
kõik sead ja seejärel märgid ükshaaval skaneerima. Kui
siga las kasvatatakse aastas miljon siga, siis osutub see pu -
de likaelaks. „Kui sul on kasvatada 10 miljonit siga, siis
jõuad vaevu arvet pidada, kui palju põrsaid ettenähtud
poe gi misajal iga päeva sündis,“ ütles Tegu Grupi kõne -
isik Zhang Haifeng. 

Lahenduseks on masinnägemise tehnoloogia kasu ta mi -
ne, jälgimaks sigu sigala laes asuvate kaameratega, mis
tuvastavad sigade kehale tätoveeritud numbreid. Algselt
on see süsteem võimeline loendama sigu ja põrsaid, kuid
Alibaba loodab, et see võimaldab ka palju keerulisemaid
analüüse. Näiteks infrapunaanduritest pärinevate tem pe -
ra tuu ri näi tude ja sigade päevase liikumise info kombi nee -
ri misel on tehisintellekt võimeline hindama iga looma
tervist. Ühendades „hääle“-tuvastus mooduli, muutub
sea de veel gi taibukamaks. Kuuldes emise alla jäänud põr -
sa kisa, teavitab tehisintellekt sellest seakasvatajat. Ali ba -
ba väi dab, et see süsteem ainuüksi vähendab põr sas te

su re must aastas 3%. Teiseks võimaluseks on jälgida hai -
gus te levi kut, registreerides sigade köhimist.

„Ühest küljest me loodame alandada tootmiskulusid ja
saavutada läbimurre põllumajanduses,“ ütles Alibaba esin -
daja Zhang Sheng. „Teisest küljest soovime me muu ta
tehisintellekttehnoloogia ohutuks maitsvaks sea lihaks.“

Hiina pole ainuke riik, mis on huvitatud tehnoloogia ja
põllumajanduse ühendamisest. USA põllumajandushiid
Cargill alustas hiljuti teste lehmade näotuvastus süs tee mi -
ga, samal ajal kui traktoritootja John Deere ostis tehis -
intel lekti idufirma, kes pani kaamerad mürgipritsidele
identi fitseerimaks umbrohte, mis võimaldab pritsida pes -
tit siididega ainult kultuur taimi. Toitmaks kasvavat rah -
vas tikku, peab põllumajandus muutuma palju auto mati -
seeritumaks ja efektiivsemaks ning sellised seadmed ai ta -
vad seda nõudlust täita.

Refereeris Alo Tänavots

Kuldilõhna saab automaatselt määrata
DGfZ-News let ter vom 17. Januar 2018

Taani lihauurimise instituut on arendanud süsteemi, et
kuldilõhna saab automaatselt uurida tapaliinil. Seadme
sü da on mass-spektromeeter, mis määrab androstenooni
ja skatooli lõhnainet. Siinjuures on noorkultide tapaliini
kiirus nii automatiseeritud, et võtta ühegrammine selja pe -
ki proov. Pärast proovi ettevalmistamist ja kuumutamist
suu nab aparaat tulemuse vastavale lihakehale. 

Nagu uurimisplatvorm Boars 2018 teatab, suudab apa -
raat hinnata 360 proovi tunnis. Proovikulud on 70 senti
liha keha kohta ja aparaat võib töötada katkestamatult 16
tundi. 

Edasised uuringud peavad näitama, kuidas aparaati saab 
lülitada tapaprotsessi ja millise täpsuse annab praktika
ette võttes.

Refereeris Olev Saveli 

Piimaveiste jõudluskontrolli tulemused 2017.

aastal
Aire Pentjärv
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

Kui 1. jaanuaril 2017 oli jõudluskontrollis 578 karja
82 279 lehmaga, siis 1. jaanuaril 2018 oli jõudluskont rol -
lis 549 karja 82 929 lehmaga. Aastaga vähenes karjade
arv 29 võrra, kuid lehmade arv on veidi suurenenud – võr -
rel des aastatagusega oli jõudluskontrollis 650 lehma roh -
kem. Jõudluskontrollis oli 96% Eesti lehmadest. Kõige
enam oli lehmi Järvamaal (13 137), Pärnumaal (10 023) ja 
Lääne-Virumaal (9725). Kõige väiksem oli lehmade arv
Hiiumaal (551) ja Ida-Virumaal (1084). 

