
and metel põhinevad seosed omavahel oluliselt ei erine.
Olulisi erinevusi ei leidu ka viimaste aastate seoste võrd -
le misel 1988. a avaldatud  vastavate korrelatsioonide suu -
rus järkudes. Endiselt esineb  tugev positiivne korre lat -
sioon esimese munemiskuu ja kuue munemiskuu muna -
too dangute vahel, mis võimaldab munatoodangut prog -
noo sida.

Kokkuvõtlikult on eesti vutitõu tunnustamisjärgse
(1987–2010) selektsioonitöö põhilised tulemused muna -
jõud luse osas järgmised.

1. Praegu toimub selektsioonitöö kahe perekonnaga,
kel le muna- ja lihajõudlus on veidi erinevad.

2. Munemisaasta jooksul suurenes emasvuttide keha -
mass tunduvalt, olles perekonniti keskmiselt 254 ja 260 g. 
Täiskasvanud eesti emasvuttide kehamass oli munemise

al gul ainult 69% 365 päeva munenud emasvuttide keha -
mas sist.

3. Selektsiooni tulemusena oli viimase 16 põlvkonna
kes tel emasvuttide aastane munatoodang suurem
(318,5–322,0 muna) kui tõu tunnustamise ajal (1987. a
285 muna).

4. Vutimunade keskmine mass oli perekonniti 13,7 ja
14,2 g, olles tunduvalt suurem kui tõu tunnustamise ajal
(12,0 g).

5. Eesti vuttide munemisbioloogiliste näitajate vahe -
lised seosed olid 1987. a saadud tulemustega sama laad -
sed. Esimese munemiskuu toodang võimaldab küllaldase
täpsusega prognoosida kuue munemiskuu toodangut 
(r = 0,78).

Loomade elektroonilisest märgistamisest
Kaivo Ilves
Jõudluskontrolli Keskuse direktor

Juba mõnda aega räägitakse Eestis ning kogu maailmas
loomade elektroonilisest märgistamisest. Elektrooniline
märgistamine on levinud laboriloomadest elevantideni
ning siia hulka kuuluvad ka kodu- ja põllu majandus loo -
mad ning kalad. Segi ei tohi ajada loomade elektroonilist
märgistamist ja Eestis üsna populaarset satelliit- ja
GPS-saat jatel põhinevat ulukite jälgimissüsteemi. Elek -
troo niline märgistamine on ikkagi ainult looma identifit -
see rimiseks, mitte aga loomade jälgimiseks pikkade vahe - 
maade tagant. 

Eestis on elektrooniline märgistamine riiklikult regu -
lee ritud põllumajandusloomadel ning kasutusel veistel,
lammastel ja kitsedel ühe võimaliku märgistamisviisina
ning hobustel kohustusliku märgistamisviisina. Sigade
elek trooniline märgistamine ei ole Eestis seadustega
reguleeritud, kuid kuuldavasti siiski juba mõnes karjas
kasutusel. Koduloomade (koerte ja kasside) identifit see ri -
mi ne on reguleeritud omavalitsuse vastavate eeskirjadega 
ja sõltuvalt omavalitsusest ning looma vanusest võib siin
olla erinevusi, kuid ka koerte ja kasside elektrooniline
mär gistamine on üsna levinud.

Elektroonilise märgistamisvahendi kohta kasutatakse
Eestis mitmeid termineid:

• tran sponder – sõna tuleneb ingliskeelsest sõnast tran-
sponder (definitsiooni järgi raadiosagedusel töötav sea -
de), mis edastab temas sisalduvat (identifit see ri mis-)
koo di, kui transiiver ehk vastuvõtja on aktiveeritud;

• kiip – transpondri rahvakeelne nimi, kuid ka naha alla 
lihasesse paigaldatav märgistamisvahend. Kasutatakse
ho bustel ja lemmikloomadel;

• elektrooniline kõrvamärk – kõrvamärk, mis Eesti näi -
te puhul meenutab põrsastel kasutatavat nn nööpi, aga
lisaks on kõrvamärgis ka tran sponder/kiip. Põllu majan -
dus loomade elektroonilistest märgistamisviisidest enim
levinud;

• boolus – elektrooniline märgistamisvahend, mis oma
olemuselt on kapsel, millesse on paigaldatud tran sponder
ja mida saab kasutada ainult mäletsejalistel (boolus asub
paigaldamisjärgselt vatsas). Boolus on kasutusel eelkõige
piirkondades, kus probleemiks on loomade vargused,
mis tõttu vatsas asuv boolus on varguste vastu võitlemisel
suureks abiks.

