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1. Aretuse eesmärk aastateks 2015 - 2021 
 

Ettevõtte eesmärgiks on aretada, kasvatada ja levitada tõulambaid,  parandades lammaste 

jõudlusvõimet ja geneetilist väärtust, mis tagaks lambakasvatuse majandusliku tasuvuse 

Eestis. 

 

Antud aretusprogramm kajastab eesti tumedapealise (ET) ja tema parandajatõugude aretuse 

läbiviimise kava.  

ET lambatõu aretuse eesmärgiks on kohalikele majandus ja looduslikele tingimustele vastava 

eesti tumedapealise lambatõu aretamine. Selleks kasutatakse imporditud parandaja tõugude 

puhtatõulisi isendeid (nii isas- kui emasloomi) ja võimalusel või vajadusel import või EL 

liikmesriikidest toodud spermat. 

Aretustöö esmane tähtsus on heade emaomadustega emasloomade (uttede) kasvatamine, kelle 

ristamisel tõupuhaste parandajatõugude isasloomadega (jääradega) saadakse heade 

lihavormidega varavalmivad järglased, kelle lihakehad kuuluvad kõrgesse lihakusklassi.  

Aretustöö teisene tähtsus põhineb heade isasloomade (jäärade) saamisel, keda kasutatakse nii 

jõudluskontrolli- kui ka tootmiskarjades, kas põhikarja täienduse või lihaloomade saamiseks. 

 

Aretusprogrammi eesmärgiks on ka suurendada ARR-alleeli esinemissagedust lambakarjas, 

vähendades neid alleele, mis suurendavad vastuvõtlikkust TSE-le. 

Lähtuvalt EÜ komisjoni 727/2007/EÜ otsusele, määratakse PrP geeni genotüüp kõikidel 

jääradel enne aretuses kasutamist. 

 

Eesti tumedapealise lambatõu aretuse eesmärgid 

tallede kasvukiiruse suurendamine 

ARR-alleeli esinemissageduse suurendamine lambakarjas, vähendades neid alleele, mis 

suurendavad vastuvõtlikkust TSE-le. 

uttede viljakuse suurendamine 

emaomaduste parandamine 

 

Aretuse kriteeriumiteks eesmärgi saavutamisel, populatsiooni keskmisena, on: 

tallede 100 päeva mass 

eesti tumedapealistel: jääradel  32 – 38 kg,   

      b)   uttede viljakus 1,8 talle (poeginud ute kohta) 

      c) enne kasutamist aretuses määratakse kõigis jõudluskontrolli all olevates karjades 

kohustuslikus korras jääradel PrP genotüüp. Aretuseks kasutatakse ainult 1. – 2. riskigruppi 

kuuluvaid jäärasid. 

     d) ute kohta üleskasvatatud tallede arvu suurendamine: 

hoolivus: võtab omaks, algul ei võta, talle toidab farmer. 

poegimisraskus: ei vaja abi, vajas abi, abi antakse farmeri kärsitusest, abi vajadus teadmata. 
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2. Aretusprogrammi kuuluvate lambatõugude (tunnustatud ja 

tunnustamata) kirjeldus ja otstarve 
 

 

2.1. EESTI TUMEDAPEALINE LAMBATÕUG JA TEMA PARANDAJATÕUD 

 

Eesti tumedapealine (ET) lambatõug on 

aretatud alates 1926.a. ristamise teel, kus 

lähtetõugudeks kasutati kohalikke 

maalambaid ja nende ristandeid. Põhiliseks 

aretuskomponendiks ja parandajatõuks 

loetakse šropširi tõugu lambaid.  

Eesti tumedapealine lambatõug tunnustati 

1958.a., ta on varavalmiv, heade 

lihavormidega liha-villalambatõug. Nende 

vill on valge ja katab tihedalt kogu lamba 

keret. Lammaste pea ja jalad võivad olla  

kaetud villaga või tumedate 

ohevillakarvadega.  

 
 

Jäärade kehamass 90 – 100 kg, 

uttede kehamass 70 – 80 kg.  

Viljakus 1,7 talle/poeginud ute kohta. 

 

 

 

 

Eesti tumedapealise lambatõu parandajatõugudeks on: 

 

läti tumedapealine, šropšir, norra valge (1 x ristamisena) – põhikarja täienduseks ning 

suffolk, saksa mustapealine, oksforddaun – soovituslikult kasutada ka lõppjäärana. 

 

 

Suffolki (SUF) tõug – on pärit 

Suurbritanniast. 

Tänapäeval on suffolki lambad suured, 

heade lihavormidega. Jäärad kaaluvad 

enam kui 110kg (113 – 150kg) ja uted 80 – 

110kg.  

Kasvatatakse igasugustes tingimustes, nii 

mäestikes kui ka tasandikel, seega tegemist 

on väga vastupidavate loomadega.  

Ristamisel kasutatakse eelkõige isasloomi, 

et saada väga kvaliteetse lihaga tallesid. 

Kasutatakse lihajõudluse, -kvaliteedi ja 

kasvukiiruse parandajana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=08Crwobu8mMNjM&tbnid=rXrLrM7Bljk_LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.britannica.com/EBchecked/media/10582/Suffolk-ram&ei=Kut9U-epCKWG4gTIx4CICA&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNHkILo7i1ZyB9QnJPmezCMllY6Z3A&ust=1400847519866971
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Oksforddauni tõug (OXF) – aretus algab 

Inglismaalt. OXF tõug on suure 

kehamassiga lambatõug, keda kasutatakse 

isastõuna ristamisel ning järglastele 

päranduvad hästi edasi lihavormid ja 

kasvukiirus. Jäärad kaaluvad 90 – 135 kg 

ja uted 68 – 90 kg. Kasutatakse 

lihajõudluse, -kvaliteedi ja kasvukiiruse 

parandajana. Neid võib kasvatada niisketes 

ja külmades ilmastikutingimustes.  

Oksforddauni lammastel on pea ja jalad 

villaga kaetud.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Saksa mustapealine (GER) tõug –  

aretatud alates 1870.a. Saksamaal. 

Kasutatud ajalooliselt ET tõu 

kujundamisel. Pea ja jalad kaetud mustade 

karvadega. Nad on viljakad, ööpäevane 

juurdekasv 420 – 450g, liha väljatulek 50 – 

52%. Jäärad kaaluvad 100 – 120 kg ja uted 

75 – 90 kg.  

Kasutatakse lihajõudluse parandajana. 

 

 

 
 

 

 

Norra valge lammas (NV) -  eesti 

tumedapealise lambatõu lihajõudluse, 

viljakuse ja emaomaduste parandajana, 

vaid ühekordse ristamisena. 

Sünteestõug (parendatud dala tõug), 

aretatud Norras aastast 1970 (tõug al. 

2000/2001.a.).  

Hea karjamaakasutaja, suure viljakuse ning 

hea liha- ja villajõudlusega.  

Uttede viljakus 1,8–2,0 talle/poeginud ute 

kohta.  

Jäärad kaaluvad 90–140 kg ja uted 80–

90kg. 
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Läti tumedapealine – (LAT) – aretatud 

Lätis (20 saj.).  

On saadud jämedavillalammaste ja 

oksforddauni tõuga ristamisel. Lambad on 

tumeda näoga (pea on kaetud villaga) ja 

jalgadega, mis on kaetud ohevilla-

karvadega. Keha katab  valge vill. Nad on 

tugeva kehaehitusega, suhteliselt laia ja 

pika kehaga. Heade emaomadustega, 

vastupidav ja tagasihoidlik tõug, keda 

kasutatakse aretuses emapoolse tõuna. 

Uttede kaal 60–80kg ja jääradel 90–120kg. 

 

 

 

 

 

Šropširi lambatõug (SRP) – onkasutatud 

juba ET lambatõu kujundamisel. Aretatud 

Ameerikas. Keskmiselt suured lambad, 

kellel on tume nägu ja keskmise pikkusega, 

hea asetusega mustad kõrvad. Kere on 

pikk, sügav ja sümmeetriline, kaetud valge 

villaga. Jalad lihaselised ja kaetud villaga. 

Jäärad kaaluvad kuni 120 kg ja uted 80 kg. 

Produktiivne liha-villa tõug.  
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3. Aretusprogrammi vastavuse nõuded ja selle nõutavad osad 
 

Aretusprogramm tugineb „Põllumajandusloomade aretuse seadusele“ ja selle osad on: 

tõuraamatusse kandmise alused ja tõuraamatu pidamise kord (Lisa 1) 

aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord (Lisa 2) 

aretuslooma jõudlusandmete ja geneetilise väärtuse hindamistulemuste kasutamise kord (Lisa 

3) 

aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord (Lisa 4) 

emaslooma seemendusandmete registreerimise kord (Lisa 5) 

põllumajanduslooma, keda soovitakse tõuraamatusse kanda, identifitseerimise ja selle üle 

arvestuse pidamise kord (Lisa 6) 

seemendamise koolitusprogrammid ning seemendaja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse 

väljastamise kord (Lisa 7) 

aretuslooma põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise 

ja säilitamise kord (Lisa A) 

andmed laboratooriumi kohta, kus tehakse jõudluse määramiseks vajalikke analüüse (Lisa B) 

aretuslooma jõudlusandmete ja nende hindamistulemuste avaldamise kord (Lisa C) 

jõudlusandmete kogumise koolitusprogrammid ning jõudlusandmete koguja tunnistuse 

saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord (Lisa D) 

 

Programmi koostamisel on arvestatud järgmisi Euroopa Nõukogu direktiive ja komisjoni 

otsuseid: 

 

 

Otsused 

 

Lambad 

 

Alusdirektiivid:  

Tõuraamat, aretusorganisatsioonid, sperma, 

munarakkude ja embrüotega kauplemine 

 

DIR. 89/361 

 

Aretuseks tunnustamine C.D. 90/257 

 

Aretusühingute tunnustamine C.D. 90/254 

 

Tõuraamatusse kandmine C.D. 90/255; 05/375 

 

Jõudluskontrolli ja geneetilise väärtuse 

hindamise läbiviimine 

C.D. 90/256 

Põlvnemistunnistus:  

loomad, sperma, embrüod ja munarakud 

C.D. 90/258 

Import kolmandatest riikidest:  

põlvnemistunnistus 

tunnustatud aretusorganisatsioonid 

Dir. 94/28 

C.D. 96/509; 96/510 

C.D. 2006/139 

Muud regulatsioonid 727/2007EÜ 
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4. Aretuseesmärgi saavutamise abinõud 
 

 

4.1. Jõudluskontroll 

 

Jõudluskontrolli ülesandeks on lamba põlvnemisandmete, jõudlusnäitajate (kasvukiirus, 100p 

mass, viljakus, ema produktiivsus ehk tallede üleskasvatamise määra mõjutavad tegurid 

(iseloom, tervislik seisund, võimekus kõiki sündinud tallesid ise toita)ja poegimiste pidev 

registreerimine ning tõuloomade geneetilise väärtuse (aretusväärtuse - AV) määramine. 

