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1. Säilitus- ja aretusprogrammi koostamise õiguslikud alused
Aretusprogrammi koostamisel on arvestatud Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ning Euroopa parlamendi ja nõukogu
määrusi ning direktiive:
 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrused 2016/1012 (08.06.2016) ja 2017/717 (10.04.2017)
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/429 (Loomatervise määrus)
 Komisjoni delegeeritud määrus 2019/2035
 Põllumajandusloomade Aretuse Seadus (RT, 28.12.2018,35)
 Nõuded ohustatud tõugu põllumajandusloomade aretusprogrammi jaoks piisava aretusloomade arvu
määramiseks (RT I, 29.12.2018,9)
 Veterinaarseadus (RT I, 17.11.2021,1)
 Maaeluministeeriumi määrus nr.74 (RT I, 27.11.2021,2)
 Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu, määrus nr.82 (RT I, 13.09.2019, 2)
 Eesti maatõugu veiste aretuse ja tõuraamatu pidamise eest vastutab Eesti Maakarja Kasvatajate Selts (EK Selts),
kellele on Põllumajandus- ja Toiduameti poolt väljastatud tegevusluba

EESTI MAATÕU AJALUGU JA KIRJELDUS
2. Ajalooline taust
Eesti maatõug on aretatud kohalikust aborigeensest karjast ning tal on säilinud rida tõuomaseid tunnuseid läbi aegade:
valkjaspunane värvus, nudisus ja piima kõrge rasvasisaldus. Eesti maatõug on kohanenud siinse kliima, pidamis- ja
söötmistingimustega ning on eesti rahva kultuuripärand. Eesti maatõu arvukus on ohupiiril, mistõttu on ta kantud ÜRO
Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ülemaailmsesse ohustatud tõugude nimekirja alates 1993.a
I periood
Kuni 19. sajandini pidasid eesti talupojad aborigeenset karja, kes olid kehamassilt väikesed (200-300 kg) ning nende aastane
piimatoodang oli 450-550 kg lehma kohta. Veel 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi algul ei küündinud lehma aastatoodang 500800 kg-st kõrgemale ning veiseid peeti peamiselt sõnniku saamise eesmärgil. 19.sajandi algul toodi Lääne-Euroopast
erinevaid tõugude suguloomi Eestisse ning pullidega ristati ka kohalikku karja. Massiline tõuloomade import hoogustus
aastatel 1850-1875 tuues Eestisse sisse kõige tuntumaid veisetõuge. Väiksearvulised tõupopulatsioonid aga degenereerusid
kiiresti ning segunesid kohaliku karjaga. Selle mõjul hävines suures osas ka kohalik aborigeenne veisekari, kuna neid hakati
parandama erinevate sisse toodud veisetõugudega. Sellest sai alus tänapäevaks äljakujunenud kolmele erinevale
piimaveise tõule Eestis.
II periood
Sihikindel aretustöö eesti maatõu loomiseks algas 1910. aastal, kui A. Lilienblati eestvedamisel toodi Eestisse läänesoome
tõugu sugupulle, keda hakati regulaarselt kasutama kohalikul veisetõul. Eesti maakarja sihipärast uurimist alustati 1913.
aastal prof. E.F. Liskuni eestvõttel. 1913/1914 korraldati ekspeditsioon tüüpiliste kohalike veiste leidmiseks. Mõõdeti kokku
1315 veist ja neid iseloomustas väike kasv- 320kg, turja kõrgus- 111 cm, rinnasügavus- 60cm. Keskmine piimatoodang oli
1500kg, 4,0% rasvasisaldusega. Esines sarvilisi ja küütselgseid valgete märgistega loomi, kuid enamus olid nudid ning
valkjaspunased. Tõuraamatusse hakati eesti maatõugu veiseid võtma alates 1914. a
III periood
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts asutati 1920. a, kes seadis oma eesmärgiks välja kujundada eesti maatõugu veise, kelle
pidid olema järgmised omadused:
 keskmine kehamass ja tugev kehaehitus
 hea vastupidavus kohalikele kliimatingimustele ja tugev tervis
 suur toodanguvõime, eriti kõrge rasvasisaldus piimas
 hea söödakasutus
 valkjaspunane värvus
 nudisus
1920-1940 aastate aretustöö tulemusel olid tõukarjade loomad valdavalt aretuseesmärgile lähedased nudid ja
valkjaspunased ning piimatoodang oli tunduvalt tõusnud ning vastas tolle aja nõuetele.
1938 aastal saadi maatõugu lehmadelt keskmiselt 3123 kg piima, 4,14% rasvasisaldusega. 1914-1947a. kanti tõuraamatusse
7178 maakarja lehma ja 1507 pulli.
4

IV periood
Sõja, okupatsiooni ja kollektiviseerimise tagajärjel soikus aretustöö, hävis palju tõuloomi ning need asusid laialipillutuna üle
Eesti. EK Seltsi tegevus peatus ja maakarja riiklikku tõulava ei asutatud.
Riiklike majandite üksikud maatõugu veised koondati Pärivere sovhoosi, millest kujunes aastateks 1950-1990 eesti
maakarja aretuse ja säilituse keskus. 1968. aastaks oli vabariigis veel vaid 1050 maatõugu lehma e. 0,5% lehmade arvust.
Kuna veiste arv oli väike ja tekkis sugulusaretuse oht, osteti Taanist ja Moskva oblastist aastatel 1956-1967
verevärskenduseks džörsi tõugu pulle, kes on oma tüübilt ja välimikult sarnane eesti maatõuga. Džörsi tõugu kasutati
ühekordseks sisestavaks ristamiseks nn „veretilga lisamise meetodi” ja edasine aretus toimus tagasiaretusena eesti
maatõuga. Džörsi tõu kasutamine tõstis oluliselt eesti maatõu piimajõudlust ning eriti rasvasisaldust, parandas udara ja
nisade kuju, säilus aga eesti maakarja tõutüüp.
1965 ja 1967 imporditi Soomest 70 tiinet lääne-soome tõugu mullikat ja 8 pulli.
1982 katsetati ristamist šviitsi, äärširi ja punasekirju holsteini pullide spermaga, mis aga soovitud tulemusi ei andnud ning
edaspidi neist loobuti.
1983 imporditi veelkordselt 23 tiinet lääne-soome mullikat ja 2 pulli.
V periood
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts taasasutati 14.oktoober 1989. a Ain-Ilmar Leesmenti eestvedamisel. Eesti maakarja
tõuaretuse juhtimist hakkas korraldama EK selts. Aretus jätkus säilinud loomadega endistel põhimõtetel.
1990 kasutati veel kord ühekordset sisestavat ristamist džörsi pullide spermaga
1994 soetati rootsi punane nudi pull Frippe ja 1999 pull Quatro, kellelt varuti spermat maakarja aretustööks. Nende pullide
järglased on maatõu tüübilised ja nudid.
1995 aastast alates on ostetud Soomest lääne-soome pullide spermat, kokku viiel korral. Samal ajal on kogu aeg kasutusel
ka eesti maatõugu pullide sperma.
Aastatel 1995-2003 oli kasutusel 49 maatõu pulli sperma. Nii on suudetud vältida sugulusaretust ning parandatud maatõu
geneetilist toodanguvõimet.
Esimene tagasilöök tuli seoses piimalehma toetuse kehtestamisega 1997. a, mil enim kannatasid suurimad maatõu farmid,
kus ei suudetud täita kõikidele eesti piimaveise tõugudele kehtestatud ühesugust piimatoodangu nõuet ja seetõttu jäädi
toetustest ilma. Esimene maatõu toetus saadi 2000. aastal ja sellest ajast alates hakkas maatõugu lehmade arv jälle
suurenema.
Eesti maatõug on meie kultuuripärand, põlistõug, keda on vaja säilitada meie tulevastele põlvedele. Vanad traditsioonilised
tõud kannavad väärtuslikke geneetilisi omadusi, mida meil võib tulevikus väga vaja minna.
Esimesed tõuraamatusse (eeltõuraamatusse) aastatel 1914-1917 võeti 165 lehma ja 31 sugupulli. 79% lehmadest olid
sarvilised (21% vaid nudid). Tõuraamatusse võetud pullidest olid aga 79% nudid ning nudisuse suunaga mindi ka aretuses
edasi. Täna on nudisus üks olulisemaid tõutunnuseid

Eesti maakarja lehm 1909. aastal.

