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Eesti Põllumajandusloomade 
Jõudluskontrolli AS-i juhatuse liige

Uus kõrvamärkide hange

2014. a detsembris lõppes 3-aastane 
kõrva märkide hankeleping. Seoses 
sellega tuli korraldada uus kõrvamärkide 
riigihange. Maailmas on palju kõrva-
märgitootjaid ja pakutakse erineva 
kvaliteediga kõrvamärke. Seetõttu olid 
pakkumistingimustes lisaks muudele 
tingimustele nõuded, et pakutavate 
kõrvamärkide tootmisprotsess vastaks 

1. jaanuaril 2015 oli piimaveiste jõudlus-
kontrollis 709 karja ja 91 222 lehma, 
mis moodustab 95,9 % Eesti lehmadest. 
Võrreldes eelmise aastaga vähenes karjade 
arv 55 võrra ja lehmade arv 912 võrra. 

2014. aastal saadi aastalehma kohta 
8728 kg piima. See on 312 kilogrammi 
rohkem kui 2013. aastal. Eesti holsteini 
tõugu lehmade piimatoodang oli 8932 kg, 
eesti punast tõugu lehmadel 8090 kg ja 
eesti maatõugu lehmadel 4792 kg. 

Keskmine somaatiliste rakkude arv 
piimas (SRA) on aasta-aastalt vähenenud. 
Kui 2013. aastal oli SRA 339 000/ml, siis 
2014. aastal juba 326 000/ml. 

Lihaveiste jõudluskontrollis oli 
380 karja 27 918 veisega. Eelmise aasta 
algusega võrreldes on jõudluskontrollis 
olevate lihaveiste arv suurenenud 619 veise 
võrra. Puhtatõulisi lihaveiseid oli 9575, 
mis on 1535 võrra rohkem kui aasta 
tagasi. Kõige rohkem on jõudluskontrollis 
aberdiin-anguse tõugu (6846), seejärel 
limusiini (6487) ja herefordi (5144) tõugu 
lihaveiseid.

Sigade jõudluskontrollis oli aasta-
vahetusel 31 seafarmi ja 14 490 põhikarja 
siga. Võrreldes eelmise aasta algusega on 
sigade arv vähenenud 268 sea võrra. Kui 
kõrvutada jõudlusnäitajaid 2013. aastaga, 
on enamus neist positiivse trendiga. 
Pesakonnas sündis kokku 12,8 põrsast 
(+0,1), neist elusalt 12,0 (+0,2). Nooremise 
pesakonnas sündis elusalt 11,0 (-0,1) ja 
korduvalt poeginud emise pesakonnas 
12,2 põrsast (+0,2). Pesakonnas võõrutati 
10,4 põrsast (+0,1). Aastaemise kohta 
sündis elusalt 26,6 (+0,4) ning võõrutati 
23,3 põrsast, mis jäi 2013. aasta tasemele. 
Imikpõrsastest hukkus 11,8%. 

2014. a jõudluskontrolli 
tulemused

2015. aasta algas meile muutusega, 
mis esmapilgul tundub vormiline, kuid 
kindlasti mõjutab jõudluskontrolli 
teenust tulevikus. 2014. aastaga lõpetas 
tegevuse seni jõudluskontrolli teenust 
pakkunud Jõudluskontrolli Keskus 
ning kõik tegevused ning lepingud 
võttis üle möödunud aasta novembris 
asutatud Eesti Põllumajandusloomade 
Jõudluskontrolli AS. Nii mõnelegi meie 
kliendile võis muutus tulla üllatusena 
või ootamatult, aga tegelikult oli reformi 
vajalikkusest räägitud juba pikki aastaid, 
mis nüüd aastavahetusega edukalt lõpule 
jõudis. Uus ettevõte asutati aktsiaseltsina 
Põllumajandusministeeriumi, Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistu ning Eesti 
Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt. 
Veebruaris lisandusid aktsionäride hulka 
ka Eesti Tõusigade Aretusühistu, Eesti 
Piimaliit ning mõned väikeaktsionärid. 
Oleme alati oluliseks pidanud jõudlus-
kontrolli teenuse arendamist lähtuvalt 
klientide soovidest ja vajadustest, seega 
on nüüd kõik meie kliendigrupid esindatud 
ka organisatsiooni juhtimises. 

