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Uudised

LIHAVEISEKASVATAJALE

Kaivo Ilves 
Jõudluskontrolli Keskuse direktor     

Veiste kõrvamärkide valik 
täienes

Lätlased kasutavad meie 
Mastiit 12 teenust

Hea klient!

Lõunanaabrid külas

Jõudluskontrolli Keskus pakub veiste 
märgistamiseks nüüdsest ka kõrvamärke, 
mille tagumine pool on suurem kui 
seni kasutusel olevatel kõrvamärkidel. 
Suured kõrvamärgid võeti kasutusele 
nende veisekasvatajate soove arvestades, 
kes kurtsid, et kõrvamärgi tagumise 
poole numbrid on liiga väikesed. Uue 
kõrvamärgipaari esimene pool on sarnane 
siiani kasutusel olevaga ning sellele 
on trükitud JKK logo, Eesti ISO kood 
EE, veise 10-kohaline registrinumber 
ja ribakood. Tagumine, teravikuga 
pool, on sama suur kui esimene pool 
ja sellele on trükitud JKK logo, EE ja 
registrinumber. 

Loomapidajad, kes soovivad osta suuri 
kõrvamärke, peavad seda kindlasti märkide 
tellimisel teatama. Suurte kõrvamärkide 
hind on 21 krooni.

Veisekasvatajad saavad valida, 
kas loomade märgistamisel kasutada 
kõrvamärke:

1. mille tagumine pool on veidi väiksem 
kui esimene pool (praegu kasutusel olevad 
veiste plastkõrvamärgid); 

2. kõrvamärke, mille mõlemad pooled 
on ühesuurused (suured kõrvamärgid); 

3. või kõrvamärgipaari, mis koosneb 
elektroonilisest märgist ning tavasuurusega 
plastkõrvamärgist.

Veiste kõrvamärkide asendamine 
toimub alati esmase kõrvamärgi alusel. 
Kõrvamärkidele, mis on ostetud suure 
kõrvamärgina, tellitakse asendusmärk 
alati suure kõrvamärgina ja tavamärgid 
asendatakse alati tavamärgiga.

Taas on käes sügis ja vanasõna 
kohaselt tuleb hakata tibusid lugema. 
Teraviljakasvatajad on tänaseks oma 
salved juba täitnud ning esmased 
kokkuvõttedki on tehtud.

Kummaline on siinjuures see, 
et kui räägitakse teravilja hinna 
tõusmisest maailmaturul ning seetõttu 
ka võimalikust teravi ljatoodete 
hinnatõusust, siis arvatakse, et tegemist 
on kartellikokkuleppega. Kui aga 
kõikide suuremate kütusemüüjate 
hinnatõus toimub sisuliselt ühel ajal, siis 
mõistavad kõik, et järelikult on muutunud  
maailmaturuhinnad.

Ka piimatootjad on saanud viimasel ajal 
positiivseid uudiseid. Justkui kingitusena 
tõuraamatu 125. aastapäevaks on jõudnud 
info tõuloomade eduka müügi kohta  
teleekraani kaudu paljude linnainimesteni. 
Tõuloomade ekspordimaana tundub Türgi 
väikese Malta kõrval lausa põhjatu. 
Lisaks tõuloomade ekspordile kajastab 
Eesti trükimeedia uudiseid  piimahinna 
tõusust ning järjest rohkem räägitakse 
piima (tegelikult toiduainete üldisest) 
puudusest.

Kui ideaalis ei tohiks peatse euro 
tulekuga hinnad muutuda, siis kas 
meie põllumehed on muutumas lähi-
tulevikus konkurentsivõimelisemaks? 
Eks seda näitab aeg. Kui mõni aeg tagasi 
tunnustati Eesti tublimaid ettevõtteid 
(www.konkurents.ee), siis avalikkuse 
ette toodi põhiliselt Ericsson Eesti AS 
ja Tallink Grupp AS. Oluliselt vähem 
kajastati teisi tunnustatud ettevõtteid, 
kelle seas oli ka Markilo OÜ, kes 
tunnistati konkrentsivõimelisimaks põllu- 
ja metsamajandusettevõtteks.

Palju õnne tervele Markilo OÜ 
kollektiivile eesotsas Urmas Lahega!

