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Lehmade ja karjade arv 
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Lehmade arv maakondades
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Lehmade arv karjas  
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Piimatoodang lehma kohta 
maakondades 2015. a
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Keskmine SRA (tuh/ml)

369

289

397

386384 385
397

390 390
383

37 1

326

339

250

280

310

340

37 0

400

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



www.epj.ee

SRA kontrollpäeval
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Keskmine SRA maakondades
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Kontroll-lüpsi meetodid 1
• Standardkontroll-lüps – kontroll-lüps tehakse 

kõigil 24 tunni jooksul toimuvatel 
lüpsikordadel. Iga lehma piimatoodang 
määratakse ning piimaproov võetakse igal 
lüpsikorral. 

• Vahelduv kontroll-lüps – kontroll-lüps tehakse 
ühel kuul õhtusel ja teisel kuul hommikusel 
lüpsikorral. Iga lehma piimatoodang 
määratakse ning piimaproov võetakse vaid 
ühel lüpsikorral.
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Kontroll-lüpsi meetodid 2

• Lihtsustatud meetod kolmekordsel lüpsil – iga 
lehma piimakogus mõõdetakse kõigil kolmel 
lüpsikorral. Piimaproov võetakse lõunasel 
lüpsikorral.

• Kontroll-lüps lüpsirobotiga – piimaproov 
võetakse automaatselt kontrollpäeva ühel 
lüpsikorral. Kontroll-lüpsi tulemused 
edastatakse vormikohase failiga.

Palume kontroll-lüpsi meetodi muutmisest 
EPJ-le teada anda enne kontroll-lüpsi!
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Lisateenused
• Samast piimaproovist 

– jõudluskontrolli analüüsid
– tiinuse test piimast
– Mastiit 4
– Mastiit 16 
– ...
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Tiinuse test piimast

• Võimaldab kontrollida, kas lehm on tiine või 
mittetiine

• Tulemused väga täpsed – leiab tiined loomad 
98% tõenäosusega

• Testiga on võimalik tiinust määrata 
28. seemendusjärgsest päevast kinnijätmiseni
• EPJ kasutab IDEXX Milk Pregnancy Test-i
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Glükoproteiinide tase piimas

• Test määrab glükoproteiinide (Pregnancy-
associated Glycoproteins - PAG) esinemist 
piimas 

• PAG on tiinusspetsiifilised glükoproteiinid, 
mis tiinuse ajal liiguvad platsentast verre ja 
sealtkaudu piima

• NB! PAG võib esineda piimas veel mõnda 
aega pärast poegimist (kuni 60 p) või tiinuse 
katkemist (kuni 7 päeva)
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PAG tase piimas pärast poegimist

Kuna PAG esinevad veres kuni 60 p pärast poegimist, 
võivad proovid, mis on võetud vähem kui 60 päeva 
pärast poegimist, anda valepositiivseid tulemusi 
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PAG tase piimas tiinuse ajal
•PAG tase on madalaim alates 60. päevast pärast 
poegimist ja hakkab tõusma pärast tiinestumist 
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Tiinuse test piimast - võimalused
• Võimaldab varakult leida mittetiined lehmad
• Võimaldab üle kontrollida lehmad, kes on 

varem tiineks tunnistatud
– Tiinuse varases staadiumis esineb rohkem 

embrüonaalset surma. Suurim embrüonaalne 
suremus on tiinuse algusjärgus, kuid tiinuse 
katkemist esineb kogu tiinuse jooksul

– Ajavahemikul 28.-56. tiinuspäevani võib katkeda 
17,2% tiinustest

– Ajavahemikul 56. päevast 282. päevani võib 
katkeda 7,2% tiinustest. (Vasconcelos et al, 1997) 
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Tiinuse katkemise statistika
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Tiinuse test piimast - tulemused

• Tulemused – tiine, mittetiine, kahtlane 
vastavalt PAG tasemele piimas 

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

• Täpne ülevaade kõigist loomadest aitab 
kontrollida karja sigimisalast olukorda ning 
parandada karja majandamist
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Tiinuse test piimast - kasu piimatootjale
• Meetod on lihtne, täpne, ohutu, hügieeniline!
• Võimaldab varakult leida mittetiined lehmad, et 

nendega kiiresti tegeleda
• Võimaldab mitmekordset tiinuse kontrollimist 

tiinusperioodi jooksul 
• Mittetiinete lehmade leidmine laktatsiooni 

hilises faasis on olulise majandusliku mõjuga:
– Liiga hilja uuesti seemendada
– Piimatoodang on vähenenud
– Kinni jäetud mittetiine lehm ei tooda piima ja ravimite 

kasutamine välistab ka kiire praakimise - täiendavad 
sööda- ja ravimikulud 
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Tiinuse test piimast - statistika
• 3244 proovi
• 2157 - tiine (66,5%)

25 proovi enne 28. tiinuspäeva (lehm viimasel 
seemendamisel juba tiine?);  55 lehmal puudu 
seemendus või paaritus (vabapaaritus esitatakse 
hiljem?). 8 tiinet hiljem uuesti seemendatud (abort).

