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Kas halb võib olla hea, või on hoopis vastupidi

    Lambakasvataja üheks suuremaks mureks on
alati  olnud  madalad  elusloomade  kokku-
ostuhinnad  ja  kogu  lambakasvatusettevõtte
majanduslik tasuvus. Viimase viie aasta jooksul
olen  näinud  pakutavat  loomade  eest  hinnaks
1,45€ eluskaalu kilo eest, kusjuures loomad olid
korralikud,  kuid  kokkuostja  mängis  vingerpussi
ja  kasvataja  jäeti  patiseisu.  Tänavusel
müügiaastal  on  kokkuostjad  pakkunud  hoopis
paremaid  hindasid.  Hinnavahemik  1,85-2,25
eurot talle eluskaalu kilo eest on üsna tavaline
ja  sagedasti  tehakse  heade  loomade  puhul
pakkumine  ikkagi  hinnatabeli  ülemise  otsa
poole.  Heade  pakkumiste  valguses  kipuvad
sageli  unnunema  olukorrad,  millega  me  pole
varasematel aastatel  rahul olnud. Olgu selleks
siis  vaidlused  loomade  kaalumise  juures,
loomade  eest  maksmise  juures  või  siis  pole
üldse lubatud hinnaga loomadele järgi tuldud.

Lambakasvataja eest ei seisa mitte keegi teine,
kui  ainult  lambakasvatajad  ise.  Selleks,  et
lambakasvataja saaks turult võimalikku parimat
hinda,  on  vaja  kasvatajal  meelekindlust,  et
mitte iga ilusa hinnamuutusega eelmine tehing
üles öelda ja uue juurde tõtata. Kogu protsessis
on vaja rahulikku meelt ja omavahelist suhtlust.
Ainult  nii  jõuame  stabiilsemate  hindade  ja
kaubandussuhete  juurde.  Eestlased  on  oma
loomu  poolest  suhteliselt  rahulikud  ja  mitte
eriti  kuumaverelised  kauplejad.  Looma  hinna
üle  kaubeldes  ei  maksa  tunda  häbi,  kui  me
teame, et loomad on seda väärt.

Küll  aga  ei  maksa  oodata  erakordselt  kõrget
hinda  kehvematest  kasvutingimustest  pärit
loomade eest,  kes  ei  näe ehk nii  esinduslikud
välja. Eks tuleb anda endle aru, kui palju need
loomad  ikkagi  tegelikult  väärt  on.  Kahjuks
kohtab  üsna  sageli  loomi,  kes  on  olnud  üsna
kehval karjamaal ja vahest veel mõne parasiidi
poolt  puretud  —  arusaadavalt  ei  paku  keegi
nende eest kõrget hinda. Loomade kokkuostjad
on öelnud, et Baltikumi parimad lambad tulevad
Eestist. Ehk siis tasub selle õle uhkust tunda, et
oleme õigel teel.

Iga  kord,  kui  tuleb  kusagil  arutelus  jutuks
koostöö  või  inimestevahelised  kokkulepped,
meenub  mulle  Ümera  lahing.  Ümera  lahingus
võideti  ülekaalus  olevat  vastast,  kuna
lahinguplaanid  lepiti  kokku  ja  sellest  peeti
kinni.  Loomulikult  olid  soodustavaid  asjaolusid
nagu vastaste luurerühma eksimused ja vastase
närvilisus, kuid siiski — lahing võideti. 

Ma  soovin  kõigile,  kes  praegu  loomi  müüvad,
väikseid ja suuri võite kauplemisel!

                                                       Vallo Seera

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu tegevjuht

                                                              Foto: K.Tender
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SAABUVAD ÜRITUSED

25.septembril algab Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolis  kursus  “Vinnutatud/
kuivatatud  ja  fermenteeritud  toodete
valmistamise  koolitus”,  mis  on  osalejale
tasuta  (PRIA meede  1.1)!  Loe  täpsemalt  ja
registreeru  siin.“ raames ja  on osalejatele
tasuta.

6.oktoobril toimub  Maaülikoolis  koolitus
“Ravimite  vastutustundlik  kasutamine  ja
farmide  bioturvalisus”,  mis  läheb  arvesse
loomade heaolu toetuse taotlemisel. Koolitus
toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline
programm  loomakasvatuse  valdkonnas"
raames ja  on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Vajalik  on  eelnev  registreerumine.  Loe
täpsemalt siit.

