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Õhus  on  kevade  lõhna  ja  paastukuu  toob
kaasa  endaga  uued  kevadised  lootused.  On
öeldud, et kui lõoke märtsikuu alguses ilmub,
siis tuleb soe kevad ja suvi.

Peab lootma ja uskuma, et antakse head ilma,
palju saaki, vähe haigusi ja röövikuid jne. Võib
ju loota head ja paremat, aga ise peame ikka
mehe eest väljas olema. Praegu on viimane aeg
läbi mõelda oma kevadised ja suvised tegemised
ning veel  teha väikseid täiendusi  ja parandusi
oma plaanides. Ei ole veel hilja läbida koolitusi
ja kursusi selleks, et saada parimad tulemused
oma ettevõtmistes.

Käesoleva  aasta  alguses  korraldasime
koolituspäeva  rohumaaviljeluse  teemadel.
Koolitusele  olid  oodatud  kõik  lamba-  ja
kitsekasvatajad.  Koolituspäev  oli  huvitav  ja
sisutihe.  Paljudele  küsimustele  andis  vastuse
teiste hulgas Are Selge. Are agronoomiaalaseid
loenguid  on  olnud  alati  kasulik  ja  nauditav
kuulata ja sealt uusi teadmisi ammutada.

16.-18.  aprillil  on  Tartus  Maamess.  Tänavusel
Maamessil korraldab ELKL taas parima tõulooma
valimise  konkurssi.  Lähemalt  saab  konkursi
läbiviimise  kohta  lugeda  ELKL  kodulehel  t  .  
Maamessil  toimub  veel  lamba-  ja
kitsekasvatustoodete  tutvustamine  ja  näitus.
Palun  kõigil,  kes  soovivad  tulla  messile  oma
tooteid  tutvustama,  võtta  ühendust  ja  anda
oma  soovist  teada  hiljemalt  20.03.2020  ELKL
kontori aadressil kontor@lammas.ee.

Vallo Seera

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu tegevjuht
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➔ SAABUVAD ÜRITUSED  
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➔ KONSULENT KIRJUTAB  

SAABUVAD ÜRITUSED

Toimetajalt: seoses kehtestatud eriolukorraga
koroonaviiruse  COVID-19  tõttu  on  üritused
tühistatud  või  edasi  lükatud.  Praegu
teadaoleva info järgi toimub “Maamess 2020”
10.-12.septembril.

Kevad on sündimise, avastamise ja mõnulemise aeg — vähemalt mõne jaoks.        Foto: O.Till

KONTORI TEGEMISED
Vallo Seera, tegevjuht

Möödunud kuul  oli  Eesti  Lamba-  ja  Kitsekasvatajate  Liidu  (ELKL)  kontoris  palju  tegemist  eesti
valgepealise lambatõu aretusprogrammi ja taastamisprogrammiga.
Jätkuvalt  on  juhatus  ja  tegevjuht  pidanud  osalema  mitmetel  2021-2027  ühtse
põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakavade koosolekutel. 
Samuti  peeti  veebruaris  läbirääkimisi  ja  kohtumisi  lammaste  kokkuostjatega,  et  paremini
korraldada oma lihaloomade müüki.
Veebruaris toimus juhatuse koosolek, kus tehti kokkuvõtteid 2019. aasta kohta ja koostati ELKL
2020.  aasta  eelarvet.  Koosolekul  tegeleti  ka  käesoleva  aasta  Maamessil,  Eesti  põllumajanduse
aastanäitusel (EPA messil) ja Paunvere suurel väljanäitusel osalemist puudutavate küsimustega.

Tagasi sisukorda

ARETUSTÖÖ VEEBRUARIS
Karmen Tender, aretustöö koordinaator

Suurem osa veebruarist möödus taas lambakasvatajaid külastades, et kõigi jõudluskontrollikarjade
andmed  ikka  korda  saaks  ja  aretustöö  toimiks.  Samuti  sai  hinnatud  tõujäärasid  ning  loomade
ostu/müüki korraldatud. Mitmed kasvatajad küsivad juba nõu ja otsivad karjatäienduseks uut jäära,
järgmine hooaeg jõuab ju alati maru ootamatult kohale. Kuna sellega seoses on ka loomi aktiivsemalt
läbi Pässu müüki pandud, soovitan meie kodulehel aretusloomade müügikuulutustel silma peal hoida.

