
ekspertide paneeli kuumatraaditesti hinnangu vahel. Tu -
le mustest võib järeldada, et nende ühendite taseme põh jal
võib täpselt ennustada paneeli hinnangut. Samuti on pal -
ju lubav tapaliinil kogutud ja subjektiivselt hinnatud kul -
di liha kõrvalmaitse päritavus. Selle tunnuse ning and ros-
 te noo ni ja skatooli vaheline geneetiline korrelat sioon oli
piisavalt kõrge toetamaks arvamust, et nende kont sent rat -
sioonide alusel on võimalik teha usaldusväärset vali kut.
Teine katse Topig'i kolme isaliini ristandjärglastega näi -
tas, et olenevalt isaliinist on nuumsigade vahel oluline ge -
nee tiline erinevus. Selles uurimuses mõõdeti 125 kg
elus massiga tapetud kultide kaelast võetud sulatatud ras -
va proovide androstenooni ja skatooli kontsentrat sioo ni.
Ristandkuldid pärinesid Topig'i isaliinidest Tal ent, Tem -
po või Top Pi. 

Enamus kahest esimesest liinist pärinevate kultide rasva 
kõrvalmaitse ühendite kontsentratsioon hinnati olevat
vastuvõetaval tasemel, kusjuures künnis oli seatud and -
ros tenooni puhul 2,56 µg g ja skatoolil 2,00 µg g. Seda
aluseks võttes leiti, et uuritud 474 rümbast võis 68% klas -
sifitseerida kuldiliha kõrvalmaitsest mitte mõjutatuks.
Seega kuldiliha kõrvalmaitse osakaal oli väga väike juba
kommertsfarmide kultidel. See tõestab, et sobilike sugu -

kul tide valik võib edaspidi vähendada kultidelt saadava
liha soovimatut lõhna ja maitset. On selge, et kuldiliha
kõr valmaitset põhjustavad ühendid erinevad märgatavalt
ristandite vahel, sõltudes tõust või kuldist. Näiteks dju ro -
ki geneetiline taust näitab kõrget androstenoonitaset, mi -
da kinnitavad ka teised rahvusvahelised uurimused. 

Arvutil modelleeritud simulatsioonid on näidanud, et
geneetiliselt on võimalik vähendada androstenooni, ska -
too li ja indooli kontsentratsiooni alla kuldiliha kõrval -
mait se tekkimise künnist. Sel viisil on võimalik vastavalt
simulatsiooni tulemustele kuldiliha kõrvalmaitse tekki -
mise risk valiku teel elimineerida umbes nelja generat -
sioo ni kestel. Seega on kastreerimise peatamine käega
katsutavas kauguses. Geneetika meetodeid kasutades
peaks lähitulevikus olema võimalik noorkultide liha töö -
del da ja müüa riskita, ilma et tarbijad hiljem selle üle kur -
daks. Lisaks on seakasvatajatel, kes muudavad oma toot -
mis süs tee mi ja hakkavad kastreerimise asemel kasutama
vähema kuldiliha kõrvalmaitsega kulte, suur mõju nende
farmi ma jan damisele. 

Refereerinud Alo Tänavots

Piimaveiste jõudluskontroll
Aire Pentjärv
Jõudluskontrolli Keskus

1. jaanuaril 2011 oli jõudluskontrollis 88 984 lehma,
kes moodustavad 93% piimalehmadest. Üle mitme aja
saame rääkida jälle lehmade arvu suurenemisest – võrrel -
des eelmise aastaga oli aastavahetusel lehmi 570 võrra
roh kem. Eesti holsteini tõugu lehmi oli karjas 68 685
(77,2%), eesti punast tõugu lehmi 19 481 (21,9%), eesti
maatõugu lehmi 480 (0,5%) ning muud tõugu lehmi 338
(0,4%). 

Kõige enam oli lehmi Järvamaal (13 388), Lääne-Viru -
maal (11 004) ja Pärnumaal (9593). Kõige väiksem oli
lehmade arv Hiiumaal – 487, ja Ida-Virumaal – 1692.

Jõudluskontrollis oli 931 piimakarja, mis oli 93 karja
võr ra väiksem võrreldes eelmise aastaga. Kümme aastat
ta gasi oli jõudluskontrollis 3211 karja. Seega on karjade
arv kümne aastaga vähenenud üle kolme korra. Karjade
arv vähenes viimase aasta jooksul kõige enam Pärnumaal
(19 karja) ja Raplamaal (10 karja), aga Hiiumaal tuli üks
kari lisaks. 

Väikekarjade vähenemine jätkub, sest kuni 10 lehmaga
karjade arv vähenes 58 ja 11–50 lehmaga karjade arv 25
võrra. Üle 300 lehmaga karjade arv suurenes küll ainult 5
kar ja võrra, neid karju oli 91.

