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LIHAVEISEKASVATAJALE

Uudised

Kaivo Ilves 
Jõudluskontrolli Keskuse direktor     

Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond: 

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Eesti Tõusigade Aretusühistul (ETSAÜ) 
on traditsioon tunnustada seakasvatuse 
valdkonnas tegutsevaid tublisid inimesi 
ja edukaid ettevõtteid. 2009. aastal 
otsustati välja anda tiitel “Aasta Tegu 
seakasvatuses”. Komisjon arutles viie 
tunnustust vääriva teo vahel ja otsustas 
tiitli anda Possu programmile, mis on 
valminud Jõudluskontrolli Keskuses. 
Possu programm annab farmi omanikele 
ja aretusspetsialistidele põhjaliku 
ülevaate seakasvatuse efektiivsusest 
ja aretustulemustest, programmil on 
oluline roll ETSAÜ aretusprogrammi 
“Marmorliha” elluviimisel. Programmi 
edukuse tagab hea koostöö seafarmide 
omanike, Eesti Tõusigade Aretusühistu 
ja Jõudluskontrolli Keskuse vahel. 
Tunnustusega kaasneva meene, Aare 
Freimanni tehtud istuva sea kuju, andsid 
Jõudluskontrolli Keskuse esindajale üle 
ETSAÜ nõukogu esimees Aare Mölder 
ja juhatuse esimees Raivo Laanemaa 
aastalõpu pidulikul üritusel 4. detsembril 
Roosna-Alliku mõisas. 

Aasta Tegu seakasvatuses

Rahvusvaheline Jõudluskontrolli Komitee 
(ICAR) hindas Eesti jõudluskontrolli 
süsteemi kvaliteeti. Eelmise aasta novembri 
lõpust on Jõudluskontrolli Keskusel õigus 
kasutada kvaliteedimärki ICAR Certificate 
of Quality (ICARi kvaliteedisertifikaat). 

Piimaveiste jõudluskontroll 
vastab rahvusvahelistele 
nõuetele

ICAR Certificate of Quality antakse 
jõudluskontrolli valdkonnale või 
valdkonna mingile osale. Jõudluskontrolli 
Keskus taotles kvaliteedimärki piimaveiste 
jõudluskontrollile tervikuna (märgistamine, 
jõudlusandmete kogumine,  piimaproovide 
analüüsimine, toodangu arvutamine ning 
geneetiline hindamine). 
Seekordsed audiitorid olid Eestile 
2006. aasta ICAR Special Stamp’i 
taotlemisest juba tuttavad Andrea 
Rosati ja Frank Armitage. Mõlemad 
audiitorid on jõudluskontrolli alal suurte 
kogemustega ning ka rahvusvaheliselt 
väga tunnustatud spetsialistid. Andrea 
Rosati töötab Roomas ICARi ja EAAPi 
(Euroopa loomakasvatusteadlasi 
ühendav organisatsioon) tegevjuhina. 
Frank Armitage töötab ICARi tehnilise 
konsultandina, kuid oli 2008. aastani 
ICARi asepresident.

Audiitorid tõid Eesti tugevustena:
◦ koostöö aretusorganisatsioonidega ja 

Maaülikooli geneetika laboratooriumiga 
põlvnemisandmete osas,
◦ JAK-de atesteerimissüsteem,
◦ järelkontroll-lüpside valimi moodus-

tamise põhimõtted,
◦ piimalabori enesekontrollisüsteem,
◦ infotehnoloogia võimaluste kasutamine 

(Vissuke ja andmevahetussüsteemid),

◦ Interbulli saadetavate andmete 
kvaliteet.

Lisateenustest märgiti Jõudluskontrolli 
Keskuse 2008. aastast pakutavat trükist 
“Koondaruanne”.

Oluline on ka fakt, et JKK hindamisel ei 
toodud esile ühtegi puudust. Välja pakuti 
mõned ideed, mida soovitatakse tulevikus 
arendada. Terviseandmete kogumine 
on tänaseks juba sisuliselt lahendatud 
veterinaaria rakenduse valmimisega 
Vissukeses. Teisi ettepanekuid on 
Jõudluskontrolli Keskuses varasemalt 
hinnatud ning arutletud koostöös Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistuga.

