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1. jaanuaril 2010 oli jõudluskontrollis 88 414 lehma,
mis moodustab 92,2% Eesti lehmadest. Võrreldes eelmise 
aastaga on lehmade arv vähenenud 3868 võrra. Eesti hols -
tei ni tõugu lehmi oli karjas 67 593 (76,5%), eesti punast
tõu gu lehmi 20 126 (22,8%), eesti maatõugu lehmi 456
(0,5%) ja muud tõugu lehmi 239 (0,3%). 

Kõige enam oli lehmi Järvamaal (13 529), Lääne-Viru -
maal (11 259) ning Pärnumaal (9553). Kõige väiksem oli
lehmade arv Hiiumaal – 371, ja Ida-Virumaal – 1765.

Jõudluskontrolli piimakarjade arvu langus jätkub endi -
selt. 1. jaanuaril 2010 oli jõudluskontrollis 1024 piima -
kar ja, mis on 112 võrra vähem kui 1. jaanuaril 2009 ja
1012 võrra vähem kui 1. jaanuaril 2006. Nagu eelmiselgi
aas tal vähenes karjade arv kõige enam Saaremaal (19 kar -
ja), järgnesid Pärnumaa 17 ja Võrumaa 13 karjaga. Hiiu -
maal karjade arv ei muutunud – jõudluskontrollis on 17
piimakarja. Valgamaal on jõudluskontrollis üks kari vä -
hem kui eelmisel aastal. 

Jõudluskontrolli lõpetavad eelkõige väikekarjad. Kuni
10 lehmaga karjadest lõpetas 52 ja 11–50 lehmaga karja -
dest 47 karja. Üle 50 lehmaga karjade arv vähenes vaid 13
võrra. Kuni 10 lehmaga karju on jõudluskontrollis 33,8%, 
kuid kõigist lehmadest on seal vaid 2,3%. 11–50 lehmaga
ja 50–100 lehmaga karju on vastavalt 36,6% ja 9,3 % ning 
lehmi neis 10,7% ja 7,3%. 79,6% lehmadest on karjades,
kus on rohkem kui 100 lehma (nende karjade osakaal
20,3%).

Seoses väikeste karjade arvu vähenemisega tõuseb kar -
ja keskmine suurus, mis aastavahe tu -
sel oli 86,3 lehma. See on 5 lehma
roh kem kui aasta tagasi. Suurimad on 
Jär va maa karjad keskmiselt 165 leh -
ma ga, Jõgevamaal 142 ja Lääne-
Viru maal 124 lehmaga ning väiksei -
mad karjad on  Hiiumaal 22 ja Võru -
maal 47 lehmaga.

Vaatamata keerulistele majandus -
olu dele piimatoodang siiski tõusis.
Kui 2008. aastal ületas Eesti piima -
too dang 338 kg võrra 2007. aasta
tulemust, siis 2009. aasta too dang
üle tas eelmist näitajat 57 kg võrra ja
aastalehma koh ta saadi 7447 kg pii -
ma. Eesti holsteini tõugu lehmad
and sid 7614 kg piima (+32 kg võr rel -
des 2008. aastaga) ja eesti punast
tõu gu lehmad 6995 kg (+104 kg).
Ees ti maa tõu gu lehmade toodang oli
4701 kg, mis on 47 kg vähem kui
2008. aastal. 

Maakondadest oli parim Tartumaa, 
kus lehmade too dang oli 8507 kg.

Põl va maa lehmad lüpsid küll 104 kg vähem kui 2008.
aastal, kuid saavutasid siiski paremuselt teise tulemuse,
8027 kg. Neile järgnesid Jõgevamaa, Lää ne-Virumaa ja
Raplamaa vastavalt 7923, 7731 ning 7665 ki lo grammiga.
Kõige väiksem oli Hiiumaa lehmade pii ma toodang
(4947 kg).

Suuretoodanguliste karjade tipus on juba kaheksandat
aastat Lea Puuri ja Põlva Agro OÜ karjad. Teist aastat jär -
jest on kõige väiksemate karjade parima tulemuse saa vu -
ta nud Rein Aru piimakari. 