Seetõttu suureneb keskmine karja suurus, mis oli aasta -
vahe tusel 95,6 lehma, suurenemine 9 lehma võrra. Suu ri -

mad karjad on endiselt Järvamaal, keskmiselt 176 leh ma,
ja Jõgevamaal, 164 lehma, väiksemad karjad Hiiu-  maal
27 ning Võrumaal 53 lehmaga.

Piimatoodang suureneb jätkuvalt. Aastalehma kohta
saa di 7613 kg piima, mis on 166 kg enam kui 2009. aastal. 
Eesti holsteini tõugu lehmade toodang oli 7778 kg piima
(+164 kg võrreldes 2009. aastaga) ja eesti punast tõugu
lehmadel 7152 kg (+157 kg). Ka eesti maatõugu lehmade
piimatoodang suurenes 149 kg võrra, ulatudes 4850 kilo -
gram mini lehma kohta. 
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Foto 1. Mathieu Patriat (Allfex) ja Aire Pentjärv Andres Tam -
mega Soone Farm OÜ-s (K. Ilves)



Nagu ka 2009. aastal ületasid 8000 kg piiri Tartumaa ja
Põlvamaa, kus piimatoodang oli vastavalt 8572 kg ja
8103 kg. Tihe rebimine käis järgnevate kohtade üle Lää -
ne-Virumaa, Raplamaa ja Jõgevamaa vahel, kus lehma
kohta saadi vastavalt 7928, 7925 ning 7918 kilogrammi
piima. Kõige väiksem oli Hiiumaa lehmade piima too -
dang, 4689 kg, mis on 258 kg vähem kui 2009. aastal. Pii -
ma toodang vähenes ka Harjumaal (–138 kg) ja Jõge -
vamaal (–5 kg). Suurim toodangu tõus oli Valgamaal
(+437 kg) ja Pärnumaal (+317 kg).

Suuretoodanguliste karjade tipus püsivad tradit sioo ni li -
selt Lea Puuri ja Põlva Agro OÜ karjad. 8–20 lehmaga
karjade edukaim on teist aastat järjest Jaan Allingu piima -
kari.

Üle 10 000 kg piima saadi kümnes karjas, kellest kuues
on üle 100 lehma. 9001–10 000 kg saadi 31 karjas ning
8001–9000 kg piima saadi 87 karjas. Suurim piima too -
dang aastalehma kohta saavutati karjades suurusega
901–1200 lehma. Nende karjade keskmine piimatoodang
oli 9454 kg, järgnesid 301–600 lehmaga 61 karja, kus
saadi kesk miselt 8197 kg piima lehma kohta. Väiksema
toodan gu ga olid väikesed, kuni 10 lehmaga karjad
(5612 kg).

2010. aastal uusi lehmade tipptoodanguid ei tulnud,
kuid lehmade arv, kes lüpsid laktatsiooni jooksul
10 000 kg või rohkem piima, suurenes eelmise aastaga
võr reldes 957 võrra. 

Eluaja jooksul rohkem kui 100 tonni piima tootnud eesti 
holsteini tõugu lehmade nimekiri sai 2010. aastal täien -
dust. Selja OÜ (Pärnumaa) Lali oli  aasta lõpuks lüpsnud
104 460 kg ja Kehtna Mõisa OÜ (Raplamaa) Ruti
100 529 kg piima. Teeääre Agro OÜ (Harjumaa) lehm
Ritsikas, kes 100 000 piiri ületas 2009. aastal, lisas too -
dan gule veidi juurde ka 2010. aastal. Ritsika elueatoodan -
guks jäi 103 107 kg. Kõik kolm nimetatud lehma on läbi
aegade kümne parima elueatoodanguga lehma seas – Lali

6., Ritsikas 8. ja Ruti 9. kohal. Eesti punast tõugu leh ma -
dest oli jätkuvalt parim Enn Areni (Viljandimaa) Õienupp 
(99 483 kg), kes juhib selle näitajaga ka eesti punase tõu
edetabelit läbi aegade. Eesti maatõu parim oli Leili Lüüsi
(Valgamaa) Nanna (61 995 kg), kes on tõu edetabelis läbi
aegade kolmandal kohal.  

Esmapoegimisvanus oli 2010. aastal 27,7 kuud, mis on
veidi väiksem kui 2009. aastal (27,9). Kõige nooremad
esmapoegijad (26,5 kuud) olid Jõgevamaal, kõige vane -
mad Valgamaal (29,6 kuud). Kinnisperioodi pikkus oli 72 
(–1) päeva, uuslüpsiperiood jäi 141 päeva pikkuseks ja
poegimisvahemik oli 422 (+1) päeva. Kõige pikem oli
poe gimisvahemik eesti holsteini tõugu lehmadel, 427
päeva, eesti punast tõugu lehmadel 406 päeva ja eesti
maa tõugu lehmadel 401 päeva.