Foto: K.Tender

KONTORI TEGEMISI
Vallo Seera, tegevjuht

1.-2.  juulil  toimus  Toilas  Liha  fookusgrupi  koostöö  arendamise  arutelu  ja  koostöö  võimaluste
koolitus.  Arutluse  teema  oli  välja  selgitada,  et  kas  ja  kuidas  saaks  võimalik  loodav
tootjaorganisatsioon toimida ja realiseerida tootjate toodangut lühikese tarneahelaga ja tootja
huve silmas pidades. Osales Vallo Seera.

03. juulil toimus Maaeluministeeriumis (MEM) koosolek teemal “Talust taldrikule” strateegiaplaan.
Seal  tutvustati  järgmise  eelarveperioodi  planeeritavaid  tegevusi,  et  põllumajandusettevõtetest
jõuaks toit võimalikult lühikest teed pidi tarbijani ja oodati ka tagasisidet ettepanekutana. Eesti
Lamba-  ja  Kitsekasvatajate  Liit  (ELKL)  tegi  ettepaneku,  et  seoses  toiduseaduse  muutumisega
(alates  01.jaan.  2021)  ja muudatustega väiketapamajade kasutuselevõtu osas  laiendada isikute
ringi,  kellel  oleks  volitusi  teha  kohapealses  väiketapamajas  looma  tapaeelset  ülevaatust  ja
tapasaaduste ülevaatust.

Juulikuu jooksul tegutseti lambakarjades käimisega ja ühismüügi pakkumiste tegemisega. Paljud
loomad  on  vajanud  veel  veidi  aega  kasvamiseks.  ELKL  vahendusel  on  läinud  koostöös  Raka
kogumiskeskusega juulis üks koorem loomi Hollandi turule.

21.-22. juulil osalesid Ell Sellis ja Vallo Seera Mahekoostöökogu nõupidamisel, kus arutati erinevid
MEM poolt välja pakutud mahepõllumajanduslikke nõudeid järgnevaks 2021-2027 perioodiks. ELKL
üks  seisukohtadest  on,  et  mahetootmise  lauskontroll  on  ebaproportsionaalselt  suur  ning
ametkonnad  peaks  usaldama  rohkem  tootjaid.  Arutelu  all  oli  muuhulgas  veel  liblikõieliste
kasvatamise  kohustuse  suurus  põllumaade  osas,  püsirohumaade  mullaharimine,  põllupinna
mõõtmine kuplilisel alal, maisi kasvatamine võimaliku mahekultuurina jne.

Nagu tavaliselt, on olnud palju kirjavahetust ja suhtlemist PRIA, VTA ja MEM esindajatega. Palju
koosolekuid, mis jäid kevadel ära seoses viiruse levikuga riigis, tehakse praegu järgi  — kiiresti,
kirja teel ja veebivormis, ehk siis sisendeid on väga palju korraga ja erinevatest kanalitest.

Tavapäratust lisab veelgi Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) Märja majas ja ELKL kontoris
toimuv remont ja küttesüsteemi rekonstrueerimine.

ARETUSTÖÖ JUULIS
Karmen Tender, aretustöö koordinaator

Juulis  selgusid  ELKL-i  tellitud  Eesti  Põllumajandusloomade  Jõudluskontrolli  AS-i  poolt
läbiviidud  lammaste  geneetilise  hindamise  tulemused.  Viljakuse  ja  kasvukiiruse
aretusväärtused  said  Pässusse  kantud  ning  on  andmebaasist  kättesaadavad  kõigile
jõudluskontrollis osalevatele karjakasvatajatele, kes jõudsid arvutamiseks vajalikud andmed
õigeks  ajaks  esitatud.  Karjad,  kelle  loomade  kohta  puudus  piisav  info,  osalevad  uuesti
oktoobris toimuval geneetilisel hindamisel. Seejuures tuletan meelde, et andmete Pässusse
sisestamisega hätta jäämise korral küsige julgelt abi.

Abi  on minult  ka küsitud ja seda väga erinevatel  teemadel.  Sellest  tulenevalt  tuligi  idee
korraldada Pässu koolituste sari, mille raames koostan iga osa kohta juhendi ning esitlen seda
video vahendusel. Esimeses osas valin ise viis korduma kippuvat küsimust, edaspidi aga ootan
juba kasvatajate poolseid küsimusi, millest järgnevas osas kuulda soovitakse. Esimene e-kooli-
tus toimub 19. augustil ja teine juba 2. septembril. Iga osa jaoks koostatud juhendi saadan
failina  kõigile  kasvatajatele.  Seega  küsimusi  saavad  esitada  ka  need,  kes  videokoolitusel
osaleda ei soovi.