Tabel 1. Lehmade piimajõudlus tõuti

Tõug Aasta-
lehmi

Piima
kg

Rasva Valku R+V
kg% kg % kg

Eesti punane 20 578 6995 4,28 300 3,44 241 540
Eesti hol stein 68 058 7614 4,09 312 3,35 255 567
Eesti maa -
tõug      475 4701 4,64 218 3,42 161 379
Muud tõud      278 4450 4,40 196 3,38 151 346
Kokku 89 389 7447 4,14 308 3,37 251 559

Üle 10 000 kg piima saadi üheksas karjas, neist kuues
on rohkem kui 100 lehma. 9001–10 000 kg piima saadi 26 
kar jas ja 8001–9000 kg 89 karjas. Suurim keskmine pii -
ma toodang aastalehma kohta saavutati karjades suu ru se -
ga 901–1200 lehma, 9157 kg. Järg nesid 301–600 leh ma-
 ga 61 karja, keskmiselt 8077 kg pii ma lehma koh ta. Ma -
da laima too dan gu ga olid endi selt väikesed kuni 10 leh ma -
ga karjad (5576 kg).

2009. aastal püstitas Tartu Agro
ASi lehm Jac que line uue suurepärase 
piimatoodangu rekordi – 18 935 kg.
Va ra sem tipptulemus ületati koguni
1400 kg võrra.

Eluea piimatoodangu 100-tonniste 
edetabelit saame täien dada Teeääre
Agro OÜ (Harjumaa) eesti holsteini
tõugu lehmaga Ritsikas, kes oli 2009. 
aasta lõpuks lüps nud 102 784 kg pii -
ma. Eesti punast tõugu lehmadest oli
pa rim Enn Areni (Viljandimaa) lehm
Õienupp (95 438 kg), eesti maatõugu
lehmadest Põldeotsa OÜ (Pär nu)
lehm Me lissa (61 049 kg). Me lissa
oli maatõu pa rim ka juba aasta tagasi.

Lisaks toodangule paranesid veidi
ka muud näitajad. Esimese poegi mi -
se vanus oli 2009. aastal 27,9 kuud.
Kõi ge nooremad esmapoegijad (26,7 
kuud) olid Põlva- ja Jõgevamaal, kõi -
ge vanemad Ida-Virumaal (29,9
kuud) ja Saaremaal (29,6 kuud). Kin -
nis perioodi, uuslüpsiperioodi ja poe -
gi mis vahemiku pikkus vähenesid
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Foto 1. Juubelifotol kolm JKK direktorit
(paremalt Toomas Murulo, Tiina Vares ja
Kaivo Ilves (A. Mehik)



ühe päeva võrra, vastavalt 73, 141 ja 421 päevani. Kõige
pikem oli poegi mis vahemik eesti holsteini tõugu leh ma -
del – 427 päeva, eesti punast tõu gu lehmadel 407 päeva ja
eesti maa tõugu lehmadel 400 päeva.

2009. aastal sündis jõudluskont rolli alustes karjades
85 372 vasikat, mis on 4231 võrra vähem kui 2008. aastal. 
50,9% neist olid pullvasikad ning 49,1% lehmvasikad.
Sur nult sün niga lõppes 7,9% poegimistest, seejuures 
12,2% esmapoegimistel ja 5,9% korduvpoegimistel. Es -
ma poe gi nutel on surnult sündide osakaal suurenenud
(2008. aas tal 11,1%). 

Karjast viidi välja 30 121 lehma. Peamiseks välja mi ne -
ku põhjuseks olid udarahaigused ja -vead (21,6%) ning
sigimisprobleemid (18,3%). Keskmine väljamineku va -
nus oli 5 aastat ja 7 kuud. 

2009. aasta oli Jõudluskontrolli Keskusele tähelepanu -
väär ne – tähistasime 100 aasta möödumist esimese kar ja -
kont rolliorganisatsiooni loomisest ning Rahvusvaheline
Jõudluskontrolli Komitee (ICAR) andis JKK-le õiguse
ka su tada kvaliteedimärki ICAR Cer tif i cate of Qual ity
(ICARi kvaliteedisertifikaat). JKK sai kvaliteedimärgi

pii ma veiste jõudluskontrollile tervikuna (märgistamine,
jõud lusandmete kogumine, piimaproovide analüüsimine,
toodangu arvutamine ja geneetiline hindamine).