2010. aastal sündis jõudluskontrollialustes karjades
85 012 vasikat, mis on 360 võrra vähem kui 2009. aastal.
50,8% neist olid pullvasikad ja 49,2% lehmvasikad. Sur -
nult sünniga lõppes 7,7% poegimistest, 11,2% esma poe -
gi mistel ja 6,1% korduvalt poeginutel. Kaksikud pull -
vasikad sündisid 599 poegimisel, kaksikud lehm vasi kad
581 poegimisel ja erisoolised kaksikud 1054 poegi mi sel.
Enam vasikaid registreeriti neljal korral. 

Karjast viidi välja 26 656 lehma. Peamisteks välja mine -
ku põhjusteks olid udarahaigused ja -vead (20,8%), sigi -
mis probleemid (18,7%), jäsemehaigused ja -vead
(16,5%). Keskmine väljaviimisvanus oli 5 aastat ja 6
kuud. Võrreldes 2005. aastaga, mil lehmad viidi karjast
välja keskmiselt 6 aasta ja 6 kuu vanuselt, on karjast praa -
gi tud lehmad aasta võrra nooremad.

Seda, et udarahaigused on meie karjades probleem, mil -
lega tuleb veel tõsisemalt tegeleda, näitab seegi, et somaa -
ti liste rakkude arv piimas (SRA) on langenud vaid vähesel 
määral. Kui 2008. ja 2009. aastal oli keskmine SRA
390 000/ml, siis 2010. aastal oli SRA 383 000/ml. Võrrel -
des kolme peamist piimatõugu, olid parimad eesti punast
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Tabel 2. Parimad karjad piima rasva- ja valgutoodan gu järgi 2010. aastal

Karja suurus Omanik Maakond Aastalehmi Piima kg Rasva Valku R+V kg

% kg % kg

3–7 Mare Kahar Järva       7    9878 4,17 411 3,42 338 749

8–20 Jaan Allingu Jõgeva     16    9794 3,98 390 3,36 329 719

21–50 Lea Puur Viljandi     32 11 405 3,75 428 3,39 386 814

51–100 Aivi Kuutok Järva     97    8933 4,31 385 3,22 287 672

Üle 100 Põlva Agro OÜ Põlva 1117 10 898 3,92 427 3,26 355 783

Tabel 1. Lehmade piimajõudlus tõuti

Tõug Aastalehmi Piima kg Rasva Valku R + V kg

% kg % kg

Eesti punane 19  481 7152 4,24 303 3,43 245 548

Eesti hol stein 67 904 7778 4,07 317 3,35 260 577

Eesti maatõug      461 4850 4,55 221 3,38 164 385

Muud tõud      349 5190 4,34 225 3,45 179 404

Kokku 88 438 7613 4,11 313 3,36 256 569



tõugu lehmad, kelle keskmine SRA oli 370 000/ml, eesti
holsteini tõugu lehmadel 385 000/ml ja eesti maatõugu
lehmadel 648 000/ml. Karja tervise parandamisele oli
2010. aastal suunatud ka JKK tähelepanu. Koostöös Piret
Kalmusega Eesti maaülikoolist korraldasime mitmeid
infopäevi, kus põhiteemaks oli udara tervis. 

Kuna mastiiditõrjel on oluline teada, millise haiguse -
teki tajaga on karjas probleeme, pakub Jõudluskontrolli
Keskus loomapidajatele alates 2010. aasta aprillist võima -
lust määrata piimast mastiiditekitajad. Teenuse Mastiit 12 
abil on võimalik piimaproovist kindlaks teha 11 enam le -
vi nud mastiiditekitajat. Lisaks haigusetekitajatele mää ra -
takse piimaproovist ka penitsilliiniresistentsust näitav
bee ta laktamaasgeen. 

Analüüsiks kasutatakse Soome firma Finnzymes Oy pa -
ten teeritud Pathoproof metoodikat, mis on mastiidi teki -
tajate määramisel väga tundlik. Et test tuvastab mas tiidi-
tekitaja bakterite DNA põhjal, on mastiiditekitajad või -
ma lik määrata ka konservainet sisaldavast jõudlus kont -
rol li piimaproovist. Loomapidajad saavad vastavalt vaja -
dusele uurida udaraveerandi, lehma üldpiima või piima -
tan kist võetud piimaproove.  

Nakatunud lehmade paremaks leidmiseks täiendasime
ka programmi Vissuke, kus vaade Probleemsed lehmad
esi tab nimekirja karja kõrge SRAga lehmadest. Lehmad
on jaotatud nimekirjadesse vastavalt sellele, kas tegu on
uue nakatumise, kroonilise või korduva probleemiga. Kui
nimekirjas olevatele lehmadele on tehtud mingi ravi me -
net lus või määratud mastiiditekitaja Mastiit 12 abil, on
leh ma andmete juures ka sellekohane märkus.

