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Tänane tiinus otsustab homse 
piimatoodangu. Sigivuse parandamine on 
üheks edu võtmeks. 

 

Eesmärk: lihtne ja tõhus karja taastootmise juhtimine 

•Mittetiinete lehmade leidmine võimalikult vara  

•Vähem lehmade stressi 

•Lihtne ja mugav andmete kogumine  

•Mõistlik hind 

 

 
Tiinus  =  tuleviku piim 

Taastootmine on lüpsikarjafarmi alus 
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Millest me täna räägime? 

1. Kuidas hinnata taastootmisnäitajaid?  

 

2. Kuidas saab IDEXXi tiinuse test (EPJ tiinuse test piimast) parandada sigivust?  

 

3. Milline on IDEXXi tiinuse testist saadav kasu? 

 

4. Kuidas kasutada tiinuse testi? 

 

5. Kuidas vähendada ülekandumist? 
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• 21-päevane periood, 20 mittetiinet kontrollimist 
vajavat lehma  

• 10 indlevat looma leitud ja seemendatud  

    (50% IAM/ SM) 

• 5 lehma 10st tiinestus (50% VM) 

• Kokku tiinestus 5 lehma 20st 

    = 25% TM (50% of 50% = 25%) 

• 75% mittetiinet lehma  

 

IAM – inna avastamismäär 

SM – seemendamismäär  

VM – viljastamismäär 

TM – tiinestumismäär  

 
 

 

 

Tiinestuvus puust ja punaseks! 
IAM x VM = TM  
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Testi lehmade tiinust  

varakult ja sageli, mittetiined 

lehmad seemenda uuesti:  

paranda inna avastamist karjas  

Jälgi tiinust kogu tiinusperioodi  

jooksul, avasta tiinuse katkemised,  

mittetiined lehmad seemenda uuesti:  

paranda inna avasatmist karjas  

Tiinestuvuse parandamine 
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Mittetiinete lehmade uuesti seemendamine on võti 

10% 20% 30% 

Tiinestuvus**  
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Piim  

Kulu lehma kohta 

Kulu 

tiinestumise 

kohta  

*) Paul Fricke, Steve Stewart, Paul Rapnicki, Steve Eicker, and Michael Overton Pregnant vs. Open: Getting Cows Pregnant and the Money it Makes 

 

 

 

 

 

Leia mittetiined lehmad 

varakult  
ja saavuta maksimaalne tiinete lehmade arv 

Rohkem piima  

& väiksemad kulud * 

**) Tiinestuvus = tiinestunud lehmade % seemendamiseks sobivatest lehmadest 

http://articles.extension.org/pages/11007/pregnant-vs-

open:-getting-cows-pregnant-and-the-money-it-makes 
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Vara ja sageli 
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• Lehmadelt saadav tulu on suurim 

laktatsioonikõvera tipus 

• Tasuvuspunktis on tulud ja kulud 

võrdsed 

• Pärast toodangutipu ületamist 

väheneb lehmadelt saadav tulu 

• Lühem poegimisvahemik tähendab 

rohkem laktatsioone ja 

eluajatoodangut (tulu)  

• Kui poegimisvahemik on pikem kui 13 

kuud, siis hakkab langema kasum ja 

tootmise efektiivsus 

 

Stevenson, J, Vice President, Dairy Cattle Reproduction Council, Professor, Kansas State University: http://www.progressivedairy.com/dairy-basics/ai-and-breeding/3141-culling-dairy-

cattle-for-reproduction-what-you-need-to-know 

Poegimisvahemik, lüpsipäevade arv ja tulukus 
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Mittetiined loomad raiskavad raha 

€ 10.000 

10 päeva 

 

20 päeva 

Uuslüpsipäevade arvu vähendamisega 

suurendate kasumit. Näide: 100 lehmaga farm  

€ 5.000 

Mittetiine lehma keskmine kulu: 

5 eurot 
lehma kohta päevas  

* 

*) De Vries et al, Economics of improved reproductive performance in dairy cattle  (Publication AN 156), 

Gainesville FL, University of Florida Institute of Food and Agriculture Science; 2005  
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Mittetiinete loomade avastamine – soovitused 