Lammaste jõudluskontrolli teostatakse aretusprogrammi Lisa A korra alusel (Aretuslooma 

põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja 

säilitamise kord), jõudlusandmete koguja ja jõudluskontrolli läbiviija poolt.  

 

Jõudluskontrolli andmed sisestatakse lammaste andmebaasi, kus neid töödeldakse, 

analüüsitakse ja säilitatakse. Andmebaasi algandmete (poegimis-, kaalumis- ja loomade 

liikumise andmed) sisestajaks võib olla ka jõudlusandmete koguja. 

 

Aretusväärtused (AV) määratakse tallede 100 päeva massile (korrigeeritud) ja uttede 

viljakusele (sündinud tallede arv poeginud ute kohta). Lammaste valikul lähtub 

jõudlusandmete koguja farmi eesmärkidest: 

a)  karja viljakuse tõstmise parandamiseks – teha valik uttede viljakuse aretusväärtuse järgi 

b)  lihajõudluse parandamiseks - teha valik tallede 100 päeva massi aretusväärtuse järgi. 

Aretusväärtused arvutab Jõudluskontrolli Keskus.  

 

 

4.2. Paralleeltõuraamatu pidamine 

 

Eesti tumedapealist tõugu lammaste paralleeltõuraamatusse kandmine ja tema 

parandajatõugude paralleeltõuraamatusse kandmine ja aretuslammaste paralleeltõuraamatu 

pidamine toimub vastavalt Lisa 1 korra (Paralleeltõuraamatusse kandmise alused ja 

paralleeltõuraamatu pidamise kord) alusel. 

Paralleeltõuraamatusse kandmine ja tõuraamatu pidamine toimub jõudluskontrolli läbiviija 

poolt. 

Eesti tumedapealise (ET) lambatõu paralleeltõuraamatu pidamine:  

tähis ET ja sinna kantakse eesti tumedapealise ja tema parandajatõugude tõulambad. 

ET paralleeltõuraamat jaguneb osadeks A ja B ning vajadusel lisadeks 1, 2, 3, 4, 5. 

ET tõuraamatu lisadeks on: 1 – SUF, 2 – GER, 3 –LAT, 4 –BTX, 5 –SRP.  

 

Paralleeltõuraamatuid peetakse lammaste elektroonilises paralleeltõuraamatu andmebaasis. 

 

 

4.3. Aretusmeetodid ja tõumaterjali levitamine 

 

Aretusmeetoditena kasutatakse ET tõu puhul puhasaretust ja ristamist kinnitatud 

parandajatõugudega.  

Puhasaretus on ühe tõu lammaste omavaheline paaritamine ja viljastamine. Seda kasutatakse 

tõugude aretamisel ja nende jõudlusomaduste  täiustamisel. 
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Eestis aretatava lambatõu täiustamisel kasutatakse enamuses ristamist parandajatõugudega, et 

kiirendada lihajõudluse, -kvaliteedi, viljakuse ja emaomaduste näitajate paranemist. 

Nimetatud viisil saadud järglasi nimetatakse parandatava tõu puhtatõulisteks loomadeks. 

Eesti tumedapealise (ET) lambatõu parandajatõugudeks on: 

 

suffolk(tähis SUF) – lihajõudluse, lihakvaliteedi ja kasvukiiruse parandaja 

oxforddaun (tähis OXF) – lihajõudluse, lihakvaliteedi ja kasvukiiruse parandaja,  

saksa mustapealine (tähis GER) – lihajõudluse parandaja, välimiku säilitaja, 

läti tumedapealine (tähis LAT) – emaomaduste parandaja, verevärskendusena, 

norra valge lammas (tähis NV) – viljakuse, lihajõudluse ja emaomaduste parandajana, 

lubatakse kasutada vaid ühekordseks sisestavaks ristamiseks, 

šropširi tõug (tähis SRP) –algne ET komponenttõug, emaomaduste parandaja. 

 

Jõudluskontrollkarjad saavad tõumaterjali (isasloomad) teistest kohapealsetest 

jõudluskontrolli karjadest, ja/või sisse ostetuna teiste riikide nõuetele vastavatest karjadest. 

Emasloomad valitakse reeglina oma karja utt-tallede hulgast ja/või ostetakse teistest 

jõudluskontrolli karjadest. Vajadusel tuuakse teistest riikidest, et saada puhtatõulisi 

parandajatõu isasloomi. 

 

ET lambatõu paremikku esitletakse iga-aastastel näitus-konkurssidel. Näitus-konkurssidel 

viiakse läbi fenotüübi katsed. Seal levitatakse informatsiooni aretustöö üldise taseme kohta. 

Näitus-konkurssidel tunnustatakse paremaid kasvatajaid, mis on heaks motivatsiooniks 

edasiseks tegevuseks. Samuti võimaldab see aretajatel kokku tulla ja kogemusi vahetada. 

 

 

 

4.4. Lammaste TSE resistentsuse saavutamine 

 

Transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad (edaspidi TSE) on kõik loomadel esinevad 

infektsioosse proteiini ehk priooni tekitatud spongiformsete ajukahjustustega kulgevad 

haigused. Lammastel esinevat TSE-d nimetatakse skreipiks. Skreipi esineb üldjuhul 2–5-

aastaste loomadel. Teatavad lammaste prioonvalgu-geeni genotüübid  (edaspidi PrP) 

põhjustavad resistentsuse skreipi suhtes. Eestis ei ole skreipi diagnoositud. 

 

Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 727/2007/EÜ rakendatakse 2004. aastast kõigile 

liikmesriikidele kohustuslikuna ühist strateegiat lammaste TSE suhtes. Aretusprogrammi 

eesmärgiks on suurendada ARR-alleeli esinemissagedust lambakarjades, vähendades neid 

alleele, mis suurendavad vastuvõtlikkust TSE-dele. 

 

Kõigis jõudluskontrolli all olevates karjades tuleb (alates 2005.a.) kohustuslikus korras 

määrata jäärade PrP genotüüp enne kasutamist aretuseks. Uttede osas viiakse läbi sõeluuring. 

Lammaste kasutamine aretuseks sõltub nende riskigrupist PrP genotüübi alusel. 

 

Aretuseks kasutatakse ainult 1.-2. riskigruppi kuuluvaid jäärasid.                              

Genotüüp on isalt ja emalt päritud kahe alleeli kombinatsioon.                                      
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Riskigrupid PrP genotüübi alusel ja vastavalt sellele lammaste kasutamine aretuseks   

 

Genotüüp Riski-

grupp 

Lammaste kasutamine 

ARR/ARR 1 Lambad on geneetiliselt kõige resistentsemad skreipile, 

kasutatakse aretuseks ilma piiranguteta. 

ARR/AHQ 

ARR/ARH 

ARR/ARQ 

2 Lambad on geneetiliselt resistentsed skreipile, kasutatakse 

aretuseks ilma piiranguteta. 

ARQ/ARH 

AHQ/AHQ 

ARH/ARH 

AHQ/ARH 

ARQ/AHQ 

ARQ/ARQ 

3 Lambad on väikese vastuvõtlikkusega skreipile. Kui R1 ja R2 

lambaid ei jätku aretustööks vastava tõu populatsiooni hoidmisel, 

jäetakse aretustööks ka skreipile väikese vastuvõtlikkusega 

genotüüpi omavad uttesid, kuni 01.01.2008a. on lubatud kasutada 

ka jäärasid. 

ARR/VRQ 4 Lambad on geneetiliselt vastuvõtlikumad skreipile. Kõik VRQ – 

alleeliga isasloomad tuleb kuue kuu jooksul pärast genotüübi 

kindlaksmääramist kohustuslikus korras tappa või kastreerida; 

nimetatud loomi tohib karjast välja viia ainult tapmiseks. VRQ 

alleeliga emasloomi tohib põllumajandusettevõttest välja viia 

ainult tapmiseks. 

AHQ/VRQ 

ARH/VRQ 

ARQ/VRQ 

VRQ/VRQ  

5 Lambad on geneetiliselt kõige vastuvõtlikud skreipile. Selle 

riskigrupi lambaid ei tohi kasutata aretuseks. Kõik VRQ – alleeliga 

isasloomad tuleb kuue kuu jooksul pärast genotüübi 

kindlaksmääramist kohustuslikus korras tappa või kastreerida; 

nimetatud loomi tohib karjast välja viia ainult tapmiseks. VRQ 

alleeliga emasloomi tohib põllumajandusettevõttest välja viia 

ainult tapmiseks. 

 

Kõik nimetatud riskigruppi kuuluvaid VRQ-alleeliga lambad tohib põllumajandusettevõttest 

välja viia ainult tapmiseks. 

Vereproove võtavad volitatud veterinaararstid kõikidelt jääradelt enne aretuseks kasutamist. 

Aretusprogrammi käigus kogutud proovidest määratakse PrP genotüüp EMÜ 

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi geneetikalaboris. 

 

Raamistik lambakarjade TSE suhtes resistentseks tunnistamiseks 

1.TSE suhtes resistentseks tunnistatakse lambakarjad, kes vastavad teatavatele 

kriteeriumidele. Resistentseks tunnistamine toimub vähemalt kahel tasemel:  

a) I taseme karjad koosnevad ainult ARR/ARR genotüübiga  lammastest;  

b) II taseme karjad on karjad, milles järglaskond koosneb ainult  ARR/ARR genotüübiga 

jäärade järglastest. 

2.TSE suhtes resistentsetest karjadest pärit lammaste hulgas viiakse läbi regulaarseid pistelisi 

kontrolle: a) genotüübi kontrollimiseks kas põllumajandusettevõttes või tapamajas;  

b) I taseme karjade puhul üle 18 kuu vanuste loomade kontrollimiseks TSE suhtes. 
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Lammaste jõudluskontrolli andmebaasis on täielik ülevaade genotüpiseeritud loomadest, 

sisaldades järgmisi PrP andmed: 

nende loomade identifitseerimistunnused, kellelt on aretusprogrammi käigus proove võetud 

PrP genotüübi määramise tulemused 

 

4.5. Maedi-visna tõrjeprogramm 

 

Maedi-visna on viirushaigus ehk krooniline progresseeruv pneumoonia.                            

 

Eestis on uuritud lambakarju maedi-visna viirushaigusele alates 1999.a. ning programmi 

aluseks on vereproovide võtmine ja testimine ning viiruskandjate loomade ning nende 

järglaste karjast väljaviimine.  

Vastavat registrit karjade maedi-visna staatuse kohta peab Eesti Tõulammaste Aretusühing.  

 

MTÜ ETLAÜ kompenseerib võimalusel jõudluskontrollikarjade vereproovide analüüside 

tegemise osaliselt või täies mahus pärast analüüsitulemuste saatmist aretusühistule. 

