
UUS VEISTE MARGISTAMISE KORRALDUS

Eestis seni kasutusel olev veiste margistamine
kindlustab loomale eluaegse kordumatu korvanumbn oma
karjas. Kui loom mingil pohjusel liigub uhest karjast teise,
voivad korvanumbrid korduda. Samas pole lubatud loomi
margistamata jatta.

Karjakontrollis, seemenduse registreerimisel ja
veterinaarkontrollis ning loomade kindlustuse, miiiigi voi
varguse puhul ei saa neid omavahel eristada.

Uus margistuskorraldus on vSlja tdotatud Eesti
Touloomakasvatuse Liidu ja Vabariikliku Joudluskontrolli
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ka lehmad ja mullikad. Uut marki pole keeruline korva
kinnitada ja selle lugemine laudas voi karjamaal on lihtne.

Uue susteemi valjatootamisel on arvestatud Euroopa
Uhenduse Veterinaarkomisjoni noudeid. Neid tuleb silmas
pidada, et oleks voimalik elusloomi voi ka liha- ja
piimatooteid eksportida.

Uus margistuskorraldus kehtib koigi Eesti Vabariigi
veisekarjade kohta. Esialgu alustame nendega, kes
kuuluvad Joudluskontrolli alia. Kindlasti oleks vaja loomi
margistada ka nendes karjades, kus loomi seemendatakse
kunstlikult.

Loomi margistab korvamargiga vastavalt kokkuleppele
kas Joudluskontrolli assistent, maakonna touaretus-
inspektor voi loomaomanik nende volitusel.

Margistamist korraldab Joudluskontrolli Keskus, kes
vastutab:

• andmete registreerimise, kogumise, hoidmise ja
kontrolli eest,

• korvamarkide ja aplikaatortangidega varustamise
eest.

Looma margistamisel eluaegse korvamargiga on
jargmised nouded:

a) korvamargid on kollased,
b) korvamarkide molemal poolel on sissepressituna
kiri EST ja musta kirjaga kumnekohaline registree-
rimisnumber (number on kordumatu Eesti piires ja
koos taheliihendiga EST ka kogu maailmas),
c) korvamargid pannakse looma paremasse korva,
d) eluaegne korvamark kinnitatakse korva kas
siinnijargselt voi hiljem; viimasel juhul peab loom
olema siinnijargselt inventarinumbriga margistatud
muul viisil,
e) korvamarkidel on kindlustusrongas, et valistada
mitmekordset kasutamist ja muid manipulatsioone,
f) korvamargi kaotamisel on voimalik kontroll-
assistendi kaudu tellida numbri duubel.

Valtimaks raskusi looma identifitseerimisel tuleb
jatkata endist margistamisviisi, eriti nende loomade puhul,
kellele ei soovita korvamarke kohe siinnijargselt kinnitada.
Isegi siinnijargsel margistamisel voiks teise korva salkida
korvamSrgil oleva arvu kolm viimast numbrit.

Joudluskontrolli Keskus organiseerib korvamarkide
numbriseeriate ja aplikaatortangide valjaandmise ja miiiigi
ning peab selle kohta spetsiaalset arvestust. Korvamarke
saab tellida:

- Joudluskontrolli assistendi kaest,
- maakonna touaretusinspektori kaest,
- Joudluskontrolli Keskusest.

Koos korvamarkidega saab loomaomanik korva-
margitoendi. Korvamarkide valjaandmise registreerimine
on kohustuslik. Praegu teeb seda maakondade touaretus-
inspektorite ja Joudluskontrolli assistentide kaudu
Joudluskontrolli Keskus.

Vajalikku infot saab telefonil 27/4222076 hr. Toomas
Murulo voi pr. Tiia Peetsu kaest.
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