Eesti maatõugu lehm 2022. aastal.
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3. Eesti maatõu kirjeldus
Eesti maatõg moodustab väikese osa Põhja-Euroopa nudist lühipealisest veiset, kes kuulub vastavalt 36 Põhja- ja
Baltimaade tõugudega läbiviidud geneetilisest uuringust Põhjamaade suurde (21) mitmekesisesse gruppi. (Phdr.Sirje Värv,
Agraarteadus 2015)
Skeem 1. Põhja-Euroopa 36 tõu chord-distantside põhjal konstrueeritud tõugude võrgustik. Sinises ringis eesti maatõu
klaster. (Phdr.Sirje Värv, Agraarteadus 2015)

Värvus on eesti maatõul tõuomaselt ühtlane valkjaspunane
(beez). Sõltuvalt aretuse ajaloost esineb seitset erinevat
värvivariatsiooni. Üksikultel isenditel võib esineda ka halli,
mustjas- ja tumepruuni värvust, samuti võib esineda laigulisi
isendeid.

Tõuomane ühtlane valkjaspunane(beez) värvus

Värvus erijuhud üksikutel puhtatõulistel maatõugu veistel
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Pea pikkuse suhe keha pikkusele on alla 30% (lühipealiste veiste
grupp).
Maatõgu veise dominantne tunnus on nudisus, kuid võib
esineda ka rudimentseid sarvealgeid.
Iseloomulikuks tunnuseks on karvatukaga kaetud terav
otsmikukant.
Ninapeegel on enamasti roosa (74% loomadest), 18%-l
loomadest esineb halli, 7%-l roosa-hallikirjut ning 1% ka
mustjast ninapeeglit.
Aretusajaloos kasutatud dzörsi ja šviitsi tõugu pullid tõid
tunnusena sisse nii heleda kui tumeda võru esinemise ümber
mokkade.

Dominantne nudi

Rudimentsed
sarvealged

Nahksed sarved

Hall, roosa ja roosa-hallikirju ninapeegel.

Pullidel esineb sarvealgeid sagedamini, kui lehmadel
Reeglina ei pärandata neid järglastele.

Kere on pikk (keskmiselt 170cm), seljal ja landel võib esineda
kühm

Laudjas on luipu, sabajuur langev (95%-l loomadest)

Turjakõrgus täiskasvanud maatõugu lehmadel keskmiselt 127
cm, ristluukõrgus 130 cm, rinnasügavus 70 cm ja
rinnaümbermõõt 180 cm

Jalad on tugevad kuid suhteliselt madalad.
Aretusega soovitakse saavutada kõrgemaid jalgu ning
suurendada jalgade laiemat seisu

Udar on enamasti kausjas, kuid järjepideva aretustööga on
saavutatud järjest enam vannudara levikut.
Artustöö eesmärgiks on saavutada kergelt lüpstav vannudar või
hea ühtlane kaussudar

Pikaealisus on eesti maatõugu veistele omane. Nad on
vastupidavad ja tugeva ellujäämisinstinktiga. Neil on säilinud
rasketes oludes ellujäämiseks vajalikud omadused:
 Vähenõudlikkus söötmis- ja pidamistingimustele
 Vastupidavus haigustele ja parasiitidele
 Emainstinktid ja kerged poegimised
2020.a
2021.a
Keskmine vanus
6,8 aastat
6,4 aastat
Mediaanvanus
6,0 aastat
5,4 aastat
Kõige enam esinev vanus
4,0 aastat
3,6 aastat
Vanim vanus
21,0 aastat
22,7 aasta

01.12.2021 karjas olevate lehmade vanus
2-5 aastat
5-10 aastat
10-15 aastat
15+ aastat

Keskmine
3,7 aastat
7,0 aastat
12,6 aastat
17,9 aastat

Arv
387
351
83
30

%
45,5%
42,0%
9,0%
3,5%

7

Kehamass on maatõugu lehmadel keskmiselt 490 kg, kuid
esineb suuri varieeruvusi (kõrvalolevas tabelis 2020-2022
mõõdetud lehmade andmed)

Mõõtmed on aasta-aastalt suurenenud, peamiselt ristluu kõrgus ja rinnasügavus ning kehamass. Eesti maatõugu lehmade
mõõtmed suurenesid aastate 1910-1912 ja 1935-1939 andmetel, kuid sõjaajal ja taasiseseisvumisperioodil enamus
mõõtmetest vähenesid, kuid nõukogudeperioodil olulisi muutusi polnud. Aretuse käigus on eesti maatõugu lehmade
mõõtandmed oluliselt suurenenud (tabel 1).
Tabel 1. Eesti maatõugu lehmade kehamõõtmete dünaamika.
Mõõdud cm
1910-1912*
1935-1939*
1948*

1997-1999*

2009*

2019

2022

Mõõdetud lehmi (arv)
200
559
1325
218
279
278
80
Ristluu kõrgus
117
121
121
128
132
131
130
Rinna sügavus
61
65
64
69
71
71
70
Keha pikkus (rihmaga)
X
160
157
162
167
166
170
Rinna ümbermõõt
162
174
165
176
182
181
180
Kehamass kg
320
420
380
436
489
482
484
*(Lilienblatt,1930;Eesti maakarja tõuraamat XV,1948, Pung jt.1950,Kaarupun jt.1989,Kalamees 2007,Kalamees,Saveli 2010)
2019-2022 andmed on analüüsitud EK Tõuraamatu andmete põhjal.
Toodanguandmed
Eesti maatõugu lehmade piimajõudluse tõus oli 1998. aastal Esmakordselt ületati 4000 kg künnis 2004. aastal. Suurim
keskmine toodang saavutati 2010. aastal 4850 kg lehma kohta (tabel 2). Eesti maatõugu lehm saab täiskasvanuks alles
peale kolmandat poegimist ning oma maksimaalse toodangumahu saavutab 5.-6-ndal laktatsioonil.
Tabel 2. Eesti maatõugu lehmade piimajõudlus (Eesti Jõudluskontrolli Aastaraamat, 2021)
Aasta

Aastalehmi

Piima kg

Piimarasva

Piimavalku

R+V

%
kg
%
kg
kg
1925/26
1097
2169
3,96
86
1938/39
1940
3123
4,14
129
1945/46
1496
2165
4,13
90
1965
877
2948
4,14
122
1970
1131
3003
4,28
129
1980
984
3394
4,27
145
1990
566
3430
4,43
152
3,32
114
266
2000
443
3936
4,78
188
3,49
137
325
2005
537
4524
4,59
207
3,44
156
363
2010
461
4850
4,55
221
3,38
164
385
2015
484
4573
4,59
210
3,43
157
367
2020
601
4690
4,58
215
3,49
164
379
2021
637
4547
4,60
209
3,52
160
369
62,5% maatõugu lehmade kasvatajatest on 1-2 lehma pidajad, kus asuvad 12,5% maatõugu lehmadest. Nendes karjades
peetakse lehma vaid oma pere tarbeks ning piimakogusele ei pöörata niivõrd tähelepanu. Oluline on pigem rasva- ja
valguprotsent.
Enamus maatõugu lehmadest asuvad ka mahetootmistes, mistõttu on toodanguandmed kaasaja piimatootmise mõistes
tagasihoidlikud. Samuti mõjutavad piimatoodangut ka pidamis- ja söötmistingimused, millega paljud maakarjakasvatajad ei
suuda võistelda suurtootjatega. Kui tagada eesti maatõugu lehmadele kaasaegsed pidamis- ja söötmistingimused, siis on
toodanguandmed võrreldavad teiste suuremate piimatõugu veistega.
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Tabel 3. Eesti maatõugu lehmade toodangunäitajad laktatsioonide lõikes
2020

305 päeva
laktatsiooni toodang

2021

Aastalehmade
arv

Piima kg

R%

V%

Aastalehmade
arv

Piima kg

R%

V%

2. laktatsioon

129
91

4544
5416

4.46
4.63

3.43
3.50

126
118

4516
5157

4.57
4.60

3.47
3.46

3.+ laktatsioon

201

5355

4.51

3.44

202

5277

4.59

3.45

Kokku

424

5121

4.52

3.45

446

5030

4.59

3.46

1. laktatsioon

Tabel 4. Eesti maatõugu lehmade rasva- ja valguprotsentide analüüs.
2020

R% ja V% analüüs

2021

R%

V%

R%

V%

Keskmine
4,58
3,49
4,62
3,52
4,55
3,44
4,64
3,46
Mediaan
Kõige enam esinev
4,68
3,60
4,45
3,51
Väikseim
3,58
3,01
3,05
3,81
Suurim
5,70
3,92
6,05
4,21
Eesti maatõu lehma piim on tuntud oma heade omaduste poolest. Nende piimas on suurem kuivainesisaldus ( ̴ 13,3%),
laktoosi(piimasuhkru)sisaldus ̴ 4,7%, piimarsava- ja piimavalgu protsent on kõrgem võrreldes teiste Eesti
piimaveisetõgudega.

