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40 ml piima - kulust tuluks! 

 

Aire Pentjärv, Kaivo Ilves,  
Merle Lillik 
1. november 2019 
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110 aastat traditsioone 

1883 – USA 

1895 – Taani 

1903 – Eesti 

8.03.1909 – Vändra Põllumeeste Seltsi 

karjakontrolli osakonna loomise otsus 

11.04.1909 – Vändra talupoegade  

karjakontrolliühisuse asutamiskoosolek 

juhatuse esimees – Mustaru mõisa rentnik Hans Virkus 

kontrollassistent – Massujõe talu peremees Ernst  

Tomingas 
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Millest räägime? 
 
• Jõudluskontrolli roll loomade heaolu ja 

keskkonna parandamisel 

• Piima kvaliteet ja jõudluskontroll – kaua võib? 

• Informatsioon farmi juhtimisel – saatan peitub 
detailides! 

• Vissuke eile, täna, homme 

• Loomade märgistamine – tüütust nõudest on 
saanud töövahend 
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Aastane kulu lehma kohta on 8 kuni 9 eurot ehk 

30 kg piima ja kogukuludest moodustavad 

jõudluskontrolli kulud keskmiselt 0,3% 

Miks 40 ml? 
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Miks 40 ml? 
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Miks 40 ml? 
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Jõudluskontrolli roll loomade heaolu 
ja keskkonna parandamisel 
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Aina enam päevakorral 

• Antibiootikumid 

• Tööjõu-/ajapuudus, töötingimused 

• Loomakaitse ja loomade heaolu 

• Tarbijate ootused toidule, mis on toodetud puhtalt, 
tooraine saadud tervetelt ja stressivabalt koheldud 
loomadelt  

• Tootja vastutus pakkuda inimtervisele ohutut toitu    

• Keskkond (lämmastikuemissioon, antibiootikumid, 
CO2 …) 

 

 

 

Usaldust ehitad aastaid, aga kaotad ... 
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Jõudluskontroll 

Eellased 

Järglased 

Geneetiline väärtus 

Tervislik seisund 

Heaolu (toodang+tervis) 

Tiine või mitte? 

Loodetav poegimine 
Asukoht Päritolu 

Ainevahetus 

Seemendused, paaritused 

Udara tervis 

Toodanguvõime 

Vanus 

Põetud haigused 

Saadud ravimid 

Staatus karjas – hea, keskmine 

Söödaratsiooni tasakaalustatus 

Piima rasva- ja valgusisaldus 

Toodetud piim 

Viljakus 
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Söötmine - karbamiid 
• Tasakaalustatud söötmine on oluline nii loomade 

tervise kui keskkonna seisukohalt  

– Liiga kõrge piima karbamiidisisaldus annab signaali, et loomade 

viljastuvus võib olla häiritud, suureneb varajase embrüonaalse 

suremuse oht, keharasvade mobilisatsioon ja NEB.  

– Mida kõrgem on piima karbamiidisisaldus, seda suurem on 

lämmastikuemissioon (Taani).  
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Tegevused teistes riikides 
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Ketoos ja jõudluskontroll? 
• Ketoos võib osutuda väga kulukaks, kuna haigus vähendab 

lehma piimatoodangut ning avaldab pikemaajalist mõju 
lehma edasisele tervisele, sigimisele ja heaolule 

• BHB - beetahüdroksübutüraat - üks peamine ja kõige 
tundlikum ketokeha, mille kõrge tase piimas,veres või 
uriinis on ketoosiriski indikaatoriks (ketokehad – 
ainevahetuse produktid, mida normaalolukorras leidub 
vähesel määral). 

• Loomad, kellel pärast poegimist piima BHB>=0,20 mmol/l 
(Lactanet, Kanada, 2019) 
• uuslüpsipäevad +24 

• kontrollpäeva piimatoodang –2,4 kg/p 

• tiineid lehmi 150. päeval pärast poegimist 27% vähem 

• praakimise risk 2x suurem 

• risk mitte kunagi enam poegida 41% suurem 
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Piimaanalüüsid + BHB 

• EPJ piima BHB analüüs  

– sobib üksiklehma või karja olukorra hindamiseks, et leida ja 
tegeleda probleemiga või probleemsete loomadega 

