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Hea klient!

Jõudluskontrolli kokkuvõtted eelmise
aasta kohta on tänaseks tehtud ja ka
juba erinevates väljaannetes ilmunud.
Kindlasti olete kõik leidnud oma
tulemustest numbreid, mis teile eriti
rõõmu valmistavad ning loodetavasti on
eelmiste aastatega võrreldes muret
tekitavaid tulemusi vähem.

 Piimatootjad võivad olla õnnelikud
rekordilise 6055 kg aastatoodangu üle
ning vaadates juba 2005. aasta esimeste
kuude tulemusi, siis on lootus ka sellel
aastal rekordiline eesti keskmine
piimatoodang saada.

Kuid ilusate tulemuste juures ei tohi
unustada, kui oluline on korrektne
andmete esitamine. Jõudluskontrolli
Keskus teeb omalt poolt kõik, et andmed
oleksid korrektsed ja Teil andmetest
kasu oleks, kuid kogu informatsiooni
usaldusväärsus sõltub ikkagi Teie poolt
esitatud andmete täpsusest. Teatud
uhkusega võime tunnistada, et andmed
on muutunud aja jooksul järjest
täpsemaks ning jõudluskontroll, kui
otsuseid toetav süsteem, on tänase sea-
ja veisekasvataja jaoks olulisemaks
muutunud. Loomulikult on andmete
täpse esitamise  juures oluline tegur
andmete esitamise lihtsus ja mugavus,
mida Jõudluskontrolli Keskus on
parandada püüdnud.

Ilusat kevadet soovides!
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Esimene Possu koolitus

Uudised

18. märtsil toimus Jõudluskontrolli
Keskuse arvutiklassis sigade jõudlus-
andmete kogumise programmi Possu
esimene koolitus. Koolitusel osalesid
esimeste klientidena Jampo Seakasvatuse
OÜ, AS Tamme Kuivatid Tartumaalt, OÜ
Markilo, AS Pandivere SF Lääne-
Virumaalt, Külmsoo talu ja  Haameri talu
Põlvamaalt. Järgmisele kuuele kliendile on
plaanis koolitus läbi viia aprilli keskel.

JKK korraldab Maamessi toimumise ajal
lahtiste uste päevad. Olete oodatud
umbes tunniajasele ringkäigule JKK
analüüside laborisse ja andmetöötluse
osakonda. Saate ülevaate, mida tehakse
Teie poolt JKKsse saadetud piima-
proovidega ning kuidas jõuavad proovide
vastused Teieni tagasi. Samuti tutvusta-
takse meie andmebaase ning räägitakse
Teie poolt esitatud andmete töötlemisest.

Ringkäigud toimuvad 21. ja 22. aprillil
kell 11.00 ja 14.00. Palume koguneda
Jõudluskontrolli Keskuse (Kreutzwaldi
48A, Tartu) infolaua juurde.

JKK lahtiste uste päevad

Täiendused Piimaveiste
jõudluskontrolli metoodikas

2005. aasta esimeses kvartalis on tehtud
Piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimise
metoodikasse mitmeid täiendusi ja
parandusi. Muudetud on punkte 5, 6 ja 8.
Täiendatud metoodika on nähtav JKK
kodulehel www.jkkeskus.ee.

Uuendused
Seoses 1. märtsil 2005 toimunud JKK

andmebaasi üleminekuga vanalt serverilt
uuele, on vajalik tasulise internetiteenuse
VISSU kasutajatel installeerida oma
arvutisse uuem Oracle Jinitiator tarkvara
versioon. Kiirema internetiühenduse
korral on seda võimalik JKK kodulehelt

Vissu ja Vissuke lingi alt automaatselt oma
arvutisse tõmmata. Aeglasema ühenduse
korral on Oracle Jinitiatorit võimalik
installeerida vastava tarkvaraga CD-lt,
mille saate kasutamiseks oma maakonna
JKK zootehnik-peaspetsialistilt.

