
keskmine mass on 13–14 g. Jõudlusnäitajad on väga tuge-
valt seotud söötmis-pidamistingimustega.

Vaatamata mitmetele tagasilöökidele, mida on põhjus-
tanud majanduse uperpallid – on eesti vutt kui kõige pro-

duktiivsem põllumajanduslinnu tõug säilinud. Selleks on
välja töötatud aretustöö plaan aastateks 2013–2018.

Eesti vutt on unikaalne ja ainuke Eestis aretatud linnu-
tõug.

Piimaveiste jõudluskontrolli tulemustest 2016.

aastal

Aire Pentjärv
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

2016. aasta oli piimatootjatele keeruline. Madal piima
kokkuostuhind sundis paljusid farmereid tegema piima-
tootmise lõpetamise otsuse. Kui 1. jaanuaril 2016 oli
jõudluskontrollis 648 karja 86 349 lehmaga, siis 1. jaa-
nuaril 2017 oli jõudluskontrollis 578 karja 82 279 lehma-
ga. Aastaga vähenes karjade arv 70 ja lehmade arv 4070
võrra, kahe kriisiaasta jooksul kaotati 131 karja 8943 leh-
maga.

Eesti holsteini tõugu lehmi oli 66 136 (–2587), eesti pu-
nast tõugu lehmi 15 377 (–1438), eesti maatõugu lehmi
483 (–16) ning muud tõugu lehmi 283 (–29). Jõudlus-
kontrollis oli 95,3% Eesti lehmadest.

Kõige enam oli lehmi Järvamaal (13 063), Pärnumaal
(9432) ja Lääne-Virumaal (8977). Kõige väiksem oli
lehmade arv Hiiumaal (428) ja Ida-Virumaal (1329). Leh-
made arv vähenes kõigis maakondades. Suurim oli langus
Lääne-Virumaal (–1311), Jõgevamaal (–516 lehma) ja
Järvamaal (–477).

Paljudes maakondades kasvatatakse valdavas enamuses
eesti holsteini tõugu piimaveiseid. Eesti holsteini tõugu
lehmade osakaal oli suurim Järvamaal (98,5%), Lääne- ja
Raplamaal (97,9%) ning Pärnumaal (96,3%), väikseim
Saaremaal (28,3%). Saaremaal on 67,8% lehmadest eesti
punast tõugu ja Valgamaal 44,1%. Eesti maatõugu lehma-
de osakaal on samuti suurim Saaremaal, kus neid on 3%
kõigist jõudluskontrollialustest lehmadest, Hiiumaal
2,6% ja Harjumaal 2,3%.

Aastaga kahanes jõudluskontrolli karjade arv enam
Jõgevamaal, Põlvamaal ja Pärnumaal üheksa karja ning
Viljandimaal seitsme karja võrra.

Kõige enam vähenes väikeste (1–50 lehma) karjade arv,
54 võrra. 100–300-pealiste karjade arv vähenes 15 ja üle
300 lehmaga karjade arv 4 võrra. 51–100 lehmaga karjade
arv suurenes kolme karja võrra.

Keskmine karja suurus oli 2016. aasta lõpul 142 lehma,
mis on 9 lehma enam. Suuremad karjad on Järvamaal, kus
on keskmiselt 290 lehma, Jõgevamaal 262 ja Tartumaal
180 lehma, väiksemad on Hiiumaa karjad, keskmiselt 36
lehma ning Võrumaal 52 lehma.

Kuigi olud olid keerulised, ületas keskmine piimatoo-
dang 2016. aastal 9000 kg piiri. Lehma kohta saadi

9294 kg piima, mis on 443 kg rohkem kui 2015. aastal.
Eesti holsteini tõugu lehmade piimatoodang oli 9561 kg
piima (+479 kg), eesti punast tõugu lehmadel 8391 kg
(+286 kg) ja eesti maatõugul 4824 kg (+251 kg). Muud
tõugu lehmade toodang oli 5216 kg (–173).

Maakondadest oli taas parim Tartumaa, kus karjade
keskmine toodang ületas 10 000 kg piiri, lehma kohta
saadi 10 300 kg piima, mis on 390 kg võrra enam kui
2015. aastal. Järgnesid Järvamaa (9715 kg), Lääne-Viru-
maa (9706 kg), Raplamaa (9489 kg) ja Põlvamaa
(9433 kg). Kõige väiksem oli Hiiumaa lehmade piimatoo-
dang, 5899 kg. Samas suurenes Hiiumaa lehmade piima-
toodang kõige enam – 944 kg. Suur oli toodangutõus ka
Läänemaal (+869 kg) ja Lääne-Virumaal (+663 kg).