JKKd külastas septembris Läti kolleegide 
kaheksaliikmeline delegatsioon. Esindusse 
kuulusid Läti andmetöötluskeskuse, 
põllumajandusministeeriumi ning Riia 
lähedal Ulbrokas asuva piimalabori 
esindajad. Külastuse eesmärgiks oli tutvuda 
meie jõudluskontrolli üldise ülesehitusega, 
aga ka tutvuda JKK finantssüsteemiga – 
Lätis on jõudluskontroll siiani riigi 
finantseeritud, kuid järgmisel aastal 
planeerib Läti valitsus toetuse vähendamist. 
Huvi äratas ka meie assistentide 
atesteerimise ning mõõtmisvahendite 
kontrolli jälgimise korraldus.

Järgmised külalised on meil oktoobris, 
kui Eestit külastavad Põhjamaade jõudlus-
kontrolliorganisatsioonide esindajad.

2009. a detsembris peatasime piima 
karbamiidisisalduse ja somaatiliste rakkude 
arvu näitajate avaldamise JKK kodulehel 
piimaveiste statistika osas “Kontrollaasta” 
tabelis, sest mõned söödafirmad kasutasid 
neid oma agressiivses müügitöös. Paljud 
kliendid avaldasid soovi neid andmeid 
siiski näha. Et andmeid näeksid vaid 
jõudluskontrolli tegijad, on nimetatud tabel 
koos SRA ja karbamiidinäitajatega nähtav 
Vissukese kasutajatele, kes Vissukesse 
sisenemisel kasutavad ID-kaarti või 
Mobiil-IDd. Tabeli asukoht: Vissuke → 
Üldised → KL vabariigis.

Karjade SRA ja 
karbamiidiandmed

Vissuke on täienenud karja 
tervise analüüsidega
Vissuke on saanud viimasel ajal mitmeid 
täiendusi, nt aruanded Saamata piim ja 
Probleemsed lehmad. 

Sageli jääb märkamata, et kõrge SRAga 
lehmadelt saadakse ka piima palju vähem 
kui see terve udaraga looma puhul võimalik 
oleks. Tabelis Saamata piim on JKK välja 
toonud viimase kontroll-lüpsi andmete 
põhjal hinnangulise piimakao. Saadud 
koguse põhjal on võimalik välja arvutada 
ka rahaline kaotus. 

Vaade Probleemsed lehmad esitab 
nimekirja karja udaraprobleemidega 
lehmadest. Lehmad on jaotatud eraldi 
nimekirjadesse analoogselt Koondaruandel 
oleva udara tervise näitajatega.

Lätis Ulbrokas asuv piimaanalüüside 
laboratoorium on toonud augustis ja 
septembris JKK laborisse piimaproove, 
millest sooviti määrata mastiiditekitajad, 
kasutades teenust Mastiit 12. 
Läti veterinaarid peavad saadud tulemusi 
väga informatiivseteks. Ulbroka 
laboril on plaanis taotleda Euroopa 
Liidu abiprogrammidest raha meetodi 
rakendamiseks vajalike seadmete 
hankimiseks.



Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liikmete õppereis Šveitsi
30. august

Hansjacob Ott, Wila piirkonna talunike juht
Šveitsi loomakasvatuse tutvustus

Mägipiirkondades on viimasel kahel kümnendil toimunud üleminek 
piimakarjadelt lihakarjadele ja praegu moodustab lihakari 12% 
Šveitsi veiste koguarvust, arvuliselt 90 000 ammlehma. 

Hr. Otti farmis peetakse haruldast Grauvieh veisetõugu. See 
on iidne kohalik piima-lihatõug. Šveitsis oli ta välja suremas, 
kuid sooviti taastada liigilist mitmekesisust ning riigi toega 
toodi isendid sisse lõunapiirkondadest ning Austriast. Nüüd on 
50–60 kasvatajat, kuid nende arv tõuseb, sest riik toetab tugevalt 
ohustatud tõugude pidamist.

Farmerite ühistegevus
Kuna farmid on väikesed, enamasti ca 30 looma, on tähtis 
ühistegevus. Wila piirkonna lihatalunikud moodustasid lihaühistu,  
kes laseb lähedalasuvas tapamajas loomad tappa, rümbad aga 
tükeldatakse ja turustatakse ise. On tehtud uurimusi, milliseid 
tükke tahetakse ning antud oma inimestele koolitust, millele 
vastavalt ka liha lõigatakse.