Juulis toimusid ka enamik tallede 100 päeva massi kaalumisi, millega samaaegselt jätkasin
jäärade  hindamist.  Tänan  veelkord  kõiki  külalislahkuse  ja  hindamatute  kogemuste  eest!
Augustiks on mul jäänud veel mõned tallede kaalumised, mille kõrvalt jõuan juba ülejäänud
karjadesse jäärapoisse hindama tulla.  Selleks  võib mulle  helistada/kirjutada ja aja  kokku
leppida, ülejäänutega võtan ise ühendust, kui nimekirjas teieni jõuan.

Uute kohtumisteni!

NATUKE STATISTIKAT
Olivia Till, kuukirja koostaja

Seekordne statistikanupuke on varemilmunutest pisut erinev, sisaldades PRIA andmeid lammaste ja
kitsedega toimunud “sündmustest” kolme kuu kohta — mai, juuni ja juuli.
Esmalt märgistamisest. Lambaid, kes said endale numbrid kõrva (ja sissekande PRIAsse) oli maikuus
3712,  juunis  2042 ja  juulis  3535.  Samal  ajal  nummerdati  kitsi  vastavalt  69,  63 ja  115.  Mõlema
loomaliigi puhul on kõige laisemaks numbritega märgistamise ajaks olnud juunikuu, mil ilmselgelt
tegeleti söödavarumisega.
Enim  hukkus  lambaid  maikuus,  kui  oma  õnnetu  otsa  leidis  367  looma.  Juunis  ja  juulis  hukkus
vastavalt 282 ja 180 villalooma. Kitsi  hukkus kõige rohkem juunis — 10 looma. Mais ja juulis oli
hukkunud kitsede arvud 8 ja 3.
Kõige rohkem lambaid jäi samuti kadunuks maikuus — 195 looma. Juunis ja juulis läks teadmata
suunas kaduma vastavalt 57 ja 78 looma. Kitsi seevastu kuigipalju nende kuude jooksul kaduma ei
läinud — kolme kuu kohta kokku 7 looma, neist 3 juunis ja 4 juulis.
Tapamajja jõudis maikuu jooksul 488 lammast ja 13 kitse, juunis vastavalt 711 ja 30 looma ning
juulis omakorda siis 619 lammast ja 18 kitse.
Kohapeal tapeti mais 544 lammast ja 54 kitse, juunis 550 ja 30 ning juulis 494 ja 32 looma. Võrreldes
tapamajas ja kodus tapetud lammaste ja kitsede arvu näeme jätkuvalt kodus tapmise suurt osakaalu.
Kui lambaid on nende kuude jooksul siiski tapamajadesse jõudnud rohkem, kui on olnud kodus lihaks
tegemisi, siis kitsed realiseeritakse ikkagi valdavalt kodus.
Eestist on nende kuude jooksul viidud välja ainult lambaid — juunis 5 ja juulis 1637 looma. Import on
toimunud maikuus (1 lammas, 3 kitse) ja juunis (14 lammast). Ilmselt mõjub impordile halvasti ka
erakordne aasta, mis tõuloomade ostmise oluliselt keerukamaks muudab.
Suurematesse kogumiskeskustesse liikus loomi ainult juulikuus — 1642 lammast.

Tagasi sisukorda

Foto: M.Ignatjeva

KONSULENT KIRJUTAB

SOLAARDERMATIIT EHK KATKINE PEA – SUVISE AJA JA 
SUGULOOMAVALIKU PROBLEEM
Liilia Tali, konsulent

Paljud lambakarjad on suvel hädas katkiste ja nn “kärnas” peadega. Tegu on piinava tervisehädaga,
mis häirib loomi just karjamaaperioodil. Kõrvade ja silmade ümbrus, sarvekohad, vahel ka nina on
karvavabad  ja  katki.  Lihtsamal  juhul  on  peapiirkonnas
ainut  kärnad  ja  villid,  raskemal  juhul  suured  veritsevad
haavandid.  Probleem püsib,  kuni  päike  on  intensiivne ja
putukad  aktiivsed.  Ärritajate  kadudes  — enamasti  alles
sügisel  — armistuvad  haavad  kiiresti,  aga  uuel  kevadel
algab kõik jälle otsast peale.