Veel oli tegemist eesti valgepealise (EV) aretusprogrammi parandusosa koostamisega ja aretajatele
idee tutvustamisega. Toimus ka EV aretuse ümarlaud, kus panime kirja viimased ideed, kuidas tagada
piisava  arvu  suguloomade  olemasolu  säilitades  EV-le  iseloomulikud  tunnused.  Tekselist  huvitunud
kasvatajatele  sai  ka  tekseli  aretusprogrammi  lähemalt  tutvustatud  ning  viimased  loomad  sinna
tõstetud. Sellest tulenevalt on nüüdsest suletud EV aretusprogrammi tekseli osa.

Peagi toimuva Maamessi raames otsustasime korraldada EV, eesti tumedapealise (ET), texeli, dorperi
ja lleynni parimate noorjäärade, põhikarja jäärade ja nooruttede konkursi. Osalemistingimustest saab
lähemalt lugeda meie kodulehelt lammas.ee.

Kõike ilusat ning uute kohtumisteni!

NATUKE STATISTIKAT 
Olivia Till, kuukirja koostaja

Jaanuarikuu  on  lamba-  ja  kitsekasvatajale  rahulikum  aeg  — nii  vähemalt  tundub,  kui  vaadata
Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) käest saadud numbreid. Võrreldes mõne
varasema kuuga on lammaste ja kitsedega toimunud palju vähem nn “sündmusi”. 
Käesoleva aasta jaanuaris märgistati 923 lammast ja 72 kitse, mida võib pidada päris loomulikuks,
sest  valdav  osa  poegimistest  leiab  aset  aasta  esimeses  pooles  — ja  need  loomad  ju  ammugi
nummerdatud. 
Tapamajades tapeti jaanuaris 739 lammast ning 36 kitse. Kodus (ehk siis kohapeal) tapeti vastavalt
781 ja 76 looma. Need numbrid näitavad taaskord veenvalt, et kodus omaks tarbeks tapmine on
lamba- ja kitsekasvatajate jaoks väga oluline.
Paraku hukkub loomi ka rahulikumal laudaperioodil  — hukkumise läbi leidis jaanuaris oma otsa 123
lammast ja 10 kitse. Haigused ja õnnetused võivad tabada igal ajal, mistõttu on siililegi selge, et
hukkumisi tuleb ikka ette. Raskem on selgitada loomade kadumist sellisel perioodil — aasta esimese
kuuga jäi kadunuks 198 lammast ning 9 kitse! 
Vähemalt võime päris kindlad olla, et jaanuaris ei toodud Eestisse sisse (ega viidud ka välja) mitte
ühtegi  uut  kitse-  ega  lambahaigust.  Sest  eksport  ja  import  oli  null.  Samuti  ei  liikunud
väikemäletsejaid aasta esimesel kuul suurematesse kogumiskeskustesse — vahest oli sealgi vaiksem
periood.

Vaadates hetkeseisu Euroopa lambalihaturul, näeme, et hinnad tõusevad tasapisi. Möödunud nädalal
oli rümba hind ca 5,79 €/kg, mis on üle 11% kõrgem möödunud aastal samal ajal olnust. 
Brexiti järgselt on graafikul Suurbritannia ja Euroopa Liidu kõverad lahku löödud  — nagu näha, on
britid  mõnel  ajahetkel  oma  lammaste  eest  saanud  tunduvalt  paremat  hinda  kui  “keskmine”
eurooplane. Kuid neil on olnud ka sügavamaid mõõnaperioode… Eks näis.

Tagasi sisukorda

KONSULENT KIRJUTAB

Tallede haigused sünnist kuni võõrutamiseni

Ann Mari Anupõld, konsulent

Nagu kõigil elusolenditel, esineb ka lamba- ja kitsetalledel haigestumisi. Suur osa nendest haigustest
on välditavad, kui teame, kuidas neid ennetada. Ja nii mõndedki haiguspuhangud saab ära hoida, kui
oskame probleemi varakult märgata. Artiklis käsitletavad tõved kehtivad nii lamba- kui kitsetallede
kohta, lambaspetsiifilised probleemid on ainult  watery mouth ja kaasasündinud probleemid (päraku
puudumine, entroopium) — aga nendest juba allpool.

Terve talle füsioloogilised näitajad

Ka ilma loomaarsti hariduseta on teil võimalik paari lihtsa näitaja abil aru saada, kas teie tall on
terve või vaevab teda mõni probleem. Talle normaalsed füsioloogilised näitajad:

• kehatemperatuur 38.5-40.0°C Kraadiklaas on KOHUSTUSLIK varustuse osa!