Talurestoran kui oma toodangu turustamisvõimalus
Talurestorani  rajamise eesmärk oli hakata tegelema 
toitlustamisega, mis on samuti võimalus oma toodangut – 
veise- ja sealiha ise turustada. 12 aastat tagasi alustades ei 
usutud nende ettevõtmise õnnestumisse ning pangast laenu ei 
antud. Praeguseks on talurestoran pidevalt töötav ca 50 kohaga 
toitlustusettevõte, kus toimuvad ka koosviibimised, seminarid 
ja meelelahutusüritused

31. august

Wolfgang Pfister, Lindenhofi limusiinifarmi peremees
Loodussõbralik lihaveisekasvatus ja sellise liha 

turustamisvõimalused
Lindenhofi farmis kasvatataks ökoloogilise tootmise nõuete 
kohaselt limusiini tõugu lihaveiseid. Karja suurus on 
30 ammlehma. Talus toodetud liha läheb müügiks Natura-Veal 
(kuni 10kuuse looma liha) ja Natura-Beef (vanema looma liha) 
kaubamärkide all. 

Et farmerid saaksid müüa oma liha nimetatud kaubamärkide 
all, peavad olema täidetud järgmised tingimused: 

• loomad peavad olema jõudluskontrollis;
• nõutav on looduslik karjamajandus;
• loomadel peab laudas olema piisavalt ruumi;
• loomad peavad saama aastaringselt iga päev väljas 

liikuda; 
• ammlehm koos vasikaga peab elama looduslikus 

keskkonnas; 
• söödad peavad olema naturaalsed – emapiim ja 

rohusöödad;
• nõutav on mahe- ja täiendav bio-sertifikaat.

Natura-liha eest makstakse kõrgemat hinda, kuid ka kontroll 
nõuete täitmise üle on range.

Talu pärandamine ja noored maal
Pensioniiga saabub Šveitsis 65aastaselt. Põhipension on 
2000 franki (24 000 krooni), sellele lisanduvad elu jooksul 
kogutud nn pensionisambad.

Pensioniikka jõudnu saab müüa talu järglasele. Talu ostmiseks 
võib järeltulija võtta intressita laenu, mis tuleb tagasi maksta 
maksimaalselt 15 aasta jooksul.

Tavaliselt talunik lähebki 65aastaselt pensionile ja talu viib 
edasi noor põlvkond. Talu ülevõtjate probleemi Šveitsis ei ole, 
see on traditsiooniline toimimismall.

Stefan Seier, Oensingeni lihatööstuse Bell tegevdirektor
Eesti lihaveisekasvatajaid tutvustati Šveitsi ühe kaasaegsema, 

Belli lihatööstusega. Kolmes grupis toimus põhjalik selgitustega 
varustatud ringkäik kombinaadis, misjärel peeti slaidiprogrammiga 
näitlikustatud loeng.

Veiseliha varumis- ja turustuspoliitika 
Bell Grupp loodi Adolphe Fritschi eestvedamisel ning hõlmab 
praeguseks Saksamaa, Prantsusmaa ja Šveitsi. Toodangusse 
kuuluvad sealiha, veiseliha, linnuliha, kalandus, kulinaaria. 
Olemas on ka spetsiaalliha osakond, mis tegeleb ulukite ja 
eksootiliste loomade lihaga.

Toodang müüakse kauplustesse, restoranidesse, tanklate 
toitlustuskohtadesse. Kehvemate söömisomadustega lihast 
tehakse MacDonaldsi hamburgeriketile kotlette.

Liha klassifitseeritakse 5 klassi – CHTAX-klassifikatsioon 
(vastab EL SEUROPile). Baasiline varumishind arvestatakse 
keskmise klassi (T) järgi ja see on 8.50 franki (102 krooni); 
lihakehade hindaja on riigi palgal. Iga kvaliteediklass muudab 
baashinda 20 rappeni (2.40 krooni) võrra. Ökoloogiliselt toodetud 
liha varumishind on umbes 1 frangi võrra kõrgem.

Välja on töötatud väga lai sortiment: toodetakse erinevaid 
lõikelihasid, hakklihatooteid, mõeldud on ka allergikutele, 
moslemitele jm ostjagruppidele. 

54% toodangust turustatakse erinevate kaubamärkide all. 
Lihaveiseliha tuntumad kaubamärgid on Natura Veal – 5–8 kuuse 
vasika liha ning Natura Beef – vanema lihaveise liha. Vasikaliha 
varumishind on 14 franki/kg.