 28-35  

päeva 

Mittetiinete 

lehmade kiire 

avastamine, uus 

seemendus 

esimesel 

võimalusel 

Vältige tiinete 

loomade 

praakimist 

19% 

embrüonaalsetest 

surmadest leiab 

aset 28.-72. 

tiinuspäeval* 

Mittetiinete 

lehmade uus 

seemendus, kuni 

see on 

majanduslikult 

kasulik 

  65-75  

päeva 

  Enne 

kinnijätmist 

 100-120 

päeva 

*) Vasconcelos et al 1997. 
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Testi põhimõte 

Test hindab piimaproovis tiinusspetsiifiliste 
valkude olemasolu (PAG), mida leidub vaid tiine 
looma organismis. Täpne 

Tõestatud 

*) Der Milch-Trächtigkeitstest erkennt  trächtige Kühe mit einer Sicherheit von 98.8%. 

 

Tulemused on võrreldavad ultraheliga ja 
palpeerimisel saadud tulemustega ning on 
kinnitust leidnud paljudes teaduslikes 
uuringutes*. 
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Tulemusteni jõudmine on lihtne 

Proovide võtmine 

rutiinselt või vastavalt 

vajadusele 
 

Tulemuste hindamine 

Raportid  

paberil, e-postiga või 

internetis 

Analüüsimine 
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Proovide võtmine õigete tulemuste saamiseks 

Lehmade identifitseerimine 
• Veenduge, et lehmad on korrektselt 

identifitseeritud 

 

Proovide märgistamine 
•  Pidage kinni proovide märgistamise protseduurist 

 

Vältige ülekandumist 
• Koguge proovid, kasutades ICARi poolt tunnustatud 

piimameetreid. Vältige ülekandumist lüpsi- ja 
proovivõtuseadmetega 
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Farmerid üle maailma usaldavad seda 

10 
on praeguseks tehtud 

miljonit 
tiinuse 

testi 

https://www.youtube.com/watch?v=oi_-BuaZDF8&index=22&list=PLzewGG_yZcVnrgOHRmrJnQDegCqT36eoE
https://www.youtube.com/watch?v=oi_-BuaZDF8&index=22&list=PLzewGG_yZcVnrgOHRmrJnQDegCqT36eoE
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Jõudluskontroll karjas 

• Pole enam ainult piima rasva, valgu ja somaatiliste rakkude informatsioon 

• Tohutu väärtusega 

- laboritele 

- loomapidajatele 

- veterinaaridele 

- kogu sektorile laiemalt… 

 

 

…lisainformatsioon, mida on võimalik saada ühest väikesest piimaproovist 

• Veterinaarid ja loomapidajad usaldavad piimaproovi analüüsitulemusi igapäevaste otsuste 
(loomade ainevahetus, nakkushaigused, sigivus) tegemisel 

• Tulemuste kvaliteet aga sõltub proovide võtmise kvaliteedist ning valitud testist. 
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Ülekandumine, mis on väiksem kui 3% ei mõjuta 
PAG testi tulemust 

Milk recording samples – multiple analysis, multiple challenges; T.M Byrem, B.D Voisinet, and S. J. Sievert 
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Ülekandumise mõju testi tulemustele 

• IDEXX`i Tiinuse Test Piimast puhul esineb ülekandumisest tingitud vale tulemuse oht  

• <1% ei mõjuta märkimisväärselt valepositiivsete või “kontrolli uuesti” tulemuste arvu  

• 2.5- 5% ülekandumist võib tõsta “kontrolli uuesti” arvu, kuid valepositiivsete proovide risk on 

madal 

• >10% ülekandumist võib märkimisväärselt tõsta valepositiivsete  ja “kontrolli uuesti” tulemuste 

arvu  

• Siiski esineb proovide võtmisest tingitud rikutud proove tegelikult harva  

• >2000 rutiinselt kogutud jõudluskontrolli proovist olid ainult väga vähesed valepositiivsed 

tulemused põhjustatud võimalikust ülekandumisest  

• Väga täpne (>97%) 
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Proovide võtmine 
Täitke täpselt jõudluskontrolli proovide võtmise soovitusi 

1. Enne karjale lisateenuste tellimist veenduge, et proovivõtjad oleksid kursis 

proovivõtu tehnikaga ja võimalike ülekandumise riskikohtadega. 