Katkiste peadega loomad ei  taha olla lagedal ja hoiavad
terve päeva varju,  et  pääseda haavu pidevalt  ärritavate
putukate käest. Koos haigete emadega püsivad siis  võsas
või laudas ka talled ega lähe sööma. Emal on vähem piima
ja  talled  ei  saa  ka  karjamaarohtu  piisavalt.  Tabandunud
uted on suve lõpul kõhnad ja tiinestuvad halvemini, talled
ei kosu. Seega kaasuvad nii otsesed kui kaudsed kahjud.

Põhjusi  on  otsitud  nahalestadest,  allergiatest  ja  nakkushaigustest,  aga  enamasti  on  genees  üsna
lihtne  — kombinatsioon  villavabast  peast,  päikesetundlikust  nahast  ja  ärritavatest  putukatest.
Solaardermatiiti defineeritaksegi kui naha ägedat või kroonilist põletikureaktsiooni päikesevalgusele.
Putukad aitavad kaasa, et haavad suve lõpuni püsiksid. Sügisel need küll paranevad, aga armistunud
kohtadele ei kasva enam normaalset karvastikku ja seda hullem on järgmisel kevadel, kui karvavaba
ala on mullusest suurem. Aastaid solaardermatiidi all kannatanud lammastel on “kortsu tõmbunud” st
sidekoestunud kõrvad ja armidest paakunud nägu. Vahel on karvavabad alad ja raskesti paranevad
haavad ka seljal, kuhu loom kärbseid peletama ei ulatu. Ka seal muutuvad talvel armistunud laigud
suve saabudes jälle haavadeks.

Kuna  päikese  ja  putukate  suhtes  on  meil  raske  midagi  ette  võtta,  siis  saame  alustada  oma
põhikarjavalikust  kui  peamisest  põhjusest.  Solaardermatiit  on  nimelt  tugevalt  päriliku
eelsoodumusega haigus.

Katkise peaga ute või jäära järglased võivad juba esimesest suvest alates olla samuti katkise peaga.
Ei maksa armistunud peaga looma ostes või juurdekasvuks valides ennast petta mõttega, et ega see
järgmises põlves edasi lähe — läheb küll. Sarnaseid arme võib mõnel juhul tekitada orf või jäärade
omavahelised poksimised, aga üldiselt on solaardermatiidi jäljed selgelt äratuntavad.

Katkiste peadega on rohkem hädas valgepealised lambad,
kelle nahk on vähem pigmenteerunud ja seetõttu päikese
suhtes  tundlikum.  Siiski  on  suvel  katki  ka  paljude
tumedapealiste  lammaste  pead  ja  enamasti  on
probleemid  just  “palja”  ehk  villavaba  peaga  tõugudel.
Villaga kaetud pea tagab rahulikuma karjamaasuve. 

Kuna me kõik siiski ei taha oma lammaste päid villaseks
aretada  või  ainult  villase  peaga  tõugusid  pidadagi,  siis
jääb üle valida vastupidavamaid loomi oma karja sees ja
oma tõu piires. Kaugeltki mitte kõik villavabad pead ei ole
suvel  katki,  korralik  karvastik  pea  piirkonnas  on nahale
päikese eest piisav kaitse.

Juba tallede ja  noorlammaste puhul  on  näha,  kellel  on
silmade ja suu ümbrus paljam ja roosam või pea õhema
karvkattega.  Vahel  on  kuklal  ainult  õhuke  ude,  millest
nahk läbi kumab või sarvekohtade ümbrus sünnist saadik
paljam  — sellistel loomadel ongi suurem tõenäosus suvel
hätta jääda. Muidugi  tuleb tõsiselt otsa vaadata tallede
emadele-isadele ja lugeda, mis karjaraamat kirjutab. Kui

mitu suve järjest on kirjas — pea katki — siis ei tasu kauem piinata looma ennast ega jätta karja tema
järglasi,  kellel  kukal  paljavõitu.  Eriti  peavad  loomi  valima  need,  kelle  karjamaad  on  märgade
putukarohkete alade naabruses metsaga piiratud aladel, kus õhk ei liigu. Seal püsib loomade nahk
niiskem ja on väga palju abivalmis putukaid. Tuulele avatud kõrgematel aladel, rannakarjamaadel ja
lagedatel laidudel on probleeme solaardermatiidiga vähe.