Üle 12 tonni piima lehma kohta lüpsti Kaiu LT OÜs
(Raplamaa), 12 233 kg (+101 kg võrreldes 2015. aastaga).
Rohkem kui 10 000 kg saadi 62 karjas (+13 karja).

Karja suurust arvestades saavutati suurim piimatoodang
karjades, kus oli rohkem kui 1200 lehma. Nende seitsme
karja keskmine piimatoodang oli 10 634 kg (+792 kg).
Järgnesid 15 karja, kus oli 601–900 lehma – keskmiselt
saadi 9914 kg piima lehma kohta (+282 kg), ja 53 karja,
kus oli 301–600 lehma, 9808 kilogrammi piima lehma
kohta (+288 kg). Karjades, kus oli 901–1200 lehma
(8 karja), oli piimatoodang 9574 kg (+244 kg), ja 80
karjas, kus on 101–300 lehma, 8649 kg (+358 kg). Kõige
väiksem oli piimatoodang 11–50 lehmaga karjades (199),
kus lehma kohta saadi 6689 kg piima (+318); kuni 10
lehmaga karjades (130) saadi lehma kohta 6935 kg
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Foto 1. Elektroonilised kõrvamärgid (T. Remmel)
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(+840 kg) ja 51–100 lehmaga karjade (86) keskmine
piimatoodang suurenes 641 kg võrra 7720 kilogrammini.

305 päeva laktatsiooni keskmine piimatoodang oli
9212 kg (+393). Esmapoeginud lüpsid 8325 kg, teisel
laktatsioonil olevad lehmad 9776 kg ja vanemad lehmad
9658 kg. Esimese ja teise laktatsiooni toodangute vahe
suureneb aasta-aastalt. Kui 2014. aastal oli see 1189 kg ja
2015. aastal 1262 kg, siis 2016. aastal 1451 kg.

Eesti holsteini tõugu lehmadest saavutas 2016. aastal
parima laktatsioonitoodangu Tartu Agro AS lehm Missy,
kelle teise laktatsiooni piimatoodang oli 19 767 kg. Järg-
nes Torma Põllumajandusosaühingu (Jõgevamaa) lehm
Linne, kelle teise laktatsiooni toodang oli 19 722 kg. Kol-
mas oli Voore Mõisa Osaühingu (Lääne-Virumaa) lehm
12737888, kelle 3. laktatsiooni piimatoodang oli
19 602 kg. Nimetatud lehmad on laktatsioonitoodangute
läbi aegade edetabelis esimesel, teisel ja neljandal kohal.
Üle 19 000 kg on laktatsiooni jooksul lüpsnud üheksa leh-
ma.

Eesti punast tõugu lehmade parim oli Kõljala Põlluma-
jandusliku OÜ (Saaremaa) lehm Meeda, kelle 3. laktat-
siooni toodang oli 17 335 kg. Talle järgnesid piimatoo-
dangult Tartu Agro AS lehm 11452874 (4. laktatsioon

16 267 kg) ja Kõljala Põllumajandusliku OÜ lehm Ellu (3.
laktatsioon 16 056 kg).

Eesti maatõugu lehmadest olid parimad Sirje Treumuthi
(Pärnumaa) lehm Lenka, kelle 3. laktatsiooni toodang oli
9597 kg, Massiaru Põllumajandusliku OÜ (Pärnumaa)
lehm Pähkel (3. laktatsioon 9202 kg) ja Peeter Haudi
(Raplamaa) lehm Säde (6. laktatsioon 8854 kg). Tabelis 3
on välja toodud eraldi ka esmapoeginute parimad laktat-
sioonitoodangud.

2016. aasta lõpus läks karjast välja Eesti rekordilise elu-
eatoodangu lüpsnud eesti holsteini tõugu lehm Jacqueline
(Tartu Agro AS). Jacqueline andis kokku 175 264 kg pii-
ma. Ka järgmine lehm selles edetabelis on samast karjast.
Tartu Agro AS lehma nr 2211008 elueatoodang oli
2016. a lõpuks 138 502 kg. Eesti punase tõu rekordi viis
122 008 kilogrammini Tartu Agro AS lehm Kauna. Parim
maatõugu lehm on Ilse Gošovski (Harjumaa) lehm Taisi,
kes elu jooksul on lüpsnud 82 654 kg piima.

