
 Eesti Tõulammaste Aretusühing 

 

 

  

 

 

Lammaste  aretustegevuse aastaaruanne 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



2 
 

Sisukord 

 

1. Ülevaade  lammaste  aretustegevusest 2017 aruandeperioodil..................................................... 3 

2. Eesti tumedapealise (ET) lambatõu  aretustulemused    jõudluskontrolli perioodil 2017. a .......... 5 

3. Eesti valgepealise (EV) lambatõu aretustulemused jõudluskontrolli perioodil 2017.a. ................. 8 

4. Lammaste hindamine .................................................................................................................... 10 

5. Lammaste PrP-geeni genotüüpide määramine ............................................................................. 11 

6. Kokkuvõte ...................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Ülevaade  lammaste  aretustegevusest  2017. aasta aruandeperioodil 

  

Eesti Tõulammaste Aretusühingu (edaspidi ETLA) aretustegevuse aastaaruande koostamisel on 

kasutatud Veterinaar- ja Toiduameti Avaliku teenuse standardit aretusühingute aastaaruande 

(aretustegevus) kohta.  

ETLA aretusalane tegevus on läbi viidud vastavalt kinnitatud eesti tumedapealise ja eesti 

valgepealise lambatõu aretusprogrammile, kehtivale põllumajandusloomade aretuse seadusele 

ning Euroopa Liidu aretusalastele õigusaktidele.  

Lammaste aretustöö põhiülesandeks on Eest valgepealise ( tõutähis: EV ) - ja Eesti tumedapealise 

( tõutähis:ET )  lambatõu säilitamine ning nende tõugude propageerimine. Aretustöö põhisuunaks 

on lihajõudluse tõstmine ja viljakate, heade emaomadustega varavalmivate lammaste 

kasvatamine. 

Eesti tumedapealise ja eesti valgepealise lambatõu aretuse eesmärgid:   

1) tallede kasvukiiruse suurendamine 

2)  uttede viljakuse suurendamine 

3)  uttede emaomaduste parandamine     

4)  ARR-alleeli esinemissageduse suurendamine lambakarjas, vähendades neid alleele, 

mis suurendavad vastuvõtlikkust TSE-le 

Eesti Tõulammaste Aretusühingu lammaste aretuspopulatsiooni suurus oli 01.01.2017 seisuga 

1568 lammast. Jõudluskontrollis oli 772 eesti tumedapealist (tõutähis – ET, koos parandaja-

tõugudega) lammast, keda aretati eesti tumedapealise lambatõu aretusprogrammi järgi ja 796 

eesti valgepealist (tõutähis – EV, koos parandajatõugudega) lammast, keda aretati eesti 

valgepealise lambatõu aretusprogrammi järgi. 

Aastaaruanne kajastab 17 jõudluskontrolli karja andmeid:  9 ET karja ja 8 EV karja.  
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Joonis 1. Karjade suuruse jaotus põhikarja uttede arvu järgi (01.01.2017 seis) 

Jõudluskontrolliga alustas 2017. a. 1 kari: Männiku Piimalambad OÜ.  Selle karja lammaste 

jõudlusnäitajaid  kajastatakse järgmisel aruande perioodil.  Jõudlukontrolliga lõpetas Lia 

Ostapenko Vormsi saarelt, kes lõpetas tervislikel põhjustel lambakasvatuse. 

2016 aasta lõpus valmis elektrooniline programm „Herd Expert“, mida kasutatakse ETLA 

jõudlskontrolli andmete kogumiseks. Talleregistrid sisestasid elektroonilisse andmebaasi „Herd 

Expert“ ise 12 karjakasvatajat, 2 kasvatajat saatsid oma andmed exceli failina ning 3 

paberkandjal, need andmed sisestati ETLA töötajate Liina Veske ja Rein Mirka poolt. 

Farmikülastused ning jäärade hindamised teostas aretusspetsialist Hillar Kalda. 