Üleminekust on möödas esimesed 
kuud ning võime juba praegu ütelda, 
et üleminek läks suhteliselt valutult 
ning kõige rohkem segadust tekitas 
klientidele arvete tasumine. Palume 
arved tasuda Eesti Põllumajandusloomade 
Jõudluskontrolli AS-i arveldusarvele: 
Swedbank EE122200221060958515, 
SEB EE941010220237616228.

Ees t i  Põ l lum a jan du s lo o mad e 
Jõudluskontrolli AS-i nimel õnnitlen ka 
2014. aasta parimaid karjakasvatajaid: 
parimat piimakarjakasvatajat Heli 
Sadamat Põlvamaalt ning parimaks 
lihakarjakasvatajaks valitud Reet ja Targo 
Pikkmetsa Pärnumaalt 

Meeldivat koostööd soovides!

Käesolevast aastast pakume looma-
pidajatele ka lihtsamat ja odavamat 
elektrooniliste märkide lugejat TracKing, 
mis võimaldab ainult kõrvamärke lugeda 
ning loetud kõrvamärkide nimekirja 
arvutisse laadida. Tootja Datamars SA 
toob selle lugeja puhul esile lihtsa ja 
kasutajasõbraliku tarkvara: tal on suur 
ja värviline ekraan, hea lugemiskaugus 
ning ta on piisavalt vastupidav ning kerge 
farmis töötamiseks (290 g). Tootega saab 
tutvuda Eesti Põllumajandusloomade 
Jõudluskontrolli AS-i Tartu kontoris. 
TracKingi lugejaid me laos ei hoia, 
huvilistele tellitakse need otse tehasest. 
Lugeja hind on 360 eurot (koos km-ga). 

Lisaks TracKingi lugejale pakume veel 
EID-märkide lugejaid GS3S (võimalik 
kasutada koos lisaantenniga) ja Bluestick 
Reader. 

akrediteeritud kvaliteedisüsteemi 
nõuetele, kõrvamärgid oleksid läbinud 
ICARi eeltesti ja laboritesti ning 
elektroonilist transpondrit sisaldavad 
märgistamisvahendid vastaksid nõutavale 
ISO standardile. 

Saime kaks pakkumist, mis vastasid  
nõutud tingimustele. Kõrvamärkidega 
varustavad meid jätkuvalt Allflex Europe 
ja Datamars SA.

EID-märkide lugeja TracKing

Hinnakirja korrigeerimine

Alates 1. aprillist muutuvad mõnede 
teenuste ja kaupade hinnad. 2004. aastast 
pärinev piimaproovi hind tõuseb 3 senti. 
Jõudluskontrolli piimaproov hakkab 
maksma 0,5 eurot. Soodushind tähtaegsele 
arve tasujale jääb alles (proovi hind 
tulenevalt karja suurusest kas 0,46; 0,47 
või 0,48 eurot). Andmete töötlemise ja 
säilitamise tasu ning Vissukese kasutamise 
ja Mastiit 16 hind ei muutu. 

Lihaveiste jõudluskontrolli teenus 
hakkab maksma 0,44 eurot ammlehma 
kohta ja sigade jõudluskontrolli teenus 
Possu farmiversiooniga 0,28 eurot emise 
kohta. Samuti muutuvad kõrvamärkide ja 
teiste kaupade hinnad. 

Detailsema info leiate hinnakirjast meie 
veebilehel www.jkkeskus.ee.



Lihaveiste geneetilisest hindamisest

Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi põhikirja järgi on seltsi 
tegevuse eesmärgiks lihaveiste kasvatamise ja aretamise 
populariseerimine. Aretustegevuse aluseks on lihaveisetõugude 
aretusprogrammid, mis aretuseesmärkide kaudu kirjeldavad 
aretuseks kasutatavate loomade soovitud omadusi. Muude oluliste 
aretuseesmärkide hulgas on kirjas ka loomade kasvukiiruse ja 
ammlehmade piimakuse parandamine.

Aretuseesmärgist lähtuvalt soovime, et iga järgmine põlvkond 
loomi oleks eelmisest geneetiliselt võimekam ja teostame 
seda selektsiooni kaudu, kasutades uue põlvkonna saamiseks 
neid vanemloomi, kes soovitud omadusi järglastele kõige 
paremini edasi annavad. Järglastele edasiantavate geenide 
väärtust nimetatakse põllumajanduslooma aretusväärtuseks. 
Järglastele edasiantavate geenide väärtust konkreetse omaduse 
kirjeldamiseks nimetatakse aretustunnuse väärtuseks. 