Kõigi karjast välja läinud lehmade keskmine elueatoo-
dang oli 25 667 kg, sealhulgas eesti punast tõugu lehma-
del 25 862 kg, eesti holsteini tõugu lehmadel 25 651 kg ja
eesti maatõugu lehmadel 19 087 kg. Keskmine elupäeva-
de arv oli vastavalt 2029, 1868 ja 2359.
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Tabel 1. Lehmade piimajõudlus tõuti

Tõug Aastalehmi Piima kg Rasva Valku R+V, kg

% kg % kg

Eesti punane 15 899 8391 4,13 347 3,43 288 635

Eesti holstein 65 896 9561 3,97 379 3,34 320 699

Eesti maatõug 466 4824 4,55 219 3,41 164 384

Muud tõud 282 5216 4,35 227 3,40 178 405

Kokku 82 543 9294 4,00 372 3,36 312 684

Tabel 2. Parimad karjad piima rasva- ja valgutoodangu järgi karja suuruse rühmades

Aasta lehmi Omanik Maakond Aasta
lehmi

Piima Rasva Valku R+V, kg

kg % kg % kg

3–20 Pihlaka Farm OÜ Harju 17 10 169 4,07 413 3,26 332 745

21–50 Heino Kristmann Valga 28 10 515 3,91 411 3,29 346 756

51–100 Vändra Vara OÜ Pärnu 81 11 591 3,69 428 3,29 381 809

Üle 100 Kabala Agro OÜ Järva 556 11 625 4,52 526 3,30 383 909

Foto 3. Piimaanalüsaator (T. Remmel)Foto 2. Piimaproovid (T. Remmel)



2016. aastal registreeriti 88 088 poegimist, mis on 3938
võrra vähem kui 2015. aastal. Esmapoegimisi oli neist
29 087 (–424). Sündis 82 516 vasikat, see on 4151 võrra
vähem. 51,2% sündinud vasikatest olid pullikud ja 48,8%
lehmikud. Kaksikud pullvasikad sündisid 672 poegimi-
sel, kaksikud lehmvasikad 570 poegimisel ja erisoolised
kaksikud 1128 poegimisel. Kolmikuid registreeriti kol-
mel korral.

Surnultsünniga lõppes 8% poegimistest – 13% esma-
poegimistest ja 5,6% korduvalt poeginutel. Surnultsündi-
de osakaal nii esma- kui korduvpoegimiste puhul on
eelmise aastaga võrreldes suurenenud (2015. aastal
12,2% esmapoegimistest ja 5,2% korduvpoegimistest).
Eesti punast tõugu lehmade poegimistest lõppes surnult-
sünniga 5,9%, eesti holsteini tõugu lehmadel 8,6% ja eesti
maatõugu lehmadel 6,9%, sealhulgas esmapoegimistest
vastavalt 9,4%, 13,7% ja 7,3%.

Lehmade esmapoegimisiga (EPI) nooreneb jätkuvalt –
26,1 kuud (2015 – 26,5 k, 2014 – 26,9 k, 2013 – 27,3 k).
EPK lehmade EPI oli 26,9 kuud, EHF lehmadel 25,9 kuud
ja EK lehmadel 29,9 kuud. Kõige nooremad esmapoegi-
nud olid Ida-Virumaal, Järvamaal ja Jõgevamaal (25
kuud), vanimad Hiiumaal (31,4 kuud). Kuni 24 kuu vanu-
selt poegis 22,5% ja üle 34 kuu vanuselt 4,3% esmapoegi-
nutest (EK lehmadest 25,8%).

Uuslüpsiperiood oli 2016. aastal 130 päeva: EPK 121
päeva, EHF 133 päeva ja EK 139 päeva. Keskmine poegi-
misvahemik oli 410 päeva pikkune. Kõige pikem oli
poegimisvahemik EK lehmadel – 419 päeva. EHF lehma-
de poegimisvahemik oli 412 päeva ja EPK lehmadel 402
päeva.

Kinnisperioodi pikkus oli 65 päeva: EHF lehmadel 64
päeva, EPK lehmadel 68 päeva ja EK lehmadel 86 päeva.