 

 

Maedi-visna tõrjeprogrammi skeem 

 

Seropsitiivsete loomade esinemisel likvideeritakse  

karjast haiged loomad ja nende järglased. 

↓ 

5 – 7 kuu pärast võetakse uued proovid. 

↓ 

Kui proovid on negatiivsed, siis omistatakse karjale S1 staatus. 

↓ 

12 - 16 kuu möödumisel võetakse uued vereproovid.  

Kui tulemused on taas negatiivsed, siis omistatakse karjale M1 staatus. 

↓ 

Kui kahel järjestikusel aastal on uurimise tulemused negatiivsed olnud,  

siis omistatakse karjale M2 staatus. 

↓ 

Kui kolmel järjestikusel aastal on uurimise tulemused olnud negatiivsed, 

Siis omistatakse karjale M3 staatus ehk MV vaba karja staatus. 

↓ 

M3 staatuse hoidmiseks tuleb igal 3-ndal aastal võtta uued vereproovid  

kõikidelt lammastelt, kes on vanemad kui 24 kuud. 

 

 

●  Maedi-visna tõrjeprogrammiga ühinenud farmi on lubatud lambaid osta sama või parema 

staatusega karjast. 
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5. Aretustöö läbiviija organisatsioonilised eeldused 
 

MTÜ Eesti Tõulammaste Aretusühing (ETLA) on VTA poolt tunnustatud lammaste 

jõudluskontrolli läbiviija Eestis.  

ETLA liikmete hulka kuulub 03.11.2014.a. seisuga 11 lammaste jõudluskontrollikarja 

kasvatajat üle Eesti ning 6 nendest on ET jõudluskontrolli karja. 

Aretustöö korraldajaks on tegevjuht/aretusspetsialist. 

Aretusprogramm kinnitatakse aretusühingu juhatuse poolt lihthäälteenamuse heakskiidul. 

 

Käesoleva aretusprogrammi elluviimiseks kasutatakse elektroonilist jõudluskontrolli 

programmi, mis sisaldab jõudluskontrolli ja tõulammaste andmebaasi ning vastavat tarkvara, 

mida vajadusel täiendatakse. 

Organisatoorse töö tegemiseks on renditud bürooruumid Tartus, Õpetaja 9, kus korraldatakse 

jõudluskontrolli läbiviimist, jõudlusandmete sisestamist, andmete töötlust ja analüüsi. 

Kontoris võetakse vastu lambakasvatajaid ning antakse vastavat nõuannet ja infot.  

Ettevõtte kontaktid: 

Telefonid: 51 57 133, 50 68 244 

e-post: lammastearetus@gmail.com,  

mille kaudu jagatakse infot tõulammaste kasvatamise, aretamise ja ostu-müügi kohta. 
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Lisa 1 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Paralleeltõuraamatusse kandmise alused ja paralleeltõuraamatu pidamise 

kord 
 

 

Käesolev kord vastab EÜ Nõukogu otsus 90/255/EMÜ-le, direktiivile 89/361/EMÜ-le ja 

Põllumajandusloomade aretuse seadusele (PLAS) § 6 ja 15. 

Eesti tumedapealise lambatõu originaaltõuraamatut peab Eesti Lambakasvatajate Selts. 

 

1.  Paralleeltõuraamatusse kandmise alused ja selleks kasutatavad mõisted: 

Paralleeltõuraamat – andmekogu, kuhu kantakse asjaomase tõu aretusprogrammis 

ettenähtud aretuslooma põlvnemise andmed, aretuslooma aretaja ja omaniku andmed ning        

aretuslooma jõudluse ja geneetilise väärtuse andmed koos tema eellaste nimetamisega. 

Paralleeltõuraamat jaguneb põhiosadeks (A ja B) ning lisadeks 1, 2, 3 jne.  

ET TR lisad 1-  SUF, 2 – GER, 3 – LAT, 4 – BTX, 5 – SRP. 

Paralleeltõuraamatu number  (lühend TR nr.) – moodustatakse tõumärgist, nt. ET (eesti 

tumedapealine tõug), millele lisandub aretuslambale antud kordumatu reg. number 

andmebaasist ja tõuraamatu osa tähis A või B (nt. ET 22222A).  

Paralleeltõuraamatu haldaja – järelevalveasutuse (Veterinaar- ja Toiduamet) poolt 

tunnustatud aretusühing ja/või jõudluskontrolli läbiviija, kes korraldab aretusloomade 

tõuraamatusse kandmist. 

Tõug – ühte liiki kuuluvate loomade populatsioon, kellel on: 

teada ühtne põlvnemine,  sarnane välimik (mis pärandub järglastele), majanduslikult 

kasulikud omadused; kelle arvukus võimaldab teha aretustööd ja säilitada tõugu, kes on 

kohastunud sellele tõule sobiva geograafilise piirkonna kliima- ja loomapidamistingimustega, 

kes eristub oluliselt sugulastõugudest geneetilise distantsi alusel. 

Tõumärk – on lühend tõu nimetusest. 

Järgnevalt on äratoodud eesti tumedapealise lammaste veresustes esinevate ja kajastuvate 

tõugude nimetused ning tõumärgid: 

eesti tumedapealise tõu lammaste tõumärk ja - lühend ET, 

oksforddauni tõu lammaste tõumärk ja - lühend OXF,  

suffolki tõugu lammaste tõumärk ja - lühend SUF, 

saksa mustapealist tõugu lammaste tõumärk ja - lühend GER,  

läti tumedapealist tõugu lammaste tõumärk ja - lühend LAT, 

soome maalamba tõugu lammaste tõumärk ja - lühend FIN, 

gotlandi tõugu lammaste tõumärk ja - lühend GOT, 

norra valge tõugu lammaste tõumärk ja - lühend NV, 

blue tekseli tõugu lammaste tõumärk ja – lühend BTX, 

šropširi tõugu lammaste tõumärk ja –lühend SRP. 

Tõukombinatsioon ehk veresus – väljendab looma põlvnemises esinevate tõugude 

osatähtsust protsentides: nt. 100%; 87,5%; 25%; 12,5%, väikseim 6,25%. 

Eesti kohalikud lambatõug -  eesti tumedapealist tõugu lambad, keda eelkõige kasutatakse 

karjades emasloomadena. 

Parandaja tõug -  tõug, keda kasutatakse kohalike lambatõugude jõudluse parandamiseks, 

vastupidavuse suurendamiseks ning kelle kasutamine on kirjeldatud käesolevas 

aretusprogrammis. 
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Põlvnemistunnistus – dokument, mis kinnitab looma põlvnemist, päritolu, identifitseerimist 

ning mis reeglina väljastatakse looma müügi või ostu puhul. 

Loetelu andmetest põlvnemistunnistusel: põlvnemistunnistuse väljastanud asutuse nimi, 

looma registreerimise (edaspidi reg.) number, looma nimi (ei ole kohustuslik), sünniaeg, tõug, 

sugu, veresus, mitmiktallena sündinud, aretaja nimi ja aadress, looma põlvnemine (andmete 

olemasolu korral kaks põlvkonda eellasi) koos kõigi teadaolevate jõudluskontrolli ja 

geneetilise väärtuse (alates 2009.a.) hindamise viimaste ja esialgsete tulemustega, vastavalt 

90/256/EMÜ otsusele. 

 

Põlvnemistunnistuse väljastamise kord:  

●  aretusloomademüügi korral täidab jõudlusandmete koguja lammaste müügiregistri 

vastavalt aretuslooma põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, 

töötlemise ja säilitamise korrale (Lisa A) ja edastab väljavõtte sellest jõudluskontrolli 

läbiviijale 7 tööpäeva jooksul. 

●    aretuslooma müümisega kaasneb põlvnemistunnistus. 

●  põlvnemistunnistus väljastatakse paralleeltõuraamatu pidaja poolt, kas looma uuele 

omanikule 1(ühe) kuu jooksul pärast müügiregistri jõudmist tõuraamatu haldajani või 

aretajale, kui ta on vastava soovi esitanud tõuraamatu haldajale. 

●  põlvnemistunnistus antakse loomale 1 (üks) kord elu jooksul. Looma teistkordsel 

liikumisel ühe omaniku juurest teise juurde, antakse kaasa koopia põlvnemistunnistusest, 

mille võib omanik ise teha, märkides sellele sõna „koopia“. Koopia võib ka tellida paralleel – 

või tõuraamatu haldajalt. 

●    põlvnemistunnistus või selle koopia tellimine paralleeltõuraamatu haldajalt on tasuline. 

 

2. Paralleeltõuraamatu pidamise kord 

Paralleeltõuraamatu pidaja peab Eestis eesti tumedapealiste lammaste paralleeltõuraamatut, 

mille tähis on  – ET. 

ET paralleeltõuraamatut peetakse lammaste elektroonilises jõudluskontrolli ja 

paralleeltõuraamatu pidamise andmebaasis, kus see moodustab ühe osa andmebaasist. ET 

paralleeltõuraamat jaguneb põhiosadeks: A ja B ning lisadeks: 1, 2, 3 jne. 

 

Eesti tumedapealiste lammaste paralleeltõuraamatusse kantakse kõik Eestis kasvatatavad 

tumedapealised tõulambad, kelle eellased on kantud tõuraamatusse Eestis või kes on sobiv 

kandmiseks tõuraamatusse. ET tõuraamatu lisadesse 1, 2, 3 jne kantakse liidusiseselt sisse 

ostetud või imporditud  puhtatõulised parandajatõugude lambad, keda kasvatatakse Eestis 

aretuslammaste saamise eesmärgil või lambad, kelle veresus on aretuse tulemusena Eestis 

saavutanud üle 85% parandajatõu veresuse (1-  SUF, 2 – GER, 3 – LAT, 4 – BTX, 5 – SRP). 

 

ET lammaste puhul, kes on kantud või sobilikud kandmiseks ET paralleeltõuraamatusse,  

käsitletakse puhtatõuliste tõuraamatu lammastena ja nende järglaste TR-sse kandmisel 

toimitakse vastavalt: 

eesti tumedapealistelammaste paralleeltõuraamatusse kantakse kõik Eestis kasvatatavad 

tumedapealised tõulambad, kelle eellased on kantud tõuraamatusse Eestis, 

paralleeltõuraamatu lisadesse kantakse aretusprogrammis nimetatud sisse ostetud või 

imporditudparandajatõugu lambad, kes on sobivad kandmiseks tõuraamatusse. 

 

Paralleeltõuraamatu pidaja sisestab lammaste jõudlusandmed andmebaasi vastavalt 

aretuslooma põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, registreerimise, nende õigsuse 

kontrollimise, töötlemise ja säilitamise korrale (Lisa A). 
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Kui lammas vastab käesolevas korras kehtestatud tõuraamatu põhiossa kandmise 

tingimustele, siis kantakse ta andmebaasis aretusspetsialisti poolt paralleeltõuraamatusse. 