• hingamine 38-68 hingetõmmet minutis;

• terve tall  on erk ning liikumishimuline,  selg  on sirge (haiged talled hoiavad ennast  sageli
tugevalt  küürus),  kõht  on  katsudes  täidlane  ja  pehme,  tagumik  ei  ole  määrdunud  ning
silma/suu limaskestad on tumeroosad.

Esmaabi varustus poegimisajaks/tallede abistamiseks

Selleks,  et  esmajoones  tallesid  iseseisvalt  aidata,
võiks kodus olla varutud:

• kraadiklaas;

• seleeni süstelahus;

• jood (nabaväädi deso);

• sond;

• (lutipudel);

• glükoosilahus süstimiseks;

• soojenduskast/soojenduslamp/süsteem,
kuidas talle kehatemperatuur taastada.

Vahetult sünnitusest tingitud või sündimisjärgsed probleemid

Kui talled sünnivad tagapikki asetuses (ehk siis tagumised jalad ees), siis on oht, et nad hingavad
endale sisse lootevedeliku enne, kui nad ema seest välja saavad. Vahetult pärast sündimist võib neil
esineda hingamisraskusi ja loidust, nad ei pruugi piisavalt kiiresti õiget kogust ternespiima tarbida
(mis omakorda pärsib nende immuunsüsteemi) ning paari päeva möödudes võib sellest kujuneda välja
kopsupõletik.  Kui  tall  on  silmnähtavalt  loid,  hingeldab,  pressib  tugevalt  kõhuga,  et  hingata,  või
kuulda on räginaid, siis vajab selline tall antibiootilist ravi.

Kui sünnitus venib pikale või talle pea on vales asendis olemisest tugevalt turses, siis võib samuti
juhtuda, et tallel on esialgu tugevad hingamisprobleemid ning ta ei pruugi piisavat kogust ternespiima
tarbida. Hapnikuvaegusest võivad osad talled esialgu “totud” olla ja üldse mitte teed udara juurde
leida või aru saada, kuidas iseseisev joomine toimib. Selliseid tallesid on mõistlik sondiga sööta ja
korduvalt jälgimise all udara juurde juhatada kuni turse on taandunud, tall suudab ise pead hoida
ning omapead ema all imemas käia.

1.-3. päev

Alajahtumine  ja  nälg  on  peamised  surmapõhjused  vastsündinutel  ja  kuni  paari  päeva  vanustel
talledel. Mida külmem ja märjem on tallede keskkond, seda kiiremini võivad nad alajahtuda. Kuid ka
kuivas laudas võib seda juhtuda. Talled alajahtuvad, kuna nad ei saa piisavalt piima kätte. See jällegi
võib olla põhjustatud nii pikale veninud poegimisest ja sellest tulenevalt nõrgast ja kurnatud tallest
kui ka utepoolsetest probleemidest. Utel võib olla vähe piima, ta ei lase talle ligi või tal on liiga palju
tallesid ning kõigile ei jagu piima.

Talledel võib olla mõõdukas alajahtumine (kehatemperatuur 37-39 kraadi)  — tall on veel suuteline
jalul püsima ja iseseisvalt imema. Keskmine alajahtumine — tall (kehatemperatuur alla 37 kraadi) on
loid, küürus seljaga, tasakaaluhäiretega ning ei ole suuteline enam iseseisvalt udarast piima kätte
saama.

Tallede  ülessoojendamisel  ja  söötmisel  peab jälgima  kindlat  järjekorda.  Tallel,  kes  on  kõik  oma
energiavarud ära kasutanud, peab ülessoojendamise eelselt veresuhkru taset tõstma (kas siis sondiga
söötmise või glukoosi süsti abil). Vastasel juhul sureb ta ülessoojendamise käigus, kuna ainevahetus
kiireneb, aga energiavarud on otsas ja aju jääb ilma glükoosita.

Sondiga  söötmisel  andke  tallele
korraga  50  ml/kilo  kohta  piima  või
ternest.  Glükoosi  süstimisel
kõhuõõnde  on  õige  kogus  10  ml/kilo
20%  süstelahust.  Talledele  ei  ole
mõtet anda suukaudselt glükoosi, kuna
nad ei omasta seda. Kui teil puuduvad
eelnevad  kogemused  sondiga
söötmisel  või  glükoosi  süstimisel,  siis
paluge loomaarstil või mõnel tuttaval
lambakasvatajal endale need tehnikad
ette näidata.

