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Hea lugeja
Kahekümneühe aasta jooksul koostasid igas neljas
numbris ülevaate loomakasvatusest kvartalite viisi ja aasta kokkuvõtte põllumajandus- või maaeluministeeriumi
töötajad. Siinkohal tuleb tänada PhD Matti Piirsalu, kes
13 aasta (1998–2010) jooksul kogus üksinda andmed ja
vormistas alati tähtajaliselt artikliks, ja täname ka Liina
Jürgensoni, kes 2011. aastast kas kirjutas ise või koondas
kolleegid artikli koostamisele. 2019. a alul aga selgus, et
seoses MEMi struktuuri muutusega koostatakse poolaasta
ja aasta kokkuvõtted, seega aastas kaks korda kahele (1. ja
3.) numbrile. Aga 2. ja 4. number? Ei tahtnud 21 aastat
kestnud traditsiooni katkestada.
Seekordse ajakirja teise numbri „Loomakasvatuse“ rubriigi koostasid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, Brüsseli esinduse juht Ene
Kärner ja suuremahulise arvmaterjali koondas infotalituse juhataja Vevo Olevsoo. On kokkulepe, et EPKK jõududega sisustame ka ajakirja 4. numbri „Loomakasvatuse“.
Suur tänu! Tabelid ja joonised on lakoonilised, tekstilist
analüüsi on vähevõitu. Usume, et Eesti loomakasvatajad
on tänulikud ka esimese kvartali arvandmete esitamise
eest, mille alusel saab otsustusi teha oma ettevõttes.
Pidasime vajalikuks loomakasvatuse eriala õppimise
võimaluse kajastamist kutse- ja ülikooliõppes. Ajendiks
oli VLI loomakasvatuse ülikooli- ehk magistriõppe kursuste lünklik komplekteerumine. Sel õppeaastal on 1.
kursusel 8 ja 2. kursusel 3 üliõpilast. Bakalaureuseõppes
on kolmel kursusel küll 40 (sh 2. kursusel ainult 6!) üliõpilast, kes enamasti rahulduvadki selle (vanasti „lõpetamata kõrgem“) tasemega ega jätka magistriõppes. Veterinaarmeditsiini õpib üksnes eesti õppekeelega 152 üliõpilast, seega ühe loomakasvataja kohta 3 loomaravitsejat
(lisaks 174 inglise õppekeelega). Äkki peaks vahekord
olema vastupidine?
Kutseharidus Järvamaa KHKs on mitmepalgeliste võimalustega, aga ülikooliõppe toetamine on hädasti vajalik.
Ka teistpidi, ülikooliharidusega inimesed tulevad praktilist ametit õppima.
Olev Saveli

Oli õiteküllane kevad

(O. Saveli)
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L O O M A K A S V A T U S
Eesti loomakasvatus 2019. a I kvartalis
Statistikaameti andmetel
Vevo Olevsoo
des 2019. a esimest kvartalit eelmise aasta lõpu seisuga on
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja infotalituse juhataja veiste arv vähenenud 1800 looma ehk 0,7% veiste üldarvust.
Piimalehmade arv vähenes esimeses kvartalis kümnenI kvartali lõpus näitab veiste arv tavapäraselt langust,
di algusega võrreldes 11 500 võrra. Kui 2014. aastal saaerandiks on 2011. aasta, kui registreeriti 200 veist enam
vutati piimalehmade arvu kõrgtase, 98 100 lehma, siis
kui aasta lõpus. Kümnendi 2019/2011 esimeste kvartalite
edasi algas langus – 2019. a 31. märtsiks oli piimalehmi
võrdluses kasvas veiste üldarv 4900 looma võrra, viimase
85 300. Viimasel kahel aastal on piimalehmade arv vähekahe aasta võrdluses aga vähenes 200 veise võrra. Võrrelnenud 1800 lehma võrra.
Tabel 1. Piimalehmade arv 31. märtsi seisuga viimasel kümnendil (tuhandetes)
Maakond

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Harju

4,9

4,8

5,7

5,8

4,7

4,3

4,2

4,3

4,2

–14,3

–2,3

Hiiu

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

–14,3

0,0

Ida-Viru

2,1

2,2

2,2

2,2

1,7

1,7

1,6

1,3

1,3

–38,1

0,0

Jõgeva

9,8

9,8

10,4

10,7

9,4

8,0

7,8

8,0

7,6

–22,4

–5,0

Järva

13,9

13,8

13,9

14,0

13,5

13,6

13,2

13,3

13,0

–6,5

–2,3

Lääne

3,2

3,2

3,4

3,1

3,0

2,6

2,3

1,5

1,2

–62,5

–20,0

11,6

11,6

11,5

11,7

11,4

10,5

9,5

10,1

10,1

–12,9

0,0

Lääne-Viru

± % 2019/11 ± % 2019/18

Põlva

6,2

6,3

6,4

6,6

6,6

6,4

6,2

6,0

6,0

–3,2

0,0

Pärnu

10,2

10,1

9,8

10,5

10,6

10,2

9,9

10,7

10,7

+4,9

0,0

Rapla

6,1

6,2

6,4

6,4

6,5

6,2

6,2

6,1

6,4

+4,9

+4,9

Saare

5,6

5,5

5,4

5,4

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

–5,4

0,0

Tartu

7,7

7,5

6,4

6,3

6,0

5,7

5,2

5,5

5,3

–31,2

–3,6

Valga

3,8

3,7

4,2

4,3

4,1

4,2

3,9

3,6

3,5

–7,9

–2,8

Viljandi

7,6

7,5

7,6

7,7

7,5

7,9

7,6

7,8

7,5

–1,3

–3,8

Võru

3,0

3,1

2,8

2,7

3,4

3,0

2,7

2,8

2,6

–13,3

–7,1

96,4

96,0

96,7

98,1

94,3

90,2

86,2

86,9

85,3

–11,5

–1,8

Kokku

Joonis 1. Veiste ja piimalehmade arv 31. märtsi seisuga Joonis 2. Sündinud vasikate arv 31. märtsi seisuga viimasel
viimasel kümnendil
kümnendil
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Joonis 3. Sigade arv 31. märtsi seisuga viimasel kümnendil

Joonis 5. Lammaste ja kitsede arv 31. märtsi seisuga viimasel
kümnendil

Joonis 4. Sündinud põrsaste arv 31. märtsi seisuga viimasel Joonis 6. Loomade arv, I kvartal 2014–2019
kümnendil

Tabel 2. Lammaste ja kitsede arv maakondades 31. märtsi seisuga viimasel kümnendil (tuhandetes)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

± % 2019/11

± % 2019/18

Harju

7,6

7,2

9,5

6,4

6,8

6,5

7,5

7,1

5,0

–34,2

–29,6

Hiiu

4,5

4,6

3,3

3,6

3,3

3,4

3,6

3,7

3,9

–13,3

+5,4

Ida–Viru

2,9

2,6

2,2

2,6

3,1

2,8

3,0

3,1

2,2

–24,1

–29,0

Jõgeva

2,3

2,1

1,3

2,2

2,8

2,5

2,5

2,4

1,5

–34,8

–37,5

Järva

4,6

3,7

3,3

3,5

3,8

4,8

3,9

3,2

3,5

–23,9

+9,4

Lääne

5,2

5,2

3,9

4,2

4,8

3,7

4,3

4,6

4,6

–11,5

0,0

Lääne-Viru

8,9

8,3

6,4

5,7

4,0

5,7

6,3

4,8

6,9

–22,5

+43,8

Põlva

6,9

6,2

5,2

5,4

6,3

7,1

6,3

5,6

4,7

–31,9

–16,1

Pärnu

8,3

7,4

7,4

6,2

6,4

7,4

7,3

8,5

8,7

+4,8

+2,4

Rapla

5,3

5,0

4,3

5,1

6,3

6,6

6,4

8,0

7,1

+34,0

–11,3

Saare

15,1

17,5

13,8

15,1

14,0

19,7

17,8

16,9

13,6

–9,9

–19,5

Tartu

7,3

7,4

6,0

5,0

4,2

4,7

5,3

5,8

5,0

–31,5

–13,8

Valga

8,7

9,5

6,7

7,3

8,0

9,5

8,8

8,0

4,7

–46,0

–41,3

Viljandi

5,8

5,0

3,2

4,2

5,0

6,2

5,3

5,7

5,2

–10,3

–8,8

Võru

8,3

7,6

6,1

6,5

7,0

6,9

9,0

9,7

8,4

+1,2

–13,4

101,7

99,3

82,6

83,0

85,8

97,5

97,3

97,1

85,0

–16,4

–12,5

Maakond

Kokku
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Joonis 7. Lindude arv 31. märtsi seisuga viimasel kümnendil
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Joonis 8. Veiste kokkuost ja keskmine hind

Järsk sigade arvukuse langus toimus 2016. aastal, kui
tuli hävitada sigalate kaupa karja, 2017. aastal oli sigade
arv kümnendi väikseim. Kuigi 2018. aastal hakkas kari
taastuma, ei ole praeguseks veel kümnendi alguse tase
taastunud.
Lammaste ja kitsede arv on käesoleval kümnendil olulisel määral kõikunud. Üheksa aasta võrdluses on lammaste
ja kitsede arvukus kasvanud vaid kolmes maakonnas –
Pärnu, Rapla ja Võru maakonnas, enim neist Raplamaal.
Eelmise aastaga võrrelduna on kasv toimunud samuti kolmes maakonnas – Hiiumaal, Järvamaal ja Lääne-Virumaal, enim neist viimases. Kogu Eesti puhul on olnud
loomade vähenemine järsk: kümne aastaga 16,4% ehk
16 700 ja aastaga 12 100 võrra.
Lindude arv on käesoleval kümnendil olulisel määral
kõikunud, ületades isegi 200 000 piiri. Kõrgaeg, üle 2 mln Joonis 9. Sigade kokkuost ja keskmine hind
linnu, jäi 2015. aastasse, ning väikseim lindude arv,
1 944 000, oli 2012. aastal. Põhiosa lindudest moodusta- vamas, kuid arvestades, et siia alla kuuluvad erinevad
vad munakanad, veelindude osa linnukarjas on küll kas- parditõud ja haned, puudub selge ülevaade liigiti. Laienemas on ka kalkunikasvatus, kuid seda just väiketootjatel.

Austraalia ja Uus-Meremaa ootavad
vabakaubanduslepinguid ELiga
Ene Kärner
EPKK Brüsseli esinduse juht
Austraalia suursaadik Justin Brown ütles 25. aprillil
Copa-Cogeca presiidiumis kõneledes, et põhjaliku vabakaubanduslepingu sõlmimine ELiga on võimalik. Austraalia võiks olla huvitav kaubanduspartner ELile: 25
miljonit elanikku, katkematu majanduskasv viimase 28
aasta jooksul, keskmiselt 3,2% aastas, SKP poolest maailmas 14. kohal. Samal ajal on toimunud suured muudatused, suur impordi kasv, samuti rahvastiku kasv, sõlmitud
on 10 vabakaubanduslepingut, läbi viidud turu reformid,
uuendatud konkurentsipoliitikat.
Põllumajandus moodustab Austraalia majandusest
2–3%, möödunud aastal oli põllumajandus-, kalandus- ja
metsandussektori toodangu väärtus 41,1 miljardit eurot.
Põllumajanduses töötab umbes 2,5% elanikkonnast.
Austraalias on 314 000 põllumajandusettevõtet, 99%
4

neist on perefarmid. Põllumajandus on olulisim tööandja
väljaspool linnu, kuid muidu majanduses vähe tähtis, majandus on teenustepõhine. Austraalia on pindalalt 6. riik
maailmas; farmid on väga suured. 85% rahvastikust elab
vaid viies piirkonnas ning ainult 6% territooriumist on
haritav maa. Intensiivne põllumajandus on üpris piiratud.
Globaalne eksportija, suurim turg on USA, Hiina jt
Aasia maad. Austraalia toodab 3,5% maailma veiselihatoodangust (EL 11%). Veisefarmid on akrediteeritud. ELi
turule on praegu piiratud juurdepääs, kehtivad kvoodid ja
tariifid. Lambalihatoodang on 7% maailma kogutoodangust (EL 10%), ELisse läheb 4,4% Austraalia koguekspordist. Ka ELi lambalihaturule on piiratud juurdepääs.
Austraalia põllumajandus on n-ö isemajandav, valitsuse
toetused moodustavad alla 2% farmi sissetulekust, need
on seotud ilmastikuga, soodsad laenud, maksuvabastused
jms, teadus- ja arendustegevus. Austraalias kehtib föderaalne süsteem, kolm valitsustasandit. Farmeritelt oodatakse maa korrashoidu ja selle nõuetele vastamist. Far-
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merid kontrollivad paljuski toiduahelat, eriti loomade
heaolu ja toiduohutuse osas. Eksport on ELi kasuks, ELi
eksport Austraaliasse on rohkem kasvanud kui vastupidi.
Tehnilise turulepääsu osas on EL ülimalt aktiivne olnud ja
palju saavutatud, 22 rida erinevatele liikmesriikidele.
Austraalia regulatoorsed nõuded on sarnased ELiga; suure sissetulekuga ja suurete kuludega majandus. Lahendus
on väärtuse lisamine, madalad kulud jms pole tulevikku.
Kliimamuutusele väga vastuvõtlik, seega väga aktiivne
sel teemal, osaleb Pariisi kliimalepingus. Eesmärk on veekasutuse vähendamine, ökoloogiline konserveerimine,
käimas on mitmesugused programmid erinevates sektorites. Austraalia on huvitatud reeglitel põhinevast ja läbipaistvast kaubandusest, millest rahvas saaks kasu. Paljud
teemad on samad mis ELis ja üks neist on näiteks põllumajandusettevõtete sissetulek. ELi ja Austraalia vabakaubandusläbirääkimised algasid möödunud aasta juunis
Canberras, praeguseks on lõpetatud kolm läbirääkimiste
vooru. Järgmine voor leiab aset käesoleva aasta juulis
Brüsselis.
Eurooplaste vaimustus on väiksem
Käesoleva aasta veebruaris külastasid Austraaliat sealse
põllumeeste organisatsiooni kutsel Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen ja Copa asepresident Joe Healey, kes
kohtusid Austraalia ministrite, organisatsioonide ja toidutarneahela esindajatega. Nii Austraalia administratsioon
kui ka huvipooled väljendasid toetust vabakaubanduslepingu sõlmimisele ELiga. Mõningast kahtlust väljendasid
sealsete piimatööstuste esindajad, kuna Austraalia piimatootmine peale vabakaubanduslepingu jõustumist tõenäoliselt langeks ja vastuseisu väljendati ka ELi geograafiliste tähiste tunnustamisele. Austraalia peamised huvid ELi
turule pääsemiseks on veiseliha ja suhkur, ilmselt suureneks ka veini ja teravilja eksport ELi. ELi huvi on sealiha,
piimatoodete, veini ja töödeldud kõrge lisandväärtusega
toodete eksport Austraalia turule.
Euroopa põllumehi ei vaimusta uue konkurendi ilmumine ELi veiseliha- ja suhkru turule, samuti on väga tähtis
geograafiliste tähiste tunnustamine – selles osas on vaja
edasist Austraalia ühiskonna teavitamist. Ühisosa võib
leida kliimamuutuste kõnelustes – ka Austraalia põllumajandussektor on hiljuti kogenud ekstreemseid ilmastikuolusid, samuti veekasutuses, taimekahjurite ja loomahaiguste kontrollis ning uute taimearetustehnikate valdkonnas. Nii Austraalias kui ka ELis on kõrged keskkonna-,
hügieeni- ja toiduohutusstandardid, mistõttu jagatakse
sarnast strateegilist tulevikuvisiooni.
Uus-Meremaa ei usu, et suudaks ELi oma toodetega
üle ujutada
Uus-Meremaa põllumajandusministeeriumi esindaja
Fiona Duncan rääkis Copa-Cogeca presiidiumis, et ainus,
mis neil veel suhetes ELiga puudub, on vabakaubandusleping. Uus-Meremaal on ainult 5 miljonit inimest, kuid väga tõhus turg, meeldivad ELi tooteid. 95% autodest tuleb
EList, ka palju põllumajandustehnikat. Vaatame, kuidas
luua paremaid tingimusi keskkonnakaitseks, väikeettevõtete ja regioonide arenguks, naiste toetamiseks. Praegu
on kõrged tollimaksud jm kaubandusbarjäärid ELiga.
Brexit on suur probleem, sooviksime, et ÜK jääks ELi.
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Püüame leida võimalusi parimaks võimalikuks suhteks
UKga. Oleme alustanud dialoogi märgistuse ja veterinaarküsimuste üle. ÜK soovib vabakaubanduslepingut
Uus-Meremaaga; sellega nõustutakse siis, kui ÜK on selleks valmis. Lepinguta Brexit on sama murettekitav kui
ELi jaoks. Tariifikvoodid on mureküsimus, mõjutab
paindlikkust ja suhteid WTO raames.
Uus-Meremaa ei tooda eriti teravilja, sööt on peamiselt
rohusööt. Soovime mõistlikku tollimaksude eemaldamist.
Teame hästi ELi tundlikke teemasid ja tooteid. Nt juustu
eksport Uus-Meremaalt ELi on oluliselt vähenenud ning
ELi juustu eksport Uus-Meremaale kasvanud. Uus-Meremaa toodab 3% maailma piimatoodangust (90% toodangust eksporditakse), EL 25%. Iga uusmeremaalane ostab
aastas 22 € eest ELi piimatooteid, eurooplane aga 32 sendi
eest. Lambaliha ekspordikvooti kasutati 72% ulatuses viimase viie aasta jooksul. Uus-Meremaa ei ole võimeline
katma ELi lambaliha kodumaist tarbimist. Veiseliha tootmine on tähtsusetu võrreldes ELiga; EL tarbiks kogu
Uus-Meremaa veiselihatoodangu nelja nädalaga.
Uus-Meremaal ei ole GMO sortide kasvatamine lubatud, samuti mitte loomasöödas. Loomade heaolu on kõrgel tasemel. Samuti ei kasutata antibiootikume ega kasvuhormoone loomasöödas. Tugev biokaitse süsteem, on
saar ja seetõttu erinevad nõuded, kuid järgitakse rahvusvahelisi arenguid. Ei suuda eriti aktsepteerida argumente,
et EL muutub konkurentsivõimetuks, kui sõlmitakse vabakaubandusleping Uus-Meremaaga. Tõenäoliselt tuleks
üleminekuaeg, nii et ELi toodete hind ei lange drastiliselt.
Maailma elanikkond on kasvamas ja on fakt, et on vaja
rohkem toitu. ELi tarbimise languse saab tagasi teha uute
turgudega. Vaadakem põllumajandust kontekstis teiste
sektoritega, nt ei ole meil ambitsiooni välja arendada autotööstust. Samas saame koos töötada kliimamuutuse vastu, valede vastu loomakasvatuse ja toidutootmise osas jne.
Euroopa põllumehed näevad Uus-Meremaas siiski
suurt ohtu oma konkurentsivõimele, eriti piimanduse ja
lambaliha osas. On küsimus, miks peaks Uus-Meremaa
tulema ELi turule, kui neil on juba juurdepääs teistele
turgudele, mida ELil ei ole? Vastuseks märgiti, et ELi
tugevus on töödeldud tooted, tooraineturu muutused on
Uus-Meremaale suur murekoht. Ka veinis ei nähta probleemi; toodetakse vähese alkoholisisaldusega veini, millega on raske mõnede ELi riikide turule saada.
Euroopa Komisjon soovib teada elanike arvamust
Enne vabakaubanduslepingute sõlmimist soovib aga
Euroopa Komisjon teada ELi kauplejate seisukohti lepingute võimalikust mõjust. Üldisele küsitlusele Austraalia
vabakaubanduslepingu kohta saab vastata: https://ec.
europa.eu/eusurvey/runner/eu-australia-online-publicconsultation ja ettevõtjatele mõeldud küsitlusele:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eu-australia-business
Uus-Meremaa kohta on üldine küsitlus: https://ec.
europa.eu/eusurvey/runner/eu-newzealand-online-public-consultation ja ettevõtjatele suunatud küsitlus:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eu-newzealandbusiness.
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Hiinal on maailma sealihaturule suur mõju
Roomet Sõrmus
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees
Seoses sigade Aafrika katku (SAK) levikuga Hiinas on
põllumajanduskoja poole üha enam pöördutud küsimusega, mis saab sealiha hinnast Eestis? Panime kojas kokku
mõned arvud, mis aitavad paremini mõista sealihaturul
toimuvat.
SAKi jõudmine Eestisse 2014. aastal on avaldanud kodumaisele sealihatootmisele väga suurt mõju. Statistikaameti andmetel toodeti 2014. aastal Eestis 48 700 tonni
sealiha, 2017. aastal oli toodang vaid 38 400 tonni. 2018.
aastal sealiha tootmine Eestis pisut suurenes, ulatudes
41 900 tonnini. Võrreldes 2014. aastaga toodeti möödunud aastal Eestis 14% vähem sealiha.
2014. aasta märtsi lõpu seisuga kasvatati Eestis 367 600
siga, selle aasta märtsi lõpu seisuga oli sigade arv 301 800
(18% vähem). Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on
sigade arv tänavu kasvanud ligi 3%, võrreldes 2017. aasta
märtsi seisuga, mil sigade arv oli kõige väiksem, on arvukus kasvanud 7,2%.
Kui veel 2014. aastal suutsime kodumaise sealihaga
katta 100% Eesti tarbimise mahust, siis 2017. aastaks oli
sealihaga isevarustatuse tase langenud 72%-le. Siiski tuleb silmas pidada, et sealiha tarbimine on Eestis suurenenud – 2014. aastal tarbiti Eestis 48 700 tonni sealiha,
2017. aastal oli sealiha tarbimise maht 53 700 tonni. 2018.
aasta kohta pole tarbimise andmed veel teada, aga juhul
kui sealiha tarbimine on jäänud 2017. aasta tasemele, siis
suutis Eesti möödunud aastal kodumaise sealihaga katta
ligi 80% tarbimise mahust.
Sealiha import Eestisse on kasvanud. Kui 2017. aastal
veeti Eestisse 23 464 tonni sealiha, siis 2018. aastal juba