Tõuraamatu number moodustub tõumärgist, millele on lisatud looma reg. number ning A või 

B osa tähis. Paralleeltõuraamatu pidaja lisab info loomade väljamineku kohta andmete 

saamise hetkest 15 tööpäeva jooksul. Paralleeltõuraamatus olevate elusloomade või sinna 

kantud loomade arvu osas on võimalik teha väljavõtteid kindla perioodi seisuga. 

Paralleeltõuraamatus eristatakse looma põlvnemises tõukombinatsiooni ehk veresust 

protsentides. 

 

Loomade paralleeltõuraamatusse kandmine otsustatakse: 

● emasloomade puhul peale 100 päeva massi määramist 

● isasloomadel peale 100 päeva massi, hindamist ja PrP genotüübi määramist, mille 

tulemused peavad vastama aretusprogrammis esitatud nõuetele. 

● loomade EL liidusisese kauplemise või impordi puhul, kantakse loom parandatava tõu 

paralleeltõuraamatu vastavasse lisasse, juhul kui imporditud või EL sisse ostetud loomal on 

päritolumaa tunnustatud aretusorganisatsiooni poolt välja antud looma põlvnemistunnistus 

(tõutunnistus) 

● kunstliku seemenduse st. sperma impordi puhul Eestisse kantakse Eestis sündinud järglased 

paralleeltõuraamatusse paralleeltõuraamatu kandmise üldistel alustel tingimusel, et sperma 

päritolu on kinnitatud tunnustatud aretusorganisatsiooni poolt (spermadoonori 

põlvnemistunnistus – tõutunnistus). 

 

Paralleeltõuraamatu A ossa kandmise alused: 

Lammas kantakse paralleeltõuraamatu A ossa kui: 

lammas, on jõudluskontrollis ning on vastavalt põllumajandusloomade aretuse seaduse § 17 

lõike 1 ja põllumajandusministri määruse 128 § 4 nõuete kohaselt identifitseeritud (Lisa 6) ja 

põlvnemine on dokumentaalselt tõendatud (omab põlvnemistunnistust - PT) 

ta vanemad ja vanavanemad on kantud paralleeltõuraamatu A või B ossa  või nad on juba 

eelnevalt Eestis kantud tõuraamatusse või  TR lisasse (kelle põlvnemine on dokumentaalselt 

tõestatud – PT) 

utt-tallel on määratud 100 päeva mass (loom on kaalutud vanuses 90 – 150 elupäeva) 

jäär-tallel: 

1. on määratud 100 päeva mass (vanuses 90 – 150 elupäeva) 

2. kehamass vastab isasloomade kehamassi minimaalnõuetele (lisa 4) 

3. määratud on PrP  genotüüp, mis võib olla R1 ja R2 

4. jäärtall on ettevõtte spetsialisti poolt hinnatud ja tunnistatud aretuseks sobivaks  ning 

välimik ja lihavormid hinnatud vähemalt heaks 

aretusprogrammis tunnustatud parandajate tõugude hulka kuuluva aretuslooma importimise 

või liidusisese kauplemise korral Eestisse, kantakse ta vastava parandatava tõu 

paralleeltõuraamatu lisasse. 

 

Paralleeltõuraamatu B ossa kandmise alused: 

Lammas kantakse paralleeltõuraamatu B ossa kui ta: 

on jõudluskontrollis, kuid ei vasta tõuraamatu A ossa kandmise tingimustele punktis 2, kuid 

kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, emapoolne põlvnemine on dokumentaalselt tõendatud 

ja kelle isa on kantud tõuraamatusse. 

erandkorras kantakse isasloom, kelle välimik ja lihavormid on hinnatud väga heaks ja kellel 

on teada vähemalt 2 (kaks) põlvkonda eellasi, kuid need ei ole kantud tõuraamatusse. 
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Paralleeltõuraamatu lisadesse (1 – 5) SUF; GER; LAT; BTX; SRP kandmise alused: 

 

Lammas kantakse vastava parandajatõu paralleeltõuraamatu lisasse kui: 

lammas, on jõudluskontrollis ning on vastavalt põllumajandusloomade aretuse seaduse § 17 

lõike 1 ja põllumajandusministri määruse 128 § 4 nõuete kohaselt identifitseeritud (Lisa 6) ja 

põlvnemine on dokumentaalselt tõendatud (omab põlvnemistunnistust - PT) 

ta vanemad on kantud vastava parandajatõu paralleeltõuraamatu lisasse 

ta on imporditud või liidusisesel kauplemisel Eestisse toodud ning tema põlvnemine on 

dokumentaalselt tõestatud (omab PT) 

on puhtatõuline (100%) kinnitatud parandaja tõugu lammas või kelle veresuses on vähemalt 

85% parandaja tõugu.                                                                                             

Lisaks: 

utt-tallel on määratud 100 päeva mass (loom on kaalutud vanuses 90 – 150 elupäeva) 

jäär-tallel: 

1. on määratud 100 päeva mass (vanuses 90 – 150 elupäeva) 

2. kehamass vastab isasloomade kehamassi minimaalnõuetele (lisa 4) 

3. määratud on PrP  genotüüp, mis võib olla R1 ja R2 

4. jäärtall on ettevõtte spetsialisti poolt hinnatud ja tunnistatud aretuseks sobivaks  ning 

välimik ja lihavormid hinnatud hindepunktile „O“. 
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Lisa 2 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse 

kontrollimise kord 
 

 

Aretuslooma põlvnemise registreerimine 

Aretuslammas keda soovitakse tõuraamatusse kanda peab olema loomaomaniku poolt 

identifitseeritud vastavalt aretusprogrammi lisale 6. 

Paaritus/seemendusandmed registreeritakse paaritus/seemendusregistris vastavalt 

aretusprogrammi lisale 5. 

Oma karjas sündinud tallede põlvnemise registreerimine toimub talleregistris ja/või lauda-

raamatus vastavalt aretusloomade põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, registreerimise, 

nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja säilitamise korrale (Lisa A). 

Talleregistrit ja/või laudaraamatut täidetakse poegimisperioodi jooksul pidevalt. 

Oma karja täienduseks jäetavad utt-talled kantakse talleregistrist ute registrisse, kui on 

selgunud nende aretuseks kasutamise aeg ja viis.  

Jäär-talled kantakse jäära registrisse, kui nad on tunnustatud aretusloomaks ning  

alustatakse nende sugulist kasutamist. 

Ute- ja jäära registrisse kantakse ka ostetud põlvnemistunnistusega (PT) uted või utt-talled ja 

jäärad, kes on soetatud karja aretusloomadeks või aretusloomade saamiseks.  

 

Aretuslooma põlvnemise õigsuse kontrollimise kord toimub vastavalt aretuslooma põlvnemis- 

ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja säilitamise korrale 

(Lisa A). 

Põlvnemise õigsust kontrollitakse jõudlusandmete kogumise arvutiprogrammi tarkvaras ja 

keskandmebaasis tekkivate seoste alusel. 

Jõudlusandmete koguja vastutab loomade märgistamise, algandmete registreerimise ja nende 

õigsuse eest ning algandmeid säilitatakse 3 aastat. 

Eesti Tõulammaste Aretusühing, kui jõudluskontrolli läbiviija,  kogub jõudlusandmeid ja 

väljastab põlvnemistunnistused.  

Eesti Tõulammaste Aretusühing vastutab põlvnemistunnistuste õigsuse eest ning 

jõudlusandmete koguja koolituse ja neile tunnistuse väljaandmise eest. 

Jõudluskontrolli Keskus vastutab keskandmebaasi jõudnud info säilimise ja arhiveerimise eest 

vähemalt 10 aastat. 
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Lisa 3 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Aretuslooma jõudlusandmete ja geneetilise väärtuse hindamistulemuste 

kasutamise kord 
 

 

Jõudluskontroll on loomade jõudlus- ja põlvnemisandmete regulaarne kogumine, õigsuse 

kontrollimine, registreerimine, töötlemine, säilitamine ja analüüsimine, geneetilise väärtuse 

hindamine. 

Jõudluskontroll on kohustuslik kõikides karjades, kus tegeldakse lammaste aretusega. 

Jõudluskontrolliga liitunud karjas viiakse jõudluskontrolli läbi kõikide karjas olevate 

lammastega (st kogu kari on jõudluskontrollis). Jõudluskontrolli andmete koguja vastutab 

jõudluskontrolli andmete õigsuse eest, jõudluskontrolli läbiviija kontrollib vastavate andmete 

õigsust. 

Jõudlusandmete kogumine toimub põllumajandusloomade aretuse seaduse (PLAS) § 20-s 

sätestatud nõuetele ja jõudluskontrolli läbiviija enda kehtestatud aretuslooma põlvnemis- ja 

jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja säilitamise korra (Lisa 

A) alusel. 

Looma geneetilise väärtuse arvutab Jõudluskontrolli Keskus põllumajandusloomade aretuse 

seaduse (PLAS) § 19 ja Eesti lambatõugude aretusprogrammis tunnustatud kehtiva metoodika 

kohaselt. Jõudluskontrolli andmebaasi kantud  andmete alusel arvutatakse Jõudluskontrolli 

Keskuse poolt geneetilised väärtused 3 (kolm) kord aastas. 

Geneetilise väärtuse hindamise tulemused avaldatakse jõudluskontrolli aastakokkuvõtetes ja   

edastatakse jõudlusandmete kogujatele.  

Lammaste jõudlusandmeid kasutatakse vastavalt lammaste aretusprogrammi põhimõtetele. 

Välisriigis läbiviidud jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise tulemusi võib 

kasutada üksnes juhul, kui välisriigi jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise 

nõuded on kooskõlas põllumajandusloomade aretuse seaduse nõuetega ja geneetilise väärtuse 

on hinnanud ja registreerinud selle riigi tunnustatud aretusorganisatsioon. 
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Lisa 4 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord 
 

 

Jõudluskontrolli läbiviija viib läbi aretusmaterjali tunnustamise vastavalt EÜ Nõukogu 

direktiivile 90/257 ja põllumajandusloomade aretuse seadusele (PLAS) § 22.-le. 

 

Isasloomad tunnistatakse aretuseks sobivaks peale nende kaalumist 90 – 150 päeva vanuses, 

hindamist ja genotüübi määramist. 

Hinnatakse vastavalt tõulammaste hindamise juhendile (Lisa 8).  

Jäära välimik ja lihavormid hinnatakse EUROP süsteemis aretusspetsialisti poolt, kus 

hinnatud noorjäärade (3 – 6 kuu vanuselt) ja jäärade (1,5 – 2.a. vanuselt, teistkordselt) 

hindeväärtused ei tohi jääda alla tähise „O“. Tema kehamass peab vastama eliit (tähis – el) või 

I (esimese) klassi miinimumnõuetele, mis on toodud tabelis ning tema PrP genotüüp peab 

vastama aretusprogrammis esitatud nõuetele. Jäärade (1,5 kuni 2.a) hindamistulemuste alusel 

otsustatakse tema kasutamine või mittekasutamine aretuses. 