Jõudluskontrolli Keskus võib ICARi 
kvaliteedimärki kasutada aastani 2012, 
misjärel tuleb esitada uus taotlus ning 
valmistuda audiitori(te) külastuseks.

Ametlik ICAR Certificate of Quality 
üleandmine leiab aset 2. juunil Riias 
toimuval ICARi üldkogul. 

Möödunud aasta viimased kuud tõid 
Jõudluskontrolli Keskusele meeldivaid 
uudiseid. Kiituseks tehtud töö eest oli 
ICARi kvaliteedimärgi kasutusõiguse 
saamine ja ka Eesti Tõusigade Aretusühistu 
tunnustus Possu eest. Lisaks tunnustusele 
saime positiivsed vastused käesoleva aasta 
plaanide rahastamistaotlustele (MAK 
meede 1.1 Koolitus- ja teavitustegevus). 
Tähelepanelikumad lugejad märkasid 
juba meie seekordset kliendilehte kätte 
võttes, et traditsioonilist kujundust on 
täiendatud Euroopa Liidu ja Maaelu 
arengukava sümboolika lisamisega, mis 
juhivad tähelepanu rahastamisallikale. 
Lisaks JKK Sõnumitele said positiivse 
rahastamisotsuse veel mitmed koolituse 
ja infopäeva taotlused, mistõttu soovitan 
operatiivse info saamiseks jälgida 
Jõudluskontrolli Keskuse kodulehte.

Lisaks juba mainitud rõõmustavatele 
uudistele on meeldiv tõdeda, et 
eelmisel aastal suutsime pakkuda oma 
piimaveisekasvatajatest klientidele 
mitmeid tarkvarauuendusi: paaride 
valiku programm, müüginfo programm 
(kasutada saavad ka lihaveisekasvatajad), 
veterinaaria rakendus ning  seemenduste 
sisestamiseks mõeldud infosüsteem.  

Kui meie tänased plaanid õnnestuvad, 
siis suudame ka sellel aastal teile uusi ja 
vajalikke teenuseid pakkuda!

Hea klient!



Idee korraldada Argentiina-reis sai alguse juba 2007. a toimunud 
USA reisi ajal. Kuna külmal ajal külastatud Minnesota osariigi 
farmireis oli edukas, tekkis mõte järgmine kord minna lihaveistega 
tutvuma soojema kliimaga piirkonda. Huvi oli ka näha, mis 
tingimustes kasvavad need nn maailma parima kvaliteediga 
argentiina angused. Seekordsel farmireisi korraldamisel oli idee 
siiski tegevus siduda rohkem ka kohaliku kultuuri ja eluoluga 
tutvumisega, kuna piirkond on selline, kuhu keskmine eestlane ei 
satu ja siis saaks sellest maailma kuklapoolel asuvast suurriigist 
parema ettekujutuse. Reisi algus sai ajastatud selliselt, mis 
võimaldas külastada gautšode festivali San Antonio de Arecos, 
mis toimub igal aastal novembris. Kohapealseid kontakte aitas 
luua ja esimese tutvustuse Argentiinast tegi Argentiina Alltech.

Üldine Argentiina põllumajandustaust. Argentiina on suur 
põllumajandusmaa. Riigi kogupindala on 277 miljonit ha, sellest 
39 miljonit ha on viljakas põllumaa ehk pampa (meie mõistes 
rohustepp), kus vegetatsioon ja sademed on aasta läbi. Lisaks sellele 
on veelgi rohkem poolkõrbelist ääreala. Metsasus on alla 15%.  
Pampas on sademeid aasta läbi, summaarselt 1200 mm. Suvine 
temperatuur on +25–+35 °C, talvel +10–+15 °C.