25 397 tonni. 2018. aastal imporditi kõige rohkem sealiha
Saksamaalt (5819 tonni ehk 23% kogu sealiha sisseveost), Poolast 5155 tonni ehk 20% ning Taanist 4952
tonni ehk 19,5% sealihast. Belgia, Soome ja Hispaania
moodustavad sealiha koguimpordist igaüks 7–8%. Eesti
eksportis mullu 12 168 tonni sealiha.
SAKi levik Hiinas on selle aasta alguses oluliselt
tõstnud nõudlust ja sealiha hinda Euroopa Liidus. Eesti
E-kategooria sealiha kokkuostuhind oli selle aasta alguses
142 €/t, aprilli lõpus aga juba 153 €/t. Seega on sealiha
tootjahind aasta algusest suurenenud ligi 8%.
Hiina on maailma suurim sealihatootja, aga ka maailma
suurim sealiha importija. 2017. aastal toodeti Hiinas 46%
maailma sealihatoodangust. Suuruselt teise tootja, Euroopa Liidu sealihatoodang moodustas 20% maailma kogutoodangust.
2018. aasta lõpus ulatus Hiinas peetavate sigade arv 360
miljonini. Rabobanki hinnangul võib olla nakatunud
150–200 miljonit siga ja Hiina sealihatootmine võib
2019. aastal võrreldes möödunud aastaga väheneda umbes 30% võrra. Hiinas oli aprilli lõpuks leitud 118 katkujuhtumit 28 provintsis. Ligi miljon siga on haiguse leviku
vältimiseks hukatud. SAK on levinud ka Vietnami ja
Mongooliasse. Ameerika seakasvatajad kasutavad Hiinast pärit sööta, mistõttu kardetakse SAKi levikut USAsse.
Hiina on Euroopa Liidu jaoks kõige olulisem sealiha
eksporditurg. Euroopa Komisjoni andmetel läks 39%
Euroopa Liidu sealihaekspordist selle aasta alguses
Hiinasse. 2019. aasta esimese kahe kuu jooksul kasvas
sealihaeksport Hiinasse 13% võrreldes möödunud aasta
sama ajaga.

Sigade Aafrika katk valmistab jätkuvalt muret
Ene Kärner
EPKK Brüsseli esinduse juht
Copa-Cogecas toimus 29. aprillil koosolek, kus vahetati
infot sigade Aafrika katku (SAK) leviku kohta ning kaaluti SAKist tabandunud või selle mõjusfääri sattunud riikide töögrupi loomist. Kohal olid Poola, Eesti, Leedu,
Tšehhi, Rumeenia, Sloveenia ja Ungari esindajad.
Poola esindaja sõnul on sealsetes tapamajades toimuv
regulaarne kontroll tihtipeale lünklik, kuna ei jätku riiklikke veterinaarametnikke. Põhjuseks nende madal töötasu võrreldes erasektoris töötavate kolleegidega. Samuti
ei ole efektiivne ka nn tagahoovi-seapidajate kontroll, on
tuvastatud mitmeid korruptsioonijuhtumeid.
Rumeenias on tagahoovi-seakasvatusi ikka veel alles
400 000 (varem oli 640 000 majapidamist). Enamik neist
on registreerimata ja seega ka veterinaarametnikele raske
kontrollida. Bioohutuse mõttes ei vasta need kindlasti
6

nõuetele ja on suureks ohuks suurfarmidele, kus on tehtud
vajalikud investeeringud bioohutuse tarvis.
Kauplemispiirangutega 3. tsooni sattudes on farmid
tõsise probleemi ees, sest lihatööstused-tapamajad pole
nende sigade ostust huvitatud just täiendavate töötlemisnõuete tõttu ja sellest tulenevalt suurematest kulutustest.
Viimase aasta jooksul on tegevuse lõpetanud 19 suurfarmi ja emiste arv on kahanenud 25%.
Sloveenias katkujuhtumeid veel pole, kuid arvestades
eelseisva suvise turismihooajaga, mis toob riiki palju naaberriikide transpordivahendeid ja inimesi, on saastumise
oht eriti kõrge.
Tšehhi on kuulutatud katkuvabaks, kuna viimased juhtumid metssigadel olid 2018. aastal ning metssigade populatsioon on väike ja viidud kontrolli alla.
Ungaris on SAKi nakkuskolded riigi kirdeosas, kus on
suured metsad ja naabruses Ukraina, kust nakatunud
metssead Ungari territooriumile sisenesid. Esindaja peab
väga oluliseks koostööd Ida-Euroopa riikide vahel, sest
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tegemist nagu kaitseliiniga kogu ELile, kui osatakse koos
rakendada ühiseid tõrjemeetmeid – selleks aga on vaja
suuri ressursse ELi eelarvest.
Leedus on suletud 50% väikestest tagahoovi-majapidamistest. Viimased juhtumid kodusigadel olid 2018. aastal. Allesjäänud suufarmid annavad 80% sigade kogutoodangust, kuid riigi isevarustatuse tase on langenud 50%-le
ning peatset tootmise taastumist pole näha.
Eestis on hea tulemuse metssigade arvukuse piiramisel
andnud jaht. 2018. aastal 4900-st kütitud metsseast olid
positiivsed SAKile 284, neist enamik saartel, Lääne- ja
Harjumaal. Bioohutusnõuded farmidele on ranged ja pidevalt täienenud. Kontrollimatud kodumajapidamised on
põhimõtteliselt likvideeritud, sest bioohutusnõuete täitmine on nende jaoks liialt kulukas. Ametkondade poolt
tehtav kontroll on organiseeritud ja toimiv.
Copa-Cogeca andmetel on 1. jaanuarist 2019 kuni aprilli lõpuni registreeritud 83 positiivset SAKi juhtumit kodusigadel (Itaalias Sardiinias, Poolas, Rumeenias) ja seitse juhtumit Ukrainas. Metssigade hulgas märgiti 2196 nakatumist (790 Poolas, 181 Rumeenias, 375 Belgias ja 478
Ungaris).
Hiinas oli aprilli lõpuks leitud 118 katkujuhtumit 28
provintsis. Ligi miljon siga on haiguse leviku vältimiseks
hukatud. Hiina valitsus on kehtestanud 3 km laiuse epideemia-tsooni ja 10-kilomeetrise puhvertsooni haiguspiirkonna ümber. Elussigade liikumist kontrollitakse rangelt ning elussigade turud SAKist hõlmatud provintsides
ja lähialadel on suletud. Uuringute kohaselt oli 62% esmalt leitud 21 katkujuhtumist seotud söödaga. 68 juhtumi
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puhul põhjustasid 46% nakatumistest desinfitseerimata
transpordivahendid ja töötajad, 34% sööt ja 19% puhul
elussigade transport regioonide vahel.
Hiina põllumajandusministeerium ja keskkonnaministeerium koostasid ühise juhendi SAKi ennetamiseks ja
kontrolli kodu- ja metssigadel ning uuendasid erakorraliste meetmete rakendamise plaani epideemia puhkemise
puhuks. 28. märtsil avastas Hsinchu lennujaama veterinaarkontroll ühe Hong Kongist tulnud reisija pagasis
olnud sealihavorstist SAKi viiruse, mille genoom vastas
100%-liselt Hiinas levinud SAKi viirusele. Vorst oli toodetud Heilongjiangi provintsis. Mitmetest Hiina provintsidest on epideemiatsooni piirangud aprillikuus eemaldatud, kuna sealt ei ole kuue nädala jooksul leitud uusi nakatumisjuhtumeid. Rabobanki hinnangul võib olla nakatunud kuni 200 miljonit siga ja Hiina sealihatootmine vähenenud 30% võrra. SAK on levinud ka Vietnami ja Mongooliasse.
Kardetakse SAKi levikut USAsse
Ameerika seakasvatajad kasutavad Hiinast pärit sööta,
mistõttu valmistab SAKi levik Hiinas neile erilist muret.
Seni ei ole USA ja Kanada veel keelanud loomasööda importi Hiinast, kuid mõned eksperdid soovitavad importsööda vähemalt 20 tunniks karantiini jätta. New Jersey
toll avastas märtsikuus 450 tonni illegaalse sealiha sisseveo Hiinast. USAsse jõudes ähvardaks SAK 20 miljardi
dollari väärtuses sealihatootmist. USA, Kanada ja Mehhiko sealihatootjate ning valitsuste esindajad kohtusid hiljuti Ottawas, et arutada võimalusi katku Põhja-Ameerikasse
jõudmise takistamiseks.

Piimafondi stipendiumi laureaadid sillutavad
teed targemale piimatootmisele
EMÜ Joosep Tootsi fondi ja Eesti Põllumajandus-Kau- tegurid Eesti piimaveisekarjades“ (juhendaja Piret
banduskoja 23. mai 2019 pressiteade
Kalmus);
• Maksim Runin teemaga „Rasvkoe oksülipiinid ja
proinflammatoorsed tsütokiinid ning nende seos poegiEesti Maaülikooli Joosep Tootsi fond andis esmakordmiseelse varulipiidide hulga ja insuliiniresistentsusega
selt välja kuus piimafondi stipendiumi ergutamaks maapiimalehmadel“ (juhendaja Katri Ling).
ülikooli üliõpilaste ja teadlaste pühendumist oma uuriEesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe
mistöös piimanduse ja loomakasvatusega seotud teadusja Joosep Tootsi fondi nõukogu esimehe Roomet Sõrmuse
like ja innovatiivsete teemade käsitlemisele.
sõnul sooviti stipendiumi abil kasvatada üliõpilastes huvi
Stipendiumi pälvisid konkursil osalenud kuus üliõpiuurimistööde vastu, mis oleksid seotud kvaliteetse piima
last:
tootmisega läbi väärtusahela söödatootmisest ja looma• Johanna Matto teemaga „Kitsepiima kaseiinimitselkasvatusest kuni piima väärindamiseni.
lide suuruse mõju piima laapuvusele“ (juhendaja Vilma
Piimafondi loomiseks andis tugeva tõuke paari aasta taTatar);
gune sügav kriis piimanduses, mis pani otsima lahendusi,
• Vilma Tatar teemaga „Kitse- ja lambapiima koostise
kuidas kindlustada kodumaise piimatootmise kestlikkus.
ja osakeste suurusjaotuse mõju tehnoloogilistele omadusOtsustasime panustada teadmiste kasvule Eesti piimatoottele“ (juhendaja Ivi Jõudu);
mises.
• Priit Karis teemaga „Piimalehma varurasvade hulga
Roomet Sõrmuse sõnul on piimandus meie põllumajanmõju nende ainevahetusele ja tervisele“ (juhendaja
duse kõige suurem tootmisharu, mistõttu on selle temaaHanno Jaakson);
tika toetamine olulise tähtsusega kogu Eesti põllumajan• Kertlin Kallasmaa teemaga „Kinnisperioodiaegsed
duse tulevikku silmas pidades. Jätkusuutlikust piimanduudaranakkused ning nende ravi“ (juhendaja Piret sest saame rääkida vaid juhul, kui meil on heade teadmisKalmus);
tega piimakarjakasvatajad, kellel on oma töös võimalik
• Anri Aino Elisa Timonen teemaga „Mycoplasma tugineda teadusuuringutele.
bovis’e poolt põhjustatud udaranakkuste levimus ja riski7
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Ühe stipendiumi suurus on 1500 eurot, mis jaguneb
uurimistööd läbiviiva üliõpilase ja töö juhendaja vahel –
1000 eurot üliõpilasele ja 500 eurot juhendajale.
Piimafondi stipendium moodustus OÜ Maxima Eesti,
MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja SA Eesti
Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi kokkuleppest luua Eesti
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piimatootjate sihtkapital, mille loomiseks annetas OÜ
Maxima Eesti „Joon Eesti piima!“ rinnamärkide ja külmkapimagnetite müügist laekunud tulu – 10 204 eurot. Kutsume ettevõtteid üles toetama piimafondi, et piimandusalast uurimistööd saaks toetada ka tulevikus.

Eesti, Läti ja Soome põllumehed arendavad
ühiselt tõuloomade eksporti
Roomet Sõrmus
EPKK juhatuse esimees

Kõige reaalsem on lihaveiste ekspordi arendamine Kasahstani. Praeguseks on Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistul Kasahstaniga kontaktid juba ka loodud. Kasahstani
turul tuleb arvestada mõnevõrra rangemate veterinaarnõuetega. Loomade transport toimub Venemaa kaudu.
Väljakutseks võib osutuda Kasahstani partnerite soovitud
suur loomade arv.
BreedExpo projekt kestab 2021. aasta juunini ja selle
raames on kavas kaardistada tõuloomade ostuhuvi ja olulised sündmused valitud sihtturgudel, korraldada kontaktkohtumisi, osaleda sihtriikide messidel, samuti kutsuda
potentsiaalseid ostjaid tutvuma Eesti, Läti ja Soome farmide ning loomadega. Samuti on kavas korraldada seminare ja koolitusi kohalikele piima- ja lihaveisekasvatajatele, korraldada Eestis ja Lätis loomanäitusi ning vahetada kogemusi Eesti, Läti ja Soome tootjate vahel.
BreedExpo projekti juhtpartner on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja partnerid Läti Põllumeeste Parlament (Zeminieku Saeima) ja Lõuna-Soome Põllumeeste
Liit (MTK-Varsinais-Suomi). Projekti raames tehakse
koostööd kohalike aretusorganisatsioonidega. Eestis on
võtmepartner Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu. Projekti
BreedExpo elluviimist toetab Interreg Kesk-Läänemere
programm 2014–2020.

Tõuloomade eksport on üks täiendav võimalus meie
piima- ja lihaveisekasvatajatele sissetulekute kindlustamiseks. Tõuloomade müügi eelduseks on karjakasvataja
sihipärane ja teadlik aretusalane tegevus. Ekspordi puhul
on samuti võtmetähtsusega karjade hea tervis.
Uus koostööprojekt BreedExpo aitab Eesti, Läti ja
Soome põllumajandustootjatel ühiselt avardada tõuloomade ekspordi võimalusi. Eesmärgiks on võetud tõuloomade müük uutele idapoolsetele turgudele – Kasahstani,
Gruusiasse ja Ukrainasse.
BreedExpo projekti kaudu soovitakse tõsta loomakasvatajate teadlikkust tõuloomade ekspordist, soodustada
Eesti, Läti ja Lõuna-Soome põllumajandustootjate ning
aretusühingute koostööd nii piirkondlikul tasemel kui ka
tõuloomade sihtturgudel.
Kolme riigi senine kogemus ja aktiivsus tõuloomade
ekspordil on olnud erinev, mistõttu pakub projekt võimalusi ka sünergiate loomiseks meie piirkonna tootjate
vahel. Projekti eesmärgiks on jõuda reaalsete müügitehinguteni kõikidel sihtturgudel. Kõik kolm valitud sihtturgu
on nii farmistruktuuri kui veterinaarnõuete poolest küllaltki erinevad.
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu on arengukoostöö
programmi raames teinud Gruusia karjakasvatajatega ka
varem koostööd loomakasvatusalaste teadmiste ja oskuste
parandamiseks. See loob head eeldused koostöö süvendamiseks Gruusias nii piima- kui ka lihaveiste eksportimiseks. Loomade vedu on varasemalt toimunud Bulgaaria
kaudu, kuid nüüd on olemas ka kogemus loomade transportimiseks Venemaa kaudu, mis hoiab kokku transpordikulusid. Gruusia karjakasvatajad on huvitatud oma karja
geneetilise potentsiaali tõstmisest ja otsekontaktidest
meie tootjatega.
Ka Ukraina esindajad on korduvalt näidanud huvi piimaveiste ostmise vastu Eestist, probleemiks võib aga kujuneda sealsel turul loomade eest makstav madal hind.
Ukrainas on suured piimafarmid, kus vajatakse tõuloomi.
Ukraina võib pakkuda transiitriigina võimalusi loomade Foto 1. Eesti, Läti ja Soome koostööprojekti BreedExpo logo
ekspordiks teistesse sihtriikidesse.
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V E I S E D
Lihaveiste jõudluskontrolli tulemused 2018. a
Pm-mag Tõnu Põlluäär
ETKÜ tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja

ammlehmi 14 239, mis tähendab, et kõik ammlehmad ei
ole poeginud või nende kohta on andmed analüüsi tegemise ajaks esitamata. Võrreldes aastavahetuse ammlehmade arvu sünnimasside arvuga näeme, et sünnimasside
andmeid on laekunud 89,8% ammlehmade arvust. (PS!
sündmused tuleb andmebaasi kanda 3 kuu jooksul pärast
sündmuse toimumist). Üldjoontes vastavad sünnimassid
aretusprogrammides kinnitatule, jäädes ootuspäraselt
40 kg lähedale (v.a Hc). Vasikad olid sündides pisut kergemad, kui näiteks 2016. ja 2017. a. Raskeimad vasikad
sündisid Ch (43,8 kg), Ba (42,7 kg) ja Hf (41,8 kg)
tõugudel ning kergemad olid Hc (29,7 kg), Ga (32,5 kg) ja
Sa (37,8 kg) vasikad. Lehmvasikad sündisid pullvasikatest keskmiselt kaks kilo kergematena. Pullvasikad on
lehmvasikatest raskeimad Hf (+2,4 kg); Gr (+2,4 kg) ja
Ga (+2,3 kg) tõugudel.
200 päeva masside andmeid on möödunud aastal 254
võrra (4452) enam laekunud. See fakt on meeldiv. Järelikult annavad lihaveisekasvatajad endale aru, kui oluline
võõrutusmass on ja kui oluline on seegi, et kõik kogutud
andmed andmebaasis oleksid. Samas, üldiselt on samal
aastal sündinud vasikad samal aastal ka võõrutusealised.
Kui vaatame võõrutus- ja sünnimassi suhet, siis selle alusel on vaid 35% sünnimassidest saanud võõrutusmassi.
Eeldame, et noorveis kasvaks enam-vähem kilo ööpäevas, mis omakorda tähendab võõrutusmassiks ~240 kg.
Siinjuures jätame võrdlemata Hc tõu massiandmed teiste
tõugudega, kuna järelduste tegemine oleks vägivaldne Hc
tõu eripära tõttu.
Tuleb tunnustada kõiki kasvatajaid, kes oma veised on
kaalunud ja andmed „Liisusse“ esitanud. Nende tulemuste põhjal on lehmikute keskmine võõrustusmass 250 kg
(–12,4 kg vrdl 2017. a) ja pullikutel 268,7 kg (–12,9 kg).
Raskemad võõrutatud lihaveised on Si (281,1 kg), Bb
(271 kg) ja Ch (269,3 kg) ning väiksema elusmassiga Ga
(205,8 kg), Gr (232 kg) ja Ab (252,2 kg) (tabel 1). Samas
enamik lihaveiseid kaalus üle eeldatava 240 kg. Rõhuta-