Sigade jõudluskontrolli kokkuvõtete
tegemisel kasutati 54 karja ja 16 935 sea
andmeid. Jõudluskontrollis olevate
sigade arv suurenes 919 sea võrra. Kokku
sündis emise pesakonnas 11,5, elusalt
10,7 põrsast. Tõugude lõikes olid viljaka-
mad ristandemised (LxY–11,0,YxL–11,2).
Suurimad pesakonnad olid Haameri talus
Põlvamaal, kus pesakonnas sündis kokku
13,1 põrsast. Aastaemise kohta sündis
Eesti keskmisena elusaid põrsaid 22,8,
võõrutati 19,7. Parimad farmid nimetatud
näitajate osas olid Ermo Sepa talu
Järvamaalt ja OÜ Pihlaka Farm Harjumaalt.
Imetamisperioodi pikkuseks oli 32,9
päeva. Imikpõrsaste hukkumise protsent
oli 13,2. Paranenud on emiste tiinestuvus
– keskmine poegimiste protsent oli 74,4.
Kunstlikult seemendatud emiste osa-
tähtsus oli 33%. Kõige intensiivsemalt
kasutasid kunstlikku seemendust OÜ
Pihlaka Farm ja OÜ Markilo (Lääne-
Virumaa), seemendades kunstlikult
vastavalt 87 ja 85% emistest. ETSAÜ
konsulentide poolt testitud sigade
keskmine ööpäevane juurdekasv sünnist
100 kg elusmassi saavutamiseni oli
569,1g, keskmine pekipaksus 10,0 mm ja
seljalihase läbimõõt 56,5 mm.

Piimaveiste jõudluskontrollis saavutati
rekordiline tulemus: 2004. aastal saadi
aastalehma kohta 6055 kg piima.
Keskmine piimatoodang eesti punast
tõugu lehmadel oli 5498 kg, eesti holsteini
tõugu lehmadel 6269 kg ning eesti
maatõugu lehmadel 4239 kg. 1. jaanuaril
2005 oli jõudluskontrollis 100 991 lehma,
karjas keskmiselt 40,9 lehma. 2004. aastal
ületasid kolm karja 10 000 kg piima-
toodangu piiri. Lea Puuri Õunapuu talus
saadi aastalehma kohta Eesti karjade läbi
aegade suurim piimatoodang 10 736 kg.
Parimad karjad piima rasva- ja valgu-
toodangu järgi olid:
3-7 lehma: Enno Kõrtsini, Raplamaa;
8-20 lehma: Sirje Alt, Lääne-Virumaa;
21-50 lehma: Lea Puur, Viljandimaa;
50-100 lehma: OÜ Põlula KF, Lääne-
Virumaa;
Üle 100 lehma: Põlva Agro OÜ,
Põlvamaa.

2004 aastakokkuvõtted



Pariisis toimus 2 - 3. märtsil 2005 Euroopa Limusiini Ühenduse
– EUROLIM – aastakoosolek, millest seekord olid osa võtma
palutud ka Euroopa Liiduga 1. mail 2004 liitunud maad ja teisedki
eelnevalt ühendusse astunud, kuid mitte veel EUROLIMiga
ühinenud maad. Eestit esindasid Tõnu Põlluäär Eesti
Tõuloomakasvatajate Ühistust (ETKÜ) ja Jaanus Vessart
Karitsu Rantðost, kellel on ligi 100 pealine limusiini tõugu kari,
mis on ühtlasi selle tõu suurim kari Eestis.

EUROLIM on 11 liikmemaast koosnev ühendus. Ühenduse
eesmärgid on:

- teha oma liikmetele lihtsamaks EL direktiivide täideviimine
lihaveisekasvatajate sektorist vaadatuna;

- arendada mõttevahetusi liikmesmaade vahel ja vastutada
limusiini tõu tõuraamatu pidamise eest erinevates EL
maades;

-  edasine geneetiline parandamine tõu piires ja
selektsiooni-meetodite ühtlustamine;

-  limusiini tõu reklaamimine.
2. märts oli koosolekute päev. Hommikul kohtusime EUROLIMi

juhataja Mr. Pantaleoni, prantsuse limusiini tõu tõuraamatu
juhataja Mr. Roux ja EUROLIMi sekretäri ja Prantsuse
tõuraamatu sekretäri Mr. Stamane‘ga. Koosolekust võtsid osa
ka kohale tulnud Tðehhi Vabariigi kolm oma ala spetsialisti.
Samuti ootasime Poola delegatsiooni, kuid nad ei jõudnud
hommikusele sessioonile ja liitusid meiega hiljem.
Kokkusaamisel tutvustati meile EUROLIMi ja Prantsuse
tõuraamatu organisatsiooni, andsime ülevaate ka Eesti
lihaveisekasvatusest, sealhulgas limusiini tõu arengutest.