EESTI MAATÕU (EK) SÄILITUS- JA ARETUSPROGRAMM
4. Geograafiline piirkond
Eesti maatõu tõumärk on EK. Eesti maatõugu veiseid kasvatatakse ja aretatakse Eesti Vabariigi territooriumil. Enim on tõug
levinud Saare-, Rapla- ja Pärnumaal.
Tabel 5. Eesti maatõugu veiste levik ja loomaomanikud seisuga 01.12.2021
26
21
16
11
6
1
Harju Hiiu

IdaJõgev
Lääne
Viljan
Järva
Lääne
Pärnu Põlva Rapla Saare Tartu Valga
Võru
Viru
a
-Viru
di

Loomi

117

62

7

146

8

167

17

227

6

162

426

20

54

127

14

Loomaomanikke

12

10

2

17

4

5

9

19

4

7

16

6

11

23

6

Kokku 151 loomaomanikku 1560 loomaga:
 Tõuraamatu põhiosa (A, B) lehmi ja lehmikuid
 Tõuraamatu lisaosa (R1) lehmi ja lehmikuid
 Tõuraamatusse registreeritud pulle

355
305
255
205
155
105
55
5

1 335 looma
187 looma
38 looma

5. Identifitseerimine
Loomapidaja peab identifitseerima looma 24 tunni jooksul peale sündi. Loomade identifitseerimisviisid on looma
märgistamine, looma kirjeldamine või looma kuuluvuse määratlemine. Veiste identifitseerimine ja registreerimine toimub
vastavalt ’’Maaeluministri määrus nr.74 ’’ Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise
kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi
eemaldamise ja asendamise nõuded’’ (RT I, 27.11.2021.2)
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6. Populatsioon
Tõug või eristatud osa ühte tõugu kuuluvate loomade populatsioonist loetakse ohustatuks, kui aretuses kasutatavate
emasloomade arv on alla tuhande või isasloomade arv alla kahekümne (Põllumajandusloomade aretuse seadus (RT,
28.12.2018,35))
Eesti maatõugu veiste kogu emasloomade tõuraamatu (A-, B- ja R1 osa) populatsioon oli seisuga 01.12.2021 a. 1522
looma: 851 lehma ja 671 lehmikut. Lisaks oli tõuraamatusse kantud 38 tõupulli
Tõuraamatusse kantud lehmadest osales seisuga 01.12.2021 jõudluskontrollis 599 lehma (TR A osa lehmi 215, B osa lehmi
298 ja R1 osa lehmi 86)
Tabel 6. Eesti maatõugu lehmade arvuline muutus perioodil 1926-2021
1496

1131
1097
555
566

1926

1946

1970

1990

1995

443

2000

538

2005

613

2010

692

2015

801

851

2020

2021

7. Säilituse eesmärk
Eesti maatõu säilituse põhieesmärgid:
Bioloogilise mitmekesisuse hoidmine.
Järjest enam väheneb tõugudesisene geneetiline mitmekesisus, millega võib kaasneda mingi geneetilise defekti ilmnemine.
Kaasaegne intensiivne põllumajandus ja toidutootmine soosib paari aretatud kõrge produktiivsusega tõu kasvatamist ning
seega paljud traditsioonilised tõud ei suuda oma toodanguga nendega konkureerida, kaotavad oma populaarsuse ja
seisavad silmitsi väljasuremisega
Mida suurem on liigiline, sordiline, tõuline ja geneetiline mitmekesisus, seda rikkam on meie elukeskkond. Vanad
traditsioonilised tõud kannavad väärtuslikke geneetilisi omadusi, mida võib meil tulevikus vaja minna. Vanade tõugude
säilitamine on tähtis nii põllumajanduslikult, kui ka kultuuriliselt, kuna vanad põlistõud on uutest vastupidavamad ja
haiguskindlamad. Nad on säilitanud rasketes oludes ellujäämiseks olulisi omadusi: pikaealisuse, viljakuse, emainstinktid,
võime paarituda loomulikul viisil, kerged poegimised, vastupidavuse haigustele, parasiitidele ning nakkushaigustele
Geneetiline mitmekesisus on meie põllumajanduse turvalisus tulevikus, kuna see võimaldab inimkonda kindlustada
tulevikus asetleidvate ettenägematute sündmuste ja muutuste vastu
Eesti maatõu arvukuse hoidmine ja suurendamine.
Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb täita järgmisi ülesandeid:
 Toetada ja koolitada maatõu kasvatajaid
 Säilitada tõusisest geneetilist mitmekesisust
 Säilitada eesti maatõugu kui kultuuripärandit
 Säilitada eesti maatõule omaseid tunnuseid
 Ilma järjepideva, aktiivse ja planeeritud aretustööta ei saavutata ka tõu säilitamist

8. Aretuse eesmärk
Aretuse peamised eesmärgid:
Eesti maatõugu veiste geneetilise väärtuse säilitamine ja parandamine tagamaks tõusisene mitmekesisus ja põlistõu
omaduste säilimine
 Säilitada ja suurendada tõule omast suurt piimarasva, -valgu, -kuivaine ja laktoosisisaldust
 Suurendada kvaliteetset piimatoodangut
 Parandada udara välimikku, eesmärgiks on saavutada mahukas näärmeline, tugevalt kinnituv pikk vannikujuline ja
proportsionaalne hästi lüpstav udar
 Parandada kere mahukust, eesmärk on saavutada laia rinna, sügava, pika ja lihaselise kerega lehm
 Parandada selja ja laudja kuju, eesmärgiks on sirge ja tugev selg ning luipu laudjas
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Parandada jalgade seisu ja jalatervist, eesmärgiks on tugevad ja heas tasakaalus jalad ning sõrad, vältida
kooslandsust, logeõlgsust ning liiga püstiseid ja saabeljalgu
Suurendada karjas olevate lehmade pikaealisust
Parandada lehmade vastupidavust erinevates pidamistingimustes
Suurendada tõuomast ühtlase valkjaspunase värvuse esinemist
Säilitada nudisus

9. SÄILITAMISE MEETODID
9.1 In situ säilitamine







Pidev kontroll EK Seltsi elektroonilisse andmebaasi sisestatud andmetest. Vajadusel tellitakse põlvnemisandmete
õigsuse kontrolliks geneetiline ekspertiis
Tõupullid võetakse tõuraamatusse vaid geneetilise ekspertiisiga tõendatud põlvnemisest
Iga-aastane tõufarmide hindamine vastavalt EK Seltsi väljatöötatud ‘’Veiste tõukarja hindamise eeskirjale’’
Tõuraamat koosneb põhiosadest A ja B ning lisaosast R1. Tõuraamatusse võtmise aluseks ning tõuraamatu
pidamiseks on väljatöötatud ‘’Eesti maatõu tõuraamatusse kandmise alused ja tõuraamatu pidamise kord’’
Tõuloomade müük toimub ainult koos kinnitatud põlvnemistunnistusega
Arvestust peetakse tõutüübiliste, aga põlvnemisandmeteta loomade üle vastavalt loomaomanike soovile

9.2 Ex-situ säilitamine







Aretustööks kasutatavatelt tõupullidelt varutakse ja säilitatakse spermat. Kogumisel ja säilitamisel arvestatakse, et
igal aastal oleks kasutada sugulusaretuse vältimiseks vähemalt viie põlvnemisandmetelt erineva pulli sperma;
hoitakse reservis mitte vähem kui viie pulli spermat (igalt 20-200 doosi)
Säilitatavate ja kogutavate sperma kasutamist seemenduseks või säilitamist koordineerib EK Selts
Säilitavate materjalide kasutamist teadustöödeks lepitakse kokku EK Seltsi ja teise osapoole vahelise lepinguga
Maatõu geneetilise mitmekesisuse säilitamiseks on embrüod võetus sügavkülmutamiseks alates 1998. aastast
kuuel korral 13-lt lehmalt, keda seemendati 10 erineva pulliga. Kokku on säilitamisel 103 embrüot
Nii spermat kui embrüoid hoitakse ja käideldakse Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) Kehtna
seemendusjaamas, kes omab selleks Euroopa Liidu vastavat tegevusluba. ETKÜ vastutab sügavkülmutatud sperma
ja embrüote kogumise, säilitamise ja kvaliteedi eest

10. Tõuloomade müük






Tõumüügiloomad peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põlvnemine tõestatud. Põlvnemisandmete
kontrolli ja tõuloomade müügi koordineerimise eest vastutab EK Selts, lähtudes aretusprogrammis ettenähtud
korrast
Põlvnemistunnistuse saamiseks peab looma müüja võtma kontakti EK seltsi tõuraamatupidajaga edasiste juhiste
saamiseks
Tõulooma müügi korral annab loomamüüja ostjale kaasa nõuetekohase põlvnemistunnistuse.
Põlvnemistunnistuste koopiaid säilitatakse EK Seltsis
Loomade liikumise andmed edastab looma müüja PRIA ja EPJ andmebaasi ning teavitab sellest ka EK Seltsi.
Tõuloomade omanikvahetuse andmed on avalikult kättesaadavad EK Seltsis