Fulvio Brosio, kaubandusketi Coop lihaosakonna 
juhataja

Veiseliha tootearendus ja müük Šveitsis
Kaubanduskett Coop on süsteemilt sarnane Eesti tarbijate 
ühistuga. Coop on käibe poolest riigis II kohal ning annab suure 
müügieelise omamaisele toidukaubale.

Liha moodustab Coopi käibest 22%. Kogu lihasegmendist 
kannab 60–70% märget “natura” või “bio”. Selline toodang on 
poes 10–30% kallim kui tavaline.

Toidukaubad omavad nelja märgistust: roosa värv tähistab 
soodushinnaga kaupa ehk meie mõistes private label’it, 
punane tavalist toodet, roheline pakend märkega “bio” tähistab 
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mahetoodangut ning kui lisaks ökoloogilisele tootmisele on 
järgitud ka looma heaolunõudeid (piisav ruum laudas, väljas 
käimise võimalus, naturaalsed söödad), on pakend sinine. See 
märgistus kehtib  juba 18 aastat, ostjad on selle omaks võtnud 
ning lähtuvad sellest. Lihahind märgitakse letis 100 grammi 
eest, see jääb olenevalt tükist ja kulinaaria astmest 2–7 frangi 
vahele.

Susanne Klossner, Vianco AG 
Põllumajandustoetused Šveitsis

Šveitsis toetab riik põllumajandust tugevasti. Aastas antakse 
põllumajanduse ja maaelu arenguks 3,3 miljardit franki. 
Pindalatoetus on lauskmaal 600 franki/ha, mäestikes 1000, 
18%se kaldega mägedes 1360, 35%se kaldega mägedes 
1560 franki/ha. Toetatakse ka loomühikut, farmerite 
ühistegevust, maaparandust, ebasoodsamatel aladel tootmist, 
keskkonnasõbralikku tootmist, maastikukaitseobjektide 
rajamist, lillekasvatust jpm. Kõik toetused kokku on aastas 
36 000 franki, mäestikes kuni 70 000 franki. Šveitsi talupidajatel 
tuleb 1/3 sissetulekust toetustest ja 2/3 tootmisest.

1. september

Ulri Berger, piimakarjapidaja Aeschis
Piimakarjakasvatus ja piima turustamine Šveitsis 

Šveitsi keskmine karja suurus on ca 20 lehma, suund riigis on 
piimakarjade suurendamisele. 90% kasutatakse piimakarjades 
kunstlikku seemendust; tõuraamatuorganisatsioonil on 
12 000 liiget.

Bergeri karjas on 18 lehma, keskmine toodang 8 tonni piima 
aastas,  rasv 4,0, valk 3,3. Piimatootmist reguleerib riiklik 
piimakvoot. Bergeri talul on see 150 tonni aastas. Et kvooti 
mitte ületada, ei aretata Bergeri talus lehmi mitte piimatoodangu 
suurendamise, vaid tugevama tervise suunas. RH ristatakse 
sel eesmärgil kohaliku tõu simmentaliga. See annab tugevad 
jalad ja vastupidavuse. Lehm püsib karjas 12 aastat (meil 5), 
üle 100 tonnise eluajatoodanguga loomi on Šveitsis 2000 (meil 
kümmekond). 

Piima varumishind on meiereis 60 rappenit ehk 
0,6 franki (7.20 krooni) liiter. Bergeri talu varustab piimaga 
põllumajanduskooli õppejuustukoda, kust saab 80 rappenit 
piimaliitrist. Kuna piimast tehakse juustu, on silo söötmine 
keelatud, lehma söödetakse vaid karjamaarohu ja heinaga, 
jõusöödaks antakse maisi. Lehmadele on rajatud jalutushoov, 
kuna loodussõbraliku tootmise reeglid näevad ette, et lehmad 
peavad ka laudaperioodil vähemalt iga kahe päeva tagant õues 
käima. 

Ariane Nottaris, Berner Oberlandi kommuunisekretär
Karjakasvatuse tavad Šveitsi mägipiirkondades

Berni kantonis on 1200 farmerit, neist 85% piima- ja 
15% lihatootjad. Maad tohivad omada ainult tegevpõllumehed. 
Maa müügiks tuleb luba küsida omavalitsuselt.

Berner Oberlandi kommuunis on juba 14. sajandil loodud 
talunike ühistu, kes otsustab, kuidas ehitada teid ning kasutada 
kogukonnale kuuluvaid Alpide metsi ja karjamaid.Ühistu liige 
saab olla vaid vanast põllumeeste perekonnast. Liikmete seast 
valitakse ülevaataja, kes kontrollib kokkulepete täitmist.