Elektroonilise kõrvamärgi populaarsus on tingitud nel -
jast asjaolust.

• Lihtne paigaldada – tegemist on tavalise kõrva mär gi -
ga ja paigaldaja ei vaja spetsiifilist väljaõpet.

• Loetav – märk on loetav ka visuaalselt, mitte ainult
vastava lugejaga.

• Loomale sisuliselt ohutu – puuduvad võimalikud
ohud hilisemateks tüsistusteks.

• Toiduohutus – lihaks kasutatavate loomade puhul ei
ole karta, et märgistamisvahend leitakse “võõrkehana”
toidulaualt.

Kõik elektroonilised märgistamisvahendid sisaldavad
endas kiipi, milles on identifitseerimisnumber. Kiibi
numbri kasutamise põhimõtted on samad, olenemata
iden tifitseerimisvahendist (v.a karjasisesel märgistamisel
kaelatranspondritega või korduvkasutusega kõrvamär ki -
de puhul). Kasutatavad kiibid peavad olema unikaalsed ja
vastama standardile ISO 11784 ja ISO 11785.

Stan dard 11785 kirjeldab tehnilisi näitajaid, millele kiip 
peab vastama.

Stan dard 11784 kirjeldab kiibis oleva numbri kirjeldust
üksikasjalikult.
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Standardi järgi ei tohi kunagi esineda kahte ühesuguse
numbriga kiipi. Asenduskiip kannab küll sama identifit -
seeri mis numbrit, kuid kiip sisaldab lisaks informatsiooni,
et tegu on asendusega (ka iga järgnev asendus kannab
informatsiooni, mitmenda asenduskiibiga tegu on). 

Kiibis kasutatavad identifitseerimisnumbrid jagunevad
oma põhimõtte poolest kahte gruppi:

1) tootjakoodipõhine
2) riigikoodipõhine
Tootjakoodipõhine identifitseerimiskood koosneb

tootjakoodist ja identifikaatorist ning algab alati koodiga,
mis on võrdne või suurem üheksasajast  (näiteks 900, 965, 
980). Tootjakoodi antakse ICARi (Rahvusvaheline Jõud -
lus kontrolli Komitee) poolt tootjale, kes on oma tootega
edukalt läbinud ICARi testi, mille käigus kontrollitakse
toote vastavust ISO standarditele 11784/11785. Sisuliselt
on tegemist ka teatud mõttes kvaliteedimärgiga, et antud
toode on edukalt läbinud laboritesti. Koodi 900 omistab
ICAR tootjatele, kes alustavad kiipide tootmist/müümist
ning igale konkreetsele tootjale registreeritakse numbrite
vahemik, milliseid numbreid antud tootja võib toota ning
müüa sõltumata riigist. Kui antud numbrite vahemiku on
tootja ära kasutanud või kui sama tootja tuleb turule mõne
teise tootega, siis registreeritakse tootjale uus numbrite
vahemik. Näiteks tootja Insprovet S.L võib toota kiipe
numbrivahemikus:

• 900 / 178.000.000.000 – 178.000.999.999
• 900 / 172.000.000.000 – 172.000.999.999
• 900 / 174.000.000.000 – 174.000.999.999
• 900 / 176.000.000.000 – 176.000.999.999
Suurem tootjakood kui 900 registreeritakse suurematele 

tootjatele, kelle tootmist eespool kirjeldatud numbri vahe -
mike eraldamise süsteem võib piirama hakata – näiteks
982 (Allfex), 978 ja 960 (Chevillot, kes on Allflexi part -
ner), 971 (DeLaval), 972 (Planet-ID, kelle kiipe JKK pak -
kus hobuste märgistamiseks). Need tootjad võivad oma
koode ise jagada erinevate toodete vahel vastavalt vaja du -
sele, kuid seejuures peavad tagama tootmise käigus
numbrite unikaalsuse. 