Tänu maailmaturu suurele nõudlusele sojaoa järgi kasvatatakse 
ligi poolel põllumaal, s.o 19 miljonil hektaril GMO-sojauba. 
Maisi kasvatatakse 6 miljonil hektaril ja ülejäänud viljakat maad 

Eesti lihaveisekasvatajad Aregentiinas 
Esimene  osa

Aeg tormab kiiresti. Eesti lihaveiste arv suureneb jõudsalt. Sama 
kiiresti peavad arenema meie oskused ja võimalused nende veistega 
tegelemisel ja hooldamisel. Paduristamise aeg on möödas, nüüd 
tuleb peatähelepanu pöörata tõupuhtusele, tõuaretusele, sest turg 
nõuab puhtatõulisi veiseid. Ka lihaks müües saame tulu ikka heade 
tõuomadustega veistest. 

Järgmine nõue on tarne stabiilsus. Tuleb leppida, et me ei saa 
kõiki veiseid müüa sügisel. Kui leping sõlmitakse, siis ikka terveks 
aastaks. Ka farmidega tuleb sõlmida lepingud, et oleks kindlus nii 
farmeril ja ka tarnijal. Selleks peame looma ühistulise süsteemi 
(tootjagrupp), et lepingud oleksid arvestatavad ja seaduslikud. Selts 
seda teha ei saa. Ainult ühiselt tegutsedes võime saavutada edu.

Soovin Teile kõigile, head lihaveisekasvatajad, palju edu, jõudu, 
väikesi kavalusi ja ka teadmisi lihaveistega ümberkäimisel!

Uus aasta on saabunud ja loodame, et on parem kui eelmine. 
Juhatus teeb kõik, et lihaveisekasvatajate probleeme lahendada, 
kuid eelkõige saate neid lahendada ise.

Jõudu tööle meile kõigile!

Head lihaveisekasvatajad!

Leino Vessart
Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse esimees

Lihaveiste arv on viimastel aastatel Eestis jõudsalt kasvanud. PRIA 
andmetel oli 01.08.2003 lihaveiseid Eestis 8176 ja 01.11.2009 
seisuga 34 205 looma. Ajavahemikul 1999–2008 imporditi 
Eestisse 1276 lihaveist, kõige enam Taanist (420) ja Rootsist 
(206), tõugude lõikes enim aberdiin-anguseid (476) ja šoti 
mägiveiseid (337). Puhtatõulisi lihaveiseid on Eestis kahjuks 
suhteliselt vähe. Lihaveiste jõudluskontrolli tehakse 256 karjas, 
kus on 1071 puhtatõulist ammlehma ning 925 lehmikut. See aga 
paneb edaspidi piiri tõuloomade müügile.

Tõuloomade müük. Novembri algul külastas Eesti 
lihaveisekasvatajaid Valgevene delegatsioon sooviga osta 
puhtatõulisi musta värvi aberdiin-anguse lehmikuid. Tehingu 
üksikasjade täpsustamiseks käisid Valgevene esindajad ka 
teistkordselt Eestis ning jõudsime ka lepingu allkirjastamiseni. 
Jääb loota, et pikk veterinaarsete uuringute loetelu ei saa müügile 
takistuseks. Tõuloomade valikuga jäid külalised rahule ja järgmisena 
kerkisid nende huviorbiiti limusiini tõugu pullid ning ka herefordi 
mullikad. Kui kõik läheb plaani järgi, siis uue aasta alguses toimub 
esimene lihaveiste eksport Eestist.