Moodustatavate aretustunnuste arv sõltub eelkõige 
aretuseesmärkidest ja kasutada olevast andmestikust.

Näiteks looma kasvukiirust saame kirjeldada sünnimassi, 
võõrutusmassi, ööpäevase juurdekasvu ja aastamassi 
andmete alusel hinnatavate aretustunnuste abil, looma 
taastootmisvõimekust aga poegimisvahemiku, poegimiste arvu, 
poegimiskerguse jne andmete alusel hinnatavate aretustunnuste 
abil. Seega näiteks oma karjas loomade kasvukiiruse 
parandamiseks tuleks vanemloomadeks valida neid, kelle 
kasvukiiruse aretusväärtus on karja keskmisest kõrgem. 
Selleks on tarvis teada nii oma karja loomade kasvukiiruse 
aretusväärtust kui ka kõikide nende loomade kasvukiiruse 
aretusväärtust, kelle seast me vanemlooma valida soovime. 

Geneetiline hindamine on toiming loomade aretusväärtuse 
(järglastele edasiantava geneetilise väärtuse) prognoosimiseks 
(arvutuslikul teel hinnangu andmiseks, sest pole otseselt 
mõõdetav) hindamise hetkel kogu olemasoleva informatsiooni 
(omajõudluse, järglaste, eellaste,  külgsugulaste) alusel. 

Lineaarse statistilise mudeli abil kirjeldatakse seost uuritava 
tunnuse ja seda mõjutavate teadaolevate faktorite vahel. 
Moodustatakse võrrandisüsteem, kus üldistatult on võrrandi 
vasakul poolel konkreetse hinnatava tunnuse väärtus (näiteks 
sünnimass, poegimisvahemik, turja kõrgus jne), võrrandi teisel 
poolel looma geneetiline efekt ja kõik meile teadaolevad seda 
väärtust mõjutavad nn keskkonnaefektid (kari, poegimisaasta, 
tõug jne). Kõikide hindamises osalevate loomade vahelisi 
sugulussidemeid arvesse võttes hinnatakse võrrandisüsteemi 
lahendamisel samaaegselt kõik mudeli efektid, nende hulgas 
iga looma geneetiline efekt.

Lihaveiste geneetilise hindamise korraldamisest Eestis hakati 
aktiivsemalt rääkima 2010. aasta sügistalvel ehk 10 aastat pärast 
lihaveiste jõudluskontrolli algust 2000. a septembris. Eesmärgiks 
seati lihaveiste kasvukiiruse aretusväärtuse hindamine. Selleks 
ajaks oli Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasis registreeritud 
umbes 2600 lihaveise võõrutusmassi andmed nendel loomadel, 
kus loom, tema isa ja ema olid samast tõust. Seltsi, ETKÜ ja 
Jõudluskontrolli Keskuse ühise aktiivse koostööna 2012. a 
detsembri ja 2013. a jaanuari koosolekutel arutati läbi ja kirjeldati  
lihaveiste geneetilise hindamise läbiviimise tingimused. Loomade 
kaalumisandmete alusel hinnatakse eraldi sammudena looma 
otsene kasvukiirus ja  emapoolne kasvukiirus ehk ammlehma 
piimakus. Esimene ametlik hindamine toimus 2013. a septembris. 
Hindamistingimustele sobivaid loomi oli esimesel hindamisel 
3840. Praeguseks on toimunud neli ametlikku geneetilist 
hindamist ja viimasel, käesoleva aasta jaanuarikuu hindamisel 
oli võõrutusmassiga loomi 6579. 

Järgnevalt põgus ülevaade geneetilise hindamisega seonduvast 
otsese kasvukiiruse hindamise näitel.