– ei nõua lisatööd ja –vahendeid 

– kiire 

– soodne 

– usaldusväärne,  

– täpsem kui rasva- ja valgusisalduse suhe  
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Miks BHB jõudluskontrolli 
piimaproovidest? 
• Kasutusel mitmeid vere, piima, uriini BHB 

määramise vahendeid ning ketoosi ennetamiseks 
kasutatavaid preparaate, kuid: 
– need nõuavad lisatööd ja –aega 

– on kulukad 

– NB! vatsasisesed vahendid sisaldavad monensiini, mis on 
ionofooride rühma kuuluv antibiootikum. See käivitab 
organismis pikka aega kohal olles mikroobides täpselt 
samasugused mehhanismid resistentsuse kujunemiseks nagu 
ükskõik milline teine antibiootikum. 

• Kindlasti ei leevenda antibiootikumid kehvadest 
söötmis- ja pidamistingimustest põhjustatud 
olukorda karjas (B. Aasmäe, EPJ infoleht,  mai 2019) 
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Mastiit ja antibiootikumid 

• B. Aasmäe (EMÜ, EPJ infoleht,  mai 2019):  
– Kui loomadele on asjatundmatult manustatud 

antibiootikume ning seeläbi pikemat aega suurendatud 
resistentsete mikroobide hulka, tähendab see 
loomaomanikule otsest kahju ravile tehtud kulutuste ning 
saamata jäänud toodangu näol 

– Mitteteadlik tegelemine udara tervisega võib olla ohuks ka 
inimtervisele (inimtervist ohustavad haigustekitajad, 
resistentsus) 

• Taani reeglid (J. Katholm):  
– Mastiidi ravi: kõigil lehmadel, keda on ravitud muu kui lihtsa 

penitsilliiniga peab olema tehtud piimaproovi bakterkülv või PCR 

– Kinnislehmade ravi: kõigil kinnislehmaravi saavatel lehmadel 
peab olema positiivne infektsioonitulemus vähemalt ühe 
udaraveerandi piimaproovist kas bakterkülvi või PCR uuringuga 
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Mastiidist veel 

• Efektiivne mastiiditõrje vähendab ka 
süsinikdioksiidi heidet keskkonda – mida 
parem udara tervis, seda vähem CO2 piima 
tootmisel: 
– mastiidi tõttu kõrvaldatakse 0,7-2% toodetud piimast 

– samas jääb mastiidi tõttu osa toodangust saamata – 170-520 
kg laktatsiooni jooksul, kui SRA>200 000/ml) (Lactanet, 
Kanada) 
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Millist lehma otsime?  

Seemendus: 01.11.2019 

Poegimine: 08.08.2020 Poegimine: ??? 

Või tegelikult 08.08.20 + N x 21 päeva 
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Kas ikka on kõik hästi? 

Seemendus: 01.11.2019 

Poegimine: ??? 
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Tiinuse kontroll – miks ja millal*? 

Tiinuse kontroll Eesti karjades tiinusperioodi jooksul (EPJ 
küsitlus 2019): 

1 kord -  54 % karjades 
2 korda – 34 % karjades 
3-4 korda – 5% karjades 
muu – 7% karjades  
 

 
 

*IDEXX 
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Tiinuse test piimast - kasu piimatootjale 

• Võimaldab 
– varakult leida mittetiined lehmad, et nendega võimalikult 

kiiresti tegeleda 

– mitmekordset tiinuse kontrollimist tiinusperioodi jooksul 

– loomaarstil/seemendajal keskenduda muudele vajalikele 
tegevustele karjas (FABA – töötaja käed on väärtus, mida 
tuleb hoida!) 

• Lihtne ja täpne, hügieeniline ning ohutu 
loomale ja inimesele! Piimaproovi võtmisega 
on farmis tiinuse kontrolliks vajalik töö tehtud  

• Kõik tulemused säilitatakse jõudluskontrolli 
andmebaasis konkreetse lehma andmete 
juures - info on alati kättesaadav 
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Uuslüpsiperiood, p

Päevi poegimisest 1. seemenduseni

• Igakuiselt esmane tiinuse test kontroll-lüpsi piimaproovidest, aeg-ajalt hilisem 

kontroll 

• Poegimisvahemik 2015..2018 langenud 483 päevalt 382 päevale (võit 101 

päeva e 4,8 innatsüklit)  

• Uuslüpsiperiood 2015…2018 langenud 204 päevalt 116 päevale (võit 88 

päeva e 4 innatsüklit)  

• Edu alus - tõhus inna avastamine, optimaalne seemendusaeg ja lehmade 

tiinestumine, mittetiinete kiirem leidmine ja uuesti seemendamine, õigeaegne 

kinnijätmine 
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Piima kvaliteet ja jõudluskontroll – 
kaua võib? 
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Kvaliteedist ... 
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Kvaliteet tegelikult 

• Kvaliteediproove 1700-2000 proovi/kuus 

• Mediaan keskmine 

SRA vahemikus   180 000 – 200 000  

Bakterid vahemikus  13 000 – 15 000 



www.epj.ee 

Piima kvaliteet – kaua võib? 
 