Eesti holsteini tõugu lehmi oli 67 696 (+1560), eesti pu -
nast tõugu lehmi 14 435 (–942), eesti maatõugu lehmi 533 
(+50) ning muud tõugu lehmi 265 (–18). Eesti holsteini
tõu gu lehmade osakaal oli suurim Läänemaal (99,1%),
järgnevad Järvamaa (98,7%) ja Raplamaa (98,2%), väik -

seim endiselt Saaremaal (32,3%) ja Valgamaal (54,8%).
Saaremaal on 63,2% lehmadest eesti punast tõugu ja 3,5% 
lehmadest eesti maatõugu. 

1. jaanuaril 2018 oli jõudluskontrollis 549 piimakarja.
Kõige rohkem on karju Pärnumaal – 77, järgnevad Lää ne- 
Virumaa 61 karjaga ja Viljandimaa 55 karjaga. Kõige
vähem on piimakarju Läänemaal (9) ja Hiiumaal (10).
Sta tistika on tehtud uue haldusjaotuse järgi ning karjade
ja lehmade arv on mõnes maakonnas just selle tõttu muu -
tu nud. Kuni 50 lehmaga karju on 36 võrra vähem, üle
50-pealiste karjade arv suurenes 7 võrra. 

Keskmine lehmade arv karjas oli 151. Suurimad karjad
on Järvamaal keskmiselt 320 lehmaga, Jõgevamaal 250 ja
Tartumaal 200 lehmaga, väikseimad Võrumaal 52 lehma -
ga ning Hiiumaal 55 lehmaga.

Piimatoodang lehma kohta suureneb endiselt. Lehma
kohta saadi 9619 kg piima, mis on 325 kg rohkem kui
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2016. aastal. Eesti holsteini tõugu lehmade toodang oli
9905 kg (+344 kg). Eesti punast tõugu lehmad andsid
8591 kg (+200 kg) piima ja eesti maatõugu lehmad
4475 kg piima (–349 kg). Muud tõugu lehmade toodang
oli 5038 kg (–178).

Maakondadest oli taas parim Tartumaa, kus karjade
keskmine toodang lehma kohta oli 10 231 kg piima. Sa -
mas oli toodang 69 kg väiksem kui 2016. aastal, mil Tar -
tu maa lehmad lüpsid keskmiselt 10 300 kg. Suure piima -
toodanguga paistsid silma ka Järvamaa (9998 kg), Lääne-
Virumaa (9959 kg), Põlvamaa (9929 kg) ja Raplamaa
(9906 kg). Kõige väiksem oli Hiiumaa ja Ida-Virumaa
lehmade piimatoodang: 6305 kg ja 7944 kg. Piima too -
dang suurenes kõige enam Valgamaal (+732 kg), Jõge va -
maal (+596 kg) ja Põlvamaal (+496 kg). Piimatoodang
vähenes Võrumaal, kus lehma kohta saadi 191 kg võrra
vähem piima. 

Üle 12 tonni piima lehma kohta said neli karja. Osa -
ühing Kaiu LT (Raplamaa) lehmad lüpsavad endiselt kõi -
ge enam. Kui 2016. aastal oli selle karja keskmine too-
 dang 12 233 kg, siis 2017. aastal suurenes toodang 581 kg
võrra 12 814 kilogrammini (654 aastalehma). Osaühing
Vändra Vara Pärnumaalt sai lehma kohta 12 804 kg piima
(74 lehma), Kõljala POÜ (Saaremaa) 12 411 kg (549 leh -
ma) ja OÜ Vändra Pärnumaalt 12 399 kg piima (1336 leh -
ma,). 81 karja piimatoodang oli vahemikus 10 001–
12 000 kg. 