• 196 - kahtlane (6%) 
12 proovi enne 28. tiinuspäeva, 10 lehmal seemendus 
või paaritus puudu.

• 891 - mittetiine (27,5%)
74 proovi enne 28. tiinuspäeva, 55 lehmal seemendus 
või paaritus puudu
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Mastiit 4

• Mastiiditekitaja määramiseks kasutab EPJ 
Taani firma DNA Diagnostic A/S 
analüüsikomplekte

• Määratavad mastiiditekitajad
– Staphylococcus aureus
– Streptococcus agalactiae 
– Mycoplasma bovis
– Streptococcus uberis

• Karjadele, kus mastiiditõrjel keskendutakse 
probleemsematele tekitajatele
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Mastiit 4 vastused
•Haigustekitaja esinemisel näidatakse 
mastiiditekitaja, Ct-väärtus ja esinemise tase
•Madalam Ct-väärtus tähendab rohkem 
geneetilist materjali proovis
•Ct-väärtuse seos mastiiditekitajate 
esinemise tasemega (Jørgen Katholm, DNA 
Diagnostic A/S):

Ct>32 – vähene sisaldus (+)
Ct 28-32 – keskmine sisaldus (++)
Ct<28 – tugev esinemine (+++)
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Mastiit 4 vastused

•Uuritavate mastiiditekitajate puudumisel 
vastus: 
4B määratavaid mastiiditekitajaid ei esine

•Mastiiti võib sellisel juhul põhjustada mõni 
muu haigustekitaja!
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Mastiit 16
1. Staphylococcus aureus
2. Staphylococcus spp. 
3. Streptococcus agalactiae
4. Streptococcus 
dysgalactiae
5. Streptococcus uberis 
6. Escherichia coli 
7. Enterococcus spp. (sh E. 
faecalis ja E. faecium) 
8. Klebsiella spp. (sh K. 
oxytoca ja K. pneumoniae) 

9. Serratia marcescens 
10. Corynebacterium bovis
11. Arcanobacter pyogenes, 
Peptostreptococcus 
indolicus 
12. Mycoplasma bovis 
13. Mycoplasma spp.
14. pärmseen 
15. Prototheca spp.
16. Beetalaktamaasgeen
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Lisateenused - vormistamine

• Kontroll-lüpsi järgselt märgistatakse 
proovipudel ning proovipudeli kaas 
ribakoodiga, 3. ribakood kleebitakse 
saatelehele
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Lisateenused - vormistamine

• Ribakoode saab EPJ kontorist Tartus või 
EPJ jõudluskontrolli spetsialistilt piirkonnas

• Saateleht on sama nii tiinuse testi kui Mastiit 
4/16 proovide saatmiseks 

• Saatelehed on kättesaadavad EPJ 
veebilehelt, samuti saab neid EPJ kontorist 
Tartus või EPJ jõudluskontrolli spetsialistilt 
piirkonnas
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Lisateenused - saateleht

• Ribakoodi järele märgitakse looma 
number, tähistatakse soovitud teenus 
(tiinus, Mastiit 4 või Mastiit 16) ning 
kirjutatakse proovikasti number

• Mastiiditekitajate määramisel märgitakse 
vajadusel udaraveerand või piimatanki nr

• Saatelehe päisesse pannakse kirja karja 
andmed ning proovide võtmise kuupäev

• Saatelehe lõppu märgitakse proovide 
saatja andmed
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Lisateenused - Vissukese kaudu tellimine

• Karjadele, kes edastavad kontroll-lüpsi 
tulemusi failiga või Vissukese kaudu

• Lihtsustab lisateenuste tellimist robotlüpsi või 
suure arvu proovikastide korral 

• Teenust saavad tellida need, kes sisenevad EPJ 
veebirakendustesse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga

• Loomapidaja märgib Vissukeses loomad, kelle 
piimaproovist soovitakse tiinuse testi või 
mastiiditekitaja määramist 

• Proovipudeleid farmis ei märgistata
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Lisateenused - Vissukese kaudu tellimine
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Tiinuse test - Vissukese kaudu tellimine



www.epj.ee

Mastiit 4/16 - Vissukese kaudu tellimine
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Vissukese kaudu tellimine - ülevaade
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Lisateenused - Vissukese kaudu tellimine

• EPJ laboris otsitakse märgitud lehmade 
piimaproovid kastidest ja märgistatakse 
ribakoodiga 

• Lehma proovipudeli positsiooninumber 
saadakse EPJ andmebaasi saadetud kontroll-
lüpsi andmete alusel
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Lisateenused - Vissukese kaudu tellimine

• Oluline! Kontroll-lüpsi andmed tuleb EPJ-i 
saata/sisestada hiljemalt piimaproovide 
kogumispäeva õhtuks!