Aretuseks (jäärad, kelle jäär-talledest järglasi soovitakse kasutada suguloomadena) kasutatud 

jäärad peavad olema uuritud, nende PrP genotüüp peab olema määratud! 

Hindamistulemused ning PrP genotüüp sisestatakse  lammaste jõudluskontrolli andmebaasi. 

Aretuseks sobivad noorjäärad (3 – 6 kuu vanuselt) kantakse paralleeltõuraamatusse ja neile 

antakse paralleeltõuraamatu number kooskõlas loomade paralleeltõuraamatusse kandmise 

aluste ja paralleeltõuraamatu pidamise korrale (Lisa 1).Jõudluskontrollis võib kasutada ka 

jäära, kes ei ole kantud paralleel või originaaltõuraamatusse veresuse tõttu, aga tema isa peab 

olema kantud vastava tõu tõuraamatusse. 

 

Emasloomad tunnistatakse aretuseks sobivaks peale 100 päeva massi määramist ja 

põlvnemise õigsuse kontrollimist.  

 

Aretusloomal (emas- ja isasloomal) peab olema registreeritud põlvnemine vastavalt 

aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise korrale  

(Lisa 2). 

 

Isasloomade kehamassi minimaalnõuded hindamisel 

 

 

Tõug ja sugu 

 

 

Klass 

Vanus kuudes 

 3     4     5     6     7     8      9    10    11    12     18     24 

 

Eesti tumedapealised jäärad 

ja parandaja tõugude jäärad 

(SUF; OXF; GER; LAT; 

SRP; BTX) 

 

 

Eliit 

I klass 

 

30   34   37   40   43   46    50   53    55    59     75     95 

28   31   33   35   37   40    44   47    50    54     70     85 
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Lisa 5 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Emaslooma seemendusandmete registreerimise kord 
 

 

Jõudluskontrolliga tegelevates karjades on lubatud kasutada paaritusviise, kus on võimalik 

kasutatud sugujäärade isaduse tuvastamine. Seega kasutatakse jõudluskontrolliga tegelevates 

karjades haarem- ja/või käestpaaritust. Kasutatakse ka kunstlikku seemendust. 

 

Haarempaaritus – ühele sugujäärale valitakse uttede grupp, keda peetakse koos jääraga 

paaritusperioodi  vältel. Jäär lastakse uttede juurde kas terveks paaritusperioodiks või päeval 

karjamaale või ööseks uttede sulgu. Vastavalt täidetakse paaritusregister. 

Kui sama uttede grupi paarituseks soovitakse kasutada mitut sugujäära, siis peab jääma 

erinevate jäärade paarituseks kasutamise vahele minimaalselt 2 (kaks) nädalat. 

 

Kontrollitud ehk käestpaaritus – sugujäärade jaoks valitakse suguuted, keda peetakse jääradest 

lahus ja tuuakse jäära juurde ainult inna ajal. Paaritus toimub lamba sulus jõudlusandmete 

koguja kontrolli all. Samas täidetakse paaritusregister. 

 

Kunstlik seemendamine – võib kasutada spermat, mis on varutud aretuseks sobivaks 

tunnistatud isasloomalt vastavalt aretusprogrammi lisale 4 (Aretuslooma ja aretusmaterjali 

aretuseks sobivaks tunnustamise korrale). 

Seemendaja peab elektrooniliselt või paberkandjal arvestust emasloomade seemendamise 

kohta. Arvestuses peavad kajastuma järjekorra number, seemendamise aeg, loomapidaja nimi 

ning isas- ja emaslooma reg. nr ja number tõuraamatus. Seemendaja esitab nimetatud andmed 

sagedusega üks kord kuus aretusühistule. 

 

Suguluspaarituse vältimiseks peab kontrollimata vabapaaritus olema välistatud. 

Valdavalt kasutatakse jõudluskontrolliga tegelevates karjades haarempaaritust. 

 

Jõudlusandmete koguja poolt peetakse paaritus/seemendusandmete registreerimiseks registrit. 

 

Paaritus/seemendusandmete register …………. aastal (vt näidist lisa A juures). 

 

 

Jrk. 

Nr. 

 

 Jäära 

 reg. nr. 

(või nimi) 

 

 

Paaritus- 

perioodi  

algus 

(kuupäev, 

kuu) 

 

Paaritus-

perioodi  

lõpp 

(kuupäev, 

kuu) 

 

Paaritusgrupi uted  

(reg. nr-d ja/või arvuliselt) 

1. 

grupp 

 

 

    

Soovituslikud märkused: 

Sündis ….. talle, elusalt …… . Sündinud talledest olid ……. utt-talled ja ……. jäärtalled.  

Üleskasvatatud ….. talle. Poegimisabi ….. utele (n. korduv- esmapoegijad). Jne. 

Jõudlusandmete koguja vastutab paaritus/seemendusandmete õigsuse eest.  
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Lisa 6 
Eesti  tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Põllumajanduslooma, keda soovitakse tõuraamatusse kanda, 

identifitseerimise ja selle üle arvestuse pidamise kord 
 

 

Tõuraamatusse kantav loom, kes on jõudluskontrollis, identifitseeritakse vastavalt 

Põllumajandusloomade aretuse seaduse (PLAS) §17-le ja põllumajandusministri määrus 128 

§ 4-le. 

 

Loomaomanik identifitseerib sündinud talle ööpäeva jooksul sündimisest arvates ja peab 

identifitseerimise üle arvestust talleregistris.  

  

Enne talle riikliku registri kõrvamärgi või elektroonilise märgisega märgistamist arvestatakse 

ka järgmisi identifitseerimise (talle tõendamise) variante: 

Karjamärgisega märgistamine (karjanumber) 

Kirjeldamine nii, et see tagab talle kõhklemiseta seostamise talle emaga – eritunnuste alusel 

Markeerimine nii, et see tagab talle kõhklemiseta seostamise talle emaga 

Kombineeritud märgistamine – nt. lipiku sidumine talle kaela või markeerimine 

Eraldi aedikus pidamine 

 

Põllumajandusloom (alates sünd 09. juuli 2005.a.), keda  kasvatatakse aretuslooma saamise 

eesmärgil (ja soovitakse kanda tõuraamatusse) identifitseeritakse (märgistatakse) 

jõudluskontrolli läbiviivates karjades 90 elupäevajooksul riikliku registri kõrvamärgiga või 

elektroonilise märgisega, millel on riiklik registri number ning mis kinnitatakse 

aplikaatortangidega loomaomaniku poolt looma mõlemasse kõrva vastavalt märgile või 

märgisele (el. märgis kinnitatakse looma vasakusse kõrva). 

 

Esmase identifitseerimisega algab talleregistri  täitmine ja tallede üle arvestuse pidamine. 

Talled kantakse registrisse sündimise järjekorras. Sünnijärgselt seostatakse talle märgis ema 

registri numbriga, fikseeritakse sünniandmed: kuupäev, mitmiktall, värvus (kui erineb 

valgest), sugu. 

Lamba kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi, millele on trükitud Eesti ISO-koodi tähis 

„EE“ ning kümnekohaline lamba registrinumber. Kõrvamärk koosneb kahest identsest 

poolest.  

Lamba karjamärk (karjanumber) võib olla erinevat värvi ja tema materjal ei ole etteantud, 

kuid sellele peab olema trükitud või pressitud karjanumber (ühe kuni kuue kohaline). 

 

Andmed jõudluskontrolli läbiviijale ja tõuraamatu pidajale edastatakse vastavalt 

aretusloomade põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, registreerimise, nende õigsuse 

kontrollimise, töötlemise ja säilitamise korrale (Lisa 2). 
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Lisa 7 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Seemendamise koolitusprogrammid ning seemendaja tunnistuse saamise 

nõuded ja tunnistuse väljastamise kord 
 

 

Vastavalt põllumajandusloomade aretuse seaduse (PLAS) § 24-le on Eesti Tõulammaste 

Aretusühingu poolt välja töötatud koolitusprogramm, mille läbija saab õiguse töötada 

lammaste seemendajana. 

Lammaste seemenduse koolitusprogrammi raames saab väljaõppe järgmistel teemadel: 

Uttede ja jäärade suguorganite anatoomia ning füsioloogia; 

Jäärasperma käsitlemine farmis; 

Uttede seemendusalase töö korraldamine ja läbiviimine farmis: 

1.    Optimaalne seemendusaeg ja inna jälgimine 

2.    Lammaste seemendamine ja sperma viimine viljastuskohta 

3.    Uttede seemendusalase töö korraldamine ja läbiviimine farmis 

3.1. Optimaalne seemendusaeg ja inna jälgimine 

3.2. Lammaste seemendamine ja sperma viimine viljastuskohta 

 4.   Uttede seemendamise praktika. 

 

Seemendaja tunnistuse saamise nõuded ja väljastamise kord 

 

Kunstliku seemendusega võib tegelda isik (seemendaja), kes on läbinud Eesti Tõulammaste 

Aretusühing vastava koolituse või kellel on veterinaarmeditsiiniline haridus ja kellele on välja 

antud seemendaja tunnistus (Põllumajandusloomade aretuse seaduse § 24, lõige 4). 

Eesti Tõulammaste Aretusühing korraldab seemendaja koolituse täiskasvanute koolituse 

seaduse kohaselt. Väljastatud tunnistus kehtib 3 aastat. Seemendaja tunnistusele pikenduse 

saamiseks tuleb seemendusega tegeleval isikul läbida vähemalt 1 (üks) täiendkoolitus. 

Tunnistuse pikendamiseks pöördub seemendaja jõudluskontrolli läbiviiva asutuse poole. 

Pikendamisel on aluseks tegelikud töötulemused seemendamisel (vähemalt ühe pideva aasta 

jooksul) seemenduste algdokumendi alusel. 

Loomapidaja, kes on läbinud seemendaja koolituse algkursuse ja kellele on omistatud vastav 

tunnistus, võib seemendada üksnes oma karjas olevaid loomi. Sellekohane märge kantakse ka 

tunnistusele. 

Seemendaja peab elektrooniliselt või paberkandjal arvestust emasloomade seemendamise 

kohta (Lisa 5). 
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Lisa 8 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Tõulammaste hindamise juhend 
 

Tõulammaste hindamise eesmärgiks on lamba edasise kasutamise tunnustamine aretuses 

suguloomana. Lammaste hindamine viiakse läbi kõigis lammaste jõudluskontrollis olevates 

karjades. Jõudlusandmete koguja saadab andmed või sisestab andmed andmebaasi  vastavalt 

aretuslooma põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise 

ja säilitamise korrale (Lisa A). 