Hindamisandmetena kasutatakse Eesti Põllumajandusloomade 
Jõudluskontrolli AS-i andmebaasis hindamispäeva seisuga 
salvestatud lihaveiste jõudluskontrolli ja põlvnemise andmeid 
tingimusel, et sünnimass ja keskmine ööpäevane juurdekasv 
sünnist võõrutamiseni on olemas ja loom, isa ja ema on samast 
tõust. Põlvnemisinformatsioonina kasutatakse kogu teadaolevat 
põlvnemist. Andmed on sobivad järgmistel tingimustel:

- isa ja ema andmed (samast tõust) on teada;
- sünnimassi alampiiriks on 20 kg, ööpäevane juurdekasv 

on vahemikus 300 g kuni 3000 g, korrigeeritud võõrutusmass 
on vahemikus 100 kg kuni 550 kg.

Hindamismudelina kasutatakse kolme tunnusega BLUP 
loomamudelit kujul:
SM = tõug+sugu+hy+sesoon+mitmik+pgkord+animal
DG = tõug+sugu+hy+sesoon+mitmik+pgkord+animal+sm_reg
AM = tõug+sugu+hy+sesoon+mitmik+pgkord+animal+sm_reg

kus
SM – looma sünnimass
DG – looma ööpäevane juurdekasv
AM – looma aastamass
tõug – looma tõug (8 jaotust)
sugu – looma sugu (2 jaotust)
hy – kari*aasta ühisefekt looma sünnil
sesoon – ema poegimisaeg (2): märts–juuli ja august–
veebruar
mitmik – 2 jaotust: üksikvasikas ja mitmik
pgkord – ema poegimiskord (2): esmane, järgnev  
animal – kaalutud looma geneetiline efekt 
sm_reg – sünnimassi regressioonikordaja

Selgituseks tuleks märkida, et hindamismudeli valik 
on hindamise korraldaja otsus: otsest kasvukiirust saame 
hinnata ka ainult ööpäevast juurdekasvu (või näiteks 
võõrutus massi) kasutades, kuid sünnimassi ja aastamassi 
lisamine hindamistunnustena suurendavad hindamistulemuse 
usaldusväärsust ja aretusalast informatsiooni (ühe aretusväärtuse 
asemel saame looma kohta kolm erinevat aretusväärtust). 
Tunnuse väärtust mõjutavate efektide hulk ja valik sõltub kogutud 
jõudluskontrolliandmete struktuurist ja põhjalikkusest. 

Geneetilise hindamise läbiviimiseks tuleb eelnevalt välja 
selgitada geneetilised parameetrid, milleks on tunnuse 
päritavuskoefitsient ja mitme tunnusega mudeli korral nende 
tunnuste vaheline geneetiline korrelatsioon. Iga hinnatava 
aretustunnuse päritavuskoefitsient (tähisega h2) kirjeldab 
pärandatava osa suurust tunnuse väärtuse muutlikkusest. 
Lihtsustatult öeldes, sünnimassi päritavuskoefitsient h2=0.50 
tähendab, et tõu keskmisest 10 kg suurema sünnimassiga 
vasikas on 5 kg võrra raskem oma vanematelt päritud geenide 
tõttu ja ülejäänud 5 kg on põhjustatud keskkonnast (näiteks 
karja pidamise ja söötmise tasemest). Päritavuskoefitsiendid on 
aretustunnuste gruppidel erinevad: looma suuruse ja massiga 
seotud tunnuste päritavuskoefitsient on tavaliselt suurusjärgus 
0.20 kuni 0.60, sigivustunnuste päritavuskoefitsient enamasti 
0.10 väiksem. Seetõttu on looma füüsilise olekuga/suurusega 
seotud aretuseesmärkide saavutamine sihipärase tööga 
ajaliselt palju kiirem kui näiteks sigivusega seotud eesmärkide 
saavutamine. Hindamismudeli aretustunnuste vahelise 
geneetilise korrelatsiooni abil hinnatakse aretusväärtused 
kõikidele tunnustele ka siis, kui mingi tunnuse mõõtmisinfo 
puudub. Ehk äsja võõrutusmassi saanud loomal hinnatakse ka 
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aastamassi aretusväärtus, kuigi tal enesel aastamassi kaalutud 
veel ei ole.

Oluline on märkida, et nii päritavuskoefitsiendid kui ka 
tunnustevaheline geneetiline korrelatsioon sõltuvad hinnatavast 
populatsioonist ja samuti kasutatavast hindamismudelist. 
Mida täpsemini me suudame kirjeldada hinnatavat tunnust 
mõjutavaid efekte meie kohalikku eripära arvestades, seda 
täpsema tulemuse saame.