11. Maatõu propageerimine








Peamine eesmärk on maatõu eesmärkide, kasvatamise, ajaloo ja tõu tutvustamine avalikkusele.
‘’Kui meist midagi ei teata, siis meiega ka ei arvestata!’’
Näitused: EK Selts organiseerib mitmetel näitustel maatõu osalemise (Ülenurmel, Saaremaal jm)
Tõunäitused on tõuraamatu pidamise lahutamatuks osaks, sest vaid puhtatõulised tõuraamatu põhiosa eesti
maatõugu veised võivad osaleda korraldatavatel näitustel. Näitustel toimub visuaalne tõuraamatusse kantud
veiste tutvustamine
Meedia: Eesti maatõu kui meie kultuuripärandiga seotud info aktiivne levitamine (ajakirjandus, ringhääling,
televisioon, sotsiaalmeedia, internet)
Trükised: Levitamiseks koostada erinevaid trükiseid, et tutvustada maatõu ajalugu, hetkeseisu, häid omadusi ning
kasulikkust.(infovoldikud, kalendrid, teaduslikud publikatsioonid, filmid jne)
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Koolitused: On vaja suurendada erinevate seminaride, koolituste, õppepäevade korraldamist nii maakaraja
kasvatajatele kui ka erinevates õppeasutustes, piirkondades
Õppereisid: erinevate praktiliste ja vajalike õppereiside kavandamine ning osavõtt
Koostöö: nii Eestisisene kui ka rahvusvaheline koostöö erinevate organisatsioonide, ametiasutuste,
teadusasutuste, õppeasutuste, äriühingutega. Osalemine erinevates projektides, koostööprojektide algatamises
Internet: järjekindlalt kaasajastada kiirelt muutuvas IT-maailmas kodulehe kuvandit, liituda erinevate
sotsiaalmeedia valdkondadega

12. ARETUSMEETODID
Eesti maatõu aretusmeetodina kasutatakse ainult puhasaretust, mida jätkatakse seni kuni tekib teaduslikult põhjendatud
vajadus kasutada teist tõugu vältimaks sugulusaretust. Aretuses järgitakse eesti maatõule omaseid pärilikke tunnused
(vt.pt.4, p.2).
Aretustööd tehakse üle vabariigi kõikide jõudluskontrollialuste maatõugu veistega. Mittejõudluskontrollialuste veiste
aretustööd suunatakse juhul, kui veise omanik teeb koostööd EK Seltsi tõuraamatupidajaga.
Ohustatud tõugu põllumajandusloomade aretusprogrammi jaoks piisav aretusloomade arv määratakse kasutades
efektiivse populatsioonimahu arvutamise valemit (Määrus nr.83, 21.12.2018(RT I, 29.12.18))
Ne = 4 x

(Nf*Nm)
(Nf+Nm)

≈

4X

1335* 38
1335+38

=

147,79

Kus Ne on efektiivne populatsioonimaht; Nm isas-suguloomade arv ja Nf emas-suguloomade arv. Arvutamise aluseks olev
loomade arvu aluseks on 01.12.2021.aasta seisuga tõuraamatusse kantud loomad ning kasutuses olev sperma.
Mida väiksem on populatsioonimaht, seda suurem on juhusliku geenitriivi mõju, mis kiirendab mitmekesisuse vähenemist.
Arvutatud Ne väärtust peab vaatama kriitiliselt, kuna Nf ja Nm alusel leitud populatsioonimaht ei võta arvesse loomade
omavahelist sugulust, samuti ei võeta arvutamisel ka arvesse isasloomade erinevat panust järglaste saamisel.
Tõu olukorda aitaks paremini hinnata inbriidingutaseme hindamine ajas (monitoorimine sünniaastate lõikes või
põlvkonniti). Väikeste ja vanade tõugude puhul tuleks inbriidingukoefitsent leida põlvnemisandmete ja /või
molekulaargeneetiliste meetodite kasutamisega. Arvutuslik inbriidingukoefitsent ei näita tõepäraseid tulemusi.

13. ARETUSPULLIDE VALIKU KRITEERIUMID
Pull tunnistatakse aretusloomana kõlblikuks kompleksselt põlvnemise, kasvu intensiivsuse, sugulise aktiivsuse ning välimiku
hindamise järgi. Pullid peavad olema hästi arenenud ja tõustandardile vastavad (valkjaspunane ja nudi). Esineda võib
erandeid kui see on vajalik genofondi säilitamiseks

13.1

Pulliema valiku nõuded

Pulliema peab olema registreeritud tõuraamatu põhiosas.
 Pulliemaks valitakse Tõuraamatu lehmade hulgast jõudlusandmetelt, põlvnemisandmetelt ja välimikult sobivaimad
maatõugu lehmad.
 Esmaseks nõudeks on sugulusaretuse vältimine, millele lisanduvad olulised tegurid:
o Põlvnemine
o Udara kuju ja lüpstavus
o Toodanguandmed (piimatoodang, rasva- ja valguprotsendid)
o Välimik

13.2





Noorpullide valimine
Igal aastal selgub Tõuraamatu andmete analüüsimise käigus vajalike pullide arv, mille kinnitab EK Seltsi juhatus
jooksva aasta esimesel koosolekul
Noorpullide saamiseks ning lehmapopulatsiooni piimatoodangu parendamiseks valitakse välja noorpullid, kellelt
varuda spermat. Valikul peetakse silmas geneetilise mitmekesisuse säilitamist ning olulisi tõuaretuseks
vajaminevaid omadusi (põlvnemine, rasva- ja valguprotsent, piimatoodang, udara kuju – lüpstavus, välimik)
Alates 2020 aastast kogutakse spermapullideks väljavalitud noorpullid EK spermapullide kasvandusse, kus toimub
ka sperma kogumine Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu poolt (ETKÜ). Kogutud spermat kõrrestab, säilitab ja müüb
ETKÜ
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13.3







13.4





13.5




13.6









Nõuded maatõugu aretuspullile
Igal aastal valitakse 2-5 erinevate põlvnemistega noorpulli
Laialdasemaks kasutuseks minevad pullid hindab üle EK Seltsi juhatusest koosnev vähemalt 2-liikmeline komisjon
Eesti maatõu tõupulli välimiku hinne
≥ 94 punkti
Pull peab põlvnemiselt vastama tõuraamatusse kandmise tingimustele
Aretuspullide vahetus karjade vahel toimub ainult EK Seltsi koordineerimisel
Aretuseks sobivaks tunnistatakse isasloom, kellel on antud tõu suhtes aretusprogrammile vastav põlvnemine ja
kelle põlvnemine on geneetilise ekspertiisiga kontrollitud

Valiku teostamine ja paaride valiku põhimõtted
Inbriidingu depressiooni vältimiseks rakendatakse individuaalset paaride valikut
Seemenduseks kasutatavate üksteisest erineva põlvnemisega pullide arv peab olema aastas vähemalt 5
Paaride valikul arvestatakse loomade omadusi ja eelnevate järglaste väärtust
Tõuraamatu pidaja koostab seemendussoovituse, kus igale emasloomale määratakse soovitatava pulli (pullide)
sperma

Aretusedu ja saavutamise abinõud
Aretusedu on võimalik saavutada jõudluskontrolli rakendamisega, mille andmete põhjal on võimalik valida
parimate jõudlusomadustega pulliemasid
Iga-aastane tõufarmide hindamine aitab leida parimate aretusloomade valikut
Maatõule sobilike importpullide toomine toimub vastavalt vajadusele sugulusaretuse vältimiseks PTA poolt
kinnitatud eriprogrammi alusel ja peavad olema enne tõuraamatusse kandmist hinnatud eesti maatõugu veiste
tõustandardite järgi ja sellele vastama

Jõudluskontroll ja geneetiline hindamine
Piimaveiste jõudluskontrolli ja geneetilise hindamise läbiviijaks on Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll AS,
Fr.Tuglase 12, Tartu linn 50094, Eesti (www.epj.ee) (edaspidi EPJ)
Jõudluskontroll on põllumajandusloomade jõudlus- ja põlvnemisandmete kogumine, registreerimine, töötlemine,
säilitamine ja säilitamine geneetiliste väärtuste hindamiseks. Meetodid on kehtestatud vastavalt kehtivatele
rahvusvahelistele tavadele ja reeglitele, et oleks tagatud aretusloomade pädev võrdlus
Kogutud andmed säilitatakse EK Tõuraamatu ja EPJ elektroonilisestes andmebaasides, mida EK Selts vastavalt
koostööleppele kasutab
EK Seltsi ja EPJ vahel on sõlmitud koostööleping
Geneetiliste väärtuste ja jõudluskontrolli hindamine toimub vastavalt eeskirjadele ja standarditele, mille on
kinnitanud EL referentkeskus (interbull) ja loomajõudluskontrolli komiteel ICARi põhimõtetel
Põlvnemisandmete õiguse kahtlemise korral ning noorpullide geneetilist uurimist teostab Eesti Maaülikooli
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi geneetikalabor, Kreutzwaldi 62, Tartu linn 51006, Eesti.
EK Selts uurib igal aastal geneetiliselt mitte vähem kui 1% tõuraamatusse märgitud lehmadest. Uuritavate lehmade
valiku teostab EPJ juhuslikkuse printsiibil