JKK Interneti-põhiste teenuste kasutajad said eelmisel
aas tal mitu uut töövahendit. Aasta alguses lisandus Vissu -
kes se JKK ja ETKÜ koostöös tehtud paaridevaliku prog -
ramm (PV). Uus programm aitab loomapidajal leida so bi-
 vaimate pullide sperma oma lehmadele. Nii välditakse su -
gu lusaretust ja iga konkreetse tunnuse, mida parandada,
valib programmikasutaja ise. Lisaks sellele on pro g ram-
 mis kokkuvõte enam levinud välimikuvigadest ja ju hi tak -
se tähelepanu pullidele, keda võiks konkreetsel lehmal
või kogu kar jas vältida.

Teine suurem arendusprogramm VET sai kasutamis val -
mis sügisel. VET hõlmab kogu piimaveisekarja hai gusi ja
ravi mi arvestust. Vissukese kasutaja saab nüüd lisaks
jõud lus- ja põlvnemisandmetele registreerida loo ma del
esi nevad haigused  ja nen de ravi ning tehtud profülakti li -
sed tööd. Samuti on võimalik pidada nõue tekohast ravi -
mi arvestust. And me te korrektne ning järjepidev re gist -
reeri mine annab võimaluse jäl gi-  da ka haigustega seotud
otseseid raha lisi kulutusi. VET-teenuse välja töö tamisel
olid suureks abiks Eesti Maaülikooli teadlased ja tegut se -
vad loo maarstid.

Uue töövahendi said ka seemen da jad. Seemenduste
sises ta miseks loodi uus tarkvara, mis on siiani kasutusel
olnust lihtsam ja mu ga vam. Lisaks seemenduste sisesta -
mi sele on nüüd või ma lik näha ka seemendustulemusi.

Loomapidajad, kes soovivad oma loomi müüa, saavad
neid reklaamida Jõudluskontrolli Keskuse kodulehel.
Müü ja saab avaldada looma andmed läbi Vissukese või
Liisu. Ostuhuvilistele loomapidajatele annab see hea või -
ma luse tutvuda loomade põlvnemise ja toodangu and me -
tega.
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Tabel 2. Parimad karjad piima rasva- ja valgutoodangu järgi 2009. aastal

Aastalehmi Omanik Maakond Aasta lehmi Piima kg Rasva Valku R+V kg
% kg % kg

3–7 Rein Aru Jõgeva       7    9048 4,32 391 3,30 299 689
8–20 Jaan Allingu Jõgeva     17    9940 3,96 394 3,33 331 724
21–50 Lea Puur Viljandi     32 11 406 3,99 456 3,38 385 841
51–100 OÜ Küti Mõis Lääne-Viru     62 10 012 3,90 391 3,48 348 739
Üle 100 Põlva Agro OÜ Põlva 1118 10 943 3,90 426 3,32 363 790

Tabel 3. Parimad lehmad 1. ja 3. või hilisemal 305 päeva laktatsioonil piimajõudluse järgi

Tõug Nimi, nr Omanik Maakond Lakt nr Piima
kg

Rasva Valku R+V
kg% kg % kg

EPK 6787295 Tartu Agro AS Tartu 1. 13317 3,48 463 3,13 417 880
2275901 Tartu Agro AS Tartu 5. 15068 4,37 659 3,32 500 1159

EHF 7941665 Pinu Põlva Agro OÜ Põlva 1. 14846 2,88 428 2,97 441 870
2211534 Jac que line Tartu Agro AS Tartu 4. 18935 4,24 804 2,96 561 1365

EK 6943455 Gerda OÜ Sadala Piim Jõgeva 1. 7838 4,47 351 3,39 266 616
5596607 Lulli OÜ Sadala Piim Jõgeva 3. 11706 3,96 464 3,03 355 818

Foto 2. Kontroll-lüpsi vormistamine (K. Ilves)