Karja suurust arvestades saavutati suurim piimatoodang 
karjades, kus oli rohkem kui 1200 lehma. Nende seitsme
karja keskmine piimatoodang oli 11 094 kg (+460 kg võr -
rel des 2016. aastaga). Järgnesid 15 karja, kus oli 601–900
lehma – keskmiselt 10 122 kg piima lehma kohta
(+548 kg), ja 8 karja, kus oli 901–1200 lehma, 10 114 ki -
lo grammi piima lehma kohta (+540 kg). Keskmine too -
dang ületas 10 000 kg piiri ka karjades, kus oli 301–600
lehma. Selle grupi piimatoodang oli 10 068 kg (+260). 

Kõige väiksem oli piimatoodang karjades, kus oli 11–
50 lehma. Nende karjade keskmine toodang oli 6614 kg,
mis on 75 kg võrra väiksem kui 2016. aastal. 

305-päevase laktatsiooni keskmine piimatoodang oli
9469 kg (+257 kg võrreldes 2016. aastaga). Esmapoegi -
nud andsid 8632 kg (+304), teisel laktatsioonil olevad
lehmad 9926 kg (+150) ja vanemad lehmad 9970 kg
(+312). Esimese ja teise laktatsiooni toodangute vahe
vähe nes veidi võrreldes eelmise aastaga – kui 2016. aastal 
oli see 1451 kg, siis 2017. aastal 1294 kg. 

Parimad lehmad lüpsid laktatsiooni jooksul rohkem kui
18 000 kg piima. Eesti holsteini tõugu lehmadest saavutas
2017. aastal parima laktatsioonitoodangu OÜ Vändra
(Pär nu maa) lehm Olle, kelle teise laktatsiooni piima too -
dang oli 18 087 kg. Järgnesid Manna samast karjast, kes
kolmandal laktatsioonil lüpsis 18 085 kg, ja Kõljala POÜ
(Saaremaa) Meedium, kelle 3. laktatsiooni toodang oli
17 991 kg. Eesti punast tõugu lehmade parim oli Eesti
Piim OÜ (Põlvamaa) lehm 12346424, kelle 4. laktatsiooni 
toodang oli 17 326 kg. Talle järgnesid Kõljala POÜ leh -
mad Paavik ja Mirelle, kes kolmandal laktatsioonil lüpsid
vastavalt 16 484 ja 16 353 kg.

Eesti maatõugu lehmade esikolmik on pärit OÜ Pihla
(Hiiumaa) karjast: Maali teise laktatsiooni toodang oli
12 135 kg, Tita teise laktatsiooni toodang 11 179 kg ja
Kara mell lüpsis kolmandal laktatsioonil 9675 kg piima.
Tabe lis 3 on välja toodud ka esmapoeginute parimad lak -
tat - sioonitoodangud.

 2017. aastal olid eesti holsteini tõu ja eesti punase tõu
elueatoodangute tipus AS Tartu Agro lehmad. EHF lehm
2211008  andis 2017. aasta lõpuks 146 609 kg piima, mil -
le ga on ta läbi aegade edetabelis Jacqueline’i (175 264 kg, 
AS Tartu Agro) järel teisel kohal. Eesti punase tõu rekord
suurenes 128 506 kilogrammini. Nii palju lüpsis oma elu -
ajal Kauna, kes läks karjast välja 2017. aasta oktoobris.
Parim maatõugu lehm on Ilse Gošovski (Harjumaa) lehm
Taisi, kes on eluea jooksul lüpsnud 82 654 kg piima. 