14. TÕURAAMATU PIDAMISE KORD
14.1








Tõuraamatu pidamise kord
Tõuraamatu pidamise korra aluseks on Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 2016/1012, ptk. IV artiklid 15…20
ja lisa II ning 2017/717.
Tõuraamatu pidamise ja seal tegevuse läbiviimise eest vastutab Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, kelle kasutuses
on elektrooniline andmebaas ‘’Eesti Maatõu Tõuraamat’’ (ChromoSoft Breeder’s Best Pedigree) elektrooniline
andmebaas).
Tõuraamat koosneb põhiosast (A, B, PULLID) , lisaosast R1 ning registriosast R2
Tõraamatu põhiossa kantakse emasloomad sünnijärgselt põlvnemise alusel, tingimusel, et need loomad vastavad
Eesti maatõu säilitus- ja aretusprogrammis kinnitatud nõuetele ning need loomad on tõupuhtad aretusloomade
järglased või saadud eesti maatõu tunnustatud aretusmaterjalist
Aretuseks valitud isasloomad kantakase tõuraamatu põhiossa PULLID alates ühe aasta vanuselt peale
põlvnemisandmete geneetilise ekspertiisi kinnitamist
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14.2




Tõuraamatu lisa- ja registriossa kantakse emasloomad, kes kuuluvad aretusprogrammi, kuid ei vasta põlvnemiselt
põhiosasse kandmise tingimustele, eeldusel, et kõnealused loomad vastavad tõu tunnustele, kuid nende päritolu
ei ole teada või saadi aretusprogrammi raames ristamise tulemusena
Kõik tõuraamatusse kantavad veised peavad olema identifitseeritud vastavalt kehtivatele reeglitele. Veiste
identifitseerimine ja registreerimine toimub vastavalt kehtivale korrale ja Veterinaarseaduse §30 alusel
Vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 2016/1012, ptk. IV artikli 21 ’’Tõupuhaste aretusloomade ja
nende aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamine’’ punkt 3 alusel võib ohustatud tõu puhul aretusühing
keelata või piirata tõupuhta aretuslooma, sh.tema aretusmaterjali kasutamist, kui kasutamine kahjustaks tõu
säilimist või geneetilist mitmekesisust

Tõuraamatu kanded
Tõuraamatu kannete aluseks on Põllumajandusloomade aretuse seadus ja EL määrus 2016/1012.
Aretuseks sobivaks tunnistatud loom kantakse tõuraamatusse vastavalt kinnitatud korrale. Loomale antakse
tõuraamatumärk, millega tunnistatakse veis aretuseks sobivaks:
Tõuraamatusse kantakse iga looma kohta järgmised andmed:
o Looma nimi ja registreerimisnumber
o Aretaja nimi
o Omaniku nimi
o Sisetamise järjekorranumber
o Isa nimi ja tõuraamatumärk
o Ema nimi ja tõuraamatumärk
o Tõuraamat
 EK tõuraamat
 EK register
o Tõuraamatu number: EK + looma registreerimisnumber + tõuraamatuosa tähis
o Tõuraamatusse registreerimise kuupäev
o Looma registreerimisnumber
o Looma identifitseerimise number (kõrvamärk)
o Tõuraamatu osa
 A
- põhiosa
 B
- põhiosa
 R1
- lisaosa
 R2
- registriosa (ristandid)
 PULL
- aretuspullide põhiosa
 ek
- puhtatõuline pullvasikas, kes on valitud aretusloomaks
 R-isata - tuvastamata isa (ema puhtatõuline eesti maatõugu lehm)
o Tõunimetus
 Eesti maatõug
 EK ristand (registriosa R2)
o Sugu
 Lehm
 Mullikas
 Pull
 Pullvasikas (puhtatõuline elus järglane, kes on valitud aretusloomaks)
o Sünnikuupäev
o Sünni registreerimisel märgitakse aretusspetsialisti nimi, kes registreeris sünni ja tõuraamatusse
kandmise
o Registreerimisel arvutab tõuraamatuprogramm looma:
 verelisuse protsendid (Percentage of Genes)
 inbriidingu koefitsendi (COI)
 esivanemate esinemise koefitsent (ALC = 4 põlvkonda 30 esivanemat= 100%)
 samaväärsed täielikud põlvkonnad (CGE = 4 põlvkonda)
 Lisatakse võõrverelisuse märge ja protsent (R1 osa)
 Pullidele lisatakse isaliini liininumber ja -nimetus

14

15. EESTI MAATÕUGU VEISTE TÕURAAMATUSSE KANDMISE KORD





15.1

Emasloomade tõuraamatusse kandmise aluseks on põlvnemine. Põlvnemise tõestamise aluseks on
algarvestusdokumendid (laudaleht, sünni- e. noorkarjaleht, seemendusregister või -tunnistus, käestpaarituse või
vabapaarituse register). Nende dokumentide puudumisel saab tõuraamatusse kandmise aluseks olla
Geneetilise ekspertiisi kinnitus. Alates 01.jaanuar 2023 pole lubatud ristandite registreerimine tõuraamatusse.
Tõuraamatu tõutunnuseks on EK, geneetiliselt uuritud veiste märge tõuraamatus GEN koos dokumendiga (EPJ
andmebaasis G)

Tõuraamatu põhiosa A

Kantakse registreeritud emasloom EK Seltsi tõuraamatu pidaja poolt, kui veis on kohapeal üle vaadatud, hinnatud ja vastab
maatõu tõustandardile:
 vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiosasse
 põlvnemine on tõestatud vähemalt nelja põlvkonna eellaste ulatuses samast tõust
 välimik peab vastama tõutüübile
 ei ole lubatud alates 2012.a kuni 2022. a sünnist AP, DZ ja RH (igat eraldi) verelisus mitte rohkem kui 18,8%






15.2

ei ole lubatud alates 01. Jaanuar 2023. a sünnist AP, DZ , RH ja SKB kokku verelisus mitte rohkem kui 25%
ei ole lubatud EPK, EHF ja muude aretusajaloos mittelubatud tõugude verelisust
loomal on kontrollitavad toodanguandmed (jõudluskontrolli alune)
ühe laktatsiooni (305 päeva) piirnormid:
o 305 päeva piimatoodang ≥3500 kg
o Keskmine piimarasvaprotsent ≥4,50%
o Keskmine piimavalguprotsent ≥3,50%

Tõuraamatu põhiosa B

Kantakse registreeritud emasloom sünnijärgselt, kui
 Looma põlvnemine on dokumentaalselt tõestatud vähemalt nelja põlvkonna ulatuses samast tõust
 Looma vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõu veiste tõuraamatu põhiosasse
 soovitatav on maakarjale omane välimik ja nudisus, kuid lubatud on ka kõrvalekalded, arvestades varasemat
maakarja aretuse ajalugu
 ei ole lubatud alates 2012.a kuni 2022. a sünnist AP, DZ ja RH (igat eraldi) verelisus mitte rohkem kui 18,8%





15.3

ei ole lubatud alates 01.jaanuar 2023. a sünnist AP, DZ , RH ja SKB kokku verelisus mitte rohkem kui 35%
ei ole lubatud EPK, EHF ja muude aretusajaloos mittelubatud tõugude verelisust
kui looma ema ja ema-ema on kantud tõuraamatu lisaosasse R1 ja tema isa ja emaisa on tõuraamatu põhiosa
pullid ning looma verelisus vastab tõuraamatu põhiosa nõuetele

Tõuraamatu lisaosa R1

Kantakse emasloom sünnijärgselt, kui
 Looma põlvnemine on dokumentaalselt tõestatud vähemalt nelja põlvkonna ulatuses
 Looma põlvnemine ei vasta tõuraamatu põhiosa nõuetele
 AP, DZ, RH ja SKB verelisus ületab tõuraamatu põhiosa lubatud piirnorme
 ei ole lubatud alates 01.jaanuar 2023. a sünnist EPK, EHF ja muude aretusajaloos mittelubatud tõugude verelisust

15.4



15.5


Tõuraamatu registriosa R2
Kantakse emasloom omaniku avalduse alusel kui ta vastab välimikult eesti maatõu tõutüübile, kuid puudub nõutav
põlvnemine
Alates 01.jaanuar 2023 pole lubatud ristandite registreerimine tõuraamatusse