• Mastiiditekitajate määramisel udaraveerandi 
piimast või tankipiimast tuleb endiselt 
piimaproovid kleebistega tähistada farmis
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Võtmetegurid edukaks testimiseks

• Lehma ja piimaproovi täpne 
identifitseerimine

• Korrektselt võetud piimaproovid
• Korrektselt registreeritud andmed 

(poegimine, seemendused jne)
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7 kärbest ühe prooviga?

Nii jõudluskontrolli kui lisateenuste piimaproovide 
puhul on oluline, et proovipudelis ei oleks mustust, 
mis võib ummistada analüsaatorite/pipettide 
düüsid!
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Kaupade tellimine - Postipoiss

• EPJ veebirakenduse Postipoiss kaudu on 
võimalik tellida kõrvamärke ja muid kaupu ning 
tellida ka asendusmärke

• Ainult ID-kaardi või Mobiil-ID kasutajatele
• Valikuvõimalused tellijale:

– Kõrvamärgid (esmased ja asendusmärgid)
– Märgistamistarvikud (tangid, EID-märkide lugejad jne)
– Trükised karjaarvestuse pidamiseks
– DeLavali farmitarvikud (lüpsikindad, udaralapid, 

nisadesopudelid, märgistussprei jne)
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Kaupade tellimine - Postipoiss
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Asendusmärkide tellimine - Postipoiss
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Asendusmärkide tellimine - Postipoiss

• PRIA dokumendi “Kõrvamärgi kadumine või 
loetamatuks muutumine” täitmiseks, selle 
digitaalseks allkirjastamiseks ja saatmiseks 
PRIA loomade registrile

• Kui digiallkirjastatud meili ei ole PRIAsse 
saadetud, ei ole andmed ka PRIAsse jõudnud. 
Pooleli jäetud tellimise andmed kustutab EPJ 
järgneval ööl automaatselt!
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Asendusmärkide tellimine - Postipoiss
• Miks tellida Postipoisi kaudu?

– Saab valida kõrvamärgi suurust;
– Võimalik EPJ-le teatada asendusmärkide kättesaamise 

viis - laost, piimaring, post, pakiautomaat, kuller;
– Mittelepinguline klient saab teatada oma 

maksueelistuse - lunamaks või ettemaksuarve;
– Disainitud kasutamiseks ka nutiseadmel;
– Piimaveisekasvatajad näevad Vissukeses, mis seisus 

tellimus on. 
• NB! EID puhul saab tellida ainult asendusmärke, 

lisamärkide tellimine on blokeeritud;



www.epj.ee

Kõrvamärkide tellimine - Postipoiss
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Kõrvamärkide tellimuse vormistamine
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Kaupade transpordi valik
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Kaupade broneeringu kinnitamine
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Mida teha, et tellitud kaubad saabuksid 
õigesse kohta?
• Kontrollida ja vajadusel parandada/täiendada 

aadressi- ja kontaktandmed (e-post, mobiiltel.)
• Märkida kättesaamisviis (EPJ Tartu kontor, 

post, kuller, Omniva Post24 pakiautomaat, 
piimaproovide auto (ainult piimaveiste jk 
klientidele, ei ole võimalik Saare- ja Hiiumaal)

• Saadetise liikumist on võimalik jälgida (post, 
kuller, pakiautomaat saadetised)
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Kaupade kättesaamine võla korral

• Pikemaajalistel võlglastel on kõrvamärke ja muid 
kaupu võimalik saada vaid pärast võla tasumist, 
ettemaksuarve tasumist või kaupade eest 
lunamaksuga tasumisel (post, kuller, 
pakiautomaat) 
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SCR Heatime® HR ja SCR Heatime® Pro

• Loomade tervise ja sigimisalase seisundi 
jälgimine mobiili- või veebirakenduste abil:
– Inna jälgimine
– Tervis (poegimisprobleemid, terviseprobleemid, 

ravi tulemuslikkus jne) 
– Mäletsemine (looma olukord, ratsioon)
– Heaolu

• Aktiivsuse ja mäletsemise kombineeritud 
jälgimine võimaldab loomade olukorda 
jälgida kõikjalt. 
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SCR Heatime® HR ja SCR Heatime® Pro

Lähem info EPJ jõudluskontrolli spetsialistilt
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Tänan!

www.epj.ee

F. R. Kreutzwaldi 48A
Tartu 50094, Estonia 

Tel (+372) 738 7700