Pärastlõunase sessiooni ajaks kogunesid ülejäänud
liikmesmaad: Belgia, Iirimaa, Luxemburg, Prantsusmaa, Itaalia,
Suurbritannia, Taani ja Portugal. Puudujateks jäid seekord
Hispaania, Holland ja Saksamaa. Töö toimus kahes keeles –
inglise ja prantsuse. Alustuseks tutvustati meid teistele
liikmesmaadele. Seejärel andsid uued tulijad endast väikese
ülevaate – aretusorganisatsioonist ja lihaveisekasvatusest.
Lühitutvustuse järel asuti tõsisemale tööle ja esimeseks
ülesandeks oli valida endi seast uued funktsionärid, kes peavad
juhtima EUROLIMi tööd järgneva aasta vältel. Kuid kuna
liikmeid on vähe ja senised juhid on oma tööga hästi hakkama
saanud, siis otsustati jätta juhtkoosseis muutmata. Vaadati üle
eelarve, liikmemaksude laekumised ja vaagiti teemaga
seonduvaid küsimusi. Päeva põhipunkt oli EUROLIMi seaduse
muudatuste läbivaatamine, arutamine ja ettepanekute tegemine.
See on ühisuse põhidokument, kus on ära toodud reeglid, mida
kõik liikmesmaad peavad järgima. Olgu öeldud, et liikmeteks on
maad, kus aretatakse limusiini tõugu, mille eesmärk on saavutada
100% prantsuse limusiin. Selles suunas tööd tehakse ja
tõuraamatusse märkimine, võrreldes meie just alustatud
euroreeglitele vastava tõuraamatu pidamisega, on väga kõrgel
tasemel ja vajab läbitöötamiseks osalejatelt veel aega. Kuid võeti
vastu otsus, mille kohaselt alates 1. jaanuarist 2008 peavad
liikmesmaad järgima just kehtestatud reegleid. Teemaks oli ka
DNA järgi identifitseerimine, mis paljudes maades on täiesti
tavaline ja miinimum, mida tehakse, on aretuspullide DNA järgi
identifitseerimine. Luxemburgi kogemus oli aga hoopis üllatav:

nad koguvad iga looma DNA ja säilitavad proovid, mida
vajadusel analüüsitakse.

Meile, kui asjast huvitatutele, pandi südamele, et kui tahame
abi ja nõu saada, et me siis kindlasti küsiks ükskõik milliselt
EUROLIMi liikmelt. Selline soe vastuvõtt pani hetkeks küll
üllatama, kuid tõsiselt järele mõeldes on meil üks ülesanne:
aretada tõugu, mis on alguse saanud just Prantsusmaalt.

Teisel päeval toimus suurepärane limusiini tõu show.
Tegelikult oligi üritus Rahvusvahelise Pariisi Põllumajandus-
näituse raames. Näitus ise oli mitmetes messihallides ja võimalus
oli tutvuda kõigega, mis põllumajandust hõlmas. Kõikidel
päevadel olid messihallid puupüsti külastajaid täis. Limusiini
tõu show jättis väga hea mulje. Esitleti suuri pulle, lehmikuid
(nii tiineid kui mittetiineid), ammlehmi vasikatega. Igal
esitlusgrupil olid vanusekategooriad. Korraldajate poolt oli nii
seatud, et iga grupi esimest autasustas üks EUROLIMi
liikmesmaa koos Prantsusmaa esindajaga. Märkimisväärne ja
üllatav meile oli see, et esimest gruppi paluti autasustama Jaanus
Vessart.

Prantsuse limusiin on tüübilt võimas, pika kere ja kõrge jalaga,
väga tugeva ja hea lihastusega tõug. Kindlasti seisab meie
tõuaretusstrateegias ees aeg, kus peame mõtlema ühtse suuna
võtmist eraldi lihatõugudes. Olen siinjuures kindlalt veendunud,
et prantsuse suund limusiini tõule sobib ideaalselt.