Watery mouth ehk kolibakterist tingitud äge põletik on enamasti 1-3 päevaste lambatallede probleem
— kitsepidajad selle haiguse pärast muretsema ei pea. Talled on loiud, isutud, alajahtuvad ja suu
nurkadest võib tilkuda ila. Järgneb kiire surm. Kolibakteri vohamist põhjustab kehv hügieen ja suur
asustustihedus (aluspanu on märg, poegimisboksid ei saa piisavat deso, bakterite hulk suureneb iga
poegimisnädalaga).  Talled,  kes  ei  saanud
piisavalt  ternespiima,  on  kõige  enam
ohustatud.  Kolibakterioosi  haigestunud  talled
vajavad  kiiret  ja  tugevat  sekkumist,  kuid
tihtipeale  nad  ravile  ei  allu.  Vajalik  on
antibiootiline  ravi,  tallede  sundsöötmine  ja
soojendamine.

Tallede  düsenteeria  on  klostriidide  poolt
põhjustatud  tallede  surmav  haigus.  Enamasti
tabab äkksurm suuri ja hea isuga üksiktallesid.
Lahkamisel  on  näha,  et  soolestik  on  kohati
tugevalt  turses  ning  tumepunane.  Kõhuõõnes
võib  olla  verist  vedeliku.  Neerud  ja  maks  on
pehmed,  kohati  lausa  vedelad  isegi  siis,  kui
talle  surmast  on möödas  alles  mõni  tund.  Ka
see  haigus,  nagu  enamus  teisedki,  on  seotud
hügieeni  probleemidega.  Ravida neid  loomi  ei  ole  võimalik.  Ennetavalt  aitab  uttede iga  aastane
vaktsineerimine.

Teetanus  on  samamoodi  nagu  klostridioos  üks  nendest
haigustest, mida saab talledel vältida, kui uttesid õigeaegselt
enne  poegimisperioodi  vaktsineerida.  Teetanuse  põhjustab
bakter Clostridium tetani. Haigestunud talled jäävad kangeks
(sageli kirjeldatakse “saepuki” moodi asendit). Tall on lõpuks
külili  maas,  pea  on  kuklas  ja  jalad  pulksirged.  Haigestunud
talled  tuleks  humaanselt  eutaneerida.  Teetanust  ei  ole
võimalik ravida. 

Valgelihastõbi  ehk  seleeni  puudus  väljendub  talledel  kahes
vormis. Esineb kaasasündinud seleenipuudus. See tähendab, et
uttedel  ei  ole  tiinuse  ajal  piisavas  koguses  seleeni  olnud
kättesaadav. Seleenipuuduses talled sünnivad nõrkadena. Nad
ei  jaksa  korralikult  seista  ning  jalgade  asend  on  sageli
lihasnõrkuse  tagajärjel  moondunud.  Osadel  talledel  on  ka
imemisega raskusi. Hilisem seleenipuudus kujuneb välja nädala
vanustel  ja  vanematel  talledel.  Ka  siin  on  põhjuseks  uted,
kellel  ei  ole  ees  sobilikku  seleeniga  rikastatud  mineraali.
Talled muutuvad samamoodi jõuetuks. Lihaste närbumise tõttu
tallede jalad ei kanna neid õieti ning vajuvad alt ära. Raviks
on  haigestunud  talledele  (ja  ka  nende  emadele)  seleeni
süstimine. Jälgige täpselt süstelahusel toodud juhiseid, kuna

seleen võib põhjustada ka mürgitust, kui seda ülearu manustada. Karjatervise tagamiseks kontrollige
üle  teie  mineraalis  ja  söödas  sisalduva  seleeni  kogus.  Vajadusel  võtke  kasutusele  suurema
seleenisisaldusega mineraal. Puistemineraali tarbivad loomad oluliselt paremini kui lakumineraali.

Kaasasündinud  väärarengutest  võiks  lambakasvataja  osata  ära  tunda  entroopiumi  (sissepoole
keerdunud silmalaug),  päraku puudumise ja  nabasonga.  Kitsetalledel  võib nendest  väärarengutest
väga harva esineda vaid nabasonga.