Loomaomanik kaalub noorloomad (utt- ja jäärtalled) 90 – 150 päeva vanuses ja valib (koos 

spetsialistiga või eraldi) välja sobivad jäär-talled hindamiseks, andes sellest teada ka 

jõudluskontrolli läbiviijale. Teistkordne hinnatud/valitud jäärade hindamine toimub looma 1,5 

– 2 aasta vanuses, kus otsustatakse ka jäära edaspidine kasutamine aretuses. 

Hindamistulemused kantakse programmi. 

 

Jääradel hinnatakse, tõuaretusspetsialisti poolt lihavormide väljendatust ja antakse välimikule 

üldhinne. Jääradele üldhinnangu saamiseks registreeritakse hindamistulemused jäärade 

hindamislehel (lisatud). Hindamistulemuste alusel tunnustatakse jäärad kasutamiseks kas 

aretus- või lihaloomadena. Aretuses sobivaks osutunud jääradel tuleb samuti määrata PrP 

genotüüp, selleks esitab loomaomanik nende loomade reg.nr.-d jõudluskontrolli läbiviijale. 

 

Jäär tunnistatakse aretuseks sobivaks kui tema välimik ning lihavormid on hinnatud EUROP 

süsteemis vähemalt hindepunkti „O“ vääriliselt. Tema kehamass vastab aretusprogrammi 

miinimumnõuetele ja tema PrP genotüüp vastab aretusprogrammis esitatud nõuetele (p.5.5).   

Hindamis- ja genotüpiseerimise tulemused kantakse lammaste andmebaasi. 

Peale andmete töötlemist antakse jäära(de)le ja utte(de)le tõuraamatu number ja kantakse 

vatstava tõu tõuraamatusse vastavalt tõuraamatusse kandmise alus ja tõuraamatu pidamise 

korrale (Lisa 1). 

 

Tallede lihassilma (ls) ja rasva (r) mõõtmine toimub karjades võimalusel või vajadusel (nt uue 

parandajatõu sissetoomisel/kauplemisel). 

Mõõtmine viiakse läbi tallede 100 – 150 päeva vanuses. Eelnevalt tall kaalutakse.  

Mõõtmise tulemusel fikseeritakse talle kohta järgmised näitajad: 

Talle kaal – kg 

Lihassilma (ls) läbimõõt – mm 

Rasva paksus (min/max) – mm 

 

Saadud andmete põhjal analüüsitakse ja võrreldakse eesti tumedapealise ja tema 

parandajatõugude osatähtsust karjades. 

 

LIHAVORMIDE VÄLJENDATUSE HINDAMINE JA VÄLIMIKULE ÜLDHINDE 

ANDMINE 

Noorjäära hindamisel kasutatakse järgmisi valikutunnuseid: lihavormide väljendatus ja 

välimik.  

Lihavormide väljendatust hinnatakse lamba vaatlemisel ning rinnaku (eest), selja (keskelt) ja 

kintsude (tagant) kompamise teel EUROP süsteemis. Tähega hindamisel on 3 võimalust: nt 

U+; U ja U-. EUROP skaala tähendus on järgmine:  
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E – kõrgem; U – väga hea; R – hea; O - rahuldav; P – nõrk (puudulik). 

Joonis 1. Väga heade lihavormidega lammas  

 

 
 

Väga heade lihavormidega lambal (joonis 1) on turi lihaseline (1), lai (2), selg ja lanne on 

laiad, ümarate vormidega (3) ning moodustavad ühise sirgjoone (4) ilma ristluukühmude ja 

tühemeteta. Lai (5) ja sügav (6) rind (sõltuvalt tõust) ning abapiirkond on kompamisel hea 

lihasusega. Kintsud on ümarad ja lihaselised (7).  

Lamba välimikule antakse vaatluse teel üldhinne kolme  kehaosade hinde alusel EUROP 

süsteemis (joonis 2). Välimiku hindamisel antakse hinded3 näitaja alusel järgmiselt:  

rind (eest) – R+ 

selg (keskelt) – U-  

kintsud (tagant) – E, 

koondhinne moodustub saadud tähtede kombinatsioonina: R+ U- E. 

Välimiku hindamisel arvestatakse välimiku vastavust soovitud tõutüübilejalgade seisu, 

sõrgade ja sõrgatsi tugevust, valehambumust.  

 

Joonis 2. Lamba kehaosad  
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Lisa 9         
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde  

Lammaste geneetilise hindamise metoodika. 
 

Lammaste geneetilise hindamise viib läbi Jõudluskontrolli Keskus kolm (3) korda aastas: 

01.juunil, 01. augustil ja 01. oktoobril kõikidele karjas olevatele lammastele. Avalikuks 

kasutamiseks avaldatakse ainult jäärade aretusväärtused, kellel on järglased vähemalt kahes 

karjas ja kelle aretusväärtuse usaldusväärsus on vähemalt 50%.  

 

1. Seaduslikud alused 

Lammaste aretusväärtuse (AV) geneetiline hindamine toimub  "Põllumajandus-loomade 

aretuse seaduse” ja Eesti Tõulammaste Aretusühingu aretusprogrammi alusel. 

 

2. Hindamise üldsätted 

Aretusväärtused hinnatakse eesti tumedapealiste lammaste ja eesti valgepealiste lammaste 

ning nende vastavate parandajatõugu lammaste ühise andmestiku alusel  eraldi 

protseduuridena kasvukiiruse aretustunnusele “100 päeva mass” ja viljakuse aretustunnusele 

“elusalt sündinud tallede arv”. Hindamisandmetena kasutatakse Jõudluskontrolli Keskuse 

andmebaasis hindamispäeva seisuga salvestatud lammaste jõudluskontrolli ja põlvnemise 

andmeid. 

 

3. Lähteandmed 

Hindamisel kasutatakse viljakuse informatsioonina alates 01. jaanuarist 2004.a  sündinud ja 

vähemalt ühe aasta vanuselt esmakordselt poeginud uttede poegimisandmeid ning 

kasvukiiruse informatsioonina alates 01.jaanuarist 2005.a salvestatud lammaste kaalumise 

andmeid. Põlvnemisinformatsioonina kasutatakse kogu teadaolevat põlvnemist. Teadmata 

põlvnemisega eellased grupeeritakse päritolumaa (kohalik, import), sünniperioodi, tõulise ja 

soolise kuuluvuse järgi. Andmed on sobivad järgmistel tingimustel: 

isa ja ema andmed on teada 

poegimisel on teada tallede arv 

kaalumisel on lamba staatus kas utt-tall, jäär-tall või kastraat ja tema korrigeeritud kaalu 

arvutamise tulemus on usaldusväärne 

kari*aasta jaotuses on vähemalt kahe jäära järglased. 

3.1. Andmete hindamiseelne korrigeerimine 

Hindamiseelselt korrigeeritakse lamba kaalumise tulemus tema 100.-le elupäevale. 

 

4. Geneetilised parameetrid 

Päritavuskoefitsiendi väärtus aretustunnusele  “100 päeva mass” on 0.48 ja aretustunnusele 

“elusalt sündinud tallede arv” on 0.14. 

 

5. Hindamismudelid 

5.1. Viljakus 

Viljakuse geneetilisel hindamisel kasutatakse ühe tunnusega BLUP-loomamudelit. 

Mudel:  

y = kari*aasta+pgv+pgk+tõug+mitmik+jäär+a+e 

 kus 

y – elusalt sündinud tallede arv 

kari*aasta – karja ja poegimisaasta koosmõju fix.efekt 
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tõug(2) – tõulise kuuluvuse  fix.efekt        

pgk(2)  - poegimiskorra fix. efekt (esimene ja järgnevad)  

pgv(4)  - poegimisvanuse fix. efekt (3 vanusegruppi esimesel poegimisel ja ülejäänud 

poegimised on 4. grupis) 

mitmik(3) – ute sünnipesakonna suuruse fix.efekt (1 tall;2 talle;>=3 talle) 

jäär – talle/de isa juhuslik efekt 

a - looma geneetiline efekt 

e - mitteseletatav jääkefekt 

 

5.2. Kasvukiirus 

Kasvukiiruse geneetilisel hindamisel kasutatakse ühe tunnusega BLUP-loomamudelit. 

Mudel:  

y = kari*aasta + tõug + sugu + mitmik + a + e 

 kus 

y – lamba mass 100. elupäeval 

kari*aasta – karja ja kaalumisaasta koosmõju fix.efekt 

tõug(2) – tõulise kuuluvuse  fix.efekt        

sugu (2) – soolise kuuluvuse fix.efekt  

mitmik (3) – pesakonna suuruse fix.efekt (1 tall;2 talle;>=3 talle) 

a - looma geneetiline efekt 

e - mitteseletatav jääkefekt 

 
6. Aretusväärtuse korrigeerimine ja suhtelise aretusväärtuse arvutamine 

6.1. Viljakus 

Viljakuse geneetilise hindamise tulemused korrigeeritakse 2005.a sündinud lammaste 

keskmise aretusväärtuse võrra. Geneetilise hindamise tulemus avaldatakse suhtelise 

aretusväärtusena eraldi eesti tumedapealise tõu lammastele ja nende parandajatõugude 

lammastele ning  eesti valgepealise tõu lammastele ja nende parandajatõugude lammastele, 

kus 2005.a sündinud vastavalt eesti tumedapealise tõu lammaste ning eesti valgepealise tõu 

lammaste suhtelise aretusväärtuse keskmine on 100 punkti ja standardhälve on 12 punkti. 

6.2. Kasvukiirus 

Kasvukiiruse geneetilise hindamise tulemused korrigeeritakse 2005.a sündinud lammaste 

keskmise aretusväärtuse võrra. Geneetilise hindamise tulemus avaldatakse suhtelise 

aretusväärtusena eraldi eesti tumedapealise tõu lammastele ja nende parandajatõugude 

lammastele ning  eesti valgepealise tõu lammastele ja nende parandajatõugude lammastele, 

kus 2005.a sündinud vastavalt eesti tumedapealise tõu lammaste ning eesti valgepealise tõu 

lammaste suhtelise aretusväärtuse keskmine on 100 punkti ja standardhälve on 12 punkti. 

 

7. Hindamistulemuste avaldamine 

7.1. Viljakus 

Avaldatakse jäärad, kelle tütred on hindamises vähemalt kahes karjas ja usalduskoefitsient on 

vähemalt 50%.  

7.2. Kasvukiirus 

Avaldatakse jäärad, kelle tütred on hindamises vähemalt kahes karjas ja usalduskoefitsient on 

vähemalt 50%. 

 

Informatsioon lammaste AV ja selle kasutamise kohta aretajale on kätte saadav 

jõudluskontrolli programmis: Mis on lammaste aretusväärtus ja kuidas aretaja saab seda 

kasutada. 
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Lisa 10 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Jõudluskontrolli teostamise ja jõudluskontrolli andmete kogumise ning 

säilitamise kord 
 

Käesolev kord kehtib elektroonilise jõudluskontrolli andmebaasi töösse rakendamiseni. 