Kokkuvõttes oli väga hariv reis. Sai tuttavaks eri maade
limusiini tõu arengute ja aretajatega. Samas panime kindlasti
maha märgi, et ka Eesti on üks maa, kus limusiini tõuga tege-
letakse, et tõug on populaarne ja ehk saab ta veelgi populaar-
semaks.

Tõnu Põlluäär
ETKÜ tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja

23. veebruaril 2005 külastas huviliste grupp ETKÜst ja JKKst
Läti Põllumajandusministeeriumi ja Läti Lihaveiste
Aretusühistut, et tutvuda lihaveiste jõudluskontrolli ja –
aretussüsteemidega Lätis. Põhjuseks, miks külastati just Lätit,
oli see, et lihaveiste jõudluskontroll Eestis on toiminud juba
mõnda aega, aga ei ole olnud aktiivset edasiminekut.
Lihaveisekasvatajate Seltsi arvates peaks ka lihaveiste
jõudluskontrolliga tegelema ETKÜ, kuna nii oleks farmeril
lihtsam suhelda. Samas oli meil info, et Lätis on kasutusel
taanlaste süsteeme ja programme, mis ka Eestisse sobiksid. Lätis
on enamlevinud šarolee tõug, veel kasvatatakse Hf, Ab, Li, Hc
ja Ca tõuge. Üldse on 582 karjas 20 000 lihaveist, kellest 2700 on
ammlehmad.

Saime ülevaate andmetöötlusosakonna (andmete töötlemine
on riigi rahastada) ja lihaveiste aretusühistu tööst. Veendusime,
et Eestis on momendil küllaltki hästi arenenud süsteemid, mida
koostöös loomaomanikega peaks rohkem tööle rakendama.
Positiivne, mida ka meil kasutada võiks, on lihaveiste
jõudluskontrolli ettetrükk loomaomanikule. Selle peab
loomaomanik tagastama kord kvartalis ja nii saavad kõik
vajalikud andmed õigeaegselt registreeritud. Aretusühistus
saime ülevaate lihaveiste tõugudest ja nende aretusest Lätis.
Läti kasutab küll Taanis olevaid süsteeme, aga need on

Eesti esindajad Euroopa Limusiini
Ühenduse EUROLIM aastakoosolekul

Lihaveiste asjus Lätis

Reisimuljeid



8. märtsil toimus lihaveisekasvatajatele Valga Lihatööstuses
veiserümpade klassifitseerimise alane teabepäev.

Teabepäeva viis läbi Veterinaar- ja Toiduameti turundus-
toetuste järelvalve büroo peaspetsialist Aivar Alt.

Lihaveisekasvatajatele anti ülevaade veiserümpade
kvaliteediklasside määramise süsteemist Eestis. Põgusalt
tutvustati:

- valdkonda reguleerivaid õigusakte;
- SEUROP süsteemi eeliseid;
- SEUROP süsteemi kasutamist Eesti lihatööstustes;
- tapajärgset rümbakorrastust;
- rümpade kaalumise, lihakuse ja rasvasuse määramise,
veiserümpade klassifitseerimise alase järelvalve
korraldust;

- klassifitseerimisandmete edastamise järelvalvet;
- hinnainfo arvutamise ja edastamise kontrolli.

Pärastlõuna veetsime tapamajas, kus tutvusime veiserümpade
algtöötlemise ja rümbakorrastusega tapaliinil. Seejärel suundu-
sime säilituslattu, kus püüdsime praktiliselt sooritada klassifit-
seerimisülesandeid. Kahjuks olid säilituslaos valdavalt O- ja P-
kategooriasse kuuluvad veised.

Päeva jooksul kerkisid üles kaks küsimust:
1. Kuidas saaks loomaomanik kiiresti teavet oma looma

klassifitseerimistulemuste kohta, et tekkinud kahtluse korral
tulemust vaidlustada?