Entroopiumi puhul on talle üks või mõlemad silmalaud sissepoole keerdus. Silma sarvkesta hõõruvad
karvakesed  põhjustavad  tugeva  ärrituse.  Tegemist  on  väga  valuliku  ning  talledele  ebameeldiva
olukorraga. Talled hoiavad tabandunud silmi sageli kinni või kissitavad. Silmadest eritub nõre ning
need võivad tugevalt punetada. Kergematel puhkudel piisab sellest, kui te keerate silmalau õigesse
asendisse. Võimalik,  et  peate seda paar korda kordama. Raskematel  juhtudel  on vaja loomaarsti
sekkumist kas siis kirurgiliselt või silma aluste süstide näol. 

Päraku puudumine võib teinekord jääda mitu päeva märkamata. Paari päeva vanuselt hakkab talle
kõht siis tugevalt punni minema ning ta enesetunne halveneb märgatavalt. Osadel juhtudel piisab
sellest, et päraku eeldataval asukohal (pundub väljapoole) teha ristikujuline sisselõige selleks, et
loom saaks roojama hakata. Juhul kui lisaks pärakule puudub ka osa jämesoole lõpust, ei ole võimalik
talle aidata. 

Nabasong võib olla kaasasündinud või traumast tingitud ava kõhuseinas, mida võib väga harva esineda
ka kitsetalledel. See ava võib olla piisavalt suur, et soolestik sealt läbi mahuks. Nabasongad tahavad
kirurgilist sekkumist ning selleks peab pöörduma loomaarsti poole. 

1.-2. Elunädal 

Kõhulahtisust  võivad  põhjustada  nii  viirused  kui  ka  bakterid.  Viirustest  mängivad  rolli  rota-  ja
koroonaviirus. Bakteritest juba eelnevalt mainitud E.coli. Kõhulahtisused on samuti nagu paljud muud
haigused põhjustatud saastunud keskkonnast ja/või puudulikust ternespiimast. Mida kauem kestab
poegimisperiood, seda rohkem haigusjuhtumeid esineb, kuna haigustekitajate foon keskkonnas on
aina  suurem.  Oluline  on  keskkonna  deso,  kuiv  ja  sügav  aluspanu  ning  üksikloomal  kõhulahtisuse
põhjuse  määramine.  Kas  tegu  on  bakterite/viiruste  või  hoopis  koktsiidide  poolt  põhjustatud
kõhulahtisusega? Vastavalt sellele saab siis ka tallele õige ravi määrata.

Alates 3. elunädalast

Ägedad  kõhulahtisused  pärast  2.  elunädalat  on  enamasti  tingitud  koktsiididest  ehk  ainuraksetest
parasiitidest.  Oluline  on  meeles  pidada,  et  tegemist  on  zoonoosiga  (!),  mis  võib  ka  inimestele
nakatuda. Talledel tekib äkiliselt äge kõhulahtisus. Roe on kollakas-roheline, vesine või verine. Mida
hilisem  hetk  poegimisperioodis,  seda  suurem  on  tõenäosus,  et  talled  probleemsetes  karjades
nakatuvad. Koktsiidid on pidevalt täiskasvanud loomadel olemas ning ei tee neile midagi. Kui talled
aga  hakkavad  neid  paljundama  ja  suurtes  hulkades  ootsüste  väljutama,  siis  võib  juhtuda  äge
haiguspuhang.  Raviks  sobib  koktsidioosile  toltrasuriili  baasil  ravim.  Osad  raskemalt  haiged  talled
võivad vajada ka toetavat ravi ning lisasöötmist.

Kuigi  naba  kaudu  tungivad  bakterid  sisse  esimese  paari  elupäeva  jooksul,  siis  nabaväädipõletik
väljendub  enamasti  alles  paarinädalastel  talledel.  Naba  piirkond  on  paistes  ja  märg,  sageli  on
bakterid juba edasi liikunud liigestesse, maksa või on hõivanud kogu organismi (septitseemia). Talled
võivad olla loiud ja isutud. Esineb lonkeid ning enamasti on mitu liigest korraga paistes ja valulikud.
Kohati võib esineda ka närvinähte või halvatusi. Kõige enam haigestuvad talled, kes ei ole saanud
piisavalt ternest ning on märjas ning ebahügieenilises keskkonnas. Ennetavalt on lisaks keskkonna
parendamisele võimalik teha talledele sündides nabaväädi deso. Kõige sobilikum on nabaväät 10%ise
joodi sisse kasta. Nabaväädi põletikku haigestunud talled vajavad antibiootilist ravi.