Ühistu otsustab, kui palju lehmi suudavad ära toita kogukonnale 
kuuluvad alpiaasad ja vastavalt sellele müüb oma liikmetele 

nn lehmaõigusi. Üks lehmaõigus maksab 5000–7000 franki, 
see müüakse ühekordselt ning läheb üle pärijatele, kui nad 
talupidamist jätkavad. 1 lehm = 2,5 vasikat või 3 siga.

Ulrike Lugginbühl, veterinaar, laamafarmi omanik
Laama- ja alpakakasvatus kui maaelu mitmekesistamise 

võimalus
Perekond Luginbühl peab mägedes alpaka- ja laamakarja. Need 
on hinnatud villaloomad, nende vill on lambavillast pehmem ja 
niidetakse neid üks kord aastas. Probleemiks on, et pole piisavalt 
villaveskeid. Karjas on 140 looma ning kuna laamade-alpakade 
populaarsus tõuseb, on farmist müüdud tõuloomi nii Šveitsi 
kui välismaale.

Dorothea Lugginbühl, Steinenbergi juustutalu perenaine
Juustu valmistamine ja turustamine

Alpi taludes on komme juustu teha sajandeid vana. Oma tarbeeks 
tehakse juustu paljudes taludes, ent igas külas on ka vähemalt 
üks suurem juustutootja.

Steinenbergi talu juustukoda on paarsada aastat vana. Sama 
vana on juustukelder, kus juustud seisavad vähemalt aasta. Alpi 
juust on kõva konsistentsiga, emmentali-tüüpi. Igal sügisel 
hindab juuste sõltumatu komisjon. 18 palli on kehv juust, 
19 palli keskmine ja 20 palli hea. Igal septembrikuul peetakse 
Greichenwaldis suur Alpi juustu konkurss ja festival. Hea juustu 
hind on keskmiselt 20 franki/(240 krooni) kg. Kohalikku juustu 
müüakse nii talupoodides kui suurtes kauplustes.

2. september

Ivo Vegmann, Vianco AG juht, näituse Beef.CH 
korralduskomitee esimees

Lihaveisenäitus kui suurim veiseliha propagandaüritus 
tarbijaile
Iga kolme aasta tagant korraldatakse lihaveisenäitus Beef.CH. Seda 
on korraldatud juba 18 aastat. Üritus  koosneb loomanäitusest, 
tõupullide oksjonist, erinevatest veiseliha ning laiemalt üldse 
põllumajanduse promoüritustest. Lisaks on palju söögikohti, kus 
pakutakse lihaveiselihast roogi, mitmekülgne kultuuriprogramm 
ning õpitoad.

Beef.CH on suunatud tarbijaile ning 80% külastajaist ei 
ole põllumehed. Näituse mõte on lähendada linna ja maad 
ning propageerida kohalikku veiseliha. Tänavu käis näitusel 
150 000 külastajat.

Corsin Farrér, Mutterkuh Schweiz president
Šveitsi lihaveisekasvatajate organisatsiooni tegevusest ja 

eesmärkidest
Lihaveiseid hakati Šveitsis pidama 20 aasta eest, varem olid kõik 
piimakarjatalud. Ühistu Mutterkuh Schweiz ühendab Šveitsi 
lihaveisekasvatajaid. Organisatsioonil on 5000 liiget.

Mutterkuh Schweiz on töötanud välja hea turukorralduse. 
Organisatsioonile kuuluvad kaubamärgid Natura-Beef ja Natura-
Veal, ta on hea lobiorganisatsioon riiklikul tasandil. Ühistu 
tegevuse tulemusel on Šveitsis juba 30 lihaveisetõugu.

Mutterkuh Schweizi eesmärgiks on saavutada järjest parema 
kvaliteediga lihaveiseliha ning suunata inimesi, et nad ei sööks 
mitte Ameerika või Argentiina, vaid kohalikku loomaliha.



Maakondade zootehnikud
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 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 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 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, 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 

Labor

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

Tööjuubilarid

Kreutzwaldi 48A, Tartu 50094

Tel     738 7700
Faks 738 7702

www.jkkeskus.ee
keskus@jkkeskus.ee

EPK Viss 2010
10. tööjuubelit tähistavad:
autojuht Kalle Noorma 18. detsembril 
ja üldosakonna juhataja Eneken Ulmas 
29. detsembril.