2. Enne proovide saatmist veenduge, et loomad oleksid õigesti identifitseeritud. 

3. Proovide kogumiseks kasutage ICARi poolt tunnustatud piimameetreid ja 

vältige ülekandumist lüpsi- ja proovivõtuseadmetega. 

4. Piimaproov võtke puhtasse konservainet sisaldavasse piimaproovipudelisse.   

5. Segage proovi hoolikalt seni, kuni konservaine on piimaga täielikult 

segunenud. 

6. Ülekandumisest tingitud vale tulemuse vältimiseks tühjendage pärast iga 

proovi täielikult piimameetri mensuur, piimavoolikud ja kollektorid.  

7. Õigete tulemuste saamiseks veenduge, et laborisse saadetud proovid oleksid 

korrektselt märgistatud. 

8. Kahtluse korral olge tulemuste interpreteerimisel ettevaatlik ja otsige märke, 

mis viitaksid ülekandumisest tingitud veale. 
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Täpsed testi tulemused alates 28. päevast 

“Tiinuse testi saab teha alates 28. päevast. Sul on 

usaldusväärne test, mis ütleb, kas lehm on tiine või mitte.” 

Heinrich Reisslein: farmer, robotlüps 

Saksamaa 

“See on väga täpne test ja 

tulemused ei sõltu oskustest ja 

kogemustest.” 

Dr. Joachim Kleen 

Veterinaararst 

Saksamaa 

“Test on väga usaldusväärne. 

See tähendab, et 

tiinusspetsiifilised proteiinid on 

usaldusväärselt tuvastatud.” 

Dr. Christian Baumgartner 

Tegevdirektor 

Milchprüfring Bayern e.V. 

Saksamaa 

Karsten Jensen 

Farmer, 130 lehma 

Robotlüps 

Taani 

“Ma olen tiinuse testi 

kasutanud algusest peale. Vigu ei 

ole. See on väga usaldusväärne 

teenus.” 
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Sigivusnäitajate parandamine 

“ Saan iga nelja nädala tagant ülevaate ja võin koheselt 

mittetiinete loomadega tegelema hakata.” 

Wim van de Venne, farmer, 65 lehma, robotlüps 

Holland 

Josef Bauer 

Farmer, 56 lehma 

Robotlüps 

Saksamaa 

“ See test on hea tulemuste 

kinnitamiseks ja ka kolmanda 

kontrollina pärast 180. 

tiinuspäeva.” Ad van de Berg 

Farmer, 190 cows  

Milk robot 

Netherlands 

“ Minu jaoks on oluline, et 

lehmad tiinestuksid kiiresti ja 

poegiksid üks kord aastas.” 

Dominik Busch  

Farmer 

Saksamaa 

“ See on lihtne teenus mittetiinete 

lehmade varajaseks avastamiseks. 

Ultraheliuuring 28. tiinuspäeval on 

liiga töö- ja ajamahukas.” 

Ulf-Michael Stumpe 

Veterinaararst 

Tierarztpraxis Stumpe 

Saksamaa 
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Vähem tööd - vähem stressis lehmi 

“ See on parim süsteem. Lehmad ei ole stressis ja tiinuse kontrollimisega mul 

eriti vaeva ei ole.” 

Stefan Wijnveen: farmer, 137 lehma, robotlüps 

Holland 

“ Me säästame palju aega ja 

väldime lehmade stressi.” 

Jens Jensen, Løkken 

Farmer, 670 lehma 

Taani 

“ Lehmi ei pea fikseerima. 

Vähem mäsu. Meie oleme 

väga rahul.” 

Ad van de Berg 

Farmer, 190 lehma 

Robotlüps 

Holland 

Piimaproovide koguja 

Saksamaa 

“ See on nii lihtne: piimaproovid 

kogume lauda töörutiini 

rikkumata.” 
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Kokkuvõtteks: 
Kõige lihtsam viis leida mittetiined loomad. Alates 28. päevast 

Mittetiinestunute 

varajane 

seemendamine 

Sigivusnäitajate  

parandamine 

Õiged 

tulemused 

Vähem loomade 

häirimist 

Raha säästmine Koostöö 
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Tänan Teid! 
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