Lihaveisekasvatusest Eestis

Tõug 01.08.03 30.06.04 01.01.05 22.08.06 14.02.07 01.01.08 01.01.09 01.06.09

Hf 3052 3946 3878 5573 5238 6239 7319 8485

Li 2364 3566 3603 5192 5087 6189 6832 7816

Ab 2343 3456 3629 5228 5215 6623 7779 9113

Ch 192 324 301 551 607 816 1160 1478

Hc 121 160 171 431 474 650 942 1120

Pi 100 104 108 274 292 344 439 449

Ba 3 67 123 258 299 561 941 1202

Bb 1 3 15 245 344 575 1052 1552

Si - 19 38 232 282 691 1335 1790

De - 2 6 4 5 10 11 9

Ga - - - - 4 4 5 17

Sh 3

Kokku 8176 11 644 11 872 17 988 17 847 22 702 27 815 33 034

Aubrak. Tõenäoliselt  lisandub varsti Eesti lihaveisetõugude 
loetellu uus tõug – aubrak. Septembri alguses toimunud Balti 
lihaveisekasvatajate konverentsil kinkisid Leedu kolleegid Eesti 
veisekasvatajatele aubraki tõupulli. Tõug on algselt pärit Kesk-
Prantsusmaa mäestikust, kus tema piimast valmistati juustu. 
Tänapäeval kasutatakse seda sööda suhtes vähenõudlikku tõugu 
lihatootmiseks nii puhtatõulisena kui ka ristandina, seda eriti 
šaroleega. Prantsusmaal on 120 000 ammlehma, neist 35 000 
jõudluskontrollis. Pullvasikate keskmine võõrutuskaal on 360 kg, 
täiskasvanud pullid kaaluvad 850–1100 kg, ammed 550–750 kg. 
Üks tähtsamaid valiku kriteeriume nii pullide kui lehmade 
selektsioonil on laudjas – see loob eelduse kergeks poegimiseks. 
Loodetavasti avaneb varsti võimalus näha selle tõu esindajaid 
staažika lihaveisekasvataja Kalev Raudsepa farmis.

Ilmar Kallas
ETKÜ lihaveisekasvatuse peaspetsialist

kasutatakse muude teraviljade 
kasvatamiseks ja karjatamiseks. 
Viljeletakse otsekülvi meetodil 
nn roundup ready GMO-sojat 
ja maisi, mille eeliseks on see, 
et kultuuri kasvuajal saab 
teha glüfosaati sisaldavate 
preparaatidega umbrohutõrjet. 
Selline viljelusviis on teinud 
võimalikuks sojaoa kasvatuse 
siiamaani põhiliselt karjamaana 
kasutuses olnud maal.

Aastas on võimalik saada 
kaks saaki – suvel sojauba ja 
mais ning talvel nisu, kaer, oder 
tritikale kas siis karjatamiseks, 
siloks või teraks. Intensiivsetes 

Tabel 1. Lihaveiste arv Eestis PRIA andmetel



farmides kasvatatakse suvel sojauba ja talvel karjatamiseks 
kaera, mida saab talve jooksul kuni 6 korda karjatada (sealjuures 
siis 7. saak võetakse siloks). Ekstensiivfarmides, kus peetakse 
ammekarjasid, on ainult karjamaa. Kevadel, kui rohukasv on 
intensiivne (4 kuuga 60% aasta kogusest), ammed poegivad 
ning kuue kuu pärast võõrutatakse vasikad ning ammed jäävad 
karjamaale, kus on veel piisavalt rohukasvu, nii et nende elatamiseks 
pole lisasööta vaja anda.

Veiseid on kokku 55 miljonit, millest piimakarja on 1,1 miljonit 
ja ammlehmi 25 miljonit. Võõrutatud vasikaid saadakse aastas 
15 miljonit. Vasikate keskmine ellujäämus on 65%. Selline madal 
protsent on võetud riigi keskmisena – paremates piirkondades on 
see 85–90%. Ebasoodsamates piirkondades pidi probleem olema 
just ammel teise vasika üleskasvatamine – esimene vasikas on 
võtnud amme energiavarud ja kui talv on olnud põuane ning 
rohukasv olematu, siis teise vasika jaoks ei jätku piisavalt energiat 
juba looteeas, mistõttu sünnivad nõrgemad vasikad, kes sageli 
hukkuvad. Põhiline põhjus ammede endi karjast väljaminekuks on 
hammaste kulumine. Paremates piirkondades peetakse 10 aastat, 
kehvemates 5 aastat. 