2018. a lihaveiste jõudluskontrolli tulemused on selgunud ja osa infot Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) aastaraamatus avaldatud. Teen kokkuvõtte.
Aastavahetuse seisuga oli EPJ andmetel jõudluskontrollis 456 lihaveisekarja 34 455 veisega. Võrreldes möödunud aastaga on see 14 karja ja 1865 veist enam. Jõudluskontrollis olevate karjade veistest on 41,8% puhtatõulised ja 58,2% ristandid. Puhtatõuliste osakaal suurenes
aastaga 0,4% võrra. Enim puhtatõulisi on välismaalt sisseostetud veisetõugude hulgas (Au 100%, Gr 95,2% ja Hc
91,9%). Eestis pikema aretuse ajalooga tõugudes on tõupuhtaid vähem (Ch 47,3%, Ab 42,6%, Hf 38,8%, Si
34,3%, Li 33,8%).
PRIA andmetel kasvatati Eestis 31.12.18 seisuga
77 833 (+2282) veist 17 tõust (JKs 13 tõugu). Seega on
lihaveistest jõudluskontrollis 44,3% (+1,2%). PRIA andmetel on tõugude esikolmik järgmine: Hf (23,9%), Ab
(21,9%) ja Li (18,4%), EPJ andmetel Ab (22,9%), Li
(21,9%) ja Hf (16,1%). Lisades siia veel Si (14,0%), Ch
(11,8%), Hc (6,3%) ja Ba (4,4%) ehk tõud, kellel on kinnitatud aretusprogramm, näeme, et seitse tõugu moodustavad jõudluskontrollis olevatest veistest 97,4%.
Siinkohal oleks paslik üle korrata PRIAsse esitatava tõu
lühendi kasutamine. Näiteks tihti aetakse segi Ch ja Sh,
Hc või Ch ja Sh-ga jne. Ja kui veised alustavad jõudluskontrolli, siis selguvad hoopis teised tõud. Vahel tekib
küsimus, kas PRIAs on ikka õiged tõud? Kas meil on just
nii palju lihatõugu veiseid, kui riiklik andmebaas väidab,
rääkimata puhtatõulisusest PRIA andmetel? Olgem siis
PRIAsse andmete esitamisel hoolikad.
Järgnevalt Eestimaa lihaveiste 2018. a jõudlustulemused.
Kehamassi andmed. Endiselt on vaid sünnimassi edastamine jõudluskontrollis kohustuslik. Kuid ikka kordan
200 päeva (võõrutuse) ja 365 päeva kehamasside tulemuste tähtsust. Nende näitajate alusel saab teha järeldusi
ammlehmade piimakuse või põhisöödalise ratsiooni väärtuse kohta. Aasta-aastalt on kasvatajad nende näitajate
tähtsusest aru saamas ja kehamasside andmeid on andmebaasi enam esitatud. Siiski on meil väga palju karjaomanikke, kes oma lihaveiseid üldse ei kaalu. Samas paljud
veised müüakse erinevate projektide (BGB, Türgi jne)
kaudu ja ka siin on võimalus müüdud veiste andmed andmebaasi esitada. Loodan, et seda ka tehakse. Minu meelest peaks jõudluskontrollis oleva loomakasvataja moto
olema: „Kui ma oma lihaveiseid ei kaalu, siis mind ei ole
olemaski.“
Sünnimassi andmeid esitati 2018. a kokku 12 788, mis Foto 1. Akviteeni hele parim pullik Luigas, omanik ETKÜ
on 697 võrra enam kui 2017. a. Aastavahetuse seisuga oli
(L. Ira)
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Foto 2. Šarolee parim pullik Maximus, omanik ja konkursi Foto 3. Simmentali parim lehmik Senny, omanik Piira Mahe OÜ
parim esitleja Targo Pikkmets
(L. Ira)
(L. Ira)

ma peab ka seda, et igal tõul on oma eripära ja kõik tõud ei
olegi suure elusmassi ega kõrge ööpäevase massi-iibega.
Seega oluline on fakt, et ei võrdleks tõuge omavahel, vaid
tõu andmeid tõusiseselt. Ööpäevaseid massi-iibeid vaadeldes on need teistest Eestis kasvatatavatest tõugudest
paremad Ba, Ch, Li ja Si tõugudel. Aga teamegi seda, et
intensiivsetel tõugudel on suuremad massi-iibed.
Tabel 1. Ba, Ch, Li ja Si tõugu lihaveiste 200 päeva
ööpäevased massi-iibed
Tõug
Akviteeni
hele
Šarolee
Limusiin

Sugu

Ristandid
arv

massi-iive

Lehmik

8

1071

71

1114

Pullik
Lehmik

10

1345

102

1116

220

1063

107

1069

Pullik

269

1197

192

1110

Lehmik

128

1039

296

1070

183

1089

466

1148

Lehmik

46

1160

147

1156

Pullik

53

1276

224

1199

Pullik
Simmental

Puhtatõulised
arv massi-iive

Aastamasside andmeid esitatakse endiselt vähe. Seetõttu on keeruline teha suuremaid üldistusi. Kokku kaaluti
2170 aastavanust veist, mida on 364 looma võrra enam
kui 2017. a. Aastane lihaveis peab kaaluma 400 kg. Keskmise aastase lehmiku (n = 1208) elusmass oli 370,8 kg ja
pullikul (n=962) 432,4 kg. Üle 400 kg elusmassiga olid
Ba (434,8 kg), Ch (433,1 kg) ja Si (428,9 kg) tõugu veised, teiste tõugude isendite elusmass jäi kõigil alla 400 kg.
Vaid Ch tõu lehmikud (403,2 kg) kaalusid aasta vanuselt
keskmisena üle 400 kg ning viie tõu pullikud ületasid aastamassi eesmärgi: Ba (n=58) 496,4 kg, Ch (130) 485,2 kg,
Si (130) 472,9 kg, Li (288) 429,5 kg ja Hf (114) 413,4 kg.
Ööpäevased massi-iibedki on aastavanustel veistel enamasti alla kilogrammi.
Pullikute parimad massi-iibed olid puhtatõulistel Ch
(n=52) 1462 g, Ba (15) 1268 g, Li (61) 1137 g ja Si (45)
1016 g ning ristandpullikutel Ba (43) 1194 g, Li (85) 1147
g, Li (224) 1053 g ja Ch (78) 1040 g. Üle kilose ööpäevase
massi-iibega lehmikuid 2017. a ei olnud. Kiirema kasvu10

ga olid Ba puhtatõulised (4 veist, 915 g) ja Ch ristandlehmikud (104, 894 g).
Ammlehmade vanus on täpselt 5 aastat ja 11 kuud, mis
on kuu vanem, kui see oli 2017. a. Vanimad on jätkuvalt
Hc (7a 8k), Pi (6a 11k) ja Li (6a 2k) ning noorimad Sa (3a
11k), Gr (4a 7k) ja Si (5a 4k) ammlehmad. Keskmiselt oli
ammlehm karjas 3,3 laktatsiooni.
Majanduslikult tähtsad on ammlehmade puhul veel
poegimisvahemiku, esmapoegimisea, vasikate saamise ja
ammlehmade väljamineku andmed.
Poegimisvahemik. Igalt ammlehmalt on majanduslikult tähtis saada aastas vähemalt üks elus vasikas. Eesti
lihaveisetõugude keskmine poegimisvahemik on 407
päeva, mis on nelja päeva võrra pikenenud võrreldes
2017. a. Tõugude keskmisena on paremad tulemused Bb,
Pi, Ab ja Si tõugudel, vastavalt 376, 382, 395 ja 396 päeva. Pikim poegimisvahemik on Hc (490 p), Ga (489 p) ja
Sa (425 p). Seega venivad mitmete emasloomade poegimisvahemikud üle 100 päeva pikemaks, kui normaalne
oleks.
Esmapoegimisiga (EPI) on aretusprogrammides välja
toodud. See on iga, mil emasloom võib jõudsalt oma vasikaid kasvatada. Ei ole majanduslikult mõttekas hiljavalmivate tõugude EPI tuua liiga varaseks ja vastupidi.
Keskmine Eesti ammlehm poegib esmakordselt 31,8 kuu
vanusena, mis on võrreldes möödunud aastaga 0,5 kuu
võrra hilisemaks läinud. Hilisemad esmapoegijad olid
eelmisel aastal Au (45,0 kuud, soovitav 24–27 kuud), Ga
(43,6 k, soovitav 33 k) ja Hc (41,9 k, aretusprogrammis
33–37 k). Aretusprogrammile enim vastasid Ba (32,1 k;
32–33 k), Si (29,7 k; 24–27 k), Li (32,6 k; 28–34 k), aga
ka Ch (30,9 k) tõugu ammlehmade esmapoegimisea
tulemused. Siin on veisekasvatajatel veel mõtlemist ja
arenemisvõimalusi. Alustada võiks näiteks põhisöödalise
ratsiooni tasakaalustamisest pärast võõrutust.
Viljakus. On tähtis saada igalt ammlehmalt aastas
vähemalt üks elus vasikas. Sama tähtis on vältida aborte ja
surnultsünde. Möödunud aastal oli lihaveistel 13 466
(+904) poegimist ja saadi 13 458 elusat vasikat. Aborte
registreeriti vaid 34 ammlehmal, surnult sünde 460. Seega on surnultsünde 3,4%, mis on 0,4% võrra enam kui
2017. a. See on suhteliselt hea tulemus ja on olnud juba
mitmel aastal 3-4%. Loodan väga, et kõik reaalselt surnult
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sündinud või 24 tunni jooksul pärast sündi surnud vasikad rõhutada andmete edastamise täpsust. Võimalik, et siseson andmebaasis registreeritud.
tamisel jäi mõni number ära, aga andmebaasis on just
Ammlehmade praakimine. Karjast langes 2018. a sellised numbrid (andmebaasis oli ka pull, kellel lihakeha
välja 1476 ammlehma ehk ~10% ammlehmadest. Lõpuks mass oli vaid 1 kg!). Ja kui sisestamisel ei eksitud, tekib
saab öelda, et ammlehmade karjast väljaviimise esmapõh- küsimus, miks lihaveist pidada, kui ta lihakehamass realijuseks ei ole enam „muud põhjused“, mis asub kolmandal seerimisel on vaid 100 kg, mis tegelikkuses vastaks norpositsioonil (14,5%). Esikohal oli vanus 18,9% (+8,4%) maalselt söödetud kolme-neljakuise vasika lihakehamasja teisel sigimisprobleemid 18,4% (+4%). Ammlehmade sile.
karjast väljamineku põhjused korrigeeriti 2017. a. Arvestati kasvatajate ettepanekuid, mistõttu loodan, et määrang Tabel 2. Lihatõugu veiste realiseerimine 2018. a
on täpsem. Tuleb leida olemasolevate põhjuste nimistust
täpseim ja „muud põhjused“ märkida vaid siis, kui miskit Põlvnemine/ vanus
muud üle ei jää.
Realiseerimine on majanduslikult oluline tegevus, sest
tulu saab lihaveisekasvataja peamiselt nuumloomade realiseerimisest. Pikemad ülevaated antakse seltsi koosolekutel ja infopäevadel. Võrreldes 2017. a kasvas 2018. a
pisut realiseeritud lihaveiste arv Eesti tapamajadesse. Nii
on realiseerimise kohta Eestisse EPJ andmebaasi laeku- Tulemused põlvnemise järgi
308 20,0 268,2 366 1,48 29,8
nud 432 veise infot enam kui 2017. a. Kokku laekus 2081 Isa teadmata
Isa
reg-nr-ga
27 19,7 273,0 361 1,58 30,8
isaslooma info, neist 1350 noorpulli vanuses 16–24 kuud.
16–24 kuu vanused noorpullid on realiseerimisküpses va- Isa TR* pull
955 20,1 305,6 368 1,83 52,6
nuses veised, mistõttu on nende andmed omavahel pare- I põlvkond
339 20,1 310,8 368 1,89 47,1
mini võrreldavad ja järgnevad kokkuvõtted ongi selle
II põlvkond
193 20,1 307,1 368 1,87 55,7
grupi kohta.
142 20,2 306,9 369 1,81 54,7
Ilmselgelt on vähene realiseerimine kodumaale tingitud III põlvkond
73 20,5 323,4 375 1,83 63,6
teiste turgude olemasolust, aktiivne noorpullide müük IV põlvkond
Türki jms. Kui aastaid on probleemiks olnud realiseeritud 100% lihatõud 208 20,0 289,0 366 1,69 52,2
pullide lihakehamass, siis tasapisi kvaliteet paraneb ja Tulemused vanuse järgi
lihakehamass suureneb. Vaid Hc tõu noorpullide keskmi73
296,1 298 2,10 57,6
ne realiseerimismass vastab ootustele, lihakeha massid on 16 k
103
313,1 315 1,79 59,4
head ning kasvatajatel olnud võimalus teenida suuremat 17 k
141
287,1 349 1,90 53,2
tulu. Paradoksaalne, kas pole? Hc noorpullide keskmine 19 k
realiseerimise vanus oli 21,7 k ning rümbamass realiseeri- 20 k
100
295,8 366 1,78 41,9
misel 243,5 kg. Eeldades, et meie lihaveisetõud (v.a Hc) 23 k
131
310,1 417 1,87 38,9
kasvaksid ööpäevas juurde 1 kg, Hc 0,5 kg, oleks 21,7 k
24 k
99
309,8 434 1,73 46,4
vanuse pulliku normaalne lihakehamass 154 kg. Samas
teiste tõugude noorpullide kvaliteedi parandamisega tuleb
Kokkuvõttes tuleb ikka tõdeda, et
veel palju tööd teha. Soovitava
aasta-aastalt
paranevad meie lihatõulähedal olid Ba ja Li tõugude realigu
de
tulemused.
Oleksin rahul, kui
seerimise tulemused. Ba pullikud
jõud
lus
kontrollis
osaleks 70% liharealiseeriti 20,4 k vanuselt, lihakehaveis
test
ja
neid
kaalutaks
senisest
mass 355,5 kg (ideaalne selles vanuenam
ning
realiseerimistulemused
ses 373 kg), Li vastavalt 19,2 k ja
paraneksid veelgi. Selleni on siiski
326,6 kg (352 kg). Teiste tõugude
veel pikk tee, kuigi see on kvaliteedi
tulemused jäid madalamaks. Põlvparandamise seisukohalt esmane välkonna edenedes tulemused paranejakutse. Kutsun jõudluskontrollis
vad ja vanuse suurenedes halveneosalevate karjade veiste andmeid
vad. Tõuraamatu (TR) pullide järgsenisest enam registreerima, sest räälastel on paremad tulemused, mis
kides kasvatajatega, tuleb tihti ette
peaks igale kasvatajale andma sõnuinfot, et kodus on andmed kusagil pami tõuaretuse tähtsusest (tabel 2).
beril või arvutis, kuid kõik andmed ei
Ka möödunud aasta realiseerimise
jõua andmebaasi. Mida rohkem andandmetest selgus, et ühevanuste
meid, seda enam saab keskmiste kaunoorpullide realiseerimise massides
du meie lihaveisekasvatuse arengut
on väga suured äärmused. Näiteks 19
suunata.
kuu vanuste pullikute realiseerimismass jäi vahemikku 149 kuni 444 kg
(vahe 295 kg); 17-kuistel 160 kuni Foto 4. Herefordi parim pullik Roxwell
519 kg (359 kg) ja 20-kuistel 100 sammub ennustajate silma all kaalumisele,
aretaja Tsura talu, omanik ETKÜ
kuni 466 kg (366 kg). Taas tuleb
(L. Ira)
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Maamessi lihaveiste konkurss
Jane Mättik
ELKS juhatuse esimees
Pm-mag Tõnu Põlluäär
ETKÜ juhatuse liige
Reedel, 26. aprillil toimus Maamessil neljandat korda
Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu koostöös parima lihatõugu lehmiku ja pulliku valimine ning pullioksjon. Kohtunik oli sel korral
Torben Andersen Taanist ja teda assisteeris Carsten Stahl.
Mõlemad mehed on Taanis lihaveiste klassifitseerijad.
Oma kasvandikke olid esitlemas kõik loomaomanikud
ise, neist päris mitmed esmakordselt.
Seekord oli kohal rekordarv veiseid – 49. Suurem
arvukuse kasv oli aberdiini-anguse pullide arvel – kohal
oli 20 Ab pulli, kelle hulgast parimate valimiseks korraldati kolm eelringi. Suurem osa pullikutest osales ka
ETKÜ/ELKS koostöös 2018–2019 hooajal korraldatud
testgrupis, kus neid kaaluti iga kahe nädala tagant, selgitamaks välja juurdekasvud ja söötade tarbimine ning kasvatamise tulukust/kulukust. Söödaratsioone koostas ja vajadusel reguleeris dotsent Meelis Ots Eesti Maaülikoolist.
Igapäevaselt pullide heaolu eest hoolitses ja nende sotsiaalseid oskusi lihvis ETKÜ pullitalitaja Madis Kiiver
ning lisaks temale andis oma panuse nende „päitsekõlblikkuse“ saavutamisse teinegi „veiselausuja“ – Rene
Tamm. Rene on oma „käejälje“ testgrupi pullidele jätnud
nüüd juba kolmel hooajal.
Kõik osalenud veised olid veterinaarselt kontrollitud, sh
jalad ja sõrad, testgrupi pullikud ka lineaarselt hinnatud.
Osalejate loomaomanike hulk oli samuti rekordiline. Osales 17 ettevõtet: Harjumaalt Jakoberg OÜ, Kermani Farm
OÜ, Elmar Mättik, Jane Mättik, Pärnumaalt Kuldranna
Lihaveis OÜ, Targo Pikkmets, Saareõue OÜ, Sepa Veised
OÜ, Talu ja Tulu OÜ, Topi Mõis OÜ, Topi Tõukari OÜ,
Raplamaalt Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Taveton
OÜ, Valgamaalt Helme Lihaveis OÜ ja Sulev Trahv Küüniniidu talu ning Lääne-Virumaalt Piira Mahe OÜ ja
Muhumaalt Tihuse Turismitalu OÜ.

Esimest korda meie lihaveiste näituste korraldamise
ajaloos valiti mitte ainult parim pullik ja lehmik, vaid ka
parim loomaesitleja, kelle juures hinnati nii tema enda
esitluseks sobivat korrektset riietust kui ka suhtlemist
esitletavaga. Tunnustava tiitli vääriliseks hindas žürii
(Elen Haasmaa – ETKÜ büroojuht, Eve Haggi – limusiinikasvataja Raplamaalt ja Leonhard Meltsas – ETKÜ aretusspetsialist Järva- ja Viljandimaal) šaroleekasvataja
Targo Pikkmetsa Pärnumaalt.
Kohtunike sõnul jäid nemad üritusega väga rahule –
hästi oli korraldatud veiste liikumine areenile ning kogu
päeva korraldus oli hea tempoga ja sujuv. Torbeni sõnul
väärib tunnustust kindlasti ka meie veiste kvaliteet. Parima pulliku tiitli pälvis seekord aberdiini-anguse pull Taifuun ja parima lehmiku tiitli viis koju limusiini tõugu
Adeele. Küsimusele, miks pullide hulgas just selline valik
tehti, vastas, et võitnud pull oli ilma vigadeta ja väga korrektne, kes esitles end väärikalt ja ilmega „vaadake mind,
ma olen lihtsalt parim“.
Päeva teise poole tegid põnevaks herefordi pulli kehamassi ennustamine ja pullioksjon. Üheeurose sissemakse
eest oli pealtvaatajail võimalus võita 100 eurot puhtalt
kätte. Selleks pidi ära arvama pulli täpse elusmassi. Kaalumine toimus publiku silme all. Täpse massi arvas ära
Ants. Helistades sedelil olevale numbrile, saime teada, et
võitjaks osutus kogenud herefordikasvataja Ants Järvmägi Valgamaalt.
Oksjonile registreerus kokku 10 ostjat, neist neli Lätist,
kes ostsid üle poolte müüdud pullidest. Just see kinnitab
kohtunike sõnu, et meie konkursil osalenud loomade tase
oli väga hea. Oksjon kujundab heale looma väärtusele
õiglase hinna ning lähinaabrid oskavad seda hinnata. Samad sõnad ütles ka ühe Läti ettevõtte esindaja, kes ostis
koguni neli pulli. Lisaks soovivad lätlased siit osta veel ka
lehmikuid. Kõrgeima hinna teeninud šarolee pull (3200 €)
rändab samuti Lätimaale, hinna poolest järgmine (3000 €)
punane angus aga hoopiski Saaremaale. Erakordseks võib
pidada sedagi, et ühe Läti ettevõtte ostetud kolm aberdiini-anguse pulli rändavad Lätist edasi hoopiski Hollandisse.