Pullide tõuraamat
EK Selts kehtestab tõu aretusprogrammiga nõuded aretusisasloomadele, nende eellaste jõudlusele ja geneetilisele
väärtusele (pt.17.1. Aretuspullide valiku kriteeriumid)
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15.6

aretuseks sobivatele kõikidele isasloomadele tehakse põlvnemisandmete geneetiline ekspertiis enne tõuraamatu
kande tegemist. Pulli põlvnemisandmete geneetilise ekspertiisi läbiviimise eest vastutab pulli omanik või pulli
kasutaja. Geneetiliselt uuritud veise kohta kantakse märge (GEN) põlvnemistunnistusele ja tõuraamatu kaardile
(EPJ andmebaasis märge G)
pull kantakse maatõu tõuraamatusse, kui tema vanemad ja vanavanemad on kantud maatõugu veiste tõuraamatu
põhiosasse ja ta välimik vastab maakarja aretus- ja säilitusprogrammi nõuetele
vähemalt 1-aastane pull vaadatakse üle EK Seltsi 2-liikmelise komisjoni poolt enne tõuraamatu kande tegemist.
Pull peab olema hästi arenenud ja tõustandardile vastav. Pull tunnistatakse aretusloomana kõlblikuks
kompleksselt põlvnemise, kasvu intensiivsuse, sugulise aktiivsuse ning välimiku hindamise järgi
pullile antakse tõuraamatu number vastavalt tõuraamatusse registreerimise järjekorrale.Tõuraamatu numbri ette
kantakse tõumärk EK
Eestis Tõuraamatusse kantud maatõu pullidele antakse viiekohaline seemenduskood, mis moodustub
järjekorranumbrist tõuraamatus, millele eelneb eesti maatõu tunnusnumber EK 30…
Maakarjale sobilike importpullide toomine toimub vastavalt vajadusele sugulusaretuse vältimiseks PTA poolt
kinnitatud eriprogrammi alusel. Imporditud pullidele antakse tõuraamatunumber või nende sperma kasutamisel
antakse seemenduskood, mis moodustub tunnusnumbrist ning päritolumaal antud tõuraamatunumbri kolmest
viimasest numbrist. Importloomadel ja –spermal fikseeritakse ka importmaa ja tõuraamatu originaalnumber

Verelisuse määramine





Kõikidel maatõu Tõuraamatusse kantavatel maatõugu veistel määratakse nende verelisus.
Eesti maatõu ja läänesoome tõu suhtes verelisust ei arvestata
Verelisuse tähised, mis on lubatud EK tõumärgi andmisel:
 SK
läänesoome (ei märgita põlvnemistunnistusele)
 SKB
rootsi punane nudi
 DŽ
džörsi
 AP
šviitsi (ameerika pruun)
 RH
punasekirju Holstein



2012.a kuni 2022. a sünnist ei ole lubatud AP, DZ ja RH (igat eraldi) verelisus mitte rohkem kui 18,8%



2023. a sünnist ei ole lubatud AP, DZ , RH ja SKB kokku verelisus mitte rohkem kui 35%
Muid verelisusi pole lubatud



Tabel 7. 2021 ja 2022.a sündinud puhtatõuliste lehmikute verelisuse näitajad
AP
AY
DZ
Keskmine
0,87
0,02
6,06
Mediaan
0,71
0
6,075
Enam esinev
0,39
0
6,44
Minimum
0
0
0
Maximum
3,75
1,56
13,47
Lehmikute arv
304
304
304

RH
3,64
3,51
3,12
0
9,38
304

SKB
6,53
6,24
7,81
0
26,56
304

Kokku
17,12
16,965
18,75
2,69
45,32
304

16. EESTI MAATÕUGU ARETUSLOOMADE PÕLVNEMISANDMETE REGISTREERIMISE JA ÕIGSUSE
KONTROLLIMISE KORD
16.1






Põlvnemisandmete registreerimise kord
Kõik sünnid registreerib loomaomanik sünniregistris. Sünniregistrit võib pidada käsikirjas kui ka elektrooniliselt
Loomaomanik või selleks volitatud isik registreerib karja sündmused jooksvalt ettenähtud vormidel
Kunstliku seemendamise andmete esitamiseks on seemendajal kaks võimalust: seemendaja esitab igal
spermapäeval või saadab postiga Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistusse (ETKÜ) seemenduste sisestusvormi, kust
seemendusandmete sisestaja sisestab seemendused EPJ eskuse andmebaasi või seemendaja sisestab seemenduse
ise EPJ andmebaasi, eelnevalt taotledes selleks õigused ETKÜ-st
EK Seltsi tõuraamatupidajal on õigus parandada loomade põlvnemisandmeid, kui need on mingil põhjusel
ebaõiged. Parandusi saab sisse viia ainult algdokumentide (sünniregister, seemenduspäevik või -tunnistus) alusel
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Kui looma põlvnemine on geneetiliselt uuritud ja põlvnemisandmeid on vaja parandada, siis saab seda teha vaid
Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse instituudi geneetikalabori geneetilise ekspertiisi
uurimisteate alusel
Geneetiliselt uuritud loomade kohta kantakse vastav informatsioon EK tõuraamatu andmebaasi ja
põlvnemistunnistusele märge (GEN) ning lisaks EPJ elektroonilisse andmebaasi (märge G)
Jõudluskontrollis osalev loomaomanik esitab loomade põlvnemisandmete kohta alljärgneva info EPJ-le, kes
registreerib sündmused andmebaasis. Mittejõudluskontrollialuste karjade omanikud esitavad andmed EK Seltsi
tõuraamatupidajale:
o Looma poegimine(kuu; kuupäev; aasta; vasika sugu; number)
o Vabapaaritus (kuu; kuupäev; aasta; pulli tõuraamatu number või selle puudumisel EE number)
o Loomaomanik teavitab EPJ karjas toimunud vabapaaritusest vähemalt kaks korda aastas
o Käest/vabapaarituse kohta peab loomaomanik eraldi registreid, mis peavad sisaldama järgmisi
andmeid
Käestpaaritus:
 Käestpaarituse teostamise aeg (ära peab märkima, kas lehmal või mullikal)
 Paaritatava veise registreerimisnumber
 Paarituspulli nimi ja tõuraamatunumber, selle puudumisel registreerimisnumber
 Lehmade käestpaarituse kohta saab edastada andmed ka laudalehega (märge PA) EPJ
andmebaasi
Vabapaaritus
 Looma registreerimisnumber (numbrid), kes on vabapaaritusgrupis
 Ära peab märkima, kas vabapaaritus toimus lehmal või mullikal
 Pulli karjapaneku algus
 Pulli karjast äravõtmise aeg
 Pulli nimi ja tõuraamatunumber, selle puudumisel registreerimisnumber
 Andmed edastatakse EPJ-I vabapaarituse vormidel

16.2 Põlvnemisandmete õigsuse kontrollimise kord




















Põlvnemistunnistus asub EK tõuraamatu andmebaasis ja vajadusel trükitakse see blanketile
Aretuslooma turustamisel tuleb üle anda aretuslooma põlvnemistunnistus
EK Selts väljastab põlvnemistunnistuse vastavalt loomaomaniku taotlusele
Põlvnemistunnistuse olemasolu eest vastutab loomaomanik
Eestisse sisse toodud (EL ja kolmandad riigid) veiste kohta väljastab põlvnemistunnistuse vastava maa tunnustatud
aretusorganisatsioon. Põlvnemine on aktsepteeritav, kui põlvnemistunnistusel on andmeid kinnitanud vastutava
isiku allkiri ning väljaandja organisatsiooni nimi. Erinevaid andmebaaside väljavõtteid ametlikeks dokumentideks ei
tunnistata ja nii saadud andmeid andmebaasi ei kanta. Põlvnemistunnistuse saatmine elektrooniliselt on
aktsepteeritav
Kui loom müüakse Eesti piires ja nii ostja kui müüja osalevad jõudluskontrollis, siis kasutatakse elektroonilist
põlvnemistunnistust.
Kui uus omanik jõudluskontrollis ei osale, siis on müüjal kohustus aretuslooma müügi korral taotleda EK Seltsist
põlvnemistunnistus
Põlvnemise õigsust kontrollib EK Seltsi tõuraamatupidaja looma võtmisel tõuraamatusse ja põlvnemistunnistuse
väljastamisel
Kontroll seisneb algdokumentide ja tõuraamatu võrdlemisel. Kui põlvnemisandmed on vastavuses
algdokumentidega ja tõuraamatu andmebaasiga, siis kantakse loom tõuraamatusse ja väljastatakse
põlvnemistunnistus
Põlvnemisandmete õigsuse kahtlemise korral tuleb teha geneetiline ekspertiis Eesti Maaülikooli
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi geneetikalaboris. Laborist saadud vastuse alusel tehakse
vajalikud parandused vastavatesse alg- ja tõuraamatu dokumentidesse ning EPJ andmebaasi
Kui seemendused või paaritused on andmebaasi lisamata ning algdokumentide alusel on võimalik
põlvnemisandmed tuvastada, siis saab seda teha EK Seltsi tõuraamatupidaja. Info lisatakse põlvnemise paranduse
lehega. Lehel peab olema EK Seltsi tõuraamatupidaja allkiri
Aretuspulli põlvnemise õigsuse uurimine geneetilise ekspertiisiga on kohustuslik enne tõuraamatusse kandmist
Aretuspulli geneetilise ekspertiisi teostamise eest vastutab loomaomanik
Põlvnemisandmete õigsuse geneetilist ekspertiisi veregruppide alusel saab teostada noorloomale alates 3 kuu
vanusest. DNA uuringuks ei ole vanus oluline
Andmete lahknemise korral tehakse vajadusel vastavad parandused eelpool loetletud andmebaasides
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16.3













