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Kui midagi väga tahta, siis saab see tõeks

Pikka aega on olnud jututeemaks toiduseaduse
muudatused,  et  saaks  toimima  uus
väiketapamajade  määrus.  Seadusemuudatuste
kallal  on  palju  pusitud  ja  tänaseks  ollakse
asjaga niikaugel, et asi peaks hakkama toimima
2021. aasta esimesest jaanuarist. Praegu käivad
veel kohtumised Maaeluministeeriumi (MEM) ja
Veterinaar-  ja  Toiduameti  (VTA)  esindajatega,
et   kuidas  ikkagi  on  täpselt  võimalik  seda
määrust  rakendada  ja  mismoodi  hakkaks  kõik
välja nägema igapäevases elus.

Aprillis  pöördusime  Eesti  Põllumajandus-
Kaubanduskoja  poole,  et  saada  abi  määruse
kiireks jõustumiseks, ning tõime eraldi välja, et
määruse  rakendumisel  peab  see  olema  ka
tegelikult teostatav.

Olen  veendunud,  et  on  veel  mitmedki
kitsaskohad,  millega  pole  loomakasvatajad  ja
tulevased  väiketapamajade  omanikud  rahul.
Selleks, et jõuda rahuldava tulemuseni, on vaja
teha veel palju tööd ja pidada tuliseid vaidlusi.
Üleöö ei teki siin maailmas mitte midagi. Olen
täiesti  veendunud,  et  jõuame  oma  töö
tulemusena olukorrani, kus väiketapamajad on
meie  loomakasvatusettevõtete  juures  täiesti
tavalised ja toimivad üksused.

                                                       Vallo Seera

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu tegevjuht

                                                  Foto: K.Tender
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SAABUVAD ÜRITUSED

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

Augustis oli kontoris üsna vaikne, enamik hetki kulus müügitallede vaatamiseks ja loomade ostjaga
suhtlemiseks. Väga tihe oli suhtlus ja asjaajamine väljastpoolt Eestit pärit loomadega kauplejaga,
kes on avaldanud soovi osta meilt tõuloomi. Aretusspetsialist on hinnanud hulga sugujäärasid ja ka
osalenud loomade kaalumisel.

On toimunud üks veebipõhine Pässu koolitus, milles osalemine polnud kahjuks liiga aktiivne, Pässu
koolitused jätkuvad seni, kuni on kasvatajatel selle kohta küsimusi.

ARETUSTÖÖ AUGUSTIS
Karmen Tender, aretustöö koordinaator

August möödus aretusspetsialisti jaoks taas suures osas ringi sõites, tallesid kaaludes ja karju
üle  vaadates.  Jõudsin  juba  rohkem ka  jäärasid  hindama  ning  algavaks  paaritusperioodiks
valikuid tegema. Soovitan küsida nõu kõigil loomakasvatajatel, kellel pole veel selge, kuhu
oma karjaga areneda soovitakse. ELKL-i aretusspetsialisti poolt läbiviidav jäärade hindamine
tagab  selle,  et  loom  ja  tema  järglased  saavad  sobivusel  tõuraamatu  numbri  ning  on
suguloomana müümisel hinnas. Tõujäära hindamine on kasvataja jaoks tasuta, seega tasub
kindlasti lasta paarituseks või suguloomana müümiseks valitud isased loomad üle vaadata ja
katsuda.

Jäärade hindamisega samaaegselt  jätkub tööd ka arvutis.  On alanud eesti  valgepealise ja
eesti  tumedapealise  lambatõu  taastamisprogrammidega  tegelemine  ja  uute  tõugude
aretusprogrammide  väljatöötamine.  Jätkub  ka  info  uuendamine  liidu  kodulehel  ja  Pässu
andmete ülevaatamine, et valmistuda juba oktoobris toimuvaks geneetiliseks hindamiseks.

Augustis  sai  alguse  ka  Pässu  koolituste  sari,  mille  järgnevate  osade  läbiviimiseks  ootan
aretajate küsimusi, mis võivad tõesti seinast seina olla, kas väga konkreetsed ja spetsiifilised
või  hoopis  üldisemad.  Samuti  on  teretulnud  soovitused  Pässu  kasutajasõbralikumaks
muutmiseks ja arenduseks. Näiteks augustis lisandus kasvataja küsimusest tulenevalt Pässusse
võimalus PRIA numbreid sarnaselt  kaalumistele masstegevusena lisada. Sellest  ja andmete
PRIA-sse ekspordist on plaanis oktoobris ka põhjalikum koolitus läbi viia.