Tõugudena kasvatatakse pampa piirkonnas vaid herefordi 
ja angust ning nende omavahelisi ristandeid. Põhja pool, kus 
kliima on troopilisem, ristatakse neid seebuga (bos indicus), kuna 
sellised ristandid taluvad troopilist niiskust ja kuumust ning on 
vastupidavad erinevatele sääskede kantavatele haigustele. Minu 
küsimusele, et miks siis nii viljakates tingimustes kasvatatakse 
vaid nii väikeseid tõugusid, oli vastus selline, et kuna ammede 
pidamine on siiani Argentiinas ekstensiivne (talveks lisasööta ei 
varuta), siis suuremad ja intensiivsemad tõud ei pea vastu. Teisest 
küljest on küsimus ka kohaliku tarbija lihaeelistuses. Soovitakse 
väikest ja rasvasemat rümpa, siinkohal tuleb märkida, et 90% 
lihast tarbitakse koduturul.

Ammekarjad. Keskmiselt oli karjade suurus 200–500 amme. 
Pulle ostetakse tõufarmidest ja enne 24 kuud (!) karja ei panda, sest 
nii tagatakse kindlalt pulli võimekus tööd teha. Arvestatakse, et 
pulle peab olema 3% ammede arvust – 100pealisel ammekarjamaal 
3 pulli. Suurim erinevus euroopalikust veisekasvatusest ongi ehk 
see, et loomale ei läheneta majandamise mõttes individuaalselt, 
vaid arvestatakse kogu aeg karja tervist, heaolu ja kasumlikkust 
tervikuna. Enamasti puuduvad ammedel ka kõrvamärgid,  need 
saavad nuumaloomad endale siis, kui lähevad nuumafarmi, sest 
alates sellest hetkest on vaja kindlustada looma jälgitavus. Ühel 
karjamaal peetakse keskmiselt 70–200 amme. Kohe  linnast välja 
sõites torkas silma argentiinlaste karjaaiakultuur. Karjamaa on 
tarastatud korralikult: keskmiselt 45–70 ha suurused maatükid, 
karjaaia eluiga (postidel) 50 aastat. Traataiad on 7 traadiga, iga 
10 m peale 18 cm läbimõõduga post ja iga 1 m järel peenikesed 
puupostid, mille ülesanne on traate pingul hoida ja mis ei ole 
maasse löödud. Kui jällegi me imestasime ja pärisime, et milline 
masin neid poste maasse paneb, oli vastus et tavaliselt teeb seda 
kahemeheline meeskond ja kaevab auke käsitsi ning suudab 
päevas paigaldada 50 posti. 

Peale võõrutamist lähevad vasikad stokkerfarmi e karjamaale, 
kus neid peetakse siis vastavalt kas nuumafarmi või ammekarja 
minekuni. See kasvufaas on väga ekstensiivne ja erilist juurdekasvu 
sellelt perioodilt ei eeldata, kuna nuumafarmi tulevad loomad, 
kelle mass on 180–220 kg ja nuumal on nad 90–120 päeva. 

Nuumafarmid. Nuumatakse vaid kastraate ja lehmikuid, mitte 
kunagi pulle. Nuumafarmid on meie mõistes suured – väiksemad 
5000 pead, suuremad üle 20 000 looma mahutavusega korraga. 
Ülesehituselt on need väga lihtsad: aedikud samamoodi puupostide 

ja traataiaga ja betoonkünaga. Aedikud on suured, keskmiselt on 
300 looma ühes grupis ning ruumi on neil seal vabalt. Mingit 
sõnnikuteisaldamise või virtsamajandamise süsteeme pole ja ei 
ole ka selle jaoks mingit vajadust, kuna päike on nii intensiivne 
ja tuul tugev, nii et sõnnikut ja virtsa sellisel kujul, nagu meie 
ette kujutame, lihtsalt pole. Tugeva tuule tõttu pole seal ka 
kärbeste ega erinevate vereimejate putukatega mingit probleemi. 
Söötmine toimub nuumafarmis mikseriga ja sööt on väga suure 
jõusööda kontsentratsiooniga (30 osa koresööta, 70 jõusööta). 
Nuum on kiire ja intensiivne, sellisel viisil saadakse väike, aga 
rasvane rümp, nagu on siseturu nõudlus. Põhikoostisosa on mais, 
osa silona, teine osa terana, sojasrott, nisu, nisuklii, oder. Üks 
suuremaid nuumafarme, mida me külastasime, oli rajatud suurde 
kartulikasvatuse piirkonda, seal kasutati ära ka kartulitöötlemise 
kõrvalsaadused.