2. Kas on võimalik saada tapaandmeid lihaveiste jõudlus-
kontrolli tarbeks?

SEUROP süsteemi kasutatakse Eesti kolmes lihatööstuses -
need on Valga, Rakvere ja Saaremaa. Tööstustes töötab kokku
seitse tunnustatud klassifitseerijat ja nende töö järelvalvet
teostab Aivar Alt.

Teabepäev oli õpetlik, kuid kahjuks sai sellest osa väike rühm
huvilisi, kuna tööstuses suure grupiga liikumine on raskendatud.

Reet Toi
ETKÜ lihaveiste aretusspetsialist

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistul on saanud toredaks
traditsiooniks farmerite õppereiside korraldamine. 2004. aasta
veebruaris toimus Belgia külastus eesmärgiga tutvuda sealsete
veisekasvatajate tegemistega ja käia ära Agribex 2004 näitusel,
mille raames toimus ka Euroopa holsteini näitus-konkurss.

Teekond algas 9. veebruari tuisusel õhtupoolikul Tallinna
sadamast, kust suundusime Rootsi. Järgneva päeva veetsime
bussis, sõites läbi Rootsi ja Taani.

11. veebruari keskpäeval põikasime sisse Hollandisse, sest
meie grupp oli palutud Alta ekspordijuhi Coen van Rosmeuleni
poolt firma tegevust tutvustavale koosolekule ning Koeponi
holsteini farmi ja selle tuumikkarja vaatama. Pärast õdusat
õhtusööki asusime teele, et jõuda Brüsselisse, kus meid ootas
Olivier Bronfort, kes oli meie jaoks kokku leppinud farmide
külastused.

12. veebruar oli pühendatud lihaveistele. Meid viidi kõigepealt
belgia sinise tõu seemendusjaama Cineys. Seal tehti meile
tutvustus ja propageeriti holsteini ristamist belgia sinisega. Läbi
aia õnnestus näha ka lihamägesid meenutavaid seemendusjaama
pulle. Pärast lõunat tutvusime Hamois Beguin Limousine farmiga.
Väsimatute ilmaränduritena suundusime pärast veel Brüggesse,
mida on nimetatud ka teiseks Veneetsiaks, mis oleks justkui
keskajast välja astunud, ja tegime hilisõhtuse jalutuskäigu.

13 ja reede meid ei heidutanud. Hommikul asusime teele
Bastogne poole, et ära käia Son belgia sinise farmis. Nii mõnelegi
oli üllatuseks puhtatõulise belgia sinise lehma poegimine
keisrilõike abil ja kõhuarmide nägemine. Toredaks vahelduseks
oli Bois St.Jeanis asuva Dofschmitti piisonifarmis käimine, seda
enam, et meid lausa eesti keeles tervitati. Meeldejääv oli ka nn
traktorkaarikuga ringi sõitmine ja loomade vaatamine. Pärast
lõõgastavat kohvi võtsime ette teekonna Ponthieri holsteini farmi
Sprimontis. Terve päeva oli meiega kaasas ka Brüsselis töötav
Indrek Treufeldt koos oma operaatoriga, kes aitasid Mati
Kirotaril saada pilti Maahommiku saadetesse.

Loodan, et see farmituur sisendas Eestimaa loomapidajatesse
usku, et oleme võimelised konkureerima Euroopas ja nii mõneski
asjas teeme teistele silmad ette. Jõudu, jaksu ja vastupidavust
teile kõigile!

Imetletav oli see, et kõik leidsid veel endas jõudu minna
vaatama öist Brüsseli vanalinna ja mitmed proovisid sealsetes
kalarestoranides pakutavaid roogi.

14. veebruari veetsime Agribexil. Tahaks loota, et igaüks leidis
sealt endale meelepärast vaadata, kas siis masinaid,
lüpsiseadmeid, erinevaid loomi või holsteini tõugu lehmade
konkurssi, kus 2004. aastal võidutses Iirimaa.

Õhtul alustasime pikka teekonda kodu poole, mis tähendas
poolteist pikka päeva bussis, aga kui senine põllumajandus-
poliitika meid maha pole võtnud, siis selle elasime ka üle.

17. veebruari hommikul astusime Eestimaa pinnale, väsinud,
aga täis energiat asuda igapäevatoimetuste kallale.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nimel suur tänu kõigile
osalejatele, kes innukalt kaasa lõid ja selle reisi meeldejäävaks
tegid.