Praagiti 29 271 lehma. Peamised praakimise põhjused
on ikka udarahaigused ja -vead (21,1%), järgnesid sigi-

misprobleemid (18,9%) ning jäsemete haigused ja vead
(17,8%). Keskmine karjast väljamineku vanus oli 5 aastat
ja 2 kuud. Kõrge vanuse tõttu praagiti 445 lehma (1,5%),
nende keskmine iga oli 9 aastat ja 11 kuud. Kõige noore-
mad olid madala toodangu tõttu praagitud lehmad (4 aas-
tat ja 5 kuud).

Karja keskmine vanus nooreneb jätkuvalt. Karjasoleva-
te lehmade keskmine vanus oli aastavahetusel oli 4 aastat
ja 4 kuud (2015. a 4 aastat ja 5 kuud). Vanimad olid eesti
maatõugu lehmad (5 a 4 k). Eesti punast tõugu lehmad
olid keskmiselt 4 aasta ja 8 kuu vanused. Noorimad olid
eesti holsteini tõugu lehmad (4 a ja 3 k).

Udara tervise näitajad on viimastel aastatel märgatavalt
paranenud. Keskmine somaatiliste rakkude arv piimas
(SRA) on teist aastat järjest alla 300 000. SRA oli 2016.
aastal 281 000/ml (2015. aastal 289 000/ml). Parimad olid
EHF lehmad, kelle keskmine SRA oli 278 000/ml, EPK
lehmadel 290 000/ml ja EK lehmadel 489 000/ml. Maa-
kondadest on paremad tulemused Valgamaal, Saaremaal
ja Raplamaal, kus keskmine SRA oli vastavalt 239 000,
246 000 ja 252 000/ml. Ida-Virumaa näitaja oli kõige
kehvem – 377 000/ml.

Loodame, et heade tulemuste saavutamisel on Eesti Põl-
lumajandusloomade Jõudluskontrolli AS teenustel oma
osa. Internetirakendusest Vissuke leitav põhjalik info ko-
gu karja või üksikloomade kohta on abiks selliste otsuste
tegemisel, mis puudutavad nii söötmist, aretust, loomade
tervist kui ka karja majandamist. EPJ poolt pakutavad
lisateenused (mastiiditekitajate määramine, tiinusetest
piimast) võimaldavad karja majandamises aega kokku
hoida ning keskenduda teistele tegevustele.

Põhjalikum info jõudluskontrolli tulemustest on jõud-
luskontrolli aastaraamatus ning Eesti Põllumajandusloo-
made Jõudluskontrolli ASi veebilehel www.epj.ee.

Sigade jõudluskontrolli tulemused 2016. aastal

Külli Kersten
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

Sigade jõudluskontrollis oli 31.12.2016 seisuga 24 sea-
farmi ja 10 031 siga, kellest 573 olid emikud, 1786 noor-
emised, 7576 emised ja 96 kuldid. Emikuteks loetakse
siga karjatulekust esimese seemendamiseni, nooremiseks
esimesest seemendusest esimese poegimiseni ja emiseks

loetakse siga alates esimesest poegimisest. Kui 2015. aas-
tal vähenes jõudluskontrollis olevate sigade arv 33,3%,
põhjuseks sigade nakatumine Aafrika katku (SAK) ja
tootmise lõpetamine kehvemates farmides, siis 2016. aas-
ta lõpuks sigade arv isegi suurenes 366 sea võrra. Selle
põhjuseks võib lugeda Linnamäe Peekon OÜ (Lääne
maakond) ühinemist jõudluskontrolli ja aretussüsteemiga
novembris. Eraldi arvestust peetakse Eesti Tõusigade
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Tabel 3. Parimad lehmad 305 päeva laktatsiooni piimajõudluse järgi

Tõug Nimi, nr Omanik Maakond Lakt
nr

Piima kg Rasva Valku R+V,
kg% kg % kg

EPK 16006256 Väätsa Agro AS Järva 1. 13 860 4,25 589 3,32 460 1049

Meeda 12244331 Kõljala POÜ Saare 3. 17 335 3,01 523 3,04 526 1049

EHF Meila 14773617 Torma POÜ Jõgeva 1. 15 231 2,92 445 2,92 466 912

Missy 12434572 Tartu Agro AS Tartu 2. 19 767 3,41 675 3,41 675 1349

EK Tupsu-Kari 13851101 TÜ Mereranna PÜ Saare 1. 7140 4,17 298 3,32 237 535

Lenka 10673324 Sirje Treumuth Pärnu 3. 9597 4,04 388 3,13 300 688