Loom on nuumatud ja valmis tapale minema, kui tema elusmass 
on 340 kg. Kui on tegemist ekspordi jaoks nuumamisega, siis on 
elusmass oluliselt suurem – 540 kg. Kuid nagu selgus, ekspordiks 
nuumatakse sellisel moel imeväike osa loomadest. 

Eksport Euroopa turule toimub nn bränditoote kaudu. Argentiinas 
on loodud Hilton-brändi angus, mis on tõesti selles GMO-
maisi- ja -sojasöötade piirkonnas suhteliselt naturaalne toode. 
Need loomad nuumatakse intensiivselt karjamaarohul. Süsteem 
loomagruppide suurusega on sama, mis nuumafarmis, 300 härga 
grupis, portsjonkarjatamisega – korraga antakse ette vaid 1 ha 
karjamaad. Tavaliselt on selleks kas lutsern või kaer, mis on ette 
niidetud, esimese puhul puhituse vältimiseks, teisel selleks, et 
loomad kasutaksid ära kogu taime. Etteniitmine peab toimuma 
väga õigel ajal, tavaliselt 6–8 tundi varem, et haljasmass liiga ära 
ei kuivaks ning lehed lutsernil ei pudeneks. Sellisel karjatamisel 
tagatakse ööpäevaseks juurdekasvuks 0,9–1,2 kg. Hilton brändi 
alla kuuluvatel loomadel toimub ka talvine lisasöötmine vastava 
söödapiirdega otse siloaunast. Nii saadaksegi selline loom nagu 
Euroopa restoranides reklaamitakse– otse rohumaalt, GMO-vaba 
liha. Kuid midagi ekstensiivset ja looduslikku siiski sellises 
karjatamismeetodis pole, vähemalt mitte enam viimased 10 aastat, 
kui karjamaad on oma osa andnud sojaoapõldudele, mis ongi 
tinginud Argentiina veisekasvatuse intensiivistumise. Hilton-brändi 
loomade elusmass enne tapmist peab olema keskmiselt 540 kg. 
Peale tapmist rümbad tükeldatakse, laagerdatakse, pakendatakse, 
siis külmutatakse ning alles seejärel lähevad need laevaga üle 
ookeani. Kusjuures sellisel kujul on selle liha keskmine hind 
10 000 USD/tonn.

Airi Külvet
Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige

Hilton-brändi aberdiin angused. Foto Airi Külvet



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

Põlvnemisandmed (veised) 738 7756

Geneetiline hindamine 
(veised)

738 7731

Geneetiline hindamine (sead) 738 7746

Raamatupidamine 738 7704

Kreutzwaldi 46, 50094 Tartu

Tel 738 7726

Faks 738 7724

Piimameetrite testimine 738 7722

Piimaproovide vastuvõtt 738 7721

Piimaringid 738 7726

Harjumaa Maire Põhjala Tuleviku 3, Laagri, 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 Rakvere 27, 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 Prääma küla, Paide vald tel 385 0286 gsm 524 0147 K 9.30-15.00 
Lääne-Virumaa Ludmilla Aan Neffi  2, Rakvere tel 322 7018 gsm 516 7816 E 9.00-14.00 
Läänemaa Maila Kirs Posti 30, 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 10.00-14.00 
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, 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, 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

Saartel uus zootehnik
Saare ja Hiiu maakonna piirkondlik 
zootehnik on alates detsembri keskpaigast 
Maire Tamm. Maire mobiil on 5332 4204. 
Kontorite asukohad ja lauatelefonid 
on endised. Muutus ka vastuvõtuaeg 
Hiiumaa Käina kontoris – iga kuu 1. ja 
3. kolmapäeval kell 12–16.