Samuti on võimalik hinnata, kui palju jääb karjas mas -
tii di tõttu piima saamata. Sageli nähakse mastiidi puhul
ravi- ja ravimikulusid ning praaki läinud piima, kuid mär -
ka mata jääb, et kõrge SRAga lehmadelt saadakse piima
palju vähem, kui see terve udaraga lehmalt olnuks või ma -
lik. Tabelis Saamata piim on JKK välja toonud hinnan gu -
li se piimakao viimase kontroll-lüpsi andmete põhjal. Saa -
dud koguse põhjal on võimalik välja arvutada ka rahaline
kaotus.

Vissuke on saanud veel teisigi täiendusi. Need veise -
kas vatajad, kes registreerivad haigusi ja ravi Vissukese
VET-moodulisse, saavad vaadata erinevaid statistilisi
analüüse nii noorloomade kui lehmade kohta. Kuigi vete -
ri naarandmete sisestamine tundub esmapilgul töömahu -
kas, on tervise- ja toodanguinfo ühest kohast leidmise või - 
malus suurepärane abiline veiste kohta otsuste tegemisel.  

2010. aastal alustasime lüpsikiiruse andmete kogu mi -
sega. Lüpsikiiruse andmeid näeb Vissukeses lehmade
jõud luskontrolli andmete juures ja aretusväärtuse tabelis. 

Ka noorloomade käekäiku on Vissukeses nüüd parem
jälgida. 2010. aasta lõpus lisandus analüüs karjast välja -
mi neku vanuse ja põhjuste kohta. 2011. aasta algusest on
või malik saada parem ülevaade noorloomade kasva mi -
sest. Seda loomulikult vaid juhul, kui noorloomi kaalu -
tak se ja andmed sisestatakse JKK andmebaasi. 

Täname aktiivseid loomapidajaid ja jõudlusandmete
kogu jaid, kes oma nõuannete ja ettepanekutega on aida -
nud meil oma teenuseid arendada ja paremaks muuta.

Sigade jõudluskontroll
Külli Kersten
JKK sigade jõudluskontrolli sektori juhataja

Sigade jõudluskontrollis oli 31.12.2010 seisuga 35 sea -
farmi ja 14 052 siga, kellest 21% olid nooremised ja emi -
kud. Sigade arv vähenes 2009. aastaga võrreldes 670 sea
võr ra. Kokkuvõtetes kasutati farmide andmeid, kus jõud -
lus kontrolli tehti kogu aasta vältel. Jõudluskontrolli ja
aretussüsteemiga ei liitunud 2010. aastal ühtegi uut sea -
far mi, kuid aasta lõpus alustati ettevalmistusi nelja farmi
kaasamiseks jõudluskontrolli 2011. aasta alguses. Kõige

rohkem oli jõudluskontrollis sigu Lääne-Virumaal
(4098), järgnesid Saare- ja Jõgevamaa. Kõige rohkem
suu renes sigade arv Jõgeva maakonnas (+300). Jõud lus -
kont rollis ei olnud ühtegi farmi Ida-Viru ja Hiiu maa kon -
nast. Rapla maakonnas oli jõudluskontrollis üks farm
ku ni 1. oktoobrini, mistõttu selle farmi andmeid ei saanud
aasta kokkuvõtetes kasutada.

Jõudluskontrollis olevatest sigadest oli aasta lõpu sei su -
ga 40,9% puhtatõulised – eesti maatõug (L), eesti suur
valge (Y), hämpšir (H), pjeträän (P) ja djurok (D),  49,4%
sigadest oli kahe tõu esimese põlvkonna ristandid (LY,
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Tabel 3. Parimad esmaspoegijad ja täiskasvanud lehmad 305 päeva laktatsiooni ärgi

Tõug Nimi, nr Omanik Maakond Lakt
nr

Piima kg Rasva Valku R+V
kg

% kg % kg

EPK Ellik 8980038 Kõljala POÜ Saare 1. 12 837 3,35 430 3,51 450 880

Täksi 4204787 Maasikamäe Piimakari OÜ Lääne-Viru 4. 15 355 3,44 529 3,52 541 1070

EHF Kanni 7447822 Torma POÜ Jõgeva 1. 15 148 2,97 451 2,99 453 904

Lili 6102029 AS Tartu Agro Tartu 3. 16 831 3,78 636 3,12 526 1162

EK Leandra 9551176 OÜ Sadala Piim Jõgeva 1.    7503 3,87 290 3,73 280 570

Aafrika 5596584 OÜ Sadala Piim Jõgeva 3. 10 696 4,55 486 3,53 378 864


