades 
ei läinud kergelt. Oli palju initsiatiivikaid 
jõudluskontrollikarju, kus kõrvamärgid 
kiiresti kasutusele võeti ja leiti, et nii 
nummerdada kui numbrit kõrvamärgilt 
lugeda on palju lihtsam, kui sälkida ja 
sälke lugeda. Kindluse mõttes kasutati 
esialgu siiski mitmeid märgistamisviise 
samaaegselt. Samas puudus tihti veteri-
naaride tugi ja kõrvamärke peeti kalliks. 

Probleeme esines ka kõrvamärkide ja 
märgis tamis tangidega – mõne kõrva märgi-
partii puhul kustusid numbrid kiiresti, 
kõrvamärgid purunesid kergesti, tangidel 
murdusid või kõverdusid nõelad jne. Vahel 
ei jõudnud informatsioon märgistatud 
loomast JKK andmebaasi – loom küll 
märgistati, kuid sellest ei teatatud. 

Probleemidest hoolimata oli 1998. a 
lõpuks Eestis 78% veistest identifitseeritud. 
Enamasti olid need jõudlus kontrollikarjade 
loomad. Kui hakati maksma otsetoetusi, 
kus üheks toetuse saamise tingimuseks 
oli loomade märgistamine, algas aktiivne 
märgistamine ka teistes karjades. 

Kui algusaastatel märgistati veis vaid 
ühe kõrvamärgiga, siis 2000. aastast 
pannakse veistele registrinumbriga kõrva-
märk mõlemasse kõrva.

Alates 1999. aastast pakub JKK 
kõrvamärke ka sigade, lammaste ja kitsede 
märgistamiseks. 

Praegu, 20 aastat hiljem, on lisaks 
plastmärkidele loomapidajatel või ma-
lik kasutada ka elektroonilisi kõrva-
märke (EID-märgid). JKK pakub 
loomade märgistamiseks mitmeid 
erinevaid kõrva märke/kõrvamärgi-
komplekte (veiste märgistamiseks 8, 
lammmaste märgistamiseks 6, kitsede 
märgistamiseks 4, sigade märgistamiseks 
3). Märgistamistarvete valikus on 6 
erinevad märgistamistangid ja samuti 
EID-märkide lugejad. 

Tööjuubilarid

22. jaanuaril oli 35. tööjuubel analüüside 
laboratooriumi analüütik Toomas Vainil.   

18. märtsil on 15. tööjuubel pea-
raamatupidaja Kadri Hermitsal.

22. mail on 30. tööjuubel Lääne, Põlva, 
Rapla ja Tartu maakonna  klienditeenindaja 
Tea Kivimaal.

Eelmise aasta sügisel võõrustas JKK 
mitmeid õppimishimulisi väliskülalisi. 
Oktoobri alguses oli külas TAIEXi (tehni-
lise abi ja informatsiooni vahetamise prog-
ramm) raames delegatsioon Armeeniast. 
JKK ülesandeks oli tutvus tada külalistele 
Eestis toimivat loomade märgis  tamis-
süsteemi. Dele gatsioon oli kolmeliikmeline 
ja kõige olulisemaks liikmeks oli 
Armeenia Veterinaarinspektsiooni juht. 
Lisaks JKK inimestele kohtusid külalised 
ka PRIA, VTA, Eesti Maaülikooli, 
ETKÜ, ESTONIAN-ACB-VIANCO OÜ 
ja DeLaval OÜ töötajatega. Projekti 
raames oli plaanis külastada ka Saaremaa 
loomapidajaid (Saaremaa Ökoküla AS ja 
Kärla PÜ), kuid kahjuks tuli ajapuuduse 
tõttu plaane muuta ning käia Tartule 
lähemal asuvas farmis. Täname OÜ Haage 
Agrot, kus külalised said näha vasikatele 
kõrvamärkide panemist. 

Novembri keskel ootas JKKd suurem 
väljakutse, sest siis oli võõrustada 12 
inimest, kes tulid erinevatest riikidest 
(Armeenia, Gruusia, Makedoonia, 
Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina, 
Valgevene ja Venemaa). Ürituse tegi 
keerulisemaks asjaolu, et kasutusel oli 
kaks erinevat töökeelt ning külalised 
valdasid vaid ühte – kas inglise või vene 
keelt. See projekt toimus FAO (toidu ja 
põllumajanduse organisatsioon) tellimusel 
ja koolituse teemaks oli piimaveiste jõudlus-
kontrolli läbiviimine. Nädala jooksul käidi 
läbi kõik jõudlus  kontrolli etapid alates 
piimaproovi võtmisest ja sündmuste 
registreerimisest kuni loomade geneetilise 
hindamiseni. Lisaks teo reetilistele 
ettekannetele tutvustati ka jõudlus-
kontrolli praktilist poolt – vaadati kontroll-
lüpsi kahes farmis (Sadala Piim OÜ ja 
Veskimäe AS), külastati JKK piimalaborit 
ning andmetöötluse osakonda. 

Projektidele tagasi vaadates leiame, et 
mõlemad õnnestusid ning mis peamine – 
külalised jäid nähtuga rahule.

Väliskülalised JKKs

Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond: 

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse
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