Õigete põlvnemisandmete saamiseks on vajalik täita identifitseerimise nõudeid vastavalt aretusprogrammile
EK Selts uurib igal aastal geneetiliselt vähemalt 1% tõuraamatusse märgitud lehmadest. Uuritavate lehmade valiku
teostatakse juhuslikkuse printsiibil: ei ole teada uuritava looma ega omaniku andmeid, teada on vaid looma
registrimärk. Eesti maakarja jõudluskontrolli aluste tõuraamatu A ja B ossa kuuluvate lehmade seast toimub
juhuvalik kahe teineteise sees oleva päringu abil.
o Esimene päring annab korralduse hetkel karjas olevad maakarja tõuraamatu A ja B osa lehmad järjestada
suvaliselt
o Teine päring küsib sellest loetelust juhusliku registrinumbri valikuga (nt. sisaldab numbreid 5683)
o Kolmas päring valib välja 1% teise päringu loomadest
o Kui valitud loomadest on osadel geneetiline ekspertiis teostatud, võetakse valimikku järgmised
ekspertiisita loomad

Aretusühingu poolsed kohustused andmebaasi ees
EK Selts esitab ETKÜ-le ja EPJ-le kõik aretuseks tunnustatud pullide andmed
Saadud andmetest moodustatakse nimekirjad
Ainult seemendustes kasutatavad pullid
Vaba/käest paarituses kasutatavad pullid
Mõlemad nimekirjad hoiab EK Selts koos ETKÜ-ga pidevalt aktuaalsena
Kasutatud sperma korral kustutatakse aktiivsus andmebaasist
Mitteaktiivsete pullidega teostatud seemendusi ei saa sisestada
Probleemide korral informeeritakse ETKÜ-d ja EK Seltsi
Paaritusi sisestavad loomaomanikud, kes on registreerunud andmebaasi kasutajaks EPJ kaudu
Jõudluskontrolli mitteteostavad loomaomanikud peavad edastama paaritused ja seemendused aretusühingule
hiljemalt 1.detsembriks
Kõikide pullide kohta on informatsioon saadaval EPJ kodulehel või EK Seltsi kodulehel
https://www.maakari.ee/Pullid-ja-sperma/
Tunnustamata pullidega teostatud seemendusandmeid andmebaasi ei kanta

17. ARETUSLOOMADE JA ARETUSMATERJALI ARETUSEKS SOBIVAKS TUNNISTAMISE KORD














Aretuslooma ja materjali aretuseks sobivaks tunnistamise aluseks on Põllumajandusloomade aretuse seadus ja EL
määrus 2016/1012
Aretuseks võib kasutada ainult ametlikult tunnustatud isasloomi ja aretusmaterjali
Kõik maakarja emasloomad nimetatakse aretusloomadeks. Aretustöös juhindutakse käesolevast
aretusprogrammist
Aretuslooma ja materjali aretuseks sobivaks tunnistamise korraldab Eesti Maakarja Kasvatajate Selts
Aretusloomade tunnustamisel lähtub EK Selts käesolevas korras toodud nõuetest elusveiste tunnustamisele ja
sperma importimisel. Tunnustamise aluseks on kinnitatud aretusprogrammid ja nende lisadest tulenevad reeglid.
Aretusprogramm on kinnitatud Põllumajandus- ja Toiduametis (PTA)
EK Selts varustab oma kliente aretusprogrammile vastavalt pullide spermaga
Aretusloomade ja materjali varumisel, käitlemisel, säilitamisel ja väljastamisel lähtutakse Veterinaarseadusest ja
muudest Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktide nõuetest antud valdkonna kohta
EK Seltsi liikmed ja jõudluskontrollis osalevad loomapidajad, kes kasutavad kunstlikku seemendust, on kohustatud
kasutama aretuseks sobivaks tunnistatud isasloomade spermat
Eesti maatõu jaoks sobilikku spermat varutakse ETKÜ vastava spetsialisti poolt maatõu spermapullide
kasvanduses. Spermat hoitakse ja käideldakse ETKÜ Kehtna seemendusjaamas, kes vastutab sügavkülmutatud
sperma kogumise, säilitamise ja kvaliteedi eest
ETKÜ seemendusjaam omab EL vastavat tegutsemisluba (EE10/1), mis annab õiguse muuhulgas müüa kunstlikuks
seemenduseks kasutatavate pullide sügavkülmutatud spermat
Aretusmaterjali kasutamine toimub aretuslooma ostu-müügi, kunstliku seemenduse ja paarituse ning
embrüosiirdamise kaudu. Seemendaja kasutab tunnustatud seemendusviise(tava- või süvaseemendus vms.).
Andmete registreerimisel EPJ andmebaasi lähtutakse emaslooma seemendusandmete registreerimise korrast
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17.1








Pullide aretuseks sobivaks tunnistamine
Aretuslooma aretuseks sobivaks tunnistab EK Seltsi tõuraamatupidaja ja EK Seltsi juhatus
Valitakse vastavalt kinnitatud aretusprogrammile sobivad isasloomad
Pulli aretuseks sobivaks tunnistamiseks on vajalik pulli geneetilise ekspertiisi sertifikaat, pulli hindamise ja
mõõtmise tulemused
Aretuseks sobivaks tunnistatud pull kantakse tõuraamatusse vastavalt kinnitatud korrale
Pullile antakse unikaalne tõuraamatumärk, mis kinnitab et pull on hinnatud aretuseks sobivaks
Aretuseks sobivaks tunnistatud pulli võib kasutada vabapaarituseks kõikides karjades
Pulli müümisel ühest karja teise peab pulliga koos liikuma põlvnemistunnistus

18. Eesti maatõu aretusprogrammi lisadena nõutavad algdokumendid
Põlvnemistunnistus
Põlvnemise parandus
Arve-seemendustunnistus (seemendustehnikutelt)
Veiste liikumine (EPJ vorm)
Noorloomade väljamineku teatis (EPJ vorm)
Lehmikute vabapaaritus (EPJ vorm)
Lehmikute käestpaaritus (EPJ vorm)
Lehmade vabapaaritus (EPJ vorm)
Veiste arvestuse pidamise vorm (mittejõudluses olevate maakarja veiste kohta)
Sünniregister (ETKÜ vorm)
Seemenduste registreerimine (ETKÜ vorm)
Vormid on leitavad https://www.maakari.ee/Vormid-ja-teated/

19. EESTI MAATÕUGU VEISTE HINDAMISE KORD
Lehmade välimiku hindamise eesmärgiks on määrata lehma kehaehitus mõõtandmete alusel ja anda hinnang udarale,
jalgadele ja tõutüübile 100 punkti süsteemis ning seeläbi saada võimalus parimate pulliemade valikuks. Selleks hinnatakse
1. laktatsiooni lõpetanud või vanemate lehmade kehaehitust (tüüpi), udarat ja jalgu ning mõõdetakse ristluu kõrgus, rinna
sügavus, kere põikpikkust rihmaga, rinna ümbermõõtu ja rinnaümbermõõdu alusel määratakse kehamass. Kirjeldatakse
välimikku. Lõpphinnang tüübi, udara ja jalgade üldhinde alusel antakse lehmadele kuni 100 punkti süsteemis. Keskmise
üldmuljega lehmale antakse 84 punkti. Hindaja kasutab lehmade hindamisel selleks ettenähtud töölehe vorm. Kõik
Tõuraamatu A ossa kantavad maatõugu lehmad mõõdetakse ja hinnatakse. Samuti hinnatakse ja mõõdetakse ning
fotografeeritakse kõik üle 1.a vanused tõuraamatusse kantavad pullid. Välimiku hindamise andmed sisestatakse EK Seltsi
poolt eesti maatõugu veise Tõuraamatu ja EPJ elektroonilisse andmebaasi. Andmed on nähtavad veise kaardil. Eesti
maatõugu veiste hindammise korra juhendi kinnitab EK Seltsi juhatus.