Keskmine SRA Eesti jõudluskontrollikarjades
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Tea vaenlast! 
 
•Mastiit 16 
1. Staphylococcus aureus       9. Serratia marcescens  
2. Staphylococcus spp.       10. Corynebacterium bovis  
3. Streptococcus agalactiae      11. Arcanobact. pyogenes, Peptostreptoc.indolic.   
4. Streptococcus dysgalactiae      12. Mycoplasma bovis  
5. Streptococcus uberis       13. Mycoplasma spp.  
6. Escherichia coli       14. pärmseen   
7. Enterococcus spp. (sh E. faecalis ja E. faecium)  15. Prototheca spp.   
8. Klebsiella spp. (sh K. oxytoca ja K. pneumoniae)  + beetalaktamaas 
 

•BAK4 
1. Streptococcus spp. 
2. Pseudomonas 
3. Enterobacteriacea/Enterococcus 
4. Bacillus/Clostridium 
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Haige loom toodab vähem! 

Jorgen Katholm (EPJ konverents 2014): 

• Piim on kvaliteetne kui SRA <150 000/ml  

• Ka majanduslikult ei ole mõistlik hoida SRA-d 
ainult veidi allpool turustamiseks vajalikku 
lävendit – oht mõne lehma haigestumisel piir 
ületada + nakkuste levik + vähem piima lehmalt 

• Madalam SRA tähendab lisaraha!  

• Mastiiditekitaja mõju piimatoodangule  
 (Schukken jt 2009) 

– Streptococcus agalactiae - 3.6 kg/p  

– Streptococcus spp. - 1.6 kg/p  

– Staphylococcus aureus - 1.8 kg/p 

 

 



www.epj.ee 

Piimakadu kontrollpäeva tulemuste 
põhjal, oktoober 2019  
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Edukas mastiiditõrje 
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Streptococcus spp.  Pseudomonas.    

Enterobacteriacea/Enterococcus.  Bacillus/Clostridia.   
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Informatsioon farmi juhtimisel – 
saatan peitub detailides! 
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Infosüsteemid (Rootsi näide) 
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Kuidas parandada andmete kvaliteeti 

•Jõudluskontrolli tulemused peavad 
iseloomustama tegelikku olukorda, sest selle 
alusel tehakse otsuseid  

•Andmete kogumise eesmärk – näha progressi 

(ÕS: progress - edu, edenemine)  
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Usaldusväärsus 

• Algandmed 

• Seadmete täpsuse kontroll ja 
kalibreerimine  

• Seadmete, analüüsimeetodite kasutajate  

• oskused ja täpsus 

• Seadmete seisukord 

• Ringtestid e võrdlused teistega 
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Miks rääkida täpsusest? 

Allikas: RYK, Taani 
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Ringtestid 
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Andmete säilimine 

Varukoopia andmetest igal ööl 

Iganädalane koopia andmetest panka   
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Vissuke eile, täna, homme 
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• Arendatud Eesti piimatootjate soove ja  

 vajadusi silmas pidades 

• Areneb koostöös klientidega, EMÜ teadlastega, 
ETKÜ spetsialistidega (võimalus kiiresti 
reageerida) 

• Andmed Eestis! 

• Kogu info keskandmebaasis – võimalus 
vaadelda arengut aastate jooksul, võimalus 
võrrelda teiste karjade/loomade tulemustega 

• Andmevahetus PRIA registriga 

• Individuaalõpe ja grupikoolitus 
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• Ülevaade karjast (s.h noorloomad) 

• Toodanguandmed (lehm, kari) 

• Põlvnemisandmed 

• Sigimisnäitajad 

• Udara tervise näitajad (sh Mastiit 16 tulemused) 

• Karjast väljamineku analüüsid 

• Paaride valik  

• Vet. andmed (haigused, ravimid, ravi, profülaktika) 

• Jõudluskontrolli  raportid 

• Andmevahetus (sündmused, kontroll-lüpsid) 
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Ülevaade karjast 
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Toodanguandmed 
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Toodanguandmed ja 
sigimisnäitajad 
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Põlvnemisandmed 
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Udara tervise näitajad 
1.  