Importloomade hulgas võb olla suurema solaardermatiidi soodumusega loomi juhul, kui nad tulevad
laudaspeetavatest karjadest. Sel juhul probleem kodus ei ilmne ja sellega ka aretuses ei tegeleta.
Eestimaised lambad on suvel siiski karjamaal ja peavad olema valitud meie tingimusi arvestades.

Kitsedel on pea enamasti korralikult karvadega kaetud ja suviseid nahamuresid vähem. Küll aga on
vahel probleeme villakitsedel, kellel karva asemel pea piirkonnas peenem villaude.

On ka võimalus, et nahareaktsiooni põhjustavad karjamaal leiduvad taimed, mida loom sööb või mille
sees liigub. Taimedes leiduvad valgustundlikud ained põhjustavad looma organismi jõudes päikese
toimel nahareaktsiooni. Sellisel juhul on tegu fotosensitiivsusega. Konkreetseid taimi välja tuua ei
saa, küll aga on erinevatel andmetel ohtlikumad kiirekasvulised ädalakarjamaad või kergelt mürgised
taimed.  Tegu  on  lammaste  puhul
väheuuritud  teemaga,  aga  iga
lambakasvataja saab ise jälgida ja
märkmeid teha erinevates koplites
ilmnenud  terviserikete  kohta  ja
uurida seal kasvavaid taimi.

Nagu  ülaltoodust  nähtub,  ei  saa
solaardermatiiti  välja  ravida,
võimalik on ainult õigete valikutega
ära hoida. Kui lambal siiski juba pea
katki,  peab  looma  aitama  tema
haigusnähtusid  leevendades.  Väga
tõsiste  nahahaavadega  loomad
tuleb  lauta  tuua,  et  vigastused
saaksid  paranema  hakata.  Oma
arsti käest võiks küsida antibiootikumi sisaldavat spreid, millega haavu töödelda. Edukalt kasutatakse
ka tõrvasalve, mis tekitavad kaitsva kihi haavale. Suve teisel poolel peab olema tähelepanelik, et
kärbsed haavu täis ei muneks. Vakladega haavu peab uhtuma voolava veega, villa ümbert ära pügama
ja süstima lambale ussirohtu, mis mõjuks ka lülijalgsete vastsetele.

Kogu selle suure töö vältimiseks ja loomade kannatuste vähendamiseks peame eelkõige panustama
vastupidavate põhikarjaloomade valikusse.

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

Artiklite valmimist toetab:  

Tagasi sisukorda

MEEDIAKAJASTUSI 
Seitse ja pool eurot looma eest pole taotlemisvaeva väärt      Maaleht, 9.07

Lambaliha turu eripärad   —   talled müüme Hollandisse, liha ostame Uus-Meremaalt  Maaleht, 16.07

Doktorikraadiga taluperenaine lõpetas ülikooliga töölepingu ja sai täiskohaga muhulaseks   Delfi,22.07

RAHVAKALENDER: Olevipäev toob tähed taeva     Delfi, 22.07
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Aadress:
Aretuse 2, Märja alevik,

Tartu linn, 61406, TARTUMAA
www.lammas.ee

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

Kärnased kõrvad võivad viidata dermatiidile. 
Foto: M.Ignatjeva

Enamasti on dermatiidiga probleeme villavaba
peaga tõugu lammastel.         Foto: L.Tali

Dermatiiti ei saa välja ravida, looma kannatusi saab vaid leevendada.  
    Foto: M.Ignatjeva

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=14704&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://www.olustvere.edu.ee/et/content/pria-meetme-11-koolitus-vinnutatudkuivatatud-ja-fermenteeritud-toodete-valmistamise-koolitus
https://maaleht.delfi.ee/maamajandus/seitse-ja-pool-eurot-looma-eest-pole-taotlemisvaeva-vaart?id=90369467
https://lood.delfi.ee/eestinaine/ajakirjalood/doktorikraadiga-taluperenaine-lopetas-ulikooliga-toolepingu-ja-sai-taiskohaga-muhulaseks?id=90510093
https://maaleht.delfi.ee/maamajandus/lambaliha-turu-eriparad-talled-muume-hollandisse-liha-ostame-uus-meremaalt?id=90384067
https://lood.delfi.ee/maakodu/kodu/rahvakalender-olevipaev-toob-tahed-taeva?id=90449879
http://www.lammas.ee/
https://www.pikk.ee/nouandeteenistus/
https://www.facebook.com/lambajakitseliit/
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