NATUKE STATISTIKAT
Olivia Till, kuukirja koostaja

Augustikuus toimus PRIA andmetel Eestis lammaste ja kitsedega üht kui teist.
Kõigepealt siis info, et uusi lambaid jõudis registrisse koguni 4377 ja kitsesid 67.
Hukkus 205 looma, kellest 16 olid kitsed ja ülejäänud lambad (189). Sootuks kadunuks jäi 43 looma —
2 kitse ja 41 lammast.
Tapamajja jõudis 758 lammast ning 25 kitse ning kodus tõurastati vastavalt 436 ja 33 looma. 
Teistesse riikidesse viidi augustis Eestist 1703 lammast. Ja suurematesse kogumiskeskustesse liikus
möödunud kuul 1710 lammast. Kitsed olid paiksed ja ei liikunud kodustelt karjamaadelt kaugemale.

Tagasi sisukorda

KONSULENT KIRJUTAB

…järg juunikuu infokirjas ilmunud konsulendiartiklile

AIASÜSTEEMID LAMMASTE KÄSITLEMISEKS

Ameerika Lambatööstuse Assotsiatsiooni kogumikust “Lambapidamise käsiraamat” refereerinud
ja tõlkinud Katrin Tähepõld (lambakasvatuse konsulent)

Pea kõik  hästi  töötavad  kogumissüsteemid koosnevad kindlatest  osadest,  mis  moodustavad  kokku
täissüsteemi. Nii nagu nt veesüsteem teie kodus, liiguvad või voolavad lambadki läbi süsteemi kuni
vabastamiseni. Selle aja jooksul on võimalik neid töödelda, sortida, eraldada. Kõigepealt liiguvad
loomad kogumisaedikusse.  Sealt  edasi  liigutatakse neid surumisaedikusse,  millest  on neid  lihtsam
edasi suunata koridori, sõravanni, sortimisse jne,  mille jooksul neid kaalutakse, ravitakse, tehakse
ultraheli, vaktsineeritakse vms. Aiasüsteemide ülespanekul peaks igati pingutama, et loomad liiguksid
oma vaba tahte alusel ning nende sundimine, togimine, lükkamine, ajamine oleks minimaalne.

Kogumisaedik

Eesmärk: kogumisaedik on suur aed, mis mahutab mugavalt kogu sinna aetava karja. Loomadel ei ole
kitsas ja nad mahuvad seal vabalt liikuma. Kui loomad on juba kogumisaedikus, siis suunatakse nad
sealt väikeste gruppide kaupa väravate abil edasi surumisaedikusse.

Asukoht: kogumisaedik peaks olema kohas, kuhu on lihtne loomi kokku ajada.

Suurus: kogumisaia suurus peaks olema 1,5-2 m² looma kohta. Tallede puhul võib see olla ka 1-2 m².
Kui kogumisaedik on liiga suur, siis kulub liialt palju aega loomade surumisaedikusse suunamiseks.
Selle aediku suurus võiks olla muudetav vastavalt sinna suunatavate loomade arvule.

Kuju:  kuju  on  väga  oluline.  Tuleks  vältida  teravnurki,
kuna loomad kipuvad sinna kokku kogunema selle asemel,
et  edasi  liikuda.  Piklikud  ristkülikukujulised  aedikud
kipuvad  töötama  paremini  kui  ruudukujulised  aedikud.
Veel  paremini  töötavad  ristküliku  kujulised  ümarate
(nüri)nurkatega  aedikud  (vt  joonis  1).  Aediku  laius  ei
tohiks olla üle nelja meetri. Nii ulatub lamburikepiga iga
loomani.  Suured  karjad  (1000+  looma)  jagavad
kogumisaediku  tihtipeale  mitmeks  eraldi  aedikuks  ning
iga järgmine aedik on veidi kitsam kui eelmine. Esimene
aedik  peaks  olema  kõige  laiem,  et  kogu  kari  sinna
lahedalt  ära  mahuks,  nii  liiguvad  aedikusse  ka  need
loomad,  kes  kogumisega  harjunud  ei  ole.  Edasi  peaks
aedikud suuruselt vähenema ning loomad liiguvad ussina
ühest aedikust teise (vt joonis 1). 