Foto 1. Konkursi võitja Li lehmik Adeele, omanik Topi Mõis Foto 2. Konkursi võitja Ab pullik Taifuun, omanik Kuldranna
OÜ
(L. Ira) Lihaveis OÜ
(L. Ira)
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Tabel. Konkursi tulemused
LEHMIKUD
Šarolee (Ch)
1. Henna
EE 19592558
i. Jock PP (CZ)
Talu ja Tulu OÜ
2. Mummu
EE 19592572
i. Gustav (SE)
Talu ja Tulu OÜ
3. Mooni
EE 19592589
i. Igloo (SE)
Talu ja Tulu OÜ
Limusiin (Li)
1. Adeele
EE 19324234
i. Apache (FR)
Topi Mõis OÜ
2. Amanda
EE 19324302
i. Apache (FR)
Topi Mõis OÜ
3. Daina
EE 19324708
i. Dilleson (EE)
Topi Mõis OÜ
Simmental (Si)
1. Senny
EE 20018078
i. Pertel (EE)
Piira Mahe OÜ
2. Paula
EE 20018269
i. Pertel (EE)
Piira Mahe OÜ
3. Greete
EE 20018245
i. Gormi (EE)
Piira Mahe OÜ
Parim lehmik 2019: limusiini tõugu ADEELE EE 19324234, Topi Mõis OÜ
PULLIKUD
Aberdiini-anguse (Ab)
1. Taifuun
EE 20261368
i. Troy (DE)
Kuldranna Lihaveis OÜ
2. Glasgow
EE 19589992
i. Glen (DK)
Taveton OÜ
3. Black Mirror
EE 18976984
i. Gladiator (EE)
ETKÜ
Akviteeni hele (Ba)
1. Luigas
EE 20691417
i. Juunior (EE)
ETKÜ
2. Herman
EE 20000202
i. Hermes (DK)
Topi Tõukari OÜ
3. Emerich Rihhi
EE 19809403
i. Romarin (FR)
Sulev Trahvi Küüniniidu talu
Šarolee (Ch)
1. Maximus
EE 19592534
i. Ivanhoe (SE)
Talu ja Tulu OÜ
2. Chony
EE 20850142
i. Chon (EE)
ETKÜ
3. Invar
EE 20013547
i. Innokas (FI)
ETKÜ
Hereford (Hf)
1. Roxwell
EE 18137880
i. Riff PP (DE)
ETKÜ
2. Xzaar
EE 20837877
i. Xerox (EE)
Tihuse Turismitalu OÜ
3. Xerxes
EE 19357256
i. Xelios (EE)
Tihuse Turismitalu OÜ
Limusiin (Li)
1. Luka
EE 19324333
i. Lion (SE)
Topi Mõis OÜ
2. Caru
EE 19324388
i. Carino (DE)
Topi Mõis OÜ
3. Volt
EE 19324357
i. Voilier (FR)
Topi Mõis OÜ
Simmental (Si)
1. Ulvari
EE 20018481
i. Ulvar (EE)
ETKÜ
2. Penno
EE 20645113
i. Priit (EE)
ETKÜ
3. Mihkel
EE 20019426
i. Elit Ermo (EE)
Piira Mahe OÜ
Parim noorpull 2019: aberdiini-anguse tõugu TAIFUUN EE 20261368, Kuldranna Lihaveis OÜ

Ostjate hulgas osutus populaarseimaks tõuks aberdiinianguse (müüdi 6 pulli), järgnesid limusiin (4), šarolee ja
akviteeni hele (mõlemad 2) ning simmental (1).
Suur tänu loomakasvatajatele, kes veised näituseks ette
valmistasid ja Tartusse kohale tõid. Edu ja jõudu edaspidiseks! Kogu üritusele pani omalt poolt õla alla ka Euroopa Liit, kelle rahastusfondidest läbi turuarendustoetuse
oskas väga olulise summa välja kirjutada EPKK kvaliteedijuht Evi Randpere.

Ja lõpuks suur tänu meie kõige toekamatele abilistele
ehk sponsoritele, kelleta kogu see põnev ja aretustöö entusiastide koostööl põhinev üritus kuidagi toimuda ei saaks!
Kuldsponsorid (panustasid enam kui 1000 €): Baltic
Vianco OÜ, KMR Livestock Europe Ltd. Tsura Talu OÜ,
Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu, Arke Lihatööstus AS.
Sponsorid: Scandagra Eesti AS, Alltech Eesti OÜ, Anu
Ait OÜ, Liivimaa Lihaveis OÜ, Veskimeister OÜ, Baltic
Agro AS, Saumet Service OÜ, Agriland KV OÜ ja Teknest OÜ. Oma panuse auhinnafondi lisas ka Eesti Tõuloo13

Tõuloomakasvatus

2-19

Foto 3. Oksjonihaamer on Tanel Bulitko käes

(L. Ira) Foto 4. Edukas Läti ettevõtja (7) - ostis neli aretuspulli (L. Ira)

makasvatajate Ühistu, kes premeerib iga osavõtjat võimaVeel kord tänu kõikidele, kes oma aega, raha ja energiat
lusega kasutada tasuta spermat (25 € osalenud veis, lisaks lihaveistepäeva panustasid, ning uute kohtumisteni!
tasuta sperma igale klassi võitjale), võimaliku auhinnafondi suurus oli 2500 €.

L A M B A D
90 aastat Eesti Lambakasvatajate Seltsi ja
lammaste tõuaretust
Dotsent Peep Piirsalu
Eesti Maaülikool
(Algus Tõuloomakasvatus 1/2019)
Vaatamata ELaSi taastamisele ei olnud lihtne seltsi tööd
alustada, sest puudusid vahendid seltsi töötajate palkamiseks. Samuti oli tarvis ümber korraldada lammaste tõuaretussüsteem. 12.04.1991 kutsuti Tartus kokku ELaSi ja
Eesti Liha-Villalammaste Tõuaretusnõukogu ühine üldkoosolek, et likvideerida tõuaretusnõukogu ning viia
majandite ja talunike lammaste tõuaretuse juhtimine ühise
katuse alla. Tõuaretusnõukogu koosnes eesti tumedapealiste ja eesti valgepealiste lammaste tõumajandite (kolhooside ja sovhooside) esindajatest ja kohal olid 16 tõumajandist 14 (Aravete, Puka, Maarja, Tsooru, Viru, Uhtna, Karuse, Kanepi, Saare Kaluri, Viitina, Lokuta, Vasalemma, Lehtse ja ühistu Eeva ja Pere esindajad). Koosolekul otsustati pärast vaidlusi tõuaretusnõukogu likvideerida ning selle juriidilised liikmed astusid seltsi juriidilisteks liikmeteks. Samal koosolekul esines põllumajandusministeeriumi esindaja Rein Tuherm, kes märkis, et
tõulava funktsioonid peaksid kavade kohaselt üle minema
loodavale Riiklikule Tõuinspektsioonile.
28. novembril 1991. aastal toimus järjekordne ELaSi
koosolek, kus Rein Tuherm tutvustas 1992. aastal tõulavade baasil loodavat Tõuinspektsiooni struktuuri ja tegevusvaldkondi. Selgus, et Tõuinspektsioonist pidi saama
eraldi juriidiline isik põllumajandusministeeriumi alluvuses ja eelarvel. Samuti sai selgeks, et lammaste tõulava
töötajad jäid tööle Tõuinspektsiooni (Elga Kask, Ülle
14

Pus, Lea Kund, Peep Hallik) ja hakkasid tegelema lammaste tõuaretusküsimustega. Koosolekul valiti ka seltsi
esimene president, kelleks sai Kalju Hallik. Kalju Halliku
valimisega ELaSi presidendiks sai alguse seltsi töö tegelik käivitumine (Piirsalu, 2003).
20.02.1992 toimunud eestseisuse koosolekul kiideti
heaks seltsi logo, pitsati kavand ning võeti esimese töötajana alates 1.03.1992 tööle raamatupidaja-asjaajaja Taimi
Logina. Sellel ametikohal töötas Taimi Logina seltsis kuni 2005. aastani, olles varem töötanud alates 1980. aastast
Eesti Liha-Villalammaste Tõulavas.
1992. aastal tegeles tõulambakasvatusega kokku 16
majandit (13 majandis peeti eesti tumedapealisi lambaid
ja vaid kolmes eesti valgepealisi lambaid) ja nendes peeti
aasta alguse seisuga 3692 lammast, kellest aasta lõpuks
oli alles 2508 lammast. Tõukarja hindamise juhendi järgi
omistati aretuskarja nimetus viiele majandile ja viiele talunikule: Karuse kolhoos, Aravete Ühismajand, Muhu
kolhoos, Vihula Põllumajandusühistu, Uhtna kolhoos,
Türner Uno talu, Mürk Tiiu talu, Sooäär Vello, Hallik
Aire ja Laurent Lembitu lambataludele. Tõukarja nimetuse said 5 majandit (Läänemaa Sõpruse kolhoos, Ühistu
Eeva ja Pere, Abruka PÜ, Lehtse kolhoos, Tsooru kolhoos) ja 5 talunikku (Endel Tamme, Avo Saar Jõgevamaalt, Mai Noorem Tartumaalt, Juhan Uik Valgamaalt,
August Kõre Viljandimaalt).
1993. aasta oli lambakasvatusele halb aasta, sest lihakombinaadid maksid eluslamba kilost 1–2 krooni ja väikevarujad 2–4 krooni, pesemata villa kokkuost lõppes,
sest Riia villapesemistehasesse vedu ja tagasivedu ei tasunud ära, lambanahkade hinnad oli madalad (2–5 kr/tk).

2-19

Seetõttu toimus massiline lammaste arvukuse vähenemine Eestis. Samal aastal tänu seltsi presidendi K. Halliku
organiseerimisele viidi läbi eluslammaste eksport Süüriasse ja Ungarisse. Lambakasvataja sai eksporditud lammastest 6,3–7 krooni elusmassi kilo eest ehk 2–5 korda
kõrgemat hinda, mis liha hinnaks tegi 15–20 krooni kilo.
Tänu edukale ekspordi korraldamisele kasvas ELaSi liikmete arv lammaste ekspordi käigus 92-lt 402-ni ja lambaliha siseturu hinnad tõusid 10–20%. Tõuinspektsioonist
saadi tõuaretuse subsideerimiseks rahalist tuge 120 000
krooni, mis läks erinevate tõuaretusega seotud kulutuste
katteks. Lisaks toetas ELaS tegevust lammaste ekspordi
tõttu AS ECS 30 000 ja Lääne maakond 20 000 krooniga.
Nende summadega pandi majanduslik alus seltsile. 1993.
a liituti Tõuloomakasvatuse Liiduga ning osteti pärast
paarikümne aasta pikkust vaheaega uusi tõuloomi Taanist. Imporditi 5 tõujäära, neist 2 valgepealist tekselit ja 3
oksford- dauni jäära.
Mõni aasta hiljem palgati tegevdirektoriks Taivo Hirsnik, kes töötas aastatel 1995–1997. Kuid 1997. aasta algusest koondati Tõuaretusinspektsioonist (varem oli koondatud Elga Kask, Peep Hallik) Lea Kund ja Ülle Pus, kes
olid töötanud seltsi ruumides ja tegelenud lammaste tõuaretustööga, kuid palka saanud Tõuaretusinspektsioonist.
Samal aastal võttis seltsi juhatus vastu otsuse konkursi
korras tööle võtta kaks konsulenti, kelle tööülesanneteks
said jõudluskontrolli korraldamine ja jõudluskontrolli
andmebaasi Ovis pidamine, tõuraamatu pidamine, tõufarmide hindamine ja tõulammaste hindamine. Tegevdirektori ametikoht koondati. Tõuaretuse peaspetsialistiks valiti konkursi tulemusena 1997. aastal Hillar Kalda ja konsulendiks Kaie Zarens (praegu Ahlskog), kes hiljem läks
elama Soome ja jätkas seal oma aretusalast tegevust juba
Soome lambatõugudega.
Kaie Zarens oli 1997. aastal kaitsnud Eesti Põllumajandusülikoolis magistritöö teemal „Eesti lammaste villa
kvaliteedist ja villa omaduste omavahelistest fenotüübilistest seostest“ (juhendaja P. Piirsalu).
ELaS andis ajavahemikul 1994–2001 välja ajakirja
Lammas ja Kits, millest ilmus 10 numbrit. Ajakirja esimeste numbrite toimetaja oli Enhard Musto, hiljem Peep
Piirsalu. Edasisest ajakirja väljaandmisest loobuti vahendite, aga ka ajakirja kaastööde kokkusaamise raskuse tõttu.
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Alates 2001. aastast kuni 2003. aasta augustini oli
ELaSis tööl lammaste aretuse alal vaid peaspetsialist konsulent Hillar Kalda, kes ainukese palgalise töötajana pidi
toime tulema lammaste aretustöö korraldamisega. Nagu
näha, vähenes sel perioodil ELaSi tegevtöötajate ja lammaste aretustööd läbiviijate arv drastiliselt, kuid ELaSi
põhiülesanded said ka siis täidetud. Sellele järgnes periood, kus tegevtöötajatena olid lühiajaliselt ametis Indrek Nõmm ja Vaike Tartes. 2005. aastal sõlmis juhatus
tegevjuhi-aretusspetsialisti töölepingu pm-mag Külli
Vikatiga.
Ajavahemikul 1991–2010 olid seltsi presidendiks või
juhatuse esimeheks olnud valitud neli persooni, kes koos
juhatuse teiste liikmetega sel ajal tegevust juhtisid. Seltsi
taastamise järgselt oli esimene president Kalju Hallik
(1991–1995). Seejärel oli seltsi president/juhatuse esimees Peep Piirsalu (1995–2004). Alates 2004. aastast töötas juhatuse esimehena Ell Sellis, kes oli 2003. aastal
valitud juhatuse aseesimeheks ning pärast P. Piirsalu
tagasiastumist 2004. aastal jätkas seltsi juhtimist kuni
2005. aastani. Hillar Kalda oli juhatuse esimees 2005.–
2010. aastani.
Viimastel aastatel on toimunud organisatoorsed muutused lammaste aretusorganisatsioonides. 2015. aastal andis
Veterinaar- ja Toiduamet tegevusloa MTÜ Eesti Tõulammaste Aretusühingule eesti tumedapealise ja eesti valgepealise lambatõu tõuraamatu pidamiseks ja jõudluskontrolli läbiviimiseks aastatel 2015–2021.
2016. aastal nimetati Eesti Lambakasvatajate Selts ümber Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liiduks (ELKL) ja
ka sellele organisatsioonile andis Veterinaar- ja Toiduamet tegevusloa eesti tumedapealise ja eesti valgepealise
lambatõu tõuraamatu pidamiseks ja jõudluskontrolli läbiviimiseks 2015.–2021. aastal.
2016. aastal tunnustas Veterinaar- ja Toiduamet MTÜ
Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi kihnu maalamba tõuraamatu pidajana ja jõudluskontrolli läbiviijana, mis sisuliselt tähendas ka kihnu maalamba tõuna tunnustamist.
Seega on Eestis kolm tunnustatud eestimaist lambatõugu ja kolm tunnustatud lammaste aretusorganisatsiooni,
kes on Eesti Lambakasvatajate Seltsist välja kasvanud.
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit korraldas 23.–24.
novembril 2018 Roosta puhkekülas Läänemaal sünnipäevaseminari, et tähistada organisatsiooni 90. sünnipäeva.

Tapajõudluse geneetilised parameetrid
lühisabaliste lammaste populatsioonis
Paula Reich1, S. König2, Kerstin Brügemann2
1
Kasseli ülikool, 2 Justus-Liebig-Ülikool, Giessen, Saksamaa
Züchtungskunde, 91, nr 2, lk 141–156, 2019
Lammaste sabade lõikamist kritiseeritakse, mistõttu
tulevikus suureneb lühikese saba aretuse kui ka lühisabaliste populatsioonide tähtsus. Pikemaajalise aretustöö eesmärgil on tähtis nende populatsioonide nuuma- ja tapajõudluse tunnuste geneetilised seosed. Seni on lühisabaliste lammaste jõudlusandmed kasutada Islandilt.

Põhja-Islandilt pärit 272 lamba (230 utte, 35 üheaastast
utte ja seitse jäära) põhjalikud põlvnemisandmed (alates
1988. sünniaastast) võimaldasid geneetiliselt analüüsida
ja hinnata keskkonnategurite mõju tallede tapajõudluse
tunnustele (sünniaasta 2008–2015), nagu lihakehamass,
EUROPi lihakuse klass ja EUROPi rasvakoe klass. Kokku arvestati 4372 lamba põlvnemisega, kellel 265 isa
1069 ema ning 3038 järglaseta lammast.
Tapetud talled pärinesid 38 jääralt ja 470 utelt. Väljastpoolt saadi andmed 429-lt, vähemalt kahe tallega ute kohta,
15
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keskmiselt oli 5,2 talle ute kohta. Jäära kohta oli keskmiselt 60 talle (2 kuni 151). 63 talle kohta andmeid polnud.
Lihakusklassid määrati E, U, R, O, P ja rasvaklass kuues
(1, 2, 3, 3+, 4 ja 5). Kokku oli kasutada 2283 talle
lihakehamassi (x = 14,63 kg; s = 2,50) andmed. Et 2008. a
veel EUROPi klassifikatsiooni ei kasutatud, on need
andmed 1951 talle kohta.
Kuivõrd osa utikutest jäetakse põhikarja täienduseks,
sugupoolte vahekorda ei püütud võrdsustada. Jäärtallede osa
oli 57,3%, kaksikute osa oli 81,2%, üksiktallesid oli ainult
8,7%, üksikud kolmikud ja nelikud jäeti analüüsist välja.
Usutav mõju oli talle sugupoolel, kombineeritud tunnusel sünd-üleskasvatustüüp (mitu talle kurnas), ema vanus ja
sesoonse poegimise tõttu vaid sünniaastal. Otsehinnatud
lihakehamassi päritavus oli 0,13, kui arvestati mudelis
tapamassi ja ematoime kovariantsi, oli lihakuseklassi päritavus 0,31 kuni 0,40 ning rasvakoeklassil 0,11 kuni 0,18.
Tapamassile oli emapoolne päritavus ja kurna (pesakonna)
keskkonna mõju suurem kui otsehinnatud päritavusel.
EUROPi klassidel oli seevastu otsehinnatud päritavused suuremad emapoolselt hinnatud päritavusest. Genee-

tiline korrelatsioon oli tapamassi ja lihakuseklassi vahel
0,25 ning 0,78 rasvakoeklassiga.
Tabel. Tapajõudluse tunnuste fenotüübiline (diagonaalist ülal) ja geneetiline (diagonaalist allpool) korrelatsioon
Tunnused

1.

2.

3.

1. Lihakehamass

x

0,68

0,68

2. EUROPi lihakuseklass

0,25

x

0,54

3. EUROPi rasvakoeklass

0,78

0,27

x

Üldiselt näitas lühisabaliste lammaste populatsiooni
geneetiline (ko)variantsanalüüs ala, mida tuleb analüüsida ka teistes lambapopulatsioonides. Muidugi tuleb põhjaliku põlvnemisstruktuuride alusel ja tunnuste süstemaatilise käsitluse abil mudelit arendada, näiteks arvestada
otseseid emapoolseid kovariantse.
Edaspidi tuleb selgitada, kuivõrd saba pikkus markeerib
lambatõu tapajõudlust, elulisust ja sigimisnäitajaid.
Refereeris Olev Saveli

Väga haruldane karakullilammas Saksamaal
11.03.2019 | 17:30 DGfZ-Newsletter vom 25. März 2019
Väga väikesearvuline ohustatud karakullitõu arvukus
on tõusuteel. Halles asuv Sachsen-Anhalti lambakasvatajate selts teatas, et on 296 karakulliutte, mis on 20 võrra
enam kui 2016. aastal. Ka jäärade arv on suurenenud 41-lt
64-le. Statistikaameti andmeil oli 2018. a novembris
Saksamaal 1,6 mln lammast.
Eri liidumaades on 14 lambakasvatajat registreerinud
karakullilambaid. Kaks aastat varem oli karakullide kasvatajaid 12. Üheksas liidumaas saadi 174 talle, neist 95 utikut.