Tabel 1. Geneetilised parameetrid (päritavus-
koefitsiendid rasvaselt) tunnuse “Otsene kasvukiirus” 
hindamiseks

Sünni-
mass

Kasvu-
kiirus

Aasta-
mass

Loom 0.51 0.32 0.39

0.34 0.74

0.21

Hindamisprotsessi lõppedes saame aretusväärtused 
kõikidele hindamises osalenud loomadele: 
kaaluandmetega loomadele, sugulusmaatriksi 
kaudu nende vanematele, vanavanematele jne kuni 
nende eellasteni, kelle vanemaid me ei tea. Teadmata 
vanematega loomi nimetatakse baasloomadeks ja 
hindamisel on iga looma aretusväärtus suurem või 
väiksem baasloomade keskmisest. Mida ajaliselt 
ulatuslikum andmestik on meil kasutada, seda 
laialivalguvam (ebamäärasem) on baasloomade 
kogum.

Parema arusaamise huvides korrigeeritakse 
kasvukiiruse geneetilise hindamise tulemused 
2005. a sündinud kaalutud loomade keskmise 
aretusväärtuse võrra.  Selle tulemusel on 2005. a 
sündinud kaaluandmetega loomade keskmine 
aretusväärtus võrdne nulliga ja iga hindamises 
aretusväärtuse saanud looma tulemus on parem või 

Tabel 2. Pullide paremusjärjestus ööpäevase juurdekasvu 
aretusväärtuse järgi

Tõug RTR Pulli nimi
Järg-
laste 
arv

Kar-
jade
arv

REL 
(%)

AV 
(g)

LI 98010 FREDI 18 2 89 302

CH 96069 INTO 7 3 52 195

SI 92071 PETTER 26 2 75 185

SI 92069 PURE 48 2 84 182

LI 98206 MAGNUM 6 4 63 169

CH 96019 URBAN 3 2 58 167

CH 96112 CHOICE 7 2 70 156

LI 98131 JANUS 12 2 62 155

SI 92748 NASHVILLE 7 4 65 154

HF 97051 HARVIE 9 3 73 150

SI 92074 GORDON 19 2 69 144

SI 92300 BURNER 7 3 60 143

HF 97016 OKK 47 2 91 142

CH 96016 UNGER 33 2 87 133

BA 93243 HARRIER 8 6 63 129

LI 98069 ERTIGE 12 3 67 124

AB 95071 FANTASTI 88 4 92 120

CH 96018 VERDI 11 2 61 117

CH 96026 CAPITAINE 2 2 60 117

tõttu toimub geneetiline hindamine praegu ühiselt kõikidele 
lihatõugu loomadele ja seetõttu on ka hindamistulemuste 
järjestuses (tabel 2) erinevat tõugu loomad läbisegi. 

Selguse parandamiseks aretusväär tuse kasutamisel 
moodustatakse tunnuse aretusväärtusele lisaks selle tunnuse 
suhteline aretusväärtus SAV.

Geneetilise hindamise tulemus sünnimassile, ööpäevasele 
juurdekasvule ja aastamassile avaldatakse tõu piires suhtelise 

Tabel 3. Tabelis 2 esitatud pullide ööpäevase juurdekasvu suhteline 
aretusväärtus sav200 tõugude kaupa

Tõug RTR Pulli nimi
Järg-
laste 
arv

Kar-
jade 
arv

REL 
(%)

AV 
(g)

SAV 
200

AB 95071 FANTASTI 88 4 92 120 118

CH 96069 INTO 7 3 52 195 124

CH 96019 URBAN 3 2 58 167 120

CH 96112 CHOICE 7 2 70 156 119

CH 96016 UNGER 33 2 87 133 116

CH 96026 CAPITAINE 2 2 60 117 114

CH 96018 VERDI 11 2 61 117 114

HF 97051 HARVIE 9 3 73 150 116

HF 97016 OKK 47 2 91 142 115

LI 98010 FREDI 18 2 89 302 136

LI 98206 MAGNUM 6 4 63 169 119

LI 98131 JANUS 12 2 62 155 117

LI 98069 ERTIGE 12 3 67 124 113

SI 92069 PURE 48 2 84 182 116

SI 92071 PETTER 26 2 75 185 116

SI 92748 NASHVILLE 7 4 65 154 112

SI 92300 BURNER 7 3 60 143 110

SI 92074 GORDON 19 2 69 144 110

BA 93243 HARRIER 8 6 63 129 105

halvem sellest keskmisest. Hinnatavate loomade vähese arvu aretusväärtusena tähisega vastavalt SAV0, SAV200 ja SAV365, 
kus iga tõu iga tunnuse korral aastatel 2005 kuni 2010 sündinud 
loomade suhtelise aretusväärtuse keskmine on 100 punkti ja 
standardhälve on 12 punkti.