Järva- ja Pärnumaa 
klientide teenindamisest
2010. aasta tõi muudatused piirkondlike 
zootehnikute kooseisus. Järvamaa kliente 
hakkas teenindama Saive Kase, senine 
Viljandimaa zootehnik.

Pärnumaa zootehnik on Maire 
Põhjala, varasem Harjumaa zootehnik. 
Loomapidajate vähenemine ning 
majanduslik surutis sundis JKKd 
väliteenistuse koosseisu vähendama. 

Täname Anne Rosenbergi ja Malle Unti 
hea koostöö eest!

Viljandi kontori asukoht
JKK Viljandi esinduse ruum muutus – uus 
tuba on 3. korrusel, kabinet nr 317.

Tööjuubel
13. veebruaril on 15. tööjuubel väliteenistuse 
osakonna juhataja Aire Pentjärv’el.

Õnnitleme!

JKK Aasta töötaja
Kuus aastat on JKK töötajad endi hulgast 
valinud Aasta töötaja. See on töötaja, 
kelle töö on eriti tunnustamist väärt. 
2009. aasta töötaja on Jõgeva ja Tartu 
piirkonna zootehnik Merle Lillik. Merle on 
uute ideede genereerija ja rakendaja, kes 
on südamega tegelenud Vissukese VET-
mooduli väljatöötamise, arendamise ning 
tutvustamisega. Kolleegide arvates jõuab 
Merle palju, on initsiatiivikas, töökas, 
pühendunud, põhjalik, positiivne ning on 
alati nõus kogemusi jagama.
Traditsiooniliselt valiti ka kolleegipreemia 
Päikesekiir laureaat. See on töötaja, kes 
on kolleegide arvates kõige sümpaatsem, 
säravam ja lahkem kolleeg. Seekordne 
Päikesekiir on piirkondlik zootehnik 
Malle Unt  – alati positiivne, naerusuine 
ja humoorikas.  

Novembris saatsime piimaveise 
jõudluskontrolli klientidele koos trükistega 
küsitluslehe, et saada tagasisidet. 
Küsitluse analüüsitulemustest järgmises 
JKK Sõnumites. Auhinna loosimisel oli 
õnne Vello Padaril Hiiumaalt, kes sai 
piimaveiste juubeliaasta logoga sooja 
pleedi omanikuks.

Piimaveisekasvatajate 
küsitlus

Kaks kanget farmerit sattusid baaris 
õllekannu taga ärplema, kummal on 
rohkem maid.

“Mul on teravilja all üle 200 hektari ja 
siis on mul veel sama palju karjamaade 
all,” teatab esimene.

“Heh, see on ju ainult õue-aiamaa,” teatab 
teine. “Mul kulub päev, et jeebiga oma 
valduste ühest veerest teiseni jõuda.”

“Jajahh, mul oli ka kunagi selline auto,” 
kostab esimene farmer seepeale.

Muhedat

Arvestades venekeelsete klientidega on 
Vissuke tõlgitud osaliselt vene keelde. 
Tõlgitud on päringud, Exceli tabelid ja 
peamenüü, tõlkimata on veel sündmuste 
esitamine, raportid (Vissukese lehmakaart 
on tõlgitud) ja juhendmaterjalid. 

Suhtluskeele muutmiseks tuleb vajutada 
peamenüü all olevale keele muutmise 
lingile, mis lülitab Vissukese käimasoleval 
sessioonil kasutama valitud keelt. Samas 
korratakse ka viimast päringut uues 
suhtluskeeles. Näiteks tegite päringu 
„Loodetavad poegimised lähema 90 päeva 
sees“ ja soovite näha, kuidas see vene keeles 
paistab. Vajutage vene keele lingile, selle 
peale kuvatakse tabel „Предполагаемые 
отёлы в следующие 90 дней“. 

Keele eelistust ei salvestata, seega peab 
vene keele kasutamist peale Vissukese 
järjekordset käivitamist alati uuesti 
tellima. 

Õpetame Vissukest 
suhtlema vene keeles