Edu teile kõigis ettevõtmistes!

Reet Toi

Lihaveisekasvatajad õppepäeval Valga
Lihatööstuses

Farmerite õppereis Brüsselissekohandatud Läti vajadustele. Toimub lineaarne hindamine, kuid
kuna loomi on vähe, ei ole neil lihaveiste geneetiline hindamine
rakendunud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Läti riik toetab palju põllu-
majandust, sealhulgas lihaveisekasvatuse arengut. Jõudlus-
kontrollialused karjad on jaotatud kolme gruppi ja igal grupil on
oma rahastamisskeem. Kaks esimest gruppi on erinevate
aretustasemetega aretuskarjad. Palju asju on projektipõhised,
millega peavad rahataotlejad põhjendama, miks on vaja raha
just selle projekti täitmiseks. Erinevalt Eestist, lähevad riigi
toetused otse farmeritele. Samas oli hea kogemus võrrelda kahe
naabermaa tegemisi-toimetusi lihaveiste osas ja tõdeda, et
arenguruumi on mõlemal.

Tõnu Põlluäär



Tööjuubelid
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Maakondade zootehnikud

JKK 2004. aasta arvudes

Kalender

·  teostati 220 järelkontroll-lüpsi, millest
145 olid esmakordsed ning 75 teist-
kordsed.
·  anti välja 519 jõudlusandmete koguja

tunnistust.
·  korraldati 23 infopäeva klientidele
·  piimaveiste jõudluskontrolli alustati

121 korral ja lõpetati 372 korral, sigade
jõudluskontrolli alustati 2 korral ja
lõpetati 3 korral.
·  piimaproovide laborisse jõudmisest

kuni vastuste postitamiseni kulus 2004.
aastal keskmiselt 2 päeva.
·  JKK piimalaboris analüüsiti 2004.

aastal 1,15 miljonit piimaproovi, mis on
96 tuhat piimaproovi kuus. Liitritesse
ümberarvutatuna on see ca 3800 liitrit
kuus.
·  2004. aastal müüdi 104 268 veiste,

27 360 lamba, 7822 sigade, 756 kitsede
kõrvamärki ning 21 419 veiste asendus-
kõrvamärki.
·  JKK piimaproovide kogumise autod

läbivad iga kuu 361 piimaproovi
kogumise punkti. Piimaringide pikkus
kokku on 13 440 kilomeetrit.
·  JKK andmebaasis oli 31.12.2004

seisuga 125 788 sea, 2 217 296 veise ja
544 kitse andmed.
·  JKKs töötas 31.12.2004 seisuga 68

töötajat, kelle keskmine tööstaaþ oli 14
aastat.

Tulenevalt ELi nõudest hävitada või
ümber töödelda Eestis liiga suur
suhkrutagavara on ühe reaalsema
kasutamisvõimalusena välja pakutud
suhkru ümbertöötlemist mesilaste
söödaks. Et arvestust lihtsustada ja
jälgida mesilaste söödakasutust, alustab
JKK alates 1. aprillist mesilaste
märgistamist elektrooniliste mikrokiipide
ja visuaalsete märgistega.

Kiibile on kantud info mesilase nime,
vanuse ja taru numbriga. Mikrokiip viiakse
mesilasele spetsiaalse süstlaga kukla
piirkonda kitiinkesta alla ja seda on
võimalik lugeda spetsiaalse kiibilugejaga.
Samuti sobivad mesilaste mikrokiipide
lugemiseks ka teiste loomaliikide juures
kasutatavad kiibilugejad. Kuna mikrokiibi
lugemiseks tuleb lugeja asetada kiibist 10-
20 cm kaugusele, vajab see toiming nii
vilumust kui kiiret kätt. JKK alustab 1.
aprillist ka kiibilugeja kasutamise kursusi.
Registreerida saab telefonil 738 7738.

Et aga mesilased oleksid ka visuaalselt
identifitseeritavad, võetakse paralleelselt
kasutusele ka spetsiaalsed märgised,
millele on kantud mesilase nimi ja taru
number.

Et märgised oleksid ka eemalt loetavad,
on nad valmistatud mõõdus 2,3 x 1,4 cm.