Aiad  ja  väravad:  Aiad  ja  väravad  peaksid  olema
läbipaistvad.  Aiad  võivad  olla  tehtud  puust,  rauast,
alumiiniumist,  plastikust  jne.  Kuna  loomade  surve
aedadele  on  märkimisväärne,  siis  peavad  vahepostid
olema  märksa  väiksema  vahega  kui  nt  karjamaataral.
Postide vahe või moodulite pikkus ei tohiks ületada 2m.
Miinimum kõrgus võiks aedadel olla 90-100cm. Kui aiad on
liiga madalad, siis  tekitab see loomades soovi  proovida
neist  üle  hüpata,  mis  peale  loomade põgenemine  võib
päädida ka vigastusega (murtud luud, nihestatud liigesed
jms).  Kuna  pole  midagi  frustreerivamat,  kui  proovida
püüda kinni ühte põgenenud looma, siis on mõistlik kogu
süsteemi  välimine  ring  teha  piisavalt  kõrge,  et  sinu
loomad  sealt  üle  hüpata  ei  prooviks.  Laiad
sisenemisväravad (eelistatavalt hingedel) on parimad, nii
liiguvad  loomad  karjamaalt  või  teistest
loomapidamisüksustest meeleldi aedikutesse.

Surumisaedik

Eesmärk: surumisaedikul on 2 suurt eesmärki. 1) Koguda väiksele
alale  suur  hulk  loomi,  kust  nad  liiguvad  edasi
kaalule/kordori/sortimisaedikusse  vms.  kohe,  kui  sinna  ruumi
tekib 2) Et vajadusel oleks võimalik füüsiliselt ise lambaid suunata
eesootavasse ruumi ilma, et peaks lambaid mööda aedikut taga
ajama.

Muud eesmärgid: surumisaedikus on võimalik ka muid protseduure
läbi  viia.  Näiteks  kui  on  vaja  mõnda  looma  individuaalselt  üle
vaadata, siis on seda hea teha surumisaedikus. See on ka hea koht
sõrgade värkimiseks. Seal on mugav looma püüda, istuma keerata
ja protseduur läbi viia ning seejärel kaalule, koridori või välja ära
suunata. Kuna surumisaedik on hea suuruse ja kujuga, siis on seal
hea läbi viia ka loomade võrdlemist, jälgimist, kohtunike poolset
hindamist jms. 

Moodulid

Seinad: ideaalis peaksid surumisaediku seinad olema pimedad, et lambad näeksid ainult eesootavat
koridori.  Nii  tunnevad  nad  psühholoogilist  survet  liikuda  kaalule/koridori,  kus  nad  näevad  teiste
loomade tagumikke. Surumisaedikute kõrgus võiks olla 90-100cm olenevalt lammaste kõrgusest ja
temperamendist. Alla serva võib jätta 5-10 cm vahe, et õhk saaks liikuda. 

MÄRKUS: Väga väikeste karjade puhul on kogumis- ja surumisaedik üks ja seesama. 

Aiad võivad olla tehtud vineerist, laudadest jms. Oluline on, et neist läbi ei näeks ja et nad oleksid
piisavalt tugevad. Loomade poolt avaldatav surve seintele ja väravatele on oluliselt suurem, kui me
arvata oskame.

Kuju: sõltub põhiliselt karja suurusest. Väiksemate karjade puhul (kuni 500 looma) on ümara kujuga
aedik parim. Sellise kuju puhul saab hästi tegutsetud ka ilma koera või abilisteta ning see sobib
loomade  suunamiseks  otse  koridori/kaalule  vms.  Suuremate  karjade  puhul  (üle  500  looma)  on
surumisaedik  tihti  teemanti  või  ristküliku  kujuline.  Neist  on  mugav  loomi  edasi  suruda  ühte  või
mitmesse menetluskoridori.

Väravad: hingedel väravad on kõige mugavamad. Puit on küll odav, kuid metall on tugevam, jäigem,
loomad ei lõhu neid nii kergesti ära ning lõpuks arvutusi tehes ka odavam. Värav ei tohiks olla üle 3m
pikk ja liikumisraadius võiks olla 180 kraadi.

Kuigi hingedel värav on hea, siis võib tekkida probleeme, kui loomad hakkavad tagasi suruma ning
värav liigub koos nendega (kui ei ole jõutud väravat veel lukustada). Selle vältimiseks võib teha ka nö
pöördväravad: 

• Pööra-ja-libista värav  — ca 55 aastat tagasi brittide poolt välja töötatud väravasüsteem, kus
värav libiseb raamis ning pöördub 180 kraadi. Värav on raami sees, kus ta liigub edasi-tagasi
ning  raam  pöörleb.  Sellise  värava  puhul  lükkab  inimene  väravaga  loomad  järgmisesse
aedikusse. Kui aedik on tühi, libistatakse värav tagasi algasendisse ning lükatakse järgmine
punt loomi aedikusse.