Karakullilammas on maailma üks vanemaid tõuge. Saksamaale tõi esimesed lambad Halle-Wittenbergi MartinLutheri Ülikooli põllumajandusinstituudi direktor Julius
Kühn (1825–1910) aastal 1903 Kesk-Aasiast. 2012. aastal oli ülikooli karjas, kus on esindatud paljud Saksamaa
ohustatud tõud, 200 karakulli. Nad on rasvasabalambad,
neil on rippuvad kõrvad, pikk ja kitsas nina ning värvuselt
on nad enamasti mustad.
Muuhulgas ka Eestis peeti karakullilambaid 1950. aastatel Rapla rajooni Uue Elu ja Bolševiku kolhoosis, kuid
saatuslikuks said haigused ja huntide rünne.
Refereeris Olev Saveli

S E A D
Eesti nuumsigade rümbanäitajate iseloomustus
viimasel kümnendil
Pm-dr Alo Tänavots
Eesti Maaülikool, tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool
Pm-knd Aarne Põldvere
Eesti Tõusigade Aretusühistu
Seakasvatus on Eestis piimakarjakasvatuse järel tähtsuselt teine loomakasvatusharu, kuid kogu lihatoodangust
moodustab sealiha üle poole. 2018. aastal ostsid Eesti
lihatöötlemisettevõtted kokku 442 800 siga, kellelt saadi
35 980 tonni liha. Viimase kümne aasta jooksul, 2009–
16

2018, on sealiha tootmine Eestis kasvanud 7853 tonni ja
kokkuostetud sigade arv 90 700 sea võrra (Eesti Statistikaamet, 2019). Nagu teisteski majandusharudes, sõltub ka
sealiha hind pakkumise ja nõudluse vahekorrast turul, mida omakorda võivad mõjutada erinevad tegurid nagu näiteks söödateravilja ja sealiha maailmaturu hind, kaubanduspiirangud, taudide esinemine jne. Lihatööstus ja seakasvataja peavad omavahel kokku leppima sealiha hinnastamise alused. Eestis ja enamikus Euroopa Liidu
riikides on valdavalt kasutusel hinnakujundamise meetod,
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kus tasu realiseeritud sea eest kujuneb searümba ühe kilogrammi eest makstava hinna ja selle tailiha osakaalu alusel. Lisaks sõltub searümba eest makstav hind tapetud sea
soost, vanusest ja rümbamassi vahemikust. Rümbad jaotatakse lähtuvalt tailiha osakaalule kvaliteediklassidesse,
mida tähistatakse tähtedega S, E, U, R, O ja P. Vastavalt
seadusele on selline searümpade klassifitseerimine kohustuslik tapamajades, kus tapetakse aastas keskmiselt
üle 200 nuumsea nädalas (Veise-, sea- ja lambarümpade…, 2018). Kvaliteediklassi määramiseks kasutatakse
tailihamõõturit, mille on heaks kiitnud Euroopa Liidu Komisjon (Authorising methods for grading…, 2005). Eestis
on sellisteks seadmeteks mehaaniline vahend Intraskoop
ja ultraheli tehnoloogial töötav Ultra-FOM 300. Kuna
viimati nimetatud seadme jõudlus on oluliselt suurem, siis
kasutatakse seda tapamajades (neljas lihatööstuses), millele laieneb eespool nimetatud klassifitseerimiskohustus.
Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaade tailihamõõturiga Ultra-FOM 300 hinnatud sigade rümbanäitajatest
aastatel 2009–2018.
Materjal ja metoodika
Andmed rümbakvaliteedi näitajate kohta pärinesid Eesti suurematest tapamajadest aastatel 2009 kuni 2018 tapetud sigade kohta. Käesolevas töös kasutati kokku 521 587
sea andmeid. Searümpade näitajad mõõtis tapaliini lõpus
45 minutit pärast tapmist vastava koolituse saanud spetsialist. Termini „rümp“ all mõistetakse käesolevas uuringus tapetud sea keskjoont mööda poolitatud lihakeha, mis
on veretustatud ja millelt on eemaldatud siseelundid, harjased, siserasv, neerud, neerurasv, suguelundid, keel, peaja seljaaju, diafragma, pea, esijalad randmeliigesest, saba
ning sõrad (Authorising methods for grading…, 2005).
Ultraheliaparaadiga Ultra FOM 300 mõõdeti searümbal
kaks pekipaksuse näitajat (x1 ja x2) ja selja pikima lihase
läbimõõt kindlatest anatoomilistest punktidest. Neid näitajaid kasutades leiti rümba hinnanguline tailihasisaldus
(Authorising methods for grading…, 2005). Samas rümp
ka kaaluti. Searümbad klassifitseeriti vastavalt nende tailihasisaldusele, kasutades EUROP-klassifikatsiooni, kus
S-klassi kuulusid searümbad, mille tailihasisaldus oli
60% ja suurem, E-klassi 55–60%, U 50–55% ja R
45–50% tailihasisaldusega rümbad (Regulation (EU) No
1308/ 2013…, 2013).
Vastavalt sugupoolele jagati searümbad kas nuumsigadeks, kuhu kuulusid nooremised ja orikad, ning noorkultideks. Lisaks jagati eelnevad grupid vastavalt rümbamassile omakorda kategooriateks: I – 50–69,9 kg, II – 70–
89,9 kg ja III – 90–100 kg. Registreeriti ka tapamaja ja
farmi kood ning tapmise kuupäev. Sigade tapmise kuud
jagati tavapärasteks kolmekuulisteks kvartaliteks.
Andmete analüüsimiseks kasutati MS Excel 2016 tabelarvutusprogrammi ja tulemuste visualiseerimiseks kasutati Daniel’s XL Toolbox 7.3.4 lisa Excelile (Daniel
Kraus, Würzburg, Germany www.xltoolbox.net).
Tulemused ja arutelu
Keskmiselt kõige kergemateks osutusid 2009. ja 2010. a
III kvartalis tapetud sigade rümbad (vastavalt 77,6 ja
77,7 kg), kõige raskemad olid rümbad 2018. a IV kvartalis
(83,4 kg) (joonis 1). Djuroki aretusmaterjali import alates
2009. a suvest rümbamassile otsest mõju ei avaldanud.
Küll on aga täheldatav sigade rümbamassi järsk suurene-
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mine pärast sigade Aafrika katku (SAK) jõudmist Eesti
seafarmidesse 2015. aasta juulis ja hilisem massi erinevuse vähenemine erinevate kuude vahel. Selle põhjuseks oli
ilmselt asjaolu, et paljud väiksemad seakasvatajad, suutmata täita karmistunud bioohutusnõudeid, lõpetasid tegevuse ja ka mõned suuremad farmid langesid SAKi tõttu
tootmisest välja ning realiseerisid oma sead. Väiksem
tootjate arv aga vähendas sigade kehamassi varieeruvust.
2009. a II kvartalis ületas searümpade keskmine tailiha
osakaal 60%, langedes seejärel järgmises kvartalis napilt
alla selle. Hiljem jäi tailiha osakaalu muutus kitsastesse
piiridesse, olles enamasti 59–60% vahel. 2012. a IV kvartalis on täheldatav järsk tailiha osakaalu langus 58,5%-ni.
Selles kvartalis oli tapetud sigade arv väike (1588 siga),
mistõttu võis tegemist olla juhusliku mõõtmisvea või tingitud tapmisele toodud sigade eripärast. Sel ajal mõõdeti
ka kõige paksem keskmine pekipakus – 14,8 mm.
Kuna sigade rümpade tailiha osakaalu prognoosimisel
on suur mõju pekipaksusel, on viimase muutus aastati sarnane tailihasisaldusega. Tapetud sigade rümba keskmine
pekipaksus varieerus erinevates kvartalites 12,3 mm-st
kuni 14,8 mm-ni, kuid 2012. a viimase kvartali mõõtetulemused olid mingil põhjusel teistest kuudest märgatavalt
suuremad. Kui eelnev anomaalia välja arvata, jäi searümpade keskmine pekipaksus 2009. a kuni 2016. a I kvartalini (k.a) erinevates kvartalites alla 14 mm. Pärast SAKi
tuvastamist kodusigadel hakkas suurenema tapetud sigade rümpade keskmine pekipaksus, kuna tootmist lõpetavad seakasvatajad realiseerisid ka sigu, keda ei kasvatatud
nuumamise eesmärgil. 2016. a II kvartalist alates ületavad
rümpade keskmised pekipaksused aasta jooksul valdavalt
14 mm. Viimasel kahel aastal oli sigade rümpade keskmine pekipaksus erinevates kvartalites olnud siiski alla
14 mm.
Djuroki tõugu kultide kasutuselevõtt 2009. a sigade
rümpade mõõtmistulemusi märgatavalt ei mõjutanud.
Küll aga vähenes ja stabiliseerus mõneks ajaks pekipaksus, kuid viimastel aastatel oli märgata selle väikest kasvu
ja erinevuste suurenemist kuude lõikes.
Eestis tapetud sigade rümpade keskmine selja pikima
lihase läbimõõt oli suurim (64,4 mm) 2012. a ja väikseim
(60,6 mm) 2018. a III kvartalis. Valdavalt ületavad selja
pikima lihase läbimõõdu mõõtmistulemused erinevatel
kuudel siiski 60 mm. Selja pikima lihase läbimõõt oli
2009. a jooksul suhteliselt ühtlane, pärast mida tekkis
väike langus, mis saavutas oma madalaima punkti
(61,1 mm) 2010. a IV kvartaliks. 2012. a septembriks saavutas lihassilma läbimõõt oma maksimumi, olles 64,4 mm
(joonis 1). Pärast seda oli täheldatav seljalihase läbimõõdu vähenemine ja mõõtmistulemuste mõningane stabiliseerumine.
Vaatlusalusel perioodil uuritud searümpadest klassifitseeriti 43,7% S-kategooriasse, mis tähendas, et nende
tailiha osakaal oli üle 60%, üle poole (51,6%) rümpadest
kuulus aga E-klassi, 4,5% U- ja 0,2% R- ja O-klassi kokku.
2009. a ületas S-klassi kuuluvate searümpade osakaal
50% (joonis 2), kuid hakkas siis järgnevatel aastatel langema. Mõningane mõju S-klassi kuuluvate searümpade
osakaalu suurenemisel võis olla ka djuroki aretusmaterjali
impordi alustamisel 2009. a suvel. Kolmel järgneval aas17

Tõuloomakasvatus

2-19

Joonis 1. Searümpade mõõtmistulemused Ultra FOM 300ga aastatel 2009–2018

Joonis 2. Searümpade jagunemine SEUROP-kategooriasse
vastavalt rümba tailiha osakaalule erinevatel aastatel (R- ja
O-klassi kuulus alla 1% rümpadest)

tal püsis S-klassi rümpade osakaal üle 45%, kuid 2013.
aastaks oli see langenud 41%-ni. Samast aastast alates
suurenes ka U-klassi kuuluvate rümpade arv ligi poole
võrra. Kõige väikseim oli S-kategooria searümpade arv
2016. aastal, kui neid oli kolmandik (33%) testitud rümpade hulgast. Selle põhjuseks võis olla SAK jõudmine

Eestisse ja sellega kaasnenud suur sigade arvu vähenemine seakarjade likvideerimise tõttu. Järgmistel, 2017. ja
2018. a, oli S-kategooriasse kuuluvate searümpade osakaal tavapärasel tasemel (vastavalt 43 ja 44%), ehkki
U-klassi klassifitseeritud rümpade osakaal jäi oodatust
suuremaks (vastavalt 4 ja 3%). R- ja O-klassi kokku kuulus aastate lõikes alla 1% testitud searümpadest.
Veidi kergemaid sigu realiseeriti II ja III kvartalis (vastavalt 79,6 ja 79,3 kg), kuid teistes kvartalites oli keskmine rümbamass veidi üle 80 kg (joonis 3). Ka rümbamasside varieeruvus oli erinevatel kvartalitel sarnane
(s = 6,0–6,4 kg). Kuna sigu peetakse sigalates, kus keskkonnatingimused on reguleeritavad, siis väliskeskkonna
tingimused ei avalda sigade jõudlusele olulist mõju. Samas on temperatuuri alandamise võimalused sigalates
piiratud. Seetõttu võib sigalate temperatuur suvekuudel
tõusta optimaalsest kõrgemaks, mistõttu aeglustub sigade
kasv ja see võis olla ka veidi väiksema rümbamassi põhjuseks suvekuudel. Erinevates kvartalites olid sarnased nii
rümba keskmine tailiha osakaal (59,2–59,6%) kui ka selle
prognoosimiseks kasutatavad selja pikima lihase läbimõõt (62,3–62,9 mm) ja pekipaksused (x1 = 12,8–
13,2 mm ja x2 = 13,7–14,2 mm).

Joonis 3. Kvartali mõju sigade rümbanäitajatele (keskmine ± standardhälve)
18
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Joonis 4. Sugupoole ja kehamassi mõju sigade rümbanäitajatele (keskmine ± standardhälve)

Suurem osa uuringus kasutatud sigade andmetest pärines emistelt või orikatelt rümbamassiga 70–89,9 kg
(89,6%), samas oli nendest kergemaid 5,1% ja raskemaid
5,3%. Ka tapetud noorkulte oli kõige rohkem rümbamassiga 70–89,9 kg (78,6%), kuid nende osakaal moodustas
tapetud sigade koguhulgast ainult 0,4%.
Kõige suurema tailiha osakaaluga olid kõige kergematesse gruppidesse, 50,0–69,9 kg, kuuluvate sigade rümbad (emised ja orikad 60,5% ning noorkuldid 61,0%)
(joonis 4). Rümbamassi suurenedes vähenes oodatult
rümpade tailiha osakaal, raskeima grupi emiste ja orikate
tailiha osakaal oli 1,8% väiksem ning noorkultidel oli see
1,4% väiksem kui kergeima grupi oma. Seda kinnitab ka
joonisel 6 rümpade jaotus SEUROP-klassifikatsiooni alusel, kus kergemasse nuumsigade gruppi kuuluvatest emis-

test ja orikatest klassifitseeriti üle poole (62%) S-kategooriasse ning noorkultidest lausa 73%. Samas raskemas
nuumsigade grupis kuulus S-klassi peaaegu kolmandik
(32%) ja noorkultidest 42% rümpadest. Selle põhjuseks
on ilmselt asjaolu, et sigadel intensiivistub rasvkoe juurdekasv vanuse, ehk siis kehamassi suurenedes ja lihaskoe
juurdekasvu tempo samal ajal aeglustub. Seda kinnitab ka
pekipaksuste suurenemine kehamassi kasvades, samas
kui selja pikima lihase läbimõõt gruppides peaaegu ei
muutunud. Emistel ja orikatel ületasid pekipaksused
kõigis kehamassigruppides kultide omi.
Kuldiliha kõrvalmaitse vältimiseks kastreeritakse kõik
nuumsigadena kasvatavad kuldid. Seetõttu oli noorkultide osakaal tapasigade hulgas väike – ainult 0,5%. Kuna
kuldiliha kõrvalmaitse avaldub isasloomadel puberteedi

Joonis 5. Sugupoole mõju sigade rümbanäitajatele (keskmine ± standardhälve)

Joonis 6. Sugupoole ja kehamassi ning sugupoole mõju sigade SEUROP-klassi jagunemisele
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saabumisel, siis ilmselt selle vältimiseks realiseeriti noorkuldid kergematena kui emised ja orikad, mistõttu nende
keskmine rümbamass oli 2,6 kg väiksem (joonis 5). Hoolimata tapetud emiste ja orikate suuremast arvust, oli nende rümbamassi varieeruvus 1,6 kg väiksem kui noorkultidel (vastavalt s = 6,2 ja s = 7,8 kg). Ehkki isasloomade
kehas on lihaskude rohkem kui emasloomadel või orikatel, siis veidi suurema tailiha osakaalu üheks põhjuseks
noorkultide rümpadel võis olla ka nende väiksem rümbamass. Samas noorkultide rümpade tailiha osakaal oli ainult 0,9% suurem kui emistel ja orikatel ning selja pikima
lihase läbimõõt kõigest 0,3 mm enam, kuid keskmine pekipaksus oli nende rümpadel 1,2 mm väiksem. Ehkki
keskmiste tailiha osakaalude erinevus sugupoolte vahel
oli väike, kuulus noorkultidel 15% enam rümpasid Sklassi kui emistel ja orikatel (44%) (joonis 6).
Searümba hind on kõige kõrgem 70–90 kg raskusel
rümbal (erineb erinevates lihatööstustes), mistõttu püüavad seakasvatajad oma sigu realiseerida kindla elusmassiga. Antud uuringus oli tapetud sigade keskmine rümbamass 80,1 kg varieeruvusega 6,2 kg. Teiseks searümba
hinnastamise komponendiks on selle tailiha osakaal, kus
eelistatud on suurema tailihasisaldusega rümbad. Sellest
lähtuvalt on sigade üheks põhiliseks aretuseesmärgiks samuti tailiha osakaalu suurendamine pekipaksuse vähendamise ja selja pikima lihase läbimõõdu suurendamise
kaudu. Kümne aasta keskmine tailiha osakaal ületas 59%,
varieerudes suhteliselt väikestes piirides (s = 2,4%), sa-
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mas mõõdeti rümpade pekipaksuseks 13,5 mm (s = 3,0 mm).
Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu otsusega vähendati 2006. a oluliselt survet pekipaksuse vähendamisele ja
suurendati mõju selja pikima lihase läbimõõdu suurendamiseks.
Järeldused
• Sigade rümbamassid erinesid kuude lõikes suurtes
piirides, sõltudes pigem üleüldisest majanduslikust olukorrast.
• Djuroki tõugu kultide kasutuselevõtt 2009. a sigade
rümpade mõõtmistulemusi märgatavalt ei mõjutanud.
• Soojemate kvartalite (II ja III) ajal tapetud sigade
rümbad olid veidi kergemad võrreldes teiste kvartalite
näitajatega, kuid teised rümbanäitajad erinevate kvartalite
vahel ei erinenud.
• Väiksema rümbamassiga sigadel oli suurem tailiha
osakaal ja väiksem pekipaksus.
• Noorkuldid tapeti kergematena kui emised ja orikad
ning nende rümpade tailiha osakaal oli suurem ja pekipaksus õhem.
• Rümpade tailiha osakaal oli aastate kestel erinevates
kvartalites vahemikus 58,5–60,3%. Seega on tailiha osakaal rümpades saavutanud viimastel aastatel optimaalse
taseme. Edasine aretusega sigade seljapeki vähendamine
ja sellega kaasnev rümba lihasuse suurendamine võib
põhjustada liha kvaliteedi halvenemist.
(Kirjandusallikad autoritel)

Võõrdepõrsaste sabasööjate ja nende ohvrite
sotsiomeetriline uuring
Domenica Engel, Ina Jans-Wenstrup ja ST. Hoy
Giesseni Justus-Liebigi ülikool
Züchtungskunde, 91, nr 2, lk 102–116, 2019
Visuaalse jälgimise alusel regitreeriti 98 võõrdepõrsa
vastastikuse suhtlemise ja hammustamise, sh sabasöömise sagedus. Sabasöömist esines 11,1%-l juhtudest,
sagedamini (59,6%) esines vastastikust rüselemist ja
(29,3%) teiste kehaosade hammustamist.
Ründaja ja ohver ei erinenud sugupoolelt, ei imikpõrsana nisapositsioonilt ega kehamassilt, küll pärines ründaja
sagedamini nooremise pesakonnast. Teadmata paaride
arv, kes ei puutunud kokku, oli väike, üheksast rühmast
kahes null. Nendes rühmades olid kõik põrsad üksteise
vastu tegutsenud kas ründajana või ohvrina, sealjuures ka
sabasöömisel.
Ülejäänud seitsmes rühmas oli vastakuti kokku puutunud 80,3 kuni 98,2% paaridest. Suur (81%) kahesuunaliste paaride arv näitab paaride suurt muutlikkust. Küllalt
tihe korrelatsioon oli nii aktsioonide arvu (r = 0,32) kui ka
kahesuunaliste paaride arvu (r = 0,53) ja saba osalise või
täieliku kao vahel üleskasvatusperioodi lõpuks. Teadmata
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kontaktide määr andis negatiivse (r = –0,61) korrelatsiooni vigastatud põrsaste sagedusega. Mitmesuguste tegevusvahendite pakkumine ei vähendanud sabasöömise
suurt sagedust (67%).
Tabel 1. Ohvrite ja ründajate osakaal eri sugupoolega
võõrdepõrsastel
Sugupool
Orikad
Emised

Ohvrid
30,4
14,3

Märkamatud
51,7
71,4

Ründajad
17,9
14,3

Tabel 2. Ohvrite ja ründajate kehamassid kuni
kesikuperioodi lõpuni
Rühm /
Sünnimass Võõrutusmass Kesikuperioodi
Vanemrühm
lõpp
Ohvrid
1,49
7,04
25,67
Märkamatud
1,54
7,60
26,66
Ründajad
7,35
26,03
1,58