Jõudluskontrolli andmete koguja esitab aretusprogrammis toodud kordades ja lisades toodud 

tähtaegadel karja jõudlusandmed jõudluskontrolli läbiviijale kas paberkandjal või elektroonsel 

teel. Andmed peavad olema vormistatud tabeli vormingus, milleks võib olla Microsoft Excel. 

(Tabeli kujundus on vaba, tabeli andmed peavad kajastama aretusprogrammis etteantud 

jõudluskontrolli kogutavaid andmeid). Andmeid esitatakse aretusprogrammis toodud lisades 

ja kordades toodud etteantud tähtaegadel. 

Jõudluskontrolli läbiviija loob iga jõudluskontrolli karjale individuaalkausta, seda nii 

paberkandjal kui ka arvutis).  Vastavas kaustas säilitatakse/salvestatakse kõik vastava karja 

jõudluskontrolli andmed. Paberkandjal esitatud andmed sisestatakse arvutisse jõudluskontrolli 

läbiviija spetsialisti poolt.  

Kõikide jõudluskontrolli karjade andmeid salvestatakse jõudluskontrolli läbiviija poolt arvuti 

välisel kõvakettal sagedusega 1 kord kuus. 

Jõudluskontrolliandmeid töödeldakse Microsoft Exceli tabelarvutus- ja 

tabeltöötlusprogrammiga jõudluskontrolli läbiviija või tema poolt valitud firma poolt. 

Jõudluskontrolli koondandmeid esitletakse Microsoft Exceli tabeltöötlusvormingus nii 

jõudluskontrolli karjadele kui ka aruandekohustuslikele ametkondadele tulenevalt Eesti 

vabariigi seadusandlusest.  
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Lisa A 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Aretuslooma põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse 

kontrollimise, töötlemise ja säilitamise kord 
 

Aretuslooma põlvnemise- ja jõudlusandmete kogumine, nende õigsuse kontrollimine, 

töötlemine ja säilitamine teostatakse vastavalt põllumajandusloomade aretuse seaduse (PLAS) 

§ 19.  

Jõudluskontrolli ülesandeks on lamba põlvnemisandmete, jõudlusandmete ja poegimiste pidev 

registreerimine. Tõuloomade geneetilise väärtuse, s.o. aretusloomade aretusväärtuse, 

määramine alates 2009. aastast. 

 

Jõudlusandmete kogumine ja analüüsimine on vahendiks Eesti liha-villatüüpi ET lambatõu 

säilitamisel ja taastootmisel ning tema tõu parendamisel vastavalt vajadusele ning 

majanduslikule otstarbekusele, arvestades tema elupaiga eripära ja kasvutingimusi. Tuginedes 

jõudlusandmete analüüsile on võimalik ellu viia aretusprogrammiga määratud eesmärke ja 

võrrelda erinevate karjade geneetilist baasi ning tõsta karja, samas ka kogu populatsiooni 

produktiivsust, valitud suunal.  

 

Kasutatavad mõisted: 

Aretusloom (-lammas) – põllumajandusloom, keda kasvatatakse aretuse eesmärgil. 

Tõupuhas aretuslammas – lammas, kelle vanemad ja vanavanemad on kantud sama tõu 

tõuraamatusse  või lisasse ning kes ka ise on (paralleel)tõuraamatusse kantud või 

sissekandmiseks kõlbulik. 

Jõudlusandmete koguja – loomapidaja või tema poolt volitatud isik, kes on läbinud vastava 

jõudlusandmete kogumise koolituse ja jõudluskontrolli läbiviija on väljastanud talle 

jõudlusandmete koguja tunnistuse.  Jõudlusandmete koguja vastutab jõudlus- ja 

põlvnemisandmete õigsuse eest. 

Jõudluskontrolli läbiviija – tunnustatud aretusorganisatsioon, MTÜ Eesti Tõulammaste 

Aretusühing – kui  lammaste jõudluskontrolli läbiviija ja paralleeltõuraamatu pidaja. 

Jõudluskontrolliga alustamiseks jõudlusandmete koguja identifitseerib ja registreerib oma 

karja loomad põllumajandusloomade aretuse seaduse  §17 ja põllumajandusministri määruse 

128 § 4 alusel ning esitab avalduse jõudluskontrolli läbiviijale koos põhikarja lammaste 

põlvnemisandmetega. Jõudluskontrolli läbiviija vastutab lammaste jõudlusandmete õigeaegse 

kandmise eest programmi. 

Jõudluskontrolli läbiviimiseks vajalike tõuaretuslike algarvestusandmete registreerimiseks 

peab loomapidaja kasutama lammaste jõudlusandmete kogumise programmi. 

 

Algandmete kogumine jõudlusandmete koguja poolt. 

   Lammaste jõudluskontrolliga alustamise tingimused: 

Lammaste jõudluskontrolliga alustamiseks, esitab karja omanik jõudluskontrolli läbiviijale 

avalduse. Jõudluskontrolli läbiviija vastav spetsialist kontrollib lammaste söötmis- ja 

pidamistingimusi, olemasoleva karja välimikku ja üldseisundit ning algdokumentatsiooni 

olemasolu. Karja veterinaarse seisundi kohta esitatakse seltsile veterinaarteenistuse poolt 

väljastatud vastavasisuline tõend. Koos aretusspetsialistiga tehakse kindlaks edasine 

aretussuund ja valitakse parandajatõug. 

Nõutavate tingimuste täitmise korral annab aretusühistu spetsialist loa liitumiseks lammaste 

jõudluskontrolliga ning kari saab jõudluskontrolli alustaja staatuse.  

Jõudlusandmete koguja peab jõudluskontrolli arvestust ajavahemikus 01.09 – 31.08 kõigi 

jõudluskontrolli all olevate lammaste (sugujäärad, -uted, talled) kohta. 
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Uted ja jäärad kantakse individuaalnumbri alusel jõudluskontrolli algarvestuse 

dokumentidesse.  

Lammaste paaritus/seemenduse andmed ja poegimine registreeritakse algdokumentides. 

Jõudlusandmete koguja vastutab nende algandmete õigsuse ja edastamise eest. 

Ute ja jäära registrites täidab jõudlusandmete koguja põlvnemistabeli, kui aga aretuslooma  

kohta on jõudlusandmete kogujal põlvnemistunnistus, siis põlvnemistabeli täitmine ei ole 

kohustuslik. 

Utt-talled kantakse tallede registrist uttede registrisse ning jäärtalled kantakse jäära registrisse, 

kui alustatakse nende sugulist kasutamist aretuslammaste saamiseks.  

Ute- ja jäära registrisse kantakse ka ostetud põlvnemistunnistusega uted ja jäärad, kes on 

soetatud karja aretuslammaste saamiseks.  

Aretusmaterjali ost peab olema kooskõlastatud jõudluskontrolli läbiviijaga. 

Jõudluskontrollis oleva karja täienduseks ostetud lammaste kohta peab jõudlusandmete 

koguja esitama põlvnemise andmed jõudluskontrolli läbiviijale. Ostetud jäärad ja sperma 

peavad olema veterinaarselt uuritud ja PrP genotüüp peab olema määratud. 

Lammaste jõudluskontroll karjas lõpetatakse kui: 

jõudluskontrolli andmete koguja ei edasta andmeid jõudluskontrolli läbiviijale, hiljemalt 1. 

november, seda vääramatute jõudude puudumisel 

jõudluskontrolli andmete koguja on esitanud jõudluskontrolli läbiviijale vastavasisulise 

avalduse 

jõudluskontrolli andmete koguja keeldub andmete kogumisest ja edastamisest või esitab 

tahtlikult valeandmeid. 

 

3.   Jõudluskontrolli algarvestuse dokumendid on:  

talleregister või laudaraamat, müügiregister, paaritus/seemendusregister. 

Talleregister või laudaraamat (kus on ära toodud kõik andmed vastavalt talleregistrile), 

täidetakse poegimisperioodi jooksul ja lõpetatakse, kui on selgunud kõigi tallede kasutamine.  

Kõik talled kantakse registrisse ja esitatakse andmed jõudluskontrolli läbiviijale 3 kuu jooksul 

pärast esimese talle sündimisest (ehk 1 kord kvartalis) või jõudlusandmete koguja sisestab 

andmed jõudluskontrolli andmebaasi samuti 3 kuu jooksul tallede sündimise järjekorras 

(näidis lisatud). Talle registrisse kantakse andmed:  

talle sünnikoht ja aretaja nimi 

reg.nr.  

ema ja isa  reg. nr. 

sünniaeg (päev, kuu, aasta) 

sugu 

mitmikuna sündinud 

värvus (kui on erinev valgest) 

100 päeva mass 

kaalumise aeg (päev, kuu, aasta)  

kasutamine (kastraadi puhul kirjutatakse kastraat või lühend K ilma daatumita). 

Müügiregister -  täidetakse müüdud lammaste kohta. Väljavõte müügiregistrist esitatakse 7 

tööpäeva jooksul jõudluskontrolli läbiviijale kui ka PRIA’le. Müügiregistrisse kantakse 

andmed:  

lamba reg.nr. 

sünniaeg  

sugu 

tõug  

PrP genotüüp kui see on määratud 

müügi kuupäev  
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ostja nimi, postiaadress, telefon.  

Müügiregistri alusel väljastab jõudluskontrolli läbiviija (ELaS) looma ostjale 

põlvnemistunnistuse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast registri jõudmist seltsi. 

Paaritus/seemendusregister – lammaste paaritus/seemendusandmete register, kuhu kantakse 

andmed vastavalt emaslooma seemendusandmete registreerimise korrale (näidis lisatud) lisa 

5:        jäära reg.nr  

paaritusperioodi algus (kuupäev, kuu ja aasta)  

paaritusperioodi lõpp (kuupäev, kuu ja aasta)  

paaritatud või paaritusgrupi uttede reg. nr-d  

märkused. 

Paaritus/seemendusregister esitatakse jõudluskontrolli läbiviijale nädala (7 päeva) jooksul 

pärast jäära karja viimist. Soovitatud märkuste täitmine ei ole kohustuslik. 

 

Elektrooniliselt peetakse lammaste jõudluskontrolli programmis ute- ja jääraregistrit. 

Vajadusel loomaomanik prindib või tellib registri jõudluskontrolli läbiviijalt. 

Ute registrit peetakse kõikide põhikarja kuuluvate uttede kohta. 

Jäära registrit peetakse kõigi karjas paarituseks kasutatavate jäärade kohta. 

Registrid (ute ja jäära) kajastavad looma aretaja ja omaniku andmeid, põlvnemis- ja       

jõudlusandmeid ning looma liikumist jõudluskontrolli karjades. 

 

Jõudlusandmete koguja andmete edastamine jõudluskontrolli läbiviijale. 