Sellesse gruppi kuuluvate kiipide puhul on alati või ma -
lik leida konkreetse kiibi tootja ICARi kodulehelt:

http://www.ser vice-icar.com/man u fac turer_codes/Man u -
fac tur ers_DB/man u fac turer_codes_main.asp

Riigikoodipõhine identifitseerimiskood koosneb riigi
koodist (ISO 3166:1993; Eestil 233) ning riigisisesest
uni kaalsest identifikaatorist (sisuliselt on tegu veiste mär -
gis tamispõhimõtte analoogiaga). Siin tagatakse koodi
uni kaalsus riigisiseselt ehk iga kiip, mis on riiki toodud,
peaks olema registreeritud, et ei tekiks dubleerivate kii -
pide ohtu.

Eestis on kasutusel mõlemat, nii tootjakoodi kui riigi -
koodi tüüpi kiipe. Eesti riigikoodiga kiipidel, mida on
kasutatud hobuste märgistamiseks, on olnud kasutusel
põhi mõte, et kiip koosneb riigikoodist, tootjakoodist ja
unikaalsest identifikaatorist ehk numbri unikaalsuse
tagamine on mitteametlikult juba kiibi tootjal. Näiteks on
Eestis hobune, kelle kiibinumber on 233098100013691.
Süsteemi tundes võime eeldada, et tegemist on firma
Data mars poolt toodetud kiibiga ning selle firma puhul on 
suure tõenäosusega ka kiibi unikaalsus tagatud. 

Veiste, lammaste ja kitsede elektrooniliste märkide osas 
kasutatakse riigikoodipõhist identifitseerimiskoodi ning
kõrvamärgis oleva kiibi unikaalsuse (sh antud liikide
vahel) tagab Jõudluskontrolli Keskus märkide tellimisel.

Mida pidada meeles elektroonilisi identifitseerimis -
vahen deid kasutades? 

• Standardile vastavaid kiipe/märke saab lugeda iga
standardile vastava lugejaga sõltumata kiibi/märgi ja lu -
ge ja tootjast. Ei vasta tõele väide, et ühe tootja märke saab 
lugeda ainult sama tootja lugejaga. 

• Looma identifitseerimine sõltub lugejast ja kiibist/
märgist. Kvaliteetse märgi lugemine tagasihoidliku kva li -
tee diga lugejaga ei pruugi anda oodatud tulemust (sama
kehtib ka vastupidiselt – kvaliteetne lugeja ja tagasi hoid li -
ku kvaliteediga märk/kiip).

• Lugemiskaugus on piiratud. Süsteem on looma iden -
ti fitseerimiseks, mitte jälgimiseks.

• Üldjuhul sisaldab elektrooniline identifitseerimis -
vahend ainult looma numbrit. Looma info (põlvnemine,
toodangud, omaniku andmed) on seotud juba infosüstee -
mi dega, mis looma numbri lugemisel kasutavad andme -
baasi andmeid kas on line’is või on eelnevalt lugejasse
sal vestatud.

• On olemas ka teist tüüpi elektroonilised märgid ehk
nn UHF-märgid, mis töötavad kõne all olevatest märki -
dest teisel sagedusel ning seetõttu eespool kirjeldatu nen -
de puhul ei kehti.

Euroopas on põllumajandusloomade elektroonilise
mär gis tamise esirinnas Prantsusmaa lammaste ja kitsede
ning Taani veiste märgistamisega. Nende riikide koge -
mus tega on inglise keele oskajatel võimalik tutvuda:

• The use of elec tronic iden ti fi ca tion for small ru mi -
nants in France - http://www.icar.org/Doc u ments/Bourg-
en-Bresse2011/Pre sen ta tions/ses sion%201%20-%2022
%20pm/S1b_Lou ise%20Marguin.pdf

• In tro duc tion of man da tory elec tronic iden ti fi ca tion
of cat tle in Den mark - http://www.icar.org/Doc u ments/
Riga_2010/ppt/Hansen.pdf 

• The in tel li gent calf feed ing box - http://www.icar.
org/Doc u ments/Bourg-en-Bresse2011/Post ers/In tel li -
gent%20calf%20feeding%20box.pdf
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Foto 1. Elektroonilised märgistamisvahendid (K. Ilves)