Kõigi karjast välja läinud lehmade keskmine eluea too -
dang oli 26 599 kg, sealhulgas EPK lehmadel 27 439 kg,
EHF lehmadel 26 455 kg ja EK lehmadel 17 682 kg.
Kesk mine elupäevade arv oli 1888, tõugude lõikes vasta -
valt 2034, 1853 ja 2315 päeva.
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Tabel 2. Parimad karjad piima rasva- ja valgutoodangu järgi 2017. aastal 

Aasta lehmi Omanik Maa kond Aasta lehmi Piima kg Rasva Valku R+V kg

% kg % kg

3–20 Uudla-Hanso talu Rapla   16    8463 4,77 403 3,62 306 709

21–50 Lau Raja talu Rapla   46    9358 4,45 416 3,57 334 750

51–100 OÜ Vändra Vara Pärnu   74 12 804 3,63 464 3,32 425 890

Tabel 1. Lehmade piimajõudlus tõuti

Tõug Aastalehmi Piima kg Rasva Valku R + V kg

% kg % kg

Eesti punane 14 742 8591 4,07 350 3,45 297 646

Eesti hol stein 66 713 9905 3,91 388 3,37 334 721

Eesti maatõug      520 4475 4,55 204 3,41 152 356

Muud tõud      269 5038 4,33 218 3,40 171 390

Kokku/keskmine 82 244 9619 3,94 379 3,38 325 704



2017. aastal registreeriti 86 342 poegimist, mis on 1746
võr ra vähem kui 2016. aastal. Esmapoegimisi oli neist 28
122 (–965). Sündis 80 856 vasikat, mis on 1660 võrra
vähem kui 2016. aastal. 51,1% sündinud vasikatest olid
pullikud ja 48,9% lehmikud. Kaksikud pullvasikad sün di -
sid 663 poegimisel, kaksikud lehmvasikad 611 poegi mi -
sel ja erisoolised kaksikud 1169 poegimisel. Mitmikuid
registreeriti viiel korral. Surnultsünniga lõppes 7009 poe -
gi mist (8,1%), millest 3811 olid esmapoeginutel ja 3198
korduvpoeginutel. Esmapoegimiste surnultsündide osa -
kaal suurenes taas. Kui 2014. aastal lõppes surnultsünniga 
11,4%, 2015. a 12,2%, 2016. a 13,0% ja 2017. a juba
13,6% esmapoegimistest. Teist või enamat korda poegi -
nud lehmadel oli surnultsündide osakaal 5,5%. EPK leh -
ma de poegimistest lõppes surnultsünniga 6,1%, EHF
leh ma del 8,6%, EK lehmadel 5,1%, sealhulgas esma poe -
gi mistest vastavalt 10,6%, 14,1% ja 7,0%. 

Lehmade esmapoegimisevanus nooreneb – 25,8 kuud
(2016. a 26,1; 2015. aastal 26,5). EPK lehmade esimese
poe gimise vanus oli 26,6 kuud, EHF lehmadel 25,7 kuud
ja EK lehmadel 30,1 kuud. Kõige nooremad esma poe gi -
nud olid Järvamaal (24,5 kuud), Jõgevamaal (25,2 kuud)
ja Lääne-Virumaal (25,4 kuud), vanimad aga Hiiumaal
(30,8 kuud). Kuni 24 kuu vanuselt poegis 23,3% ja üle 34
kuu vanuselt 3,7% esmapoeginutest (EK lehmadest
23,8%).

Uuslüpsiperiood oli 2017. aastal 128 päeva (EPK 124
päeva, EHF 129 päeva ja EK 126 päeva). Keskmine poe -
gi misvahemik oli 409 päeva pikkune. Tõugudevaheline
erinevus oli tähtsusetu: EPK lehmade poegimisvahemik
oli 407 päeva, EHF lehmadel 410 päeva ja EK lehmadel
409 päeva. 

Kinnisperioodi pikkus oli 63 päeva. Kõige pikem oli
kinnisperiood EK lehmadel – 102 päeva, EPK lehmade
kin nisperiood oli 68 päeva ja EHF lehmadel 62 päeva pik -
kune. 

Karjast praagiti 26 200 lehma. See on 3071 võrra vähem 
kui 2016. aastal. Peamised praakimise põhjused ei ole
muutunud: esimesel kohal udarahaigused ja -vead
(20,4%), järgnesid sigimisprobleemid (19,0%) ning jäse -
me te haigused ja vead (17,9%). Palju lehmi praagiti ka
traumade (11,1%) ja ainevahetushaiguste (10,6%) tõttu.
Keskmine karjast väljamineku vanus oli sarnaselt 2016.

aastaga 5 aastat ja 2 kuud. Kõrge vanuse tõttu praagiti 382 
lehma (1,5%), nende keskmine iga oli 9 aastat ja 11 kuud.
Kõige nooremad olid väikese toodangu tõttu praagitud
lehmad (4 aastat ja 5 kuud). 