Õnnitleme!

Muhedat

Tõuloom 2010

Eesti punase tõu Viss 2010 valiti 
Ülenurmel juulikuus. Konkursil osales 
10 loomaomanikku 64 loomaga. Vissi 
tiitli pälvis AS Tartu Agro lehm Kelli. 
JKK autasustas esmaspoeginud grupi 
võitjate omanikke. Esmaspoeginud grupi 
I koha pälvis AS Tartu Agro lehm Kupi, 
II koha AS Tartu Agro lehm Palmi ja 
III koha võitja OÜ Vaimastvere Agro 
lehm Bella.

Ülenurme põllumajandusmuuseumis 
sep tembr i s  to imunud  nä i tuse l 
“Tõuloom 2010” tekitas pealtvaatajates 
mõnusat elevust rõõmus ja kirju djuroki 
ja pieträäni ristandpõrsas OÜst Pihlaka 
Farm, võites tiitli Publiku lemmik. Ka 
ajakirjanikud ei jäänud ükskõikseks ja 
kajastasid teemat pikalt ajalehes Postimees. 
Põrsakese omanikud said auhinnaks 
tšintšiljanahast tehtud punase rinnaehte, 
Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühistu 
poolt väljapandud auhinna. 

Kena linnatüdruk abiellub farmeriga. 
Ühel hommikul teatab mees, et täna 
tuleb seemendustehnik ühte lehma 
seemendama.

“Pean ise põllule minema, ole nii kena ja 
näita seemendajale õige lehm kätte. Et sul 
seda looma lihtsam leida oleks, löön naela 
seina just selle õige lehma juurde.”

Seemendustehniku saabudes juhatab neiu 
tolle laudas otsejoones õige lehma juurde.

Seemendaja on kena linnapreili 
asjatundlikkusest lausa rabatud ja uurib, 
et kuidas ta küll seda tegi.

“Lihtne, naela järgi,” vastab noor 
perenaine ja seab end minekule.

“Ahahh, aga miks see nael seal on?”
“Hm, ma päris täpselt ei tea, vast selleks, 

et saaksite sinna oma püksid riputada ...”

Erinevaid jõudluskontrolli andmeid on 
kasutanud oma kõrgkooli lõputöödes 
paljud tudengid. 

Lõputöös “Piimalehmade praakimis-
põhjused” uuriti nelja karja näitel, 
kas seoses muudatustega söötmises 
ja pidamises on muutunud lehmade 
praakimispõhjused. Võrdlusperioodideks 
võeti 2000–2002 ja 2007–2009.

Valitud nelja karja puhul olid eesti 
holsteini ja eesti punast tõugu lehmade 
peamisteks praakimispõhjusteks udara-
haigused, jäsemetehaigused ja ahtrus. Suuri 
erinevusi nende põhjuste osas tõugude 
võrdluses ei esinenud. Eesti punast tõugu 
piimalehmade praakimisel oli suurem 
osakaal günekoloogilistel haigustel.

Kahe perioodi jooksul muutusid 
toodangutase ja söötmistingimused. 
Karjades, kus oli mõlemal perioodil 
lõaspidamine, vähenes holsteini tõugu 
lehmade ainevahetushaiguste tagajärjel 
praakimine. Eesti punast tõugu 
lehmade osas ainevahetushaiguste ja 
sigimisprobleemide tõttu praakimine 
suurenes. Vabapidamisega eesti punast 
tõugu lehmi kasvatavates karjades olulisi 
muutusi polnud, kuid udarahaiguste tõttu 
praagiti mõlemal perioodil ligi pooled 
praagitutest, mis on 1,5 korda suurem 
Eesti keskmisest.

Pidamisviisi muutudes muutusid ka 
praakimispõhjused vaadeldud karjades. 
Kui lõaspidamisel polnud jalgadega 
suuri probleeme, siis vabapidamisele 
üleminekul suurenes holsteini tõugu 
lehmade praakimine jäsemetehaiguste 
tõttu, aga vähenes udarahaiguste ja 
sigimisprobleemide tõttu praakimine. 
Eesti punasel tõul seevastu oli 
vabapidamisel suurem just udarahaiguste 
ja sigimisprobleemide tõttu praakimine. 
Seega võiks antud lõputöö järgi väita, 
et veisetõul ikkagi on teatud eripära 
pidamisviisi muutustele reageerimisel.

Uurimus “Piimalehmade 
praakimispõhjused”