Suhtelise aretusväärtuse SAV  kasutamisel teab aretaja, et 
oma tõukarjale aretuslooma valides on 100 punktist suurema 
väärtusega loom aretuslikult parem just tema aretatava 
tõu valitud loomade keskmisest (mitte kõikide tõugude 
üldkeskmisest). SAV moodustatakse nii, et hinnatava 
aretustunnuse mõõtühikule vaatamata (näiteks juurdekasv 
grammides, aastamass kilogrammides, poegimisvahemik 
päevades jne) väljendatakse ta punktides, kusjuures 112 
punktist suurem väärtus on 16,5 protsendil selle tõu hinnatud 
loomadest, 124 punktist suurem väärtus aga ainult 2,5 protsendil 
loomadest.

Lihaveiste geneetilise hindamise eripäraks on paarituspullide 
suurest osatähtsusest tingitud karjade halb omavaheline 
sidusus, mille tõttu on ebaselge, kas karja loomade paremus 
üldkeskmisest on tingitud vanematelt päritud geenidest 
või karja tasemest. Seemenduspullide ja paarituspullide 
kasutamine samaaegselt mitmes erinevas karjas muudab 
nende karjade paarituspullid paremini võrreldavaks ja seega 
hindamistulemused usaldusväärsemaks.



Maakondade jõudluskontrolli spetsialistid
Harjumaa Maire Põhjala Teaduse 2, Saku, 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 II korrus, 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 

Tööjuubilarid

13. veebruaril tähistas 20. tööjuubelit 
väliteenistuse juhataja Aire Pentjärv.

1. aprillil tähistab 35. tööjuubelit 
kl ienditeeninduse vanem Vaike 
Konga ning 20. tööjuubel on Virumaa 
jõudluskontrolli spetsialistil Ludmilla 
Aanil.

24. mail on 15. tööjuubel keskuse 
jõudluskontrolli spetsialist Toomas 
Remmelil.

Eelmise aasta lõpus viisime läbi  küsitluse 
piimaveiste jõudluskontrolli klientide 
seas. Eesmärk oli välja selgitada rahulolu 
nii Jõudlus kontrolli Keskuse (praegu Eesti 
Põllu majandusloomade Jõudluskontrolli 
AS) tööga kui meie pakutavate teenustega, 
saada teada, kes, millal ja milliseid 
teenuseid kasutab ning mida saaksime 
kliendi jaoks paremaks muuta. 

Küsitluse läbiviimiseks kasutasime 
eFormulari keskkonda ja küsitluse link oli 
nähtav laiendatud võimalustega Vissukese 
kasutajatele, kellel on n-ö peakasutaja 
õigused. Täname kõiki, kes vastasid! 
Kuna küsimusi oli palju, siis oli nendele 
vasta mine kindlasti aeganõudev. Täidetud 
küsimustiku saime 73 vastajalt ja vastuseid 
tuli igast maakonnast. Järgmiste küsitluste 
tegemisel vaatame üle nii küsimustiku 
mahu, vastamise aja kui selle, kuidas 
suunata küsimustik neile, kes tegelevad 
igapäevaselt jõudlus kontrolliga.

Üldist teeninduse taset ja küsimustele 
vastuste/probleemidele lahenduse 
saamist hinnati kõrgelt. Erinevatele 
üksustele antud hinde keskmine jäi 
4,43 ja 4,57 vahele (5-pallisel skaalal). 
Tulemuste kättesaamise kiiruse keskmine 
hinne oli 4,51. Andmetest peeti kõige 
usaldusväärsemaks põlvnemisandmeid 
(4,50), järgnesid toodanguandmed (4,23) ja 
piimaproovide analüüsitulemused (4,15). 
Piimatööstuste võetud proovide tulemuste 
kättesaamise kiirust hinnati hindega 4,20 
ja mugavust 4,30. 