Refereeris Olev Saveli
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L I N N U D
Lindude näitus ja tõukanade konkurss Luige
maaelu näituslaadal
Pm-dr Aleksander Lember
ELSi juhatuse esimees
Lindude näitused-konkursid on Eesti Linnukasvatajate
Seltsi ettevõtmistest mõne aastaga saanud linnukasvatajate meelisüritusteks. Kui esimesest tõukanade konkursist
Pärnumaal Nurmenuku talus võttis osa vaid mõni kasvataja 20 kanaga, siis mullusel Luige laadal toimunud konkursil oli osalejaid juba rohkem ja linde toodi hindamiseks kokku 60. Sel aastal, kui täitub sada aastat Eesti
Linnukasvatajate Seltsi asutamisest, alustasime näituseplaanide pidamisega varem.
Kolmepäevase näituse (10.–12. mai) ettevalmistamise
ja korraldamise raske koorma võtsid vedada Janek Prits ja
Liina Elken, appi tulid paljud, nii seltsi liikmed kui sugulased-tuttavad. Tänu ühistele jõupingutustele tõid Luigele
oma tõukanad hinnata juba 17 linnukasvatajat. Ekspositsioon saigi päris esinduslik, konkursile toodi 107 lindu 31
tõust. Lisaks kodukanadele sai näitusel vaadata teisigi
linnuliike – kindlasti jäid näitusekülastajatele silma imposantsed holmogori ja säbarsulgsed sevastoopoli haned,
muskuspardid, pardid, erinevad tuvitõud, pilkupüüdva
värvusega kuldfaasanid ning pisikesed kanalised – kivikanad, nurmkanad ja nurmvutid. Häälekad pärlkanadki
andsid pidevalt oma olemasolust teada. Vaadata oli tõesti
palju, näitusekülastajate huvi oli suur. Näitust külastas ka
president Kersti Kaljulaid.
Kanade hindamistelgis käis aga vilgas tegevus reede
varahommikust saati. Kõik hindamiseks ülesantud ja konkursile toodud linnud tuli õigetesse puuridesse panna,
sööda-jooginõud täita ja linnud enne hindamist veel üle
vaadata. Kohtunikud Tiina Mardisoo ja Aleksander Lember alustasid oma tööga keskpäeval ja neil kulus kõikide
lindude “läbikatsumiseks” ja otsuse tegemiseks terve reedene päev, tegelikult said kanad lõplikku paremusjärjestusse pandud alles järgmisel päeval.
Linde hinnati Briti standardite (British Poultry Standards, 2019) järgi 100 punkti süsteemis, kuigi kõikide
näitusel esitatud tõugude kohta brittidel standardit polegi
ja tuli kasutada teisi allikaid. Algselt oli plaanitud, et auhinnaliste kohtade saamiseks – tõu parim ja vastassugupoole parim – peavad linnud saama vähemalt 95 punkti.
Et nii suur punktisumma jäi paljudele kättesaamatuks, samas olid linnud ikkagi suurepärast hinnet väärt, otsustasid
kohtunikud nomineerimiseks vajalike punktide miinimumnõuet ühe punkti võrra alandada. Selgituseks niipalju, tõu parimaks sai lind, kes hinnati kõrgeimate punktidega ja vastassugupoole parimaks sai lind, kes jäi n-ö 2.
kohale, aga tiitli saamiseks pidi saama vähemalt 94 punkti. Kui punktide arv oli väiksem, siis tiitlit välja ei antud.

Lisaks tõu ja vastassugupoole parimatele anti välja ka
teisi, veelgi väärikamaid tiitleid. Näitusekülastajad said
valida oma lemmiku. Kolme näitusepäeva jooksul andsid
oma arvamuse üle 500 inimese ja peab ütlema, et nagu
mullugi, said kõige rohkem poolthääli siidikanad. Neid
oli näitusel kokku seitse ning kohtunike ja näitusekülastajate maitse vähemalt siidikanade suhtes langes kokku –
tõu parimaks tunnistatud siidikana meeldis ka näitusekülastajatele. Konkursile toodud lindude omanikke huvitas
eelkõige muidugi enda lindude hindamise tulemused.
Lindude kvaliteet, välimikuhinne punktides varieerus tugevasti. Ainult 12 tõul sai välja anda “Tõu parima” tiitli,
kusjuures rohkem oli näitusel ilusaid kanu kui kukki –
parimaks tunnistati 8 kana ja ainult 4 kukke. Vastassugupoole tiitli väärilisi linde oli veelgi vähem, ainult kaks
kukke ja üks kana said kokku niipalju punkte (94 p), et
tiitel vastu võtta. Erinevatel põhjustel jäid hindeta koguni
27 lindu (veerand kõigist konkursist osavõtnutest).
Kõige rohkem (22 lindu) toodi konkursile braamasid –
suurekasvulisi sulisjalgseid kanu, keda asjaarmastajad
peavad eelkõige rahuliku iseloomu ja imposantse välimiku tõttu. Braamade väljapanekut oli huvitav vaadata – linde oli palju ja neid oli koguni 12 erinevast värvusest. Paraku jäi braamade keskmine hinne – 88,9 – suhteliselt
tagasihoidlikuks ja kaks kana jäid hoopis hindeta liiga
väikese kehamassi tõttu. See ei tähendanud aga sugugi seda, et ilusaid linde ei olnud. Tõu parimaks tunnistati 94
punktiga Liina Elkeni lavendlivärvuseline kukk. Kohtunikud valisid ka oma lemmiku ning see tiitel läks samuti
braamale – roseti ja karika sai Ülle Grossthal oma noore ja
perspektiivse braamakuke eest, kes sai hindepunkte küll
ainult 93.
Palju oli näitusel ka uaiendotte, USAs aretatud liha-munakanu – kokku 14, neist 4 bantamit. Keskmine hinne kujunes aga suhteliselt madalaks – 87,4, ja viis lindu hinnet
ei saanudki, sest olid alakaalulised. Parima uaiendoti tõi
näitusele Krista Masing, kelle kana sai 95 punktiga ka tõu
parima tiitli. Paraku jäi vastassugupoole parim nimetamata, sest selle tiitli väärilist kukke ei olnudki.
Kotšineid – kõige suuremaid lihakanu oli kuus, kuid ka
nende keskmine hindepunkide arv oli väike (89 p) ning
tiitli väärilist lindu ei olnudki. Parem oli seis kääbuskotšinitega, neidki oli kuus, aga keskmised hindepunktid olid
kõrged (92,7 p). Tõu parimaks sai Lili Morgen Klaasmägi
kana 96 punktiga, ja samal kasvatajal oli välja panna ka
ilus kukk, kes vastassugupoole parimaks tunnistati.
Publiku lemmikuid, siidikanu oli näitusel seitse, neist
kahte ei hinnatud, sest nad ei mahtunud kehamassiga
standardisse, kuid siidikanabantamid olid kõik ilusad,
nende keskmiseks hindeks kujunes 94,4 punkti. Siidikanade punktide väljatoomisel on sisse arvestatud ka uus,
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Foto 1. Armsad nurmvutid meeldisid nii väikestele kui ka Foto 3. Anneli Naadel koos näituse võitja ko shamo kuke ja
suurtele
(J. Prits) tema "sõbrannaga" ning kohtunik Tiina Mardisoo kohtunike
lemmiku tiitli saanud braama tõugu kukega
(J. Prits)

hiljuti aretatud paljaskaelne siidikana – showgirl (ingl),
kes on saadud siidikanade ristamisel paljaskaelsete transilvaania kanadega. Tõug on üsna eksootilise välimusega
ja nagu paljaskaelsete kanade puhul ikka – kellele meeldib, kellele mitte. Parimad siidikanad tõi näitusele Maria
Sculets.
Tšabo – jaapani bantam on meil väga haruldane. Tõug
on väga isemoodi – lühikese jooksme tõttu pole jalgu
peaaegu nähagi ja näib, et lind lamab. Nende kasvataja
Lili Morgen Klaasmägi tõi näitusele kaks kana ja ühe
kuke. Tõu parima tiitli sai must tšabo kana.
Anneli Naadel tõi näitusele mitmeid huvitavaid kanatõugusid, keda Eestis kasvatatakse veel vähe. Hamburgi
bantamitel näitusel väga hästi ei läinud – tõu parima tiitli
94 punktiga sai hamburgi kana, kuid kukk oli alakaaluline
ja hinnet ei saanud. Seevastu antverpeni habekääbuskanad (Barbu d’Anvers) olid kõik suurepärased ja sai välja
anda nii tõu parima kui ka vastassugupoole parima tiitli.
Eraldi tuleb ära märkida A. Naadeli ko shamode paari –
Jaapanist pärit shamode kääbusvormi, kes on uhke püstise
kehahoiakuga ning vaatamata oma kääbuskasvule (kuked
kuni 1 kg, kanad 800 g) on väga lihaselised ja tugevad.
Linnud olid suurepärases näitusevormis ning said ka
väärilised hinded – kukk 98 ja kana 96 punkti. Uhked nägid välja ka paduaanid – suure tutiga kanad. Kahest kanast
ja kukest koosnevast rühmast sai 94 punktiga tõu parimaks üks kana, kes lisaks heale värvusele ka vajalikud
kehamassi punktid kätte sai.

Urve Linnase welsummeri kana oli näitusel selle tõu ainus esindaja, aga seevastu igati hea lind ning sai 95 punktiga tõu parimaks.
Appenzellereid toodi näitusele kaks paari. Parimaks
osutus Elina Jürise kana 94 punktiga. Kuked tiitlit ei saanud, sest üks oli alakaaluline ja teisel olid sabasuled mittestandardikohase värvusega. Kontrastse (kehasuled intensiivselt punakaspruunid, kaela ja sabasuled mustad) värvusega vorwerki tõug jäi paljudele silma. Piia Ermi kukk
sai hindajatelt 94 punkti ja parima tõuesindaja tiitli.
Lisaks eeltoodud näitusel auhinnatud kanatõugude
esindajatele oli konkursile toodud veel palju erinevaid
tõuge: araukana, orlovi, pavlovi, legbar, leghorn, schweizer, rootsi lillkana, australorp, faveroll, rood-ailend, marans.
Näituse võitja kuulutati välja alles konkursi viimasel
päeval. Et punktisummad olid linnukasvatajatele teadmata, püsis õhkkond ootusärev. Tiitli võitis Anneli Naadeli
ko shamo kukk, kes sai osalejatest ainukesena 98 punkti.
Näituse parima ja vastassugupoole parima tiitliga pärjatud lindude omanikud said seltsilt auhinnaks võidukarikad ja uhked rosetid. Üritust sponseerisid mitmed ettevõtted: OÜ Rannu Seeme (tonn teravilja), OÜ Anu Ait (15
nokakivi kaussi), Dimedium AS (erinevad tooted söödalisanditest desinfektsioonivahenditeni), Pro Grupp Invest
OÜ (2 tonni munakanade segajõusööta), Rentrans KG

Foto 2. President Kersti Kaljulaid kuulab huviga Janek Pritsi Foto 4. Fotokonkursi publiku lemmikfoto “Kaks õekest”
selgitusi
(T. Mardisoo)
(L. M. Klaasmägi)
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OÜ (200 € väärtuses oma toodangut võitja valikul), Estfarm OÜ (15 kotti munakanade täisjõusööta).
Näituse võitja, kohtunike ja publiku lemmiku tiitli võitjate omanike lindude söödamured said pikaks ajaks lahendatud – igaüks sai ühe tonni kanade segajõusööta. Meeneid ja linnukasvatajale vajalikku kraami jätkus kõigile.
Selgitasime välja ka parima farmi/linnukasvataja. Paremusjärjestuseks liitsime iga kasvataja lindude hindepunktid (lind pidi saama vähemalt 90 punkti) ja hinnatud linde
pidi olema vähemalt viis. Farmide järjestus:
1. Anneli Naadel (665 p),
2. Maria Sculets (472 p),
3. Liina Elken (462 p).
Juba mitu kuud enne näitust kuulutas selts välja fotokonkursi “Luige Lind 2019", millest kutsuti osa võtma
kõiki, kes mõne huvitava kodulinnufoto jäädvustab. Kon-

kursile saabus 138 fotot, mille hulgast valis 12-liikmeline
žürii välja kolm meeldivamat. Kõige rohkem punkte kogusid järgmised fotod:
1. Kauro Kuik, 51 punkti, “Jaanalind”;
2. Andre Vare, 44 punkti, “Paul”;
3. Evelin Landing, 39 punkti, “Mina olen Must Pärl,
kes läigib päikesevalguses kui tundmatu väärismetall”.
Publikule meeldis kõige rohkem Lili Morgen Klaasmägi foto “Kaks õekest”, kes sai žüriilt 30 punkti ja jäi 6.
kohale. Mõistagi said parimad fotograafid ka vääriliselt
tunnustatud!
Kolm näitusepäeva möödusid ruttu. Näituse kordaminekusse andsid oma panuse kõik linnukasvatajad, nende
pereliikmed ja sõbrad. Tänan Luige maaelu näituslaada
peakorraldajat Koit Põldu, kes lõi kõik tingimused näituse
edukaks läbiviimiseks.

H O B U S E D
Hobuste sõidu- ja veokatsed 2019
Krista Sepp
EHS tegevdirektori kt
Eesti Hobusekasvatajate Selts korraldas 25. mail koostöös SA Eesti Maaelumuuseumid Tori Hobusekasvanduse ringrajal hobuste sõidu- ja veokatsed. Rakendihobuste
katsete eesmärk on katsetada eesti, tori ja eesti raskeveohobuseid kindlate reeglite alusel ühe kilomeetri distantsil
traavis ja sammus. Vanemaid hobuseid oli võimalik katsetada kaugusveos. Sõidu- ja veokatsete tulemusi arvestatakse hobustele hinnangu andmisel ja edasises aretustöös
valikute tegemisel. Käesoleval aastal tegid eesti tõugu
noorhobused ühe kilomeetri raja läbi väikest kelku lisamata. See andis võimaluse veenduda, kas juhendi vastav
muudatus annab praktikas positiivse tulemuse.
Käesoleval aastal toodi jõudluskatsetele 19 hobust, osavõtjad jagunesid seitsme arvestuse vahel. Eesti tõugu
noorhobuste kahevõistluse võitis täku Euro 767 E järglane,
kolmeaastane mära Eliana, aretaja ja võistleja Rael Säkk.

Eliana läbis ühe kilomeetri traavis ajaga 3 min 10 sek ja
sammus 10 min ja 50 sekundit. Katsed läbis kolmeaastane
täkk Raffaello, isa Ralf 824 E, aretaja Maila Kukk.
Eesti hobuste kahevõistluses vanemate hobuste arvestuses tegi päeva parima tulemuse, 3 minutit täpselt, eesti tõugu Riff, isa Rüütel 838 E, aretaja Maarika Vahter ja omanik
Kadi Kard. Hobusega koostööd ja head sõiduoskust näitas
võistleja Mauno Murrut. Selles arvestuses katsetati kolme
eesti tõugu täkku: Ever 889 E, isa Eber 837 E; Torvald
906 E, isa Tommi 698 E, ja Tembu, isa Tormis 882 E.
Täkkudest sõitis kuue osaleja seas kokkuvõttes teise tulemuse välja kuueaastane tunnustatud täkk Ever 889 E,
võistleja Jaanus Kallaste ja täkk kuulub osaühingule Key.
Seejuures näidati omas klassis parimat ühe kilomeetri
sammu aega 9 min 50 sek.
Eesti hobuste kolmevõistluses tegi väga hea traavi, piisava sammu ja suurepärase tahtega veokatse eesti tõugu mära
Arancia 4367 E, kes on täku Apollo 778 E järglane, aretaja
Kaie Peterson ning omanik ja võistleja Merilin Meri.

Foto 1. Kiireim eesti tõugu täkk Riff, omanik Kadi Kard, võist- Foto 1. Suurepärase veotahtega eesti tõugu mära Arancia, omaleja Mauno Murrut
(K. Sepp) nik ja võistleja Merilin Meri
(K. Sepp)
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Foto 3. Tori tõugu Aldera ja Hermi koos kahekordse võitja Foto 4. Eesti raskeveotäkk Kallis, omanik Krista Sepp, vankril
Maret Kasemetsa ja Roomet Vahtrasega
(K. Sepp) Andres Kallaste poegadega
(K. Sepp)

Tori tõu konkurentsis katsetati seitset noorhobust, mis
on kindlasti väga hea tulemus. Katsetele toodi kaks noortäkku. Lootsi liini kuuluv täkk Lootus 13 887 T on eelnevalt võitnud tõu universaalse suuna noorhobuste konkursid kahe- ja kolmeaastaselt. Loogiline järg oli täku katsetamine rakendis, aretaja Merilin Meri ja omanik Kerli
Kivisik. Uhke liini täkk Udur, isa Uhmer 13 793 T, aretaja
Kaja Väärsi, oli üleriigilistel jõudluskatsetel esmakordselt, võistles Enn Ehastu. Täkkude tulemused jäid seekord
veidi nõrgemaks esinelikust.
Võitjaks tuli OÜ Kolgaküla Tall noormära Aldera, isa
Alder 13 789 T, võistles Maret Kasemets. Järgnesid Maie
Kuke aretatud Viabella, isa Viks 13 801T, ning neljanda
tulemusega temalt Virgilia, isa Vestern 13 853 T, hobustega võistles Robert Udalov. Kolmanda tulemuse noore
tori hobusega Hästika, isa Härra 13 767 T, saavutas Ester
Ader. Tõuraamatu aretussuuna hobustest TB-osa hobu-

seid oli katsel üks, Roonja LT Royal Floggenseest, teda
katsetas Jaanus Kallaste.
Tori tõugu hobuste kolmevõistluse võitja on täkk Vahor
13 889 T, isa Vahur 13 647 T, aretaja ja omanik Kaja
Väärsi. Täkk läbis kaugusveo küll kiirustades, traavis ja
ka galopihüpetes, kuid veokelk ei olnud täkule mingiks
raskuseks.
Eesti raskeveohobuste kahevõistluses katsetati täkku
Kallis 2229 ER, aretaja Kersti Känd, omanik Krista Sepp,
võistles Hans-Kristjan Kallaste. Täkk paistab silma väga
hea sammu poolest.
Hobuste sõidu- ja veokatsetele eelnesid 24. mail rakendihobuste katsed kombineeritud koolisõidu- ja täpsussõidu elementidega. Kommenteerisid ja kohtunike tööd tegid
Krista Raidmets ja Riina Rõa. Abiks olid 2018. aastal ühehobuse rakendispordi MMil osalenud võistlejad Ülar
Raudsepp ja Urmas Saks.