Kuna nii suurt märgist ei ole mesilane
võimeline kandma, kinnitatakse igale
märgistatud mesilasele niidiga tiibade
vahele heeliumiga täidetud balloon, mis
aitab mesilasel õhus püsida.

Edukat märgistamist!

Mesilaste märgistamine

01.04.2005 Ludmilla Aan - 10
01.04.2005 Vaike Konga - 25
01.05.2005 Eduard Punga - 30
24.05.2005 Toomas Remmel - 5
05.06.2005 Eve Rämmar - 5

Aprill - ilmub Eesti jõudluskontrolli aastaraamat 2005
21-23. aprill - Maamess 2005 Tartu Näituste messikeskuses
10. mai - lüpsikarja aretusväärtuste järjekordse hindamise tulemuste avaldamine
koos Interbulli hindamistulemustega JKK kodulehel
15. juuni - Saarte Viss Upal
21. juuni - EPK Viss Ülenurmel
7. september - EHF Viss Luigel

Harjumaa Maire Põhjala Västriku 2b; Tallinn tel 655 7250 gsm 516 7886 K 9.00-16.00 

Hiiumaa Ly Kogermann Mäe 2; Käina tel 463 1147 gsm 516 7815 E 9.00-14.00 

Ida-Virumaa Anna Muttik Rakvere 27; Jõhvi gsm 511 9264 T 10.00-15.00

Jõgevamaa Urmas Raide Ravila 10; Jõgeva tel 776 0048 gsm 511 6875 E 9.00-15.00 

Järvamaa Anne Rosenberg Prääma küla; Paide vald tel 385 0286 gsm 510 3312 E 9.30-12.00; K 9.30-15.00 

Lääne-Virumaa Ludmilla Aan Neffi 2; Rakvere tel 322 7018 gsm 516 7816 E 9.00-14.00 

Läänemaa Saima Toom Posti 30; Haapsalu tel 473 3007 gsm 516 7872 E 9.00-16.00 

Põlvamaa Evi Prins Puuri tee 1; Põlva tel 799 3007 gsm 520 6231 K 10.00-13.00 

Pärnumaa Malle Unt Haapsalu mnt. 86; Pärnu tel 443 3120 gsm 516 7878 E 10.00-14.00 

Raplamaa Elle Meister Kuusiku tee 6; Rapla tel 485 5673 gsm 516 7868 E 10.00-15.00 

Saaremaa Aarne Põlluäär Kohtu 10; Kuressaare tel 453 1352 gsm 517 4320 K 14.00-17.00; R 9.00-14.00

Tartumaa Urmas Raide Kreutzwaldi 48A-215; Tartu tel 738 7739 gsm 511 6875 1. ja 3. T 8.00-15.00 

Valgamaa Evi Prins Lai 19; Valga tel 764 2995 gsm 520 6231 2. ja 4. E 10.00-13.00 

Viljandimaa Aini Maalmeister Vabaduse plats 4; Viljandi tel 433 3713 gsm 524 0147 T 9.00-14.00 

Võrumaa Evi Prins Liiva 11; Võru tel 782 1253 gsm 520 6231 R 10.00-13.00 

Piimaveiste ja kitsede 

jõudluskontrollialane 

nõustamine

738 7738

Sigade jõudluskontrollialane 

nõustamine
738 7765

Kõrvamärkide müük 738 7762

Järvamaa klienditeenindaja 738 7751

Harju-, Hiiu-, Ida-Viru-, 

Jõgeva-, Valga-, Võrumaa 

klienditeenindaja

738 7752

Lääne-, Põlva-, Rapla-, Tartu- 

ja Viljandimaa 

klienditeenindaja

738 7753

Lääne-Viru-, Pärnu-, 

Saaremaa klienditeenindaja
738 7754

Põlvnemisandmed (veised) 738 7756

Geneetiline hindamine 738 7731

Geneetiline hindamine (sead) 738 7735

Raamatupidamine 738 7700

Kreutzwaldi 46, 50094 Tartu

Tel. 738 7726

Fax 738 7724

Piimameetrite testimine 738 7722

Piimaproovide vastuvõtt 738 7721

Piimaringid 738 7726