Jõudlusandmete koguja edastab andmed jõudluskontrolli läbiviijale kas kirjalikult, posti teel 

või elektrooniliselt või sisestab poegimise ja loomade liikumise andmed ise jõudluskontrolli 

programmi. 

Väljavõte talleregistrist esitatakse jõudluskontrolli läbiviijale iga kvartali lõpus. Talleregistri 

täitmise lõpetamisel, esitatakse  kokkuvõte poegimistulemustest.  

Jõudlusandmete koguja teatab jõudluskontrolli läbiviijale hindamisele kuuluvate jäärade reg. 

nr.-d., lepib kokku jäärade hindamise aja. 

Tõulammaste müügiregistri väljavõte esitatakse jõudluskontrolli läbiviijale 7 tööpäeva 

jooksul peale looma(de) müüki. 

Aretaja karja aasta kokkuvõtte esitatakse jõudluskontrolli läbiviijale hiljemalt jooksva aasta 

15. novembriks . 

 

Jõudluskontrolli andmete töötlemine, säilitamine jõudluskontrolli läbiviija poolt 

Jõudluskontrolli (JK) läbiviija sisestab jõudlusandmete kogujalt saadud andmed või sisestab 

jõudlusandmete koguja ise andmed lammaste elektroonilisse jõudluskontrolli ja 

paralleeltõuraamatu pidamise andmebaasi. Jõudlus- ja põlvnemisandmeid aluseks võttes, 

kantakse lambad paralleeltõuraamatusse ja määratakse aretusväärtus. 

JK läbiviija saab andmed jõudlusandmete kogujalt ja näeb jõudlusandmete koguja 

loomadeseisu Põllumajanduse Registrite Informatsiooni Ameti (PRIA) andmebaasis. 

Andmete lahknevuse korral informeerib jõudluskontrolli läbiviija jõudlusandmete kogujat. 

Jõudluskontrolliandmeid kasutatakse jõudluskontrolli aluste karjade tunnustamisel vastavalt 

kinnitatud juhendile paralleeltõuraamatute pidamiseks ja lammaste aretusväärtuse 

hindamiseks (alates 2009.a.). Jõudluskontrolli läbiviija säilitab saadud sisendandmete lehti 

mitte vähem kui 7 aastat. 

 6. Jõudlusandmete kogumise, töötlemise, säilitamise ja hindamise statistiliste meetodite 

väljatöötamise ja saadud tulemuste avaldamise eest vastutab jõudluskontrolli läbiviija. 

Jõudlusandmete koguja vastutab algandmete õigsuse ja edastamise eest.  
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Lisa B 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Andmed laboratooriumi kohta, kus tehakse jõudluse määramiseks 

vajalikke analüüse 
 

 

Eesti lambatõugude aretusprogrammi käigus kogutud proovidest määratakse PrP genotüüp 

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi geneetikalaboris, mille aadress on 

järgmine:  

Kreutzwaldi 46  2. korrus Tartu 51006 ning muud andmed:  

tel 731 3470, tel/fax 742 2344, e-mail: genlab@eau.ee.     

Juhataja: prof. Haldja Viinalass 

 

  

mailto:genlab@eau.ee
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Lisa C 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Aretuslooma jõudlusandmete ja nende hindamistulemuste avaldamise kord 
 

 

Aretuslooma jõudlusandmeid ja hindamistulemusi avaldatakse kooskõlas „Avaliku teabe 

seaduse“, „Isikuandmete kaitse seaduse“ ja „Põllumajandusloomade aretuse seaduse „  

(PLAS) § 21-ga. 

Jõudlusandmete töötlemisel saadud andmeid väljastatakse ja kasutatakse loomaomaniku ja 

jõudluskontrolli läbiviija vahelise kokkuleppe kohaselt. 

Jõudluskontrolli läbiviija avalikustab jõudluskontrolli andmete töötlemise käigus saadud 

andmed 15 tööpäeva jooksul alates tulemuste saamisest. Selleks saadab jõudluskontrolli 

läbiviija jõudluskontrolli kogujale karja lammaste kohta aruande kas postiga või 

elektronpostiga. 

Aruanne aretusalase tegevuseosas aretusprogrammi täitmise kohta esitatakse iga aasta 

järelevalveasutusele (Veterinaar-Toiduamet) 30. juuniks PLAS § 31 lõige 8. 

 

Pädevatel riiklikel ametiasutustel võimaldatakse juurdepääs andmebaasi. 
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Lisa D 
Eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi juurde 

Jõudlusandmete kogumise koolitusprogrammid ning jõudlusandmete 

koguja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord 
 

 

 

Tuginedes Põllumajandusloomade aretusseaduse (PLAS) §20-le, väljastab jõudluskontrolli 

läbiviija koolitusprogrammi läbinud jõudlusandmete kogujale vastava tunnistuse. 

Jõudluskontrolliga alustamisel tunnistuse saamiseks peab jõudlusandmete koguja osalema ja 

läbima koolitusprogrammi, mis sisaldab järgmiseid alaosasid: 

Eestis aretatavad lambatõud 

Eesti lambatõugude aretusprogramm ja valiku printsiibid, Prp genotüüp (skreip), Maedi-visna  

Jõudlusandmete kogumine ja edastamine 

Lammaste hindamine ja hindamistulemuste kasutamine praktilises aretuses 

EV aretusseadus 

EL aretusalased direktiivid ja otsused. 

 

Saadud tunnistuse kehtivusajaks on 3 (kolm) aastat. Kehtivusaja lõppedes läbib 

jõudlusandmete koguja uue koolitusprogrammi. 

 

Jõudlusandmete koguja tunnistuse saamiseks peab jõudlusandmete koguja oskama iseseisvalt 

täita jõudlusandmete kogumise ja edastamise algdokumente, omama ülevaadet eesti 

lambatõugude aretusprogrammist, oskama kasutada tõulammaste aretusväärtuste 

hindamistulemusi praktilises aretuses. 

 

Jõudlusandmete koguja tunnistuse väljastab jõudluskontrolli läbiviija. Tunnistusel on ära 

näidatud jõudluskontrolli koguja nimi, perekonnanimi, väljaandmise aeg (päev, kuu, aasta), 

kehtivuse aeg, jõudluskontrolli läbiviija andmed (nimi, aadress, logo, pitsat), väljaandja nimi, 

perekonnanimi, allkiri (näidis lisatud). 

Jõudlusandmete koguja tunnistus tunnistatakse kehtetuks jõudluskontrolli läbiviija poolt 

juhul kui jõudlusandmete koguja ei ole edastanud jooksva jõudluskontrolli perioodi jooksul 

andmeid või kui ta on eiranud eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi. 

 

 

 



 
 
 

Talle 
jrk  nr 

 
 

 
EMA reg nr 

 

 
Poegi- 

mise 

kuup. 

 
 

 
Isa reg nr 

 

 
Tallesid 

kokku // 

neist elusalt 

T    A    L    L    E Märkused 

(talle karjast väljamineku 

kuupäev ja põhjus, lutitall, 

 
kasutamine põhikarjas 

jne) 

 

 
Number 

karja 

 
 

PRIA reg. nr 

 
Sugu 

 
Värvus 

(kui ei ole 

valge) 

 

 
Sünnimass 

 
Kaalumine 

(90-150 p. vanuses) 

Kuup kg 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

    Eesti Tõulammaste Aretusühing          (näidis) 

                                                                                                                                                                                                              

_________________________  TALLEREGISTER        
(Ettevõtte nimi)                                                                                                                                             (Poegimisaasta) 

        
 
 

 
villa värvus, ostmise aeg, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koostaja nimi 

 

Allkiri 

 

Kuupäev 



EESTI TÕULAMMASTE ARETUSÜHING (ETLA) -  Müügiregister (näidis) 

 

………………………………………jõudluskontrollkarjas.  ETLA’le info edastamise kuupäev ............................................ 

Jrk nr. Lamba reg. number 

Riski-

grupp Müügi 

kuupäev 

Ostja 

 
nimi e-maili aadress või postiaadress telefon 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

         

Täitmise kuupäev .................................                 Koostaja nimi: ……………………………..  allkiri………………………. 
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EESTI TÕULAMMASTE ARETUSÜHING (ETLA)  

 

Paaritusregister (näidis) 

 
Esitatakse paaritusperioodi alguses  – 7 päeva pärast paaritusgruppide moodustamist. 

 

 

…………………………………………….…………… paaritusregister …………..  aastal. 
         (talu või ettevõtte nimi) 
 

 

Jrk. 

Nr. 

Jäära reg. nr.  

ja/või nimi 

Paaritus- 

perioodi 

algus  

(kuu, kuupäev) 

Paaritus- 

perioodi 

lõpp  
(kuu, kuupäev) 

Paaritusgrupi uted 

(uttede reg. nr-d ja/või uttede arv 

kui paarituses kasutatakse ühte 

jäära ja kõik karjas olevad uted 

moodustavad paaritusgrupi) 

1. 

grupp  

    

Soovituslikud märkused: 

Sündis …… talle, elusalt ……. . Sündinud talledest olid …….. utt-talled ja …….. jäärtalled. 

Üles kasvatatud …… talle. Poegimisabi ….. utele (n. korduv- või esmaspoegijad). Jne. 

 

 

2.  

grupp 

    

 

 

 

 

 

 

Soovituslikud märkused: 

Sündis …… talle, elusalt ……. . Sündinud talledest olid …….. utt-talled ja …….. jäärtalled. 

Üles kasvatatud …… talle. Poegimisabi ….. utele (n. korduv- või esmaspoegijad). Jne. 

 

 

 

Jne. 

 

    

 

 

 



Lamba põlvnemistunnistus

Sugu Sünniaeg Nimi/karja nr Registri nr Tõuraamatu nr

Tõug: Veresus:

Mitmik: PrP genotüüp:

Aretaja: 

Klass:

Sünnimass: 100p mass: Kehamass:

Lihassilm ja rasv:

Hindamine: EUROP:

ISA  ii Nimi iii Nimi

Reg.nr. 

TR nr. 

Sünniaeg: Mitmik: Mitmik: 

Tõug: IIE Reg.nr.

Veresus:

PrP:

Aretaja: ie Nimi iei Nimi

100p. mass: Reg.nr.

Hindamine: Mitmik: 

Järglaste arv:

Järglaste 100p mass: iee Reg.nr.

Tallesid poegimise kohta:

EMA Nimi ei FRITS eii Nimi

Reg.nr. 

TR nr. 

Sünniaeg: Mitmik: Mitmik:

Tõug: eie Reg.nr.

Veresus:

PrP:

Aretaja: ee Nimi eei Nimi

100p mass: Reg.nr.

Hindamine: Mitmik:

Pg arv:

Viljakus: eee Reg.nr.

Sündinud tallesid: 

Järglaste 100p mass:

EESTI TÕULAMMASTE ARETUSÜHING

Aadress:

Põlvnemistunnistuse väljaandmise aeg: 

PT väljastaja nimi

Ametinimetus