• Tõsta-ja-libista värav  — palju kasutatud Uus-Meremaal. Värav on ehitatud nii, et see liigub
posti küljes üles-alla ning post on hingedel ja pöördub. Värav tõstetakse üles, liigutakse grupi
loomade taha, lastakse alla ja loomad lükatakse surumisaedikusse.

• Postiga väravad —  posti küljes on kaks väravat, mis kumbki liigub 360 kraadi. Kumbki värav on
kord sisemine, kord välimine. Tavaliselt on sellisel juhul surumisaedik ringikujuline. Kui ring
oleks kell, siis loomad tuleksid sisse kella 1 ja 6 vaheliselt alalt ning väljuksid kella 9 ja 12
vaheliselt alalt.

Koridorid loomade sortimiseks ja töötlemiseks

Alla 500 pealiste karjade puhul on mõistlik süsteem üles ehitada nii, et ühte koridori saab kasutada
mitmel eri otstarbel. Lambad sisenevad koridori ühe reana (tulevad surumisaedikust). Nad peaksid
olema nii  tihedalt  kui  võimalik.  Liikumine  koridori  sisse  ja  sealt  välja  on  reguleeritud  tavaliselt
langetatavate või jäikade väravatega (värav liigub ainult ühes suunas). Nii on võimalik reguleerida
loomade edasi-tagasi liikumist. Koridor peab olema piisavalt kitsas, et loomad ei saaks ennast ringi
keerata.  Kui  koridor  on  täis,  siis  saab  üle  koridori  seina  läbi  viia  vajalikke  menetlusi.
Sorteerimisväravad on tavaliselt koridoris strateegiliste kohtade peal ja eriti just lõpus. Kui loomad
on  töödeldud-sorditud,  lastakse  surumisaedikust  peale  uus  grupp.  Koridori  pikkus  sõltub  karja
suurusest.

Mida suurem kari,  seda pikem koridor,  et  tööd tehes  ei  peaks koridori  käima liiga  tihti  täitmas.
Kuldreegel on, et 

• kuni 150 pealise karja puhul on koridori pikkus 4-5m; 

• 150-300 looma — koridori pikkus on 6-8m; 

• üle 300 looma puhul on koridori pikkus 8-10m.

Koridori laius on oluline loomade ühtlaseks sujuvaks lliikumiseks. Kuna looma laius varieerub väga
palju olenevalt tema tõust ja vanusest, villakust jne, siis võiksid koridori küljed olla nurga all (alt
kitsam, ülevalt laiem) või laius reguleeritav. Kui laius muudetav ei ole, siis standardina on koridor alt
30cm lai ja ülevalt 60cm. Kui loomad on eriti  väikesed või väga suured, siis tuleb koridori laiust
vastavalt sellele reguleerida.

Koridorid on tavaliselt 90-100cm kõrged. Kui loomad on väga suured, siis võib kõrgem sein vajalikuks
osutuda, kuid see võib hakata segama töötlemise juures — sein on liiga kõrge, et üle selle mugavalt
töötada. Sellisel juhul võib muidugi väljapoole koridori teha inimese liikumiseks kõrgema põranda
(betoonplokkidest, laudadest jms). Teine võimalus on muuta üks sein kõrgemaks, kus tööd ei tehta
(enamasti teeme loomadega tööd ühelt poolt koridori). Kuna ühel pool on sein kõrge ja teisel pool
liigub inimene, siis ei proovi loomad nii palju sealt üle ronida. 

Kõige tavalisemad materjalid aedade ja koridoride ehitamiseks on metall ja puit. Mõlema puhul tuleb
vaadata, et need väga tugevad oleks. Loomad avaldavad seintele ja väravatele väga suurt survet. Igal
juhul  peavad  materjalid  olema  siledad  ja  teravate  nurkadeta,  naelaotsteta  jms,  et  tagada  nii
loomade kui ka inimeste ohutus.

Koridori seinad peavad olema läbipaistmatud. All servas võib olla 5-10cm ava, kust õhk saaks läbi
liikuda  — nii  ei  kogune koridori ka palju sõnnikut.  All  olev ava on eriti  oluline, kui suuremad ja
väiksemad loomad liiguvad mööda koridori koos ning on oht, et suuremad võivad väiksematele selga
ronida.  Sellisel  juhul  on  väiksem võimalus,  et  alumine loom ära  lämbub.  Sealt  tuleb  koridori  ka
valgust, mis muudab loomade jaoks liikumise turvalisemaks. Kui alumine ava teha liiga kõrge, on oht
jalavigastusteks.