Nõuded aretusühingule – noorte seisukoht
Yannik Paulsen, Lukas Heumann
Kiel
Noor inimene on täis teotahet ja innustunud hobustest.
Need on paljude nooraretajate omadused Saksamaal. Nad
on aktiivsed aretusühingute üritustel ja teevad kõik selleks, et tõuaretajaid toetada. See toetus tuleb rõõmust, mida need noored inimesed tunnevad tööst hobustega.
Mõnede nooraretajate kohustus hobuse ja nende aretuse
vastu on perest päritud. Ometi pole paljud aretajad pärandanud sellist vaimustust oma lastele ja ka suur osa aktiivseid nooraretajaid pole seepärast lahkunud, et tuleb ikkagi
üle võtta kodune aretuskari. Lihtsalt sel põhjusel, et on
küll raskesti kättesaadav, olgu koduse aretuskarja ülevõtmine või uue karja loomine. Paljudele nooraretajatele on
mõlemad unistused raskesti täidetavad. Takistavad suured finantsilised ja ajalised investeeringud.
Suurim takistus on oma esimese mära ost. Hobuse ost
on alati tähtis ja raske otsus. Sugumära puhul lisaks ka
see, et ei piisa lühikesest prooviratsutamisest ja välimiku
24

hindamisest. Kas sai õige mära ostetud, selgub pärast esimest varssumist.
Järgmiseks probleemiks on õige täku valik. Täkk ei pea
üksnes silmale veenev olema, ta peab sobima märale. Täku korral on valikud, kas loomulik või kunstlik seemendus. Viimase korral kas värske või sügavkülmutatud sperma, kas seemendus kodutallis või seemendusjaamas. Paljuski sõltub valik rahalistest võimalustest.
Kui varss on olemas ja kõik need probleemid on ületatud, seisab noor aretaja probleemi ees, et varss vananeb
kiiresti. Rõõm aretusedust muutub tasapisi mureks kulude
pärast, et tuleb veel üks hobune muretseda. Aga üksiku
noorhobuse müümine ilma suure võrgustikuta on võimatu. Nooraretajal puudub selles sfääris haridus, kogemus ja
kindlus. Aretusühingul on kontakt aktiivsete aretajate ja
nooraretajatega, ka ostuhuvilistega, sest ühing on infovõrgu ja teadmiste omanik ja saab need probleemid kõrvaldada.
Vanade ja noorte aretajate kontaktid. Paljudel aretajatel pole järglast, kes võiks või tahaks karja üle võtta. Sel
põhjusel nad tiinestavad märad, kui soovivad, aga mitte
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kaua. Sageli tiinestatakse märad, kuid põhikarja ei täiendata. Teised müüvad kogu märade karja. Siin peavad tegutsema nooraretajad. On vajalik aretusühingu osalus
läbirääkimistel. Ei tohi olla ainult kontakti looja, vaid ka
kui nõuandja mõlemale poolele.
Hobuse valikul on vaja tutvustada nii eellasi kui ka
järglasi, et saada ettekujutus liinidest ja perekondadest.
Aretusühing korraldab märade ja täkkude näitusi või tõu
tutvustusi, kust pealtvaatajad saavad infot. Optimaalsel
viisil saab üritustel ka katalooge fotodega, kus on hobuste
lühiiseloomustus, paaridevaliku soovitused seemenduseks. Holsteini tõu kohta antakse seltsi liikmetele välja
ajakirja, mis ilmub kord kuus. Seal on ka erinevat rahvusvahelist infot, k.a suguhobuste tunnustamine. Hakatakse
avaldama ka välimiku lineaarse hindamise ja genoomvaliku tulemusi.
Aretusühing peab hakkama kasutama nn sotsiaalmeedia
kanaleid, Facebooki kõrval YouTube`i, et saada paremat
ülevaadet hobusest. Selleks tuleb näidata hobust päevatöös, turniiridel ja tallis ning lisada aretaja, ratsaniku ja
hooldaja kommentaarid. Sotsiaalmeedias peab aretusühingul olema kanalid, nagu Facebook, Instagram jm, et
näidata oma igapäevaseid tegemisi, millega kaasa tõmmata noori ja uusi hobusekasvatajaid.
Müük. Aretuse eesmärgiks jääb ikka võimalikult paremaid hobuseid kasvatada, kes ka maailmaturniiridel silma
paistavad. Mitte igal hobusekasvatajatel see ei õnnestu.
Või õnnestus, aga see ei tähenda, et iga järgmine hobune
kuulub maailmaklassi. Kunst on iga hobune parimal viisil
müüa ja sellega oma aretustööd elus hoida. Teiselt poolt
tahavad huvilised ja nooraretajad ka sugumära osta.
Siin peab aretusühing tegutsema kui sidevahend, sest ta
on huvitatud hobuse müügist ja et hobune leiaks õige
omaniku. Saksa ratsanikest on 85% amatöörid, aga enamik neist on hobuseomanikud. Oma veebilehel peab aretusühing aktiivselt informeerima müügipäevadest ja
-kohtadest. Sageli pole need püsivalt ja järjekindlalt läbi

viidud. On vaja jõuda selleni, et üritused toimuksid kindlatel kalendripäevadel, millest oleksid teadlikud müüjad,
kasvatajad ja ostuhuvilised. Ürituste kindel reeglipärasus
tagab kõikide osavõtjate suurema arvu.
Aretusühingu internetibörs peab olema atraktiivne ja
inforikas. Ostuhuvilised ootavad iga teate selget ja ülevaatlikku struktuuri, kus on kõrgekvaliteediline foto ja
info. Müügi toetamise kaudu investeerib aretusühing väikestesse farmidesse, et tagada suurem liikmeskond.
Tulevikulootused. Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et aretusühing peab käima ajaga kaasa ja vabanema vanadest
meetoditest. Uue põlvkonna aretajatega tulevad ka uue
põlvkonna ostjad. Noor- ja uusaretajad kindlustavad aretusühingu olemasolu. Et need aretajad tuleksid ja motiveeritud oleksid, peab aretusühing olema avatud ja näitama ennast aktiivsemana kui lihtsalt aretajaid toetav ühing.
Et antud lubadust täita, tuleb arendada mobiilirakendusi. Tuleb luua aretusühingu ülene rakendus, mis annab
kiiresti ja lihtsalt infot huvilistele ning tagab kiire kontakti
aretajatega. Selle kaudu saab pakkuda aretuslikku nõuannet. Lineaarse hindamise ja genoomvaliku tulemuste alusel peaks aretusühing pakkuma oma liikmetele paaridevaliku soovitusi.
Selle rakenduse sisu peaks olema:
• täkkude kataloog,
• tähtajad ja tulemused,
• vormid,
• paaridevaliku generaator,
• aretusplaan oma põhikarjale:
* varssumine
* seemendamine
* varssumise kuupäev jpm.
On tõsiasi, et omanik tunneb oma mära(sid) paremini,
mistõttu subjektiivsus jääb püsima.
Refereeris Olev Saveli

H A R I D U S
Põllumajandusõpe Järvamaa
Kutsehariduskeskuses
Aive Kupp
Järvamaa KHK põllumajanduse juhtõpetaja
Järvamaa Kutsehariduskeskusel on põllumajandushariduse andmisel pikk traditsioon. Oleme põllumehi koolitanud juba 1924. aastast alates.
Traditsioonilised õpetamisvaldkonnad on taimekasvatus, veisekasvatus ja hobusekasvatus. Viimastel aastatel
pakume võimalust õppuritel spetsialiseeruda eri liiki loomade kasvatusele.
Veterinaaria valdkonnas õpetame loomaarsti abilisi,
kellele anname teadmisi toimetulekuks nii väike- kui ka
suurloomadega.

Koolitame põllumajandustöötajaid ning valdkonna ettevõtjaid. Õppida saab kutsekeskhariduseõppes ja kutseharidusõppel tava- või paindlikus õppevormis. Kutsetasemetest on võimalik omandada kolmanda, neljanda ja
viienda taseme kutset.
Õpetatavad erialad:
• kutsekeskhariduseõppes saab omandada loomakasvataja ja taimekasvataja 4. taseme kutse, õpe on põhihariduse baasil ning õppeaeg 3,5 aastat;
• kutseõppes on võimalik omandada loomakasvataja ja
taimekasvataja 4. taseme kutse, õpe on põhihariduse baasil, õppeaeg 1 aasta paindliku õppevormina, sobib täiskasvanuile.
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Eesti. Lühikursused on hobuse-, veise-, lamba-, kitse-, alpaka-, küüliku-, linnu- ja kalakasvatajatele, samuti loomaarsti abilistele ja taimekasvatajatele. Lisaks traditsioonilistele loomakasvatuse koolitustele saab meil osaleda mitmetel põnevatel koolitustel: koduste vahenditega
küüliku- ja lambanahkade parkimine, hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja hooldamine, hobuste ja koerte massaaž, lambapügamine, veiste seemendamine, kodulindude ja küülikute tapakoolitused.
Tabel. Meie õppurid kahe õppeaasta kohta
Õppetase
Foto 1. Särevere mõisahoone – vanem õppehoone (O. Saveli)

Loomakasvataja kutse puhul on võimalik spetsialiseeruda veise- (piimakari, lihaveised), linnu-, lamba- ja kitsevõi karusloomakasvatusele
• jätkuõppena saab omandada loomakasvatustootja ja
taimekasvatustootja 5. taseme kutse, õppeaeg on 0,5 aastat paindliku õppevormina ning õppima saavad asuda 4.
taseme kutse omandanud õppurid;
• kutsekeskharidusõppes põhihariduse baasil saab
omandada hobuhooldaja 4. taseme kutse, õppeaeg 3 a;
• kutseharidusõppes hobuhooldaja 4. tase, õppeaeg 2
aastat, paindlik õppevorm;
• kutseharidusõppes keskhariduse baasil, loomaarsti
abiline 4. tase, õppeaeg 1,5 a;
• kutseharidusõppes kalakasvataja 4. tase, õppeaeg 2
aastat, paindlik õppevorm.
Ettevõtetele pakume võimalust täiendada töötajate
teadmisi tööprotsessi katkestamata töökohal. Tegemist on
töökohapõhise õppega, mille puhul õpe toimub kuni 1/3
ulatuses koolis ja vähemalt 2/3 ulatuses ettevõttes praktika vormis. Sellise õppetöö vormi juures saavad ettevõtted
väga palju kaasa rääkida õppekorralduses (käsitletavad
teemad, aeg, mahud), eesmärgiks on vastata ettevõtete
vajadustele. Töökohapõhist õpet (osakutse lüpsja) oleme
edukalt läbi viinud suurtes põllumajandusettevõtetes OÜ
Estonia, Kabala Agro OÜ, AS Väätsa Agro ja OÜ Metstaguse Agro.
Meie üheks tegevussuunaks on täiskasvanute põllumajandusalane täiendkoolitus, kus korraldame koolitusi üle

Kutsekeskharidusõpe 4. taseme
loomakasvataja, taimekasvataja
Kutseõpe 4. taseme loomakasvataja,
taimekasvataja
5. taseme loomakasvatustootja,
taimekasvatustootja
Kutsekeskharidusõpe hobuhooldaja
4. tase
Kutseharidusõpe hobuhooldaja 4. tase
Loomaarsti abiline 4. tase
Kalakasvataja 4. tase
Töökohapõhine õpe, lüpsja osakutse

Õppijaid
2017/18 2018/19
90

80

54

76

34

40

37
34
72
11
25

45
25
66
15
10

Õppes pöörame suurt tähelepanu praktiliste oskuste kujundamisele. Meil on piimakari, lihaveised, lambad ja hobused. Vajamineva sööda tootmiseks ja erinevate kultuuride kasvatamiseks on u 500 ha haritavat maad ning kogu
tootmisprotsessiks vajaminev tehnika. Kõikides töölõikudes, farmis ja põllul, on kaasatud õpilased. Korraldame
pidevalt õppekäike valdkonna ettevõtetesse. Enamik eriala kutseõpetajatest on samal alal tegutsevad praktikud,
kes on pidevalt kursis valdkonna praktilise eluga.
Vahel on juhtunud, et koolitatav on vahetanud rolli ja
ise koolitajaks hakanud. Väga paljude õppijatega jätkub
koostöö, nad on heal meelel valmis majapidamises õpilasi
vastu võtma, oma kogemusi jagama või mõnel muul moel
meie tegemistes kaasa lööma. Põllumajandusõppes on valik lai ja õppesse on oodatud inimesed vaatamata eale.

Loomakasvatusõppest maaülikoolis
Marko Kass
EMÜ loomakasvatuse õppekava juht
Sarnaselt muutustega loomakasvatussektoris on muutumises ka loomakasvatusalane kõrgharidus. Ühelt poolt
tulenevalt valdkonna vajadustest, teisalt demograafilistest
suundumustest on ülikoolid viimasel kümnendil teinud
olulisi muudatusi õppekavade ajakohastamisel. Üha rohkem muutub õpe teaduspõhiseks, aidates kaasa ülikooli
rahvusvahelistumisele.
26

Paratamatult konkureerivad ülikoolid iga üliõpilase nimel. Näeme ju ka maaülikoolis, et need õppekavad, mis
kümnendi eest täitusid mängleva kergusega, vaevlevad
praegu üliõpilaskandidaatide nappuse käes. Samuti oleme
näinud langustrendi loomakasvatuse eriala üliõpilaste
sisseastumise sooviavalduste vähenemises. Statistika räägib muidugi enda eest, ülikooli astumise eas noori ongi
vähem kui veel mõni aeg tagasi. Aga palju olulisem kui
üliõpilaste väikesed arvud praeguste lendude puhul on
see, et mida teeme tulevikus teisiti, paremini.
Samas pole demograafilised muutused põhjuseks, et
vigu otsida mujalt. Maaülikooli loomakasvatuse õppeka-
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Foto 1. Soome LUKE uurimiskeskuse teadlane ja praktik
Maiju Pesonen
(A. Tänavots)

vakomisjon on viimasel kahel aastal töötanud intensiivselt, et õppekavasid ajakohastada vastavalt valdkonna
vajadustele ja ka üliõpilaste ootustele. Komisjon, kuhu
kuuluvad ka üliõpilaste esindajad, on arendustöö käigus
muutnud õppeainete sisu, mahtusid, paiknemist õppekavas jpm. Siinjuures tahan eraldi välja tuua, et komisjoni
töö algfaasis analüüsiti Põhjamaade ülikoolide sarnaseid
õppekavu nägemaks, kus on meie partnerid oma arengutega. Osaliselt analüüsist tulenevalt suurendamise n-ö otseselt loomadega seotud ainete mahtusid nii bakalaureusekui magistriastmes. Eesmärk oli üks ja ainus – lõpetanu
peab teadma kõike loomast ehk loomade aretusest, pidamisest, söötmisest, heaolust, käitumisest. Kõike muud
saab hiljem töö spetsiifikast lähtuvalt juurde õppida. Soovime, et noor spetsialist oleks loomaga töötades enesekindel ja otsustusvõimeline, rakendades ülikoolist saadud
teadmisi ja oskusi.
Olulisim muutus magistriprogrammis oli sessioonõppe
sisseviimine. Praegu on veel keeruline muutuse mõjusid
hinnata, ent kaldun arvama, et samm oli õiges suunas.
Pealegi oli eelmise suve vastuvõtt paljulubav – sooviavaldusi oli ligi kakskümmend ning õppima tuli 15. Kuigi
praegu on õppureid poole võrra vähem, ei heida me meelt
ning töötame magistriprogrammi tutvustamise nimel
edasi. Ise pean õppevormi muudatuse juures ehk kõige
olulisemaks, et õppima tulid ka need, kel bakalaureusekraad omandatud aastate eest või lõpetanud hoopis muu
eriala. Kindlasti on see meile ka kui usaldusemärk, et
maaülikoolis saadud magistrikraad on võti tulevikku.
Tüürin oma jutuga selles suunas, et nii tudengid kui tulevased tööandjad peavad mõistma, et loomakasvatusalane
kõrghariduse omandamine kestab viis aastat. Esimesed
kolm aastat laotakse vundamenti, järgmised kaks aastat
ehitatakse maja.
Viimati öeldu viib meid järgmise teemani. Tuleviku ülikooli märksõna on spetsialiseerumine. Seega väike tähelepanu juhtimine ka sektori esindajatele. Tulevased loomakasvatuse magistrikraadi omanikud on eelkõige spetsialistid mõnel kitsamal valdkonnas – näiteks vuttide
söötmises või lihaveiste käitumises. See tähendab seda, et
lõpetaja näol pole tegu universaaliga, kes igas töölõigus
on tark mees taskus, vaid ikkagi spetsialistiga, kes omab
valdkonnast laiemat ülevaadet ning on suuteline kohanema tööturuvajadustega.
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Mida see aga tähendab loomakasvatusettevõtte juhi
jaoks? Eelkõige seda, et üha enam tuleb töövõtjal ise noorest „kujundada“ tippspetsialist oma ettevõtte vajaduste
järgi. Maaülikool aitab igati kaasa, et magistridiplomiga
loomakasvatusspetsialist ei kardaks tööd ega looma.
Igatahes õppejõuna tunnen rõõmu, et õppima on tulnud
meie varasemad lõpetajad, kel nüüd olemas ka töökogemus. Loodetavasti muudatused magistriõppekavas vastavad ka nende ootustele. Olgu siinjuures üles loetud vaid
mõned. Õppekava arenduse raames suurendasime probleemõppe osakaalu. Eriloomakasvatuse ainete maht magistri ainekavas on varasemaga võrreldes suurem. Mitmeid olulisi õppeaineid loevad kolm või enam õppejõudu.
Näiteks piimaveisekasvatuse erikursus, mille raames astusid tudengite ette kuus õppejõudu või praktikut. Sisuliselt tähendab see, et lüpsilehma söötmist loeb söötmisteadlane, aretusest teeb ülevaate valdkonna parim, piimaveise heaolu ning käitumist selgitab temaatikaga igapäevaselt tegelev õppejõud.
Maaülikool on klassikaline teadusülikool. See tähendab, et õppejõud on ka teadlane. Viimane tagab selle, et
loengus öeldu või praktikumides tehtu põhineb siin või
välismaal läbi viidud teadustööl. Siinjuures tuleks silmas
pidada, et meie väiksus sunnib paratamatult peale olukorra, kus õppejõu peab kutsuma välismaalt. Ja seda eelkõige
tudengi huve silmas pidades. Näiteks sel kevadel tõime
magistrantidele õppeaine „Lihaveisekasvatuse erikursus“
raames loenguid pidama Soome LUKE uurimiskeskuse
teadlase ja praktiku Maiju Pesoneni. Ilmselt oleks olnud
keeruline anda paremaid loenguid lihaveiste söötmisest,
käitumisest ja pidamisest, kui seda tegi ligi 20-aastase
kogemusega kolleeg Soomest. Ühtlasi on välislektorite
kutsumine hea võimalus teaduskoostööks.
Õppekavakomisjoni juhina olen kilbile tõstnud loomakasvatuse eriala tutvustamise abiturientidele. Ehk meie
õppejõud ja tudengid käivad koolides rääkimas kõigest
põnevast, mida me maaülikoolis õpetame või mis toimub
loomakasvatuses globaalselt. Olen alati öelnud, et igas
inimeses on olemas loomaarmastus, sestap on iga gümnaasiumi lõpetaja potentsiaalne õppur maaülikoolis. Me
lihtsalt peame oma sõnumiga jõudma nendeni – neid, kes
sooviksid loomi tundma õppida on tuhandeid. Selle kinnituseks ka fakt, et olen isegi koolides abiturientidele eriala
tutvustades kuulnud, et nad on alati tahtnud loomi õppida,
aga ei teadnud sellest võimalusest! Seega loomakasvatuse
eriala populariseerimist jätkame täie hooga – abiks loomakasvatuse üliõpilaste selts TAURUS ning tootjate
esindusorganisatsioonid. Loodetavasti jõuame ka siinse
lugejani.
Ülikooli suurimaks tugevuseks on praegu ja ilmselt ka
edaspidi asjaolu, et õppetööd teevad teadlased, kes läbi
oma uurimistöö ja suheldes kolleegidega välismaalt ja ka
praktikutega hoiavad õpetatavate teadmiste taset kõrgel.
Ainult nii saame öelda tulevastele üliõpilaskandidaatidele
ja ka tööandjatele, et parimat emakeelset loomakasvatusalast kõrgharidust saab endiselt ülikoolilinna Tähtvere
linnakust.
Kohtumiseni Tartus!
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R E F E R A A D I D
Uus rekord – holsteini lehmiku hind 130 000
eurot
Katrin Hilbk-Kortenbruck
DGfZ-Newsletter vom 25. März 2019
Prantsusmaa põllumajandusmessi SIMA raames müüdi
Pariisi piimaveiste oksjonil lehmik GAH Olga 130 000
euro eest. Sellega püstitati nii Prantsusmaa kui ka Euroopa uus hinnarekord. Lehmiku ostjaks oli Saksa ja Kanada
ühisettevõte.
GAH Olga on Gymnasti tütar ja on pärit Grille farmist
Grand-Champist. Ta on WEH-Sensationi poolõde, kes
samuti põlvneb pullist Gymnast ja osteti senise rekordi
120 000 € eest aretusühingu Masterrind oksjonilt. Seitsmekuusel lehmikul GAH Olgal on kõrge prantsuse valikuindeks ja samuti saksa gRZG on 172. Ta on maailma
Foto 1. Lehmik GAH Olga müüdi 130 000 euro eest
parim hosteini lehmik ja embrüolepinguid on juba
90 000 € eest.
Refereeris Olev Saveli
Allikas: Paris Dairy Sale, agrarheute

()

Investeering geneetikasse tasub ära
Claus Langdahl, VikingGenetics
Vikingnews, nr 2, november 2018, lk 4–5

ja piimatoodangu vahel, aga on kindel fakt, et meediumsuurusega lehmad on kasumlikumad, sest on väiksemad
kulud ja pikem kasutusiga ning alati on nad nn efektiivsemad. Elueatoodang on suurem keskmise suurusega lehmadel (tabel 2).
Väikesed ja keskmisest suuremad lehmad tootsid vähem piimarasva ja -valku eluea jooksul.
Kui võrrelda 2001. kuni 2013. aastal sündinud holsteini
pullide tütarde ristluu kõrgust holsteinide suurimates
populatsioonides, on vikingholsteini lehmad kõige väiksemad, suuremad aga Kanadas. Viimastel aastatel on märgatavalt lähenenud neile suuruselt prantsuse holsteinid.
USA, Hollandi ja Saksamaa holsteinid on vahepealsed.