Mõõdetavad andmed (cm) nii lehmadel kui pullidel
RK
ristluu kõrgus
mõõdetakse mõõtekepiga
TK
turja kõrgus
mõõdetakse mõõtekepiga
RS
rinna sügavus
mõõdetakse mõõtekepiga
KP
kere põikipikkus mõõdetakse rihmaga
RÜ
rinna ümbermõõt mõõdetakse rihmaga
KG
kehamass kg
määratakse RÜ alusel
*alates 2022 aastast ei mõõdeta enam laudja laiust ja pikkust
Kompleksel hindamisel (üldhinne) saadud punktid
annavad hinnangu tõulehmale järgmiselt:







≥ 90
87...89
85…86
80…84
64…79
≤ 65

suurepärane
väga hea
hea
keskmine
rahuldav
halb
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Komplekse hindamise aluseks on:
 Udar
≤ 50 punkti
 Jalad
≤ 20 punkti
 Tõutüüp
≤ 30 punkti
Pullide hindamise alused:
 Tõutüüp
≤ 40 punkti
 Suurus
≤ 30 punkti
 Jalad
≤ 30 punkti

Keskmise üldmuljega lehmad hinnatakse 84 punkti vääriliseks

(suurusel 30 punkti annab vanusele vastav kehamass)
1 aastane pullik
300 kg
1,5 aastane pullik
400 kg
2 aastane pull
480 kg

Tõutüüp ≤ 30 punkti (pullidel ≤ 40 punkti)
 Suurepäraseks ja väga heaks hinnatud loomal on:
 Sügav ja lai kere, sügav ümbermõõdult südamepiirkonna ja roiete juurest
 Laia eesjalgade vahega, kumerate roiete ja pika kehaga
 Kael pikk ja elegantselt sulandunud kokku õlgmikuga
 Turi terav, selg sirge ja selgete piirjoontega
 Laudjas lai, vaagnavööde või ristluu piisava lihastikuga (lehma tagaosa tähtsuse tõttu)
 Reied pikad, annavad tugevust kannanukkidele, seejuures ei tohi siseküljed olla kiiga jõulised (udarale vähe ruumi)
 Roiete pikkus, kumerus ja vahekaugus on olulised keha võimsuse määramiseks ja aitavad ka hinnata piimatüüpi
 Hinnatakse veel visuaalselt kaela asetust, õlgmikku puusanukke, päraluunukke
 Hinnatakse värvust ja komplekset välimikku
Tõutüübil kirjeldatakse alljärgnevaid tunnuseid:
 Värvus (valkjas, helebeez, beez, tumebeez, helepunane, punane, tumepunane, pruun, hallikas)
 Ninapeegli värvus (roosa, hall, roosakashall, roosa-halli kirju, mustjas)
 Selg (sirge, veidi pehme, pehme, ebaühtlane, ebaühtlane ja pehme)
 Märgitakse olemasolu korral kühm landel ja seljal
 Laudjas (luipu, vähe luipu, sirge, tõusev)
 Sabajuur (kõrge, langev, sirge, tõusev)
 Nudisus (nudi, nahksed sarvealged, sarvemuksud, rudimentsed sarved)
Jalad







≤ 20 punkti (pullidel ≤ 30 punkti)
Lehma keharaskus peab jaotuma jalgadele pingeta.
Tagajalad küljelt : vertikaalne joon peab kulgema reieliigesest, riivates kannavagu, sõra toetuspinna keskele
Tagajalad tagant vaates: püstjoon päraluunukist kannanuki kaudu alla sõrgade vahele. Kui see on sirge, on lehmal
paralleelsed kannad, suunatuna otse ja tagasi
Jalad, mis on vastavuses nimetatud püstsirgetega, nimetatakse kuivaks ja õrnaks ning kui sõrapiire on ühtlane ja
tugev, hinnatakse jalad suurepäraseks või väga heaks
Äärmiselt otse- ja kõverkandsed, muhklikud, käsnjad ning kehvade sõrgadega jalad hinnatakse halvaks
Jalgu hinnatakse omadustega (normaalsed, kehvad, pehme sõrgats, tugevad ja sirged)
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Udar










≤ 50 punkti
Udar peab olema näärmekas ja proportsionaalne, udaraveerandid ühel tasapinnal
Nisad ühtlased, soovitavalt paralleelsed ja ühe pikkused
Keskside: tugev, selge vagu udaraveerandite vahel
Udaraveerandid peavad olema ühtlased, tasakaalus
Udarapõhja kõrgus: peab asuma kannanukist kõrgemal
Eesudar: tugeva kinnitusega, ideaalis vanjas, proportsionaalne pikkuse suhtes ning mitte
ulatuma kaugemale puusanukkidest
Tagaudara kinnitus: kõrge ja laialt kinnitatud
Suurepärase tasakaalu, kinnituse, sideme, nisade paigutuse ja soovitava nisakujuga udar
hinnatakse suurepäraseks või väga heaks.
Eest nõrgalt kinnitunud udar, taga madal ja halvasti kinnitunud nõrk või vigastatud ligament,
sügav või üldiselt tasakaalutu udar, vastuvõetamatu nisakuju hinnatakse halvaks.

Udara hindamisel kasutatakse tunnuseid:
Udara kuju
(kauss, vann, ripp)
Udara kirjeldus
(väga ilus, rahuldav, korrapärane, halb,ebakorrapärane)
Eesudara kinnitus (tihe ja tugev, keskmine, nõrk ja lahtine)
Udarapõhja kõrgus (kõrge, keskmine, madal)
Keskside
(tugev, keskmine, nõrk)
Esinisade asetus (paralleelsed, kõrgemal, sissepoole, väljapoole)
Esinisade pikkus (lühikesed, normaalsed, pikad, väga pikad)
Nisade kuju
(normaalsed, jämedad, peened, pikad, V-kujulised)
Taganisade asetus (paralleelsed, sissepoole, väljapoole, esinisadest madalamal)
Taganisade pikkus (normaalsed, lühikesed, pikad, esinisadest lühemal)
Lüpstavus
(kiire, normaalne, kaua, järellüps)
90…100 (suurepärane) lehm on järgmiste näitajatega:
 Väljaarenenud rindmikuga lehm, kes saaks süüa suuri söödakoguseid
 Vigadeta ja kompakne kehaehitus
 Turi terav, selg sirge ja selgete piirjoontega, lai eesjalgade vahe. Kumerad roided ja pikk keha, vaagnavööde või
ristluu piisava lihastikuga
 Tugev ristluu päraluust kõrgem, päraluunukid puusnukkidest madalamal
 Lai laudjas asub keskel puusa- ja päraluunukkide vahel
 Luud on kuivad ja õrnad
 Udar näärmekas, hästi kinnitunud ja tasakaalus
 Udarapõhi kannanukist ülalpool
 Keskside tugev, parema ja vasaku udarapoole vahel selge vagu
 Tagaudar kõrgelt ja laialt kinnitunud
 Eesudar proportsionaalne pikkuse suhtes ega ulatu kaugemale puusanukkidest

20. Eesti maatõugu veiste tõukarja hindamise kord








Tõukarja hindamise eesmärgiks on selgitada välja tõu paremik, omada ülevaadet majapidamiste karjaaretuse
tasemest ning võrdlusandmete alusel suunata vastava tõu aretust
Hindamise tulemusena tunnustatakse tõukari vastavasse klassi ja nimetatakse tõuraamatukarjaks
Tõukarja hinnatakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul ning seda viib läbi EK Seltsi poolt moodustatud
komisjon
Komisjoni juhib EK Seltsi tegevjuht või tõuraamatupidaja ja liikmeteks on EK Seltsi juhatuse liikmed ning võimalusel
karja asukohajärgse maakonna veterinaarkeskuse veterinaararst. Hindamine toimub tõukarja omaniku
juuresolekul. Komisjoni töös on õigus osaleda PTA esindajal
Hindamisele kuulub A-grupi nakkushaigustevaba tõukari, kus on hindamise ajal vähemalt neli eesti maatõugu
kuuluvat lehma ja vähemalt pooled neist on antud tõu suhtes puhtatõulised
Komisjoni otsuse alusel omistatakse tõukarjale tõuraamatukarja eliit-, I või II klassi nimetus, mille kinnitab EK Seltsi
juhatus
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Hindamise aluseks on EK Seltsi juhatuse poolt kinnitatud tõufarmide hindamise juhend
Kui tõukarja omanik või tema poolt volitatud isik on rikkunud jõudluskontrolli arvestuse, tõuaretuse või
veterinaaria eeskirju, tühistatakse tõukarja tunnustamise otsus
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