Orf ehk pustulaarne dermatiit on viirusest tingitud
nahapõletik, mis väljendub talledel just sageli 2.-3.
elunädalal.  Tallede  huultele  ilmuvad  punnid  ja
kärnad.  Halvimatel  juhtudel  lähevad  huuled
tugevalt  turse  ja  tall  ei  suuda  enam  korralikult
imeda. Haavandid võivad ilmuda ka uttede nisadele,
sõrapiirdele ning ka tupele. Orfi puhul on tegemist
zoonoosiga  nii  et  haigestunud  loomi  käsitledes
kandke kindlasti kindaid. Kergematel juhtudel ei ole
vajalik ega võimalik orfi viirusega nakatunud tallesid
ravida.  Võimalusel  võiks  nad  teistest  eraldada.
Juhul  kui  huuled on tugevalt  turses  ning tallel  on
joomisega raskusi, siis on ilmselt protsessis ka juba
bakterid  kaasatud.  Sellisel  juhul  vajavad  talled
antibiootilist  ravi  ja  kindlasti  ka  valuvaigistit.
Jälgima peab, et nad korralikult süüa saaksid.

Kokkuvõtvalt  võib  öelda,  et  tallesid  vaevavad haigused  on küll  mitmekülgsed,  kuid  90% neist  on
ennetatavad, kui me jälgime kolme lihtsat põhitõde:

1. hügieen.  Poegimisajal  peab laut  olema kuiv,  piisava värske  allapanuga.  Vajadusel  kasutage
kuivdeso  vahendeid.  Olge  seda  valvsamad,  mida  kauem  poegimisperiood  kestab  ja  mida
rohkem loomi laudas on;

2. kvaliteetne sööt piisavas koguses (nii uttedele kui talledele), kaasa arvatud sobivad mineraalid;

3. järelvalve, märkmed  — olge valmis investeerima oma aega ja pange kõik probleemid kirja.
Kasutage  kirja  pandud  infot  (udarapõletikud,  kehvad  iseloomud  uttedel,  kehva
kehakonditsiooniga vanad loomad jne.) selleks, et sügisel loomi prakeerida. Uskuge, järgmine
poegimishooaeg tuleb selle võrra lihtsam.

Rubriigis KONSULENT KIRJUTAB avaldame lamba- ja kitsekasvatuskonsulentide poolt
loodud originaalartikleid.

Artiklite valmimist toetab:  

Tagasi sisukorda

MEEDIAKAJASTUSI 
Kas kana haudus tõepoolest välja kitsetalle? Delfi, 1.veeb.

Li  nnaosavanem: Pirita jõeoru niite võiksid hooldada kariloomad  ERR, 8.veeb.

Tallinna loomaaia kitsed käisid massaažis Delfi, 3.veeb.

Piinav põud jätab afgaani karjased elatusvahenditeta vaesusesse Postimees, 10.veeb.
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Aretuse 2, Märja alevik,
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Kuukirja antakse välja MAK 2014-2020 teadmussiirde ja teavituse toetuse meetme rahastusel. Eesti
Lamba-  ja  Kitsekasvatajate  kuukiri  saadetakse  kõigile  liidu  meililistiga  liitunud  liikmetele.  Kõik
kuukirjaga seotud ettepanekud ja kommentaarid on oodatud aadressile oliviatill@gmail.com

Rõõmu talu õnnelik perenaine koos pärjatud dorperi
tõugu jääraga 2018.a. maamessil.    Foto: maavillane

Poegimisaja ja tallede esmaabivarustus. 
  Foto: A.Anupõld

Joonis, mis on abiks alajahtunud tallelega toimetamisel.            Autor: A.Anupõld

Tallede soojendamisvõimalused peaksid olema varakult läbimõeldud. 
Foto: A.Anupõld

Vedelad neerud.         Foto: A.Anupõld

Teetanuse puhul on talledel sageli jalad 
kanged ja pulksirged, pea kuklasse 
asetatud. Foto: A.Anupõld

Tugevalt turses huultega tall - raskem orfi vorm. 
Sellisele tallele peab tagama nii antibiootilise ravi kui 
valuvaigisti. Foto: A.Anupõld

Möödunud aasta karjalaskepäev Hallimäe talus. Foto: O.Till
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