Karjas olevate lehmade keskmine vanus oli nii 2016.
kui 2017. aastal 4 aastat ja 4 kuud. Vanimad olid EK leh -
mad (5 a ja 7 k). EPK lehmad olid keskmiselt 4 aasta ja 8
kuu vanused. Noorimad olid EHF lehmad (4 a ja 3 k). 

Udara tervise näitajad paranevad aasta-aastalt. Kesk mi -
ne somaatiliste rakkude arv piimas (SRA) oli 2017. aastal
260 000/ml (2016. aastal 281 000/ml). Parimad olid EHF
lehmad, kelle keskmine SRA oli 256 000/ml. EPK leh ma -
de SRA oli 279 000/ml ja EK lehmadel 437 000/ml. Hea -
de tulemustega paistavad silma saared – Hiiumaa karjade
keskmine SRA oli 183 000/ml, Saaremaal 226 000/ml.
Tartumaa ja Valgamaa lehmade keskmine SRA 2017.
aas tal oli 228 000/ml. Ida-Virumaa näitaja oli kõige keh -
vem – 363 000/ml. 

Nii toodangu tase kui piima kvaliteet on Eesti piima kar -
ja des aasta-aastalt paranenud. Eesti Põllumajandus loo -
ma de Jõudluskontrolli AS püüab enda teenustega pak -
ku da võimalikult palju informatsiooni, et loomapidajatel
oleks parim ülevaade oma karjast. Üha enam karju kasu -
tab EPJ pakutavaid lisateenuseid (mastiiditekitajate mää -
ra mine, tiinusetest piimast), et kiiresti ja lisatööd tege ma-
ta saada teada haigustekitajad, mis udaraprobleeme põh -
jus tavad, ning leida tiined/mittetiined lehmad. 

Alates 2018. aasta jaanuarist pakub EPJ piimatootjatele
uut teenust BAK 4, mille abil saab hinnata, millised bak te -
rid karja piima kvaliteeti mõjutavad. Farmis on sageli
keeruline kindlaks teha, mis põhjustab bakterite arvu suu -
re nemist piimas. Kuna sõltuvalt probleemist satuvad
piima erinevad bakterid, on neid identifitseerides või ma -
lik kindlaks teha, kas bakterite arvu suurenemine on põh -
jus tatud halvast laudahügieenist, söödast, karja tervisest
või vigadest piima jahutamisel. Teenus BAK 4 võimaldab 
kindlaks määrata järgmisi baktereid: Strep to coc cus spp
(udara tervis), Pseu do mo nas (vead piima jahutamisel),
Entero bacteriacea/Enterococcus (lüpsihügieen, alla pa -
nu) ja Ba cil lus/Clostridium (sööda kvaliteet). 

Põhjalikum info jõudluskontrolli tulemustest on jõud -
lus kontrolli aastaraamatus ning Eesti Põllumajan dus loo -
ma de Jõudluskontrolli ASi veebilehel www.epj.ee.
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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 Jassi 15666888 OÜ Kõpu PM Viljandi 1. 14 004 3,67 514 3,20 448   961

12346424 Eesti Piim OÜ Põlva 4. 17 326 3,61 626 3,18 551 1177

EHF Maari 16624290 Torma POÜ Jõgeva 1. 15 903 3,28 521 3,03 481 1002

Olle 14913570 OÜ Vändra Pärnu 2. 18 087 2,82 511 3,10 560 1071

EK Roonja 16169050 OÜ Sadala Piim Jõgeva 1.    7651 3,66 280 3,36 257   537

Maali 13855239 OÜ Pihla Hiiu 2. 12 135 3,62 440 3,36 408   847