Paljud eelistavad suuremat lehma, kes suudab enam
rohusööta väärindada piimaks ja annab suurema lihakeha.
See on õige, et on positiivne korrelatsioon lehma suuruse
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On erinevaid definitsioone lehmade optimaalse suuruse
kohta. Mõned on seisukohal, et lehm peaks olema väiksem, teised, et olgu suurem, ja teised jälle, et peaksid olema ühtselt keskmise suurusega.
VikingGeneticsi seisukoht vikingholsteini aretusprogrammis on, et lehmad ei pea olema suuremad ega väiksemad, kui praegu on. Optimaalse suuruse aretuse eesmärk
on 148 cm ja praegu on esmapoegijate keskmine suurus
148,6 cm. Seega vikingholsteini keskmine suurus on majanduslik optimum ja tähendab meediumsuurust.
Seega on hea argument, et meediumsuurusega lehm on
Tabel 2. Eluea rasva- ja valgutoodangu sõltuvus lehkõige majanduslikum. Tal on pikem kasutusiga, vähem
ma kõrgusest, hälve karja keskmisest (Dansk Holhaigusi, nagu näiteks sõraprobleeme, ja ta vajab vähem
stein, nr 3, 2017)
sööta elatuseks. Seda kinnitavad geneetilised korrelatsioonid (tabel 1).
Suuruse klass
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Tähelepanuväärne geneetiline
progress vikingholsteinil: 15 aastaga
50 NTM ühikut
Samalt autorilt samas ajakirjas lk 21

nud 2001. aastast 2016. aastani (pullide sünniaastad) kokku
50 ühiku võrra, mis on hämmastav geneetiline progress.
Tabel iseloomustab seda edu üksiktunnuste viisi.
Suurim edu on kasutuseas 33,7 ühikuga, mis kinnitab,
et suuretoodangulised vikingholsteini lehmad on terved ja
valmis suurendama veel elueatoodangut.
Refereeris Olev Saveli

Vikingholsteini (VH) pullide keskmine NTM (Nordic
Total Merit – põhjamaade summaarne väärtus) on suurene-

Vikingholstein on palju parem kui holstein
Claus Langdahl, VikingGenetics aretusejuht
Vikingnews, nr 1, mai 2018, lk16–17

Tabel 2. Interbulli hinnang (detsember 2017)
Udara
tervis

Tütarde
sigivus

Piimajõudlus

Suurus

Vikingholstein

103

102

104

101

Saksa

100

99

104

111

Prantsuse

98

95

104

112

Ameerika

96

95

104

113

96

93

105

117

Holstein

Kas tead, et VikingGeneticsi piirkonna holsteinid on
305 päeva mõõtpiima (EKM) toodangus Euroopa parimad?
Tabel 1. Holsteini lehmade 305 päeva mõõtpiima toodang (ICAR 2016)
Riik
Rootsi
Taani
Soome
Hispaania
Holland

Piima kg
10 257
10 109
9867
9426
9364

Riik
Saksamaa
Itaalia
Prantsusmaa
ÜK
Poola

Piima kg

Kanada

Täieliku pildi vikingholsteinist saab fenotüübilise ja geneetilise hinnangu alusel. Aretusprogrammis on eesmärk
suurendada lehmade piimajõudlust, samal ajal peavad nad
olema terved ja sigivad.
Refereeris Olev Saveli

9163
9071
8898
8637
8117

Tabel. Vikingholsteini pullide keskmine geneetiline tase 2016 ja progress 2001®2016
Tunnus / Pulli
sünd

Piima
toodang

Lehma
sigivus

Poegim
kergus

Kasutusiga

Sõrgade
tervis

Udara tervis

Tervis
kokku

Udar

VH 2016

114,1

107,4

107,8

114,5

105,9

108,7

105,6

114,3

2001 ®2016

22,0

18,7

15,0

33,7

11,8

19,9

16,6

28,2

Kahesuunaline kanatõug – uus suund
linnukasvatuses?
DGfZ-Newsletter vom 12. April 2019
Intervjuu uurimisprojekti autoritega
Hannoveri Loomaarsti Kõrgkooli õppe- ja katsemajandis Ruthe (TiHo) viidi 3,5 aasta jooksul läbi katsed. Projekti eesmärgiks ei olnud hinnata erinevaid muna- ja lihakanaliine, vaid uurida kahesuunaliste kanade produktiivsust. Selleks kasutati Lohmanni kahesuunalist liini. Kanatibud kasvatati munatootmiseks, kukktibud aga lihatootmiseks. Sellega välditi kukktibude hukkamist, mis
soodustab lindude heaolu ja vähendab stressi teket.
Järgnevalt lühikokkuvõte projekti autorite vastustest.
Kui spetsiaalsed munaliinid annavad 300 muna aastas,
siis kahesuunalised 50 muna vähem. Muna kvaliteedis oli

ka vahe, aga väga väike. Lihajõudluses oli lihaliinidega
vahe. Kui viimased saavutasid kahekilose tapamassi 32
päevaga, siis kahesuunalised kuked saavutasid selle kaks
korda pikema nuumaperioodiga. Arvestades kahesuunaliste kukkede erinevat kehaehitust, tuli nad tappa munaliinide tapaliinil.
Kahesuunalised linnud olid märgatavalt rahulikumad ja
neid oli lihtsam hooldada. Kuked olid mobiilsemad kui
Ross 308 lihaliini linnud. Oli märgatav, et kahesuunalistel
kanadel püsis sulestik munemisperioodi lõpuni.
Tarbijate küsitlusest selgus, et 25% neist olid nõus munade eest enam maksma, 16% eelistaksid kahesuunaliste
kukkede rinnaliha. Üldiselt on lihtsam nende munade kui
liha realiseerimine.
29
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Nuumakukkede valgutarve on väiksem ja kohalik sööt Kolm nuumaperioodi kestsid 63 kuni 75 päeva, seejuuon neile sobiv, mis on nii ökoloogiline kui ka majanduslik res oli hukkunuid 1,2 kuni 1,7%. Samal ajal oli munaliini
eelis. Kanad kipuvad tavasöötmise korral rasvuma. Kui Lohmann Brown Plusi kukkede hukkumine nuumapesööta kiurikka ja energiavaesema söödaga, väheneb keha rioodil 1,7 kuni 2,8%.
rasvasisaldus, kuid toodang on suurem. Et kasutatud sööt Refereeris Olev Saveli
on odavam, vähenevad kulud, mis tavaliinidel vähendavad ka munatoodangut.

K R O O N I K A
Rahvusvahelise Punaste Tõugude Föderatsiooni
liikmed (IRDBF) kohtusid Austraalias
Pm-mag Tõnu Põlluäär
ETKÜ tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja
21.–30.03 k.a toimus Austraalias Rahvusvahelise Punaste Tõugude Föderatsiooni (IRDBF) järjekordne konverents. Konverentsi korraldatakse iga kolme aasta järel
erinevates riikides. Viimane oli 2016. a Norras, nüüd siis
Lõuna-Austraalias. Kohal oli üle 70 delegaadi kümnest
riigist. Eestist sõitis kaugele maale seitsmeliikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid ühistu nõukogu esimees Aavo
Mölder ning ühistu tegevjuhtidest Tanel Bulitko, Peeter
Padrik, Tõnu Põlluäär, Elen Haasmaa, Aive Sonets ja
Andres Leesmäe.
Pärast pikka lennusõitu maandusime Adelaides (tagasilend Melbournest). Programm oli koostatud nii, et üheksa
päeva jooksul läbisime ~1000 km ja külastasime üheksat
piimafarmi ja kahel päeval toimus hariv konverents.
Piimakarjakasvatus on Austraalias üks põllumajanduse
võtmesektoritest, olles tähtsuselt kolmandal kohal lihaveise- ja teraviljakasvatuse järel. Austraalia on ka märkimisväärne piimatoodete eksportija, neljas kogu maailmas.
Enam eksporditakse juustu ja erinevaid pulbritooteid:
~35% piimatoodetest liigub Hiina, 16% Jaapani ja ~20%
erinevate Aasia riikide turgudele. Kokku on riigis ~5700
piimafarmi ja 1,561 miljonit piimalehma, keskmise toodanguga 6070 kg lehma kohta aastas. Kõik üheksa piima-

farmi, mida meie külastasime, olid omanäolised nagu
Austraalia looduski, mida nägime.
Austraalias peetakse kahte punast tõugu: illawarra ja
austraalia punane. Esimene neist on enam aretatud äärširi,
šorthorni ja punasekirju holsteini abil, teine aga euroopa
punaste tõugude kasutamise kaudu. Ilmselgelt need kaks
tõugu jõuavad tulevikus ühe nime alla, kuna ka aretuse
eesmärgid ühtlustuvad: pikaealisus, iseloom, poegimiskergus, tootlik iga, sobivus klimaatilistesse tingimustesse.
Mõningal määral aretatakse šviitsi ja äärširi tõupuhtaid
veiseid. Mõned huvilised tegelevad ka ristamisega, kasutades kolme tõu meetodit. Ühesõnaga aretus ja piimakarjakasvatus nagu igas teises maailma riigis.
Üheksast piimafarmist kolmes aretati Illawarra, neljas
austraalia punast, ühes puhtatõulisi ääršire ja vahelduseks
näidati ka ühte suurt holsteini karja. Piimaveiste jõudluskontrollis osaleb vaid 45% lehmadest. Samas karjad on
suured. Väikseima lehmade arvuga karjas, mida nägime,
oli 180 lehma ning suurimas 1800 (HF kari). Lehmade
tarbeks oli farmide suuruseks 165–1800 ha.
Suur väärtus on Austraalias veel. Farme tutvustavates
andmetes oli kindlal kohal sademete hulk (mm/aastas) ja
millisest veekogust varuti niisutamiseks vett. Karjamaadel ja põldudel olid vajalikud niisutussüsteemid ning kõigi elumajade juures suured mahutid vihmavee kogumiseks, sest kohalike sõnul on vesi nii väärtuslik, et vihmal
ei lasta lihtsalt maha joosta, vaid seda kasutatakse majapi-

Foto 1. ETKÜ delegatsioon: A. Mölder, A. Leesmäe, A. Sonets,
T. Bulitko, P. Padrik, E. Haasmaa ja T. Põlluäär (T. Põlluäär) Foto 3. Punane veisekari Austraalias
30

(T. Põlluäär)

2-19

Foto 2. Boldview farmi äärširi kari
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(T. Põlluäär) Foto 4. David Kuhli farmi punane kari vikerkaare taustal
(T. Põlluäär)

damisveena. Oluliseks kuluallikaks nimetati just vee hinda.
Teine oluline märksõna oli karjamaade kaugus lüpsikojast. Enamasti käivad lehmad enne lüpsi kuni 2,5 km, mis
omakorda vähendab piimatoodangut ning eeldab väga
tugevaid jalgu. Õnneks ei ole Austraalia lehm väga suur,
mis vähendab kehamassi mõju jalgadele. Majandusarvestuses kasutati erinevaid näitajaid: piima- (liiter) ja kuivaine- (kg) kogus tööjõu ühiku kohta, aastane piimakogus,
kuivainekogus lehma ja hektari kohta jne. Meile näidatud
karjade lehmad olid produktiivsed (6500–9000 kg lehma
kohta või 1,5–19 miljonit liitrit karja kohta aastas), kõik
oleneb ju vaadeldava karja suurusest. Ka kuivainesisaldus
piimas oli keskmisel tasemel: rasvaprotsent 3,4–4,5 ja
valgusisaldus 3,2–3,5%.
Karjakülastuste vahepeal toimus konverents. Päevakavas olid ettekanded Austraalia piimatõugudest, genoomselektsioonist, mitmetest projektidest ning uuringutest
Austraalias ja väljaspool seda. Ettekanded olid aktuaalsetel teemadel ja tegelikkuses tehakse erinevaid uuringuid
kõikide tõugude kohta üle maailma, k.a punased tõud.
Omapärane ettekanne oli Saksa professoril Georg
Thalleril, kes andis ülevaate bioloogilisest mitmekesisusest Euroopa punaste tõugude hulgas. Projekti kutsuti
osalema ka eestlasi, kuid tuli loobuda, sest maaeluministeeriumil ei olnud tol hetkel omaosaluseks vahendeid.
Saime teada, et projekt on avatud ja võimalusel osaletakse
seal ETKÜ rahalisel toel. Hästi kõnekad olid Austraalia
noorteadlaste ettekanded aretusväärtuste ja genoomhinnete võrdlemise teemadel.
Toimus ka kaks paneeldiskussiooni, kus püstitati küsimused ning grupp delegaate arutles nende üle. Ühes neist
osales ka Tanel Bulitko. Teemaks oli „Kuidas säilitada
mitmekesisust, sel ajal kui aretus toimub toodangu ees-

märke silmas pidades“. Arutleti selle üle, millised on
aretusühingute eesmärgid punase tõu säilitamiseks ja aretamiseks oma kodumaal.
Teise päeva seminari päevakavas toimusid euroopa
(ERDB) ja maailma punaste tõugude föderatsioonide nn
ärikoosolekud, kus arutleti edasiste tegvussuundade üle,
parandati ja täiendati põhikirja ning toimusid juhtorganite
valimised. Paradoksaalsel moel juhib mõlemat organisatsiooni Saksamaa angli tõu president Christina Paulsen
Schlüter, kellel Schleswig-Holsteini liidumaal oma angli
kari pidada. Rahvusvahelise organisatsiooni viieliikmelisse juhatusse valiti Tanel Bulitko ja Euroopa ühenduse
asepresidendiks Tõnu Põlluäär. Mõlemal koosolekul
arutleti ka järgnevate koosolemiste korraldajamaade üle.
Siingi on väike üllatusmoment – mõlemad koosolekud
korraldab lähiaastail Eesti – ERDB 2020 märtsis ja
IRDBF 2022. a juulikuus. Ka ERDB korraldamine toimub roteeruvalt, iga-aastane korraldamine ühe liikmesriigi poolt (v.a IRDBF aasta). Viimane ERDB Eestis oli
2008. a ja nüüd ongi viimane aeg meie arengud ette
näidata. IRDBF korraldamine on meile aga esmakordne ja
väga suure väljakutsega. Loodame koos ühistu tublide
töötajate ja punase tõu aretajatega näidata, et väärime
taolise ürituse toimumist Eestis.
Lühiülevaadet Austraalias toimunust saab vaadata:
https://youtu.be/XKicB69oZMo, leida ülevaade Austraalia Red kodulehelt http://aussiereds.com.au/, Genetic
Australia https://www.facebook.com/GeneticsAustralia
ja IRDBF2019 https://www.facebook.com/hashtag/irdbf
2019?epa=HASHTAG Facebooki lehtedelt.

Luige Maaelu Näituslaat 2019
Tanel-Taavi Bulitko
ETKÜ juhatuse esimees

seks erinevate tõugudega kõik need aastad olnud veiste
esitlemisel kaasosalejateks. Ka tänavusel, 22. Luige suurüritusel olid erinevad tõud liha- ja piimaveistest esindatud. Siinkohal suur tänu ettevõtetele ja taludele, kes oma
On saanud heaks traditsiooniks, et kevaditi toimub
veiseid esitlesid!
emadepäeva nädalavahetusel Harjumaal Luigel Maaelu
Näituslaat. Veisekasvatajad on näituse mitmekesistami31
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Foto 1. Luige laadal olid piimatõugude vasikad
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(T. Bulitko) Foto 2. Lihaveisetõud oma traditsioonilises aedikukompleksis
(T. Bulitko)

Selliste näituste omapära on, et ühes kohas saab tutvuda
erinevate kodu- ja põllumajandusloomadega ning linnuliikidega. Iga aastaga suureneb pealtvaatajate huvi erinevate
lihatõugu veiste vastu. Samuti on toredad erinevad piimatõugu väikesed vasikad. Elevust oli paljudel näitust külastanud lastel, kes ennast vasikaga eksponeerida said. Eesti
Tõukari OÜ oli loomakasvatusekspositsiooni paremaks
esitlemiseks rajanud ligi 4000 m2 suuruse tänavakividest
uue näituseväljaku, mis valmis vahetult enne näitust.
Loomade esitlemisele näitustel on seadusega kehtestatud muudatused ning enam ei ole võimalik esitleda eksootilist känguru, faasaneid ega muskusparte, rääkimata
karusloomade väljapanekust. Kohati tundub, et meie
ametkond täidab regulatsioone liigse usinusega, sest mujal Euroopas lubatakse selliseid liike näitustel esitleda.
Loodan, et traditsioonilisi põllumajandusloomi saame ka
edaspidi näitustel eksponeerida, et meie noorte põlvkond
saaks ka oma silmaga loomi näha ja uudistada. Vastasel
juhul jääb vaid internetiavarustest Youtube`i kanal, kus
loomavideoid saab jälgida.
Juba teist aastat korraldas Eesti Linnukasvatajate Selts
Luigel kodulindude konkurssi. Kodulindude väljapanek oli
väga võimas ja mitmekülgne. Samuti oli kohtunike töö ääretult vastusrikas, sest kõik linnud kaaluti ja hinnati eraldi.
Suure panuse lindude ekspositsiooni õnnestumisse andsid
Anneli Naadel ja Janek Prints Estfarm OÜst Tartumaalt.
Lisaatraktsioonidena tutvustati laadapäevadel külastajatele lammaste pügamist ja kitse käsitsi lüpsmist.
Muljetavaldava toodete väljapanekuga olid esindatud
Talumeiereide Liit, kus oli võimalik arvukalt leida uusi
maitsmiselamusi ning tooteid. Maikuus Eesti Toidupiirkond 2019 tiitli üle võtnud Vana-Võromaa Uma Mekk
pakkus samuti rikkalikku valikut piirkonna maitsetest.
Kokku oli Luige näituslaadal kauplemas üle 330 müüja,
lisaks looma- ja linnukasvatajad, kes oma loomi rahavale
näitamiseks esitlesid.

Kuigi ilm ei olnud kõige soosivam selleaastasele kevadlaadale, sest aeg-ajalt jagus ka vihma jahutamiseks, oli
rahvast külastajatena palju. Loomakasvatajatena on meil
võimalus tutvustada oma saavutusi ning see kindlasti oma
eesmärgi ka täitis. Suur oli korraldajate pingutus, et muuta laadakülastus noortele kooliõpilastele soodsaks ning
harivaks, mistõttu saadeti kutsed üle 300-le piirkonna
koolile ja lasteaiale. Kohale jõudis neist aga alla kümne.
Loodame, et edaspidigi saame pakkuda noorte põlvkonnale avastamisrõõmu ning selle kaudu neile enam elutarkust jagada.
Veiste väljapanekule aitasid kaasa Topi Tõukari OÜ,
Talu ja Tulu OÜ, Semo OÜ, Nabala POÜ, Ferax Haiba
OÜ ja Muuluka Farm OÜ, kes esindas eesti maakarja.
Lisaks esitleti lihatõugudena Eesti Tõuloomakasvatajate
Ühistu erinevaid noorpulle, kes on läbinud 2018–2019
testgrupi. Suur tänu Jane Mättikule, Leili Vellestele,
Ilmar Kallasele, Reet Toile ja Maire Põhjalale, kes näituseloomade eelvalikuga tegelesid.
Samuti on vahva näha, kui motiveeritult läbivad oma
praktikaaega Järvamaa Kutsehariduskeskuse noored, kes
väga hästi kõik need päevad loomade heaolu eest hoolt
kandsid. Suur tänu ka nende õpetajale Mirja-Mai Urvele,
kes alati on ulatanud oma abikäe, et noori selliselt koolitada.
Tore, et Luige Maaelu Näituslaada traditsioon jätkub
ning ka Tallinna lähedal on võimalus loomi näitusel esitleda. Näituse peakorraldaja Koit Põllu aastatepikkust
tööd on üle võtmas tema poeg Mart, kes sama suure entusiasmi ja energiaga jätkab pere poolt kujundatud traditsioone. Tunnustuseks korraldajatele aastatepikkuse töö
eest külastas tänavust näitust ka Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid. Varasemate riigijuhtide külastused jäid
1980. aastatesse.

Autoriõigus kuulub Eesti Tõuloomakasvatuse Liidule, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel. Kõik autoriõigused on kaitstud.

Toimetus
Kolleegium: Tanel Bulitko, Käde Kalamees, Külli Vikat,
Krista Sepp, Peep Piirsalu, Olev Saveli (peatoimetaja) ja
Eha Lokk (toimetaja)
Keeleline korrektuur: Silvi Seesmaa
Küljendus: Silja Tänavots
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Aadress: Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3455
Internet: http://www.etll.ee/
Ajakiri ilmub 4 korda aastas:
märtsis, juunis, septembris ja detsembris.
Trükk: OÜ Paar