Koridori puhul on hästi funktsioneerivad väravad väga olulised.

• Sorteerimisväravad  — peavad  olema  lihtsad  liigutada,  kiired,  turvalised  ja  efektiivsed.
Sorteerimisvärav peab olema kerge aga tugev; hästi liikuvatel hingedel ning teravate nurkade
ja servadeta. Sorteerimisvärvat saab kasutada ka ajutise stopp-väravana (värava serv surutakse
loomale vastu õlga niikaua, kuni probleem on lahendatud või tehtud otsus, kuhu rühma loom
minema peab). Värava käepide peab olema sellise koha peal, kus väravaoperaator ei jääks
loomade  liikumistrajektoorile  ette  ning  ei  takistaks  nende  liikumist  erinevatesse
sortimisaedikutesse. Väravad, mis lasevad loomi suunata 3-4 eri aedikusse võivad olla üsna
keerulised ühe inimese jaoks kasutada. Head sorteerimisväravad on tavaliselt tehtud metallist.
Puitväravad kipuvad olema raskemad, aeglasemad ning ajavad pinde. Samuti purunevad need
lihtsamalt. On oluline, et sortimisvärav oleks piisavalt lai (90 cm), et loomad saaksid värava
avanedes liikuda mööda lehtrit ning ei peaks suruma ennast läbi kitsa ava.

• Giljotiinvärav — liigutatakse nööri abil (võimalik teha kuni 20m kauguselt), et koridor kas loomi
täis  lasta või  siis  lubada loomadel  koridorist  väljuda. Seda tüüpi värav võimaldab inimesel
paikneda loomade taga ning aidata seeläbi kaasa loomade koridori liikumisele. Rasked puit- ja
raudväravad  võivad  loomi  vigastada,  kui  neid  täiskõrguselt  lasta  alla  kukkuda.  Põhiliseks
giljotiinvärava puuduseks on asjaolu, et loomad võivad sealt läbi pugeda ja minema pääseda,
kui värav langeb nende kaelale või õlgadele selle asemel, et langeda nina ette.

• Stopp-värav — liigub edasi-tagasi ja mitte üles-alla. Väravaoperaator peab värava liigutamiseks
olema selle juures. See tähendab, et töö on täpsem, kindlam ning on väiksem võimalus, et
mõni loom põgeneb. Stopp-väravat kasutatakse tihti koridori lõpus, kus algab sortimine või
kust loomad suunatakse edasi kaalule või värkimispukki.

• Ühesuunaline  värav  — vedrudega  värav,  mis  lubab  loomadel  iseseisvalt  läbi  liikuda,  kuid
tagasiliikumine on võimatu. Need väravad pidurdavad ka natuke koridoris liikuvate loomade
kiirust, et sortimisvärava juures oleval inimesel oleks veidi aega loomade suunamisega seotud
otsuste vastuvõtmiseks. Ühesuunalised väravad on väga head just pikemate koridoride puhul,
kus  nad  takistavad  loomade  liikumist  tagasi  ja  seeläbi  tagumiste  loomade  jalgade  alla
trampimist.

• Hingedega pöördvärav  — kõige lihtsam ja odavam, kuid nõuab loomade sellist liikumist, kus
poleks võimalik koguneda värava liikumiskaare ette, taktistades sellega värava sulgemist või
avamist.

Artiklite valmimist toetab:  
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Surumisaedik on üks kõige enam 
eiratud osi kogumisüsteemide 
puhul. See osa  süteemist on aga 
just eriti oluline  menetluste 
puhul, kus ühtlast liikumist ei ole 
ning loomad peavad pidevalt 
startima ja peatuma. Paljud 
farmid ostavad endale 
kogumissüsteemid ja kurdavad 
siis, et neist pole mingit abi. Seda 
seetõttu, et surumisaedikut ei ole 
tehtud. Halvasti disainitud 
aiasüsteem on isegi hullem, kui 
üldse loobuda aiasüsteemist. On 
kulutatud aega ja raha, kuid kasu 
pole sellest midagi.

Joonis 1: Lammaste käitlemissüsteem
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Foto: A.Kaivo

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,
http://www.lammas.ee/
https://leht.postimees.ee/7033029/lambakasvatuses-on-arevad-ajad-loomade-arv-aina-kahaneb
https://lounapostimees.postimees.ee/7030824/koerad-lopetasid-huntide-oppelaagri
https://www.pikk.ee/nouandeteenistus/
https://www.facebook.com/lambajakitseliit/
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