Palju küsimusi esitasime interneti-
rakenduse Vissuke kohta. Vissukeses 
oleva info vajalikkus sai kõrge hinde  
4,67, kasutamise mugavust annaks 
kindlasti parandada (hinne 4,40). 
Kõige enam leiavad Vissukese puhul 
kasutust sündmuste registreerimine ja 
jõudluskontrolli raportid. Populaarne on 
ka koondaruanne. Veterinaaria mooduli 
pidevaid kasutajaid oli vastajate seas vähe, 

harvem kasutatakse ka paaride valikut. 
Vissukese alaosadest peetakse oluliseks 

erinevaid asju. Kindlasti sõltub vastus 
sellest, millised ülesanded on vastajal 
konkreetses farmis. Välja toodi udara 
tervist kajastavad erinevad väljundid, 
samuti söötmise ja sigimisega seonduv. 
Vissukese täienduste/muudatuste osas 
saime mitmeid ettepanekuid. Mõned asjad 
on Vissukeses ka praegu olemas, kuid 
kuna programm on mahukas, siis on neid 
raske leida. Käsitleme neid edaspidi nii 
infolehtedes kui infopäevadel.

Vissukese peamine kasutaja on 
jõudlusandmete koguja. Rõõm oli tõdeda, 
et paljudes farmides kasutab Vissukest 
või sealt saadavat infot ka ettevõtte juht 
või omanik.

Mastiit 16 teenust tellivad paljud 
vastajad aeg-ajalt või harva. Samuti oli 
neid vastajaid, kes saadavad Mastiit 16 
proove regulaarselt või vastupidi – ei 
kasuta teenust üldse. Peamine teenuse 
vähese või mittekasutamise põhjus on 
kõrge hind. Mitmed vastajad viivad 
piimaproovid teistesse laboritesse 
või määravad mastiiditekitajaid ise. 
Mastiiditekitajatest pööratakse kõige enam 
tähelepanu Staph. aureuse esinemisele 
piimas. Olulised on ka Str. agalactiae, 
E. coli ja Str. uberis. Samuti peetakse 
tähtsaks infot penitsilliiniresistentsuse 
esinemise kohta. 

Kuna korraldame igal aastal piir-
kondlikke infopäevi ning anname välja 
infolehti, oli meie jaoks oluline teada 
saada, kas neid vajatakse ja kui vajatakse, 
siis millest peaks rääkima-kirjutama. Nii 
infolehti kui infopäevi peetakse vastajate 
seas oluliseks. Saime mitmeid ideid, 
milliseid teemasid edaspidi käsitleda. 

Küsisime ka, milliste tegevuste puhul 
jõudluskontrollist saadavat informatsiooni 
kasutatakse. Selgus, et info on vajalik 
paljude otsuste tegemisel ja tegevuste 
plaanimisel – söötmine, praakimine, 

Kliendiküsitluse kokkuvõte

F. R. Kreutzwaldi 48a, 50094 Tartu

Piimaveiste jõudluskontroll 738 7738

Sigade jõudluskontroll 738 7765

Kõrvamärkide müük 738 7762

Raamatupidamine 738 7704

Geneetiline hindamine 738 7731

Labor 738 7726

Piimameetrite testimine 738 7722

Eesti Põllumajandusloomade 
Jõudluskontrolli AS

udaratervise jälgimine, grupeerimine, 
loomade valik, aretustöö, karja tervise ja 
üldise olukorra hindamine jne 

Küsimusele, milliseid näitajaid võiks 
veel piimaproovidest määrata, saime 
üsna vähe vastuseid, sest juba praegu 
saab piimaproovist palju infot lehma 
kohta. Siiski märkisid mitmed vastajad 
ära, et võiksime määrata ka tiinust. Neid 
loomapidajaid saame varsti rõõmustada, 
sest praegu käivad ettevalmistustööd 
teenuse peatseks rakendamiseks.

Täname veel kord kõiki vastajaid! 
Soove, märkusi ja ettepanekuid võib 
kindlasti teha ka küsitlustevahelisel ajal. 
Selleks saab kasutada Vissukeses olevat 
foorumit, e-posti või suhelda maakonna 
või keskuse töötajatega.

Aire Pentjärv
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