2.  

3.  
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Piimakadu SRA alusel 

1. 2.  3.  
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Noorloomade kasv ja areng 
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Karjast väljaminek 
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Andmevahetus 
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Loomade märgistamine – tüütust 
nõudest on saanud töövahend 
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1994 
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2019 
 
EID-kõrvamärgid 

 

 

 

DNA-kõrvamärgid 
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EID-kõrvamärgid 

• Kasutusvõimalused 
– Automaatjootjad, -söötjad 

– Loomade kaalumine 

– Loomade sorteerimine 

– Lüpsiplats, -robot 

– Loomade identifitseerimine seemendamisel, veterinaar- 
või muude toimingute tegemisel 

– … 

• Eelised 
– Loom on üheselt identifitseeritud 

– Andmed on võimalik EID lugejast saata otse 
andmebaasi või loomad andmebaasist lugejasse (et 
konkreetsete loomade leidmine oleks kiirem ja lihtsam)  
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DNA-kõrvamärgid 

• Kasutusvõimalused 
– Põlvnemise kontroll 

– Genotüpiseerimine  

– Geneetiliste defektide uurimine 

– Haiguste kindlakstegemine (nt VVD - võimalus 

kontrollida vasikaid kohe pärast sündi või ka vanemaid 

loomi VVD-tõrje eesmärgil) 

• Eelised 
– Kiire ja lihtne koeproovide saamine  

– Geneetiline materjal spetsiaalses säilitusainega tuubis 

– Proovide tegemiseks piisav kogus kudet 

– Üheselt identifitseeritud proovituub 
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BVD (VVD) – veiste viirusdiarröa 
• Väga nakkav veiste haigus 

• Peamiseks nakkusallikaks karjas on PI (püsiinfitseerunud) loomad, 
samuti on nad siirutajaks ühest karjast teise. PI loomad eritavad 
viirust pidevalt ja suures koguses. Viirust levitavad ka 
sünnijärgselt nakatunud loomad, aga tunduvalt väiksemas koguses 
kui PI loomad ja lühiajaliselt. (Allikas VTL) 

• VVD põhjustab:  

– varajast embrüonaalset surma, aborte, väärarendeid, korduvseemendusi, 
mille tõttu pikeneb poegimisvahemik 

– vähenenud piimatoodangut, juurdekasvu; suureneb karjast väljaminek 

– immuunsüsteemi nõrgenemist ning selle tulemusel oht haigestuda 
teistesse haigustesse – kõhulahtisus, palavik jne vasikatel, jalgade 
haigused ja mastiidid täiskasvanud loomadel 

• Haigustunnused ei ole alati selgelt 

 mõistetavad ning majanduslik kahju  

 üheselt hinnatav 
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DNA kõrvamärk ja VVD 

• Võimalus uurida vasikaid kohe pärast sündi 
(PI-loomad) 

• Verest uurimise korral ei saa uuringut teha 
enne 10. elunädalat, sest viiruse tuvastamist 
vereproovist sel ajal segavad ternespiimast 
saadud antikehad 

• Kui on risk, et uurimata vasikad puutuvad 
kokku tiinete loomadega, on mõttekas minna 
koeproovide testimise teed - vasika staatuse 
saab kiirelt teada ja ta positiivse vastuse korral 
kiirelt karjast välja viia (K. Mõtus, EMÜ) 
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Üks proov - mitu võimalust 

– Jõudluskontrolli 
analüüsid 

– Jõudluskontrolli 
analüüsid + BHB 

– Tiinuse test piimast 

– Mastiit 16 

– BAK 4 

– Bakterite üldarv 

– Põlvnemise kontroll 

– Genotüpiseerimine  

– Geneetiliste defektide 

uurimine 

– Haiguste 

kindlakstegemine 
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Esitluse pealkiri 

Aitäh ja ootame teid 
enda juurde! 

www.epj.ee 

F. Tuglase 12,  

Tartu 50094  

Tel (+372) 738 7700 