Poegimisperioodiga seotud andmed koguti 1.09.2016 - 31.08.2017 ning muud, poegimisajaga 

otseselt mitte seostatavad tegevused, toimusid 01.01.2017 - 31.12.2017. 

Prp genotüüp määrati 22 jääral. Hinnati kokku 22 noorjäära ja 9 üle 1,5 aastast jäära.  

Suguloomana müüdi  01.01.2017 - 31.12.2017 kokku 163 lammast, sh 25 jäära ja 139 utte,  

kellele väljastati kas lamba sugupuu või põlvnemistunnistus.  

Suguloomade importi ega eksporti aruandeperioodil ei toimunud.  

Eesti Tõulammaste Aretusühing väljastas 2017 aastal põlvnemistunnistuse 33 lamba, sh 10 jäära 

ja 23 ute, kohta.  

Jõudluskontrolli karjades jäeti karjatäienduseks 263 utt-talle.                                                                                                                                                          

Karjades oli kasutusel 30 jäära, sh ET populatsioonis  16  (ET 9+ OXF 1+ SUF 4+NV 2) ja EV 

populatsioonis 14 (NV 6+ EV 2+ TEX 6). Paarituses olnud jääradega saadi 1215 elusalt sündinud 

talle, sh ET populatsioonis 757  ja EV populatsioonis 580 talle. 
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2.  Eesti tumedapealise (ET) lambatõu  aretustulemused    

jõudluskontrolli perioodil 2017. a 

1.12.2017. seisuga oli jõudluskontrollis  797  eesti tumedapealist lammast (sh parandajatõud). 

Tõuraamatus oli 1. detsembri seisuga 529 ET lammast. 

Jõuluskontrolli viidi läbi 9 ET lammaste karjas. Karjad jagunesid: kuni 50 põhikarja utega 

karjasid  – 4  ning üle 100 põhikarja utega karjasid – 5. 

Eesti tumedapealise (ET) lambatõu jõudluskontrolli 2017. aasta tulemused on toodud tabelis nr 1. 

2016 aasta lõpus oli paarituses 491  põhikarja utte, mis on 97 utte rohkem kui 2016 aastal. 

Tiinestus 472, mis on 107 utte rohkem kui 2016 aastal.  

Kokku sündis 823 talle, kellest elusalt sündis 792 talle, mis on 2016 aasta tulemusest rohkem 

vastavalt 236 ja 226 talle võrra. 

Tabel 1. Eesti tumedapealise lambatõu jõudluskontrolli tulemused 2016. aastal 

Karja suurus Paarituses Poegis Tiinestus % VIljakus Sündis Sündis  Surnud Sünnikaal 
100 p. 
mass Juurdekasv 

          kokku elusalt sündide % kg kg päevas (g) 

kuni 50 utte 84 80 96 1,76 145 137 6 4,4 29,0 246 

üle 100 ute 407 392 96 1,73 678 655 4 4,6 30,5 258 

                      

miinimum     93 1,39       3,8 24,8 203 

maksimum     100 2,27       5,2 34,0 293 

                      

ETLA keskmine 
2017 491 472 96 1,74 823 792 5 4,5 29,8 252 

ETLA keskmine 
2016     93 1,61     4 4,1 28,0 240,4 

ETLA keskmine 
2015     85 1,63     9 4,2 26,8 226  

  

2017 aastal on uttede tiinestumise % suurenenud võrreldes 2016. aastaga 2 % punkti võrra.  

ETLA eesti tumedapealiste  lammaste populatsiooni  keskimine viljakus on tõusnud võrreldes 

eelneva perioodiga. Samuti on tõusnud tallede sünnimass. Surnult sündinud tallede % on jäänud 

stabiilseks ja oli 2017 aastal 5 %.  
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Aretusprogrammis püstitatud viljakuse eesmärk on 1,8 ehk 180 talle 100 ute kohta. 2017 aastal 

tegi keskmine viljakus korraliku tõusu ja eesmärgist on veel puudu 6 talle 100 ute kohta. 

Viljakuse tõstmiseks on kasutatud tumedapealiste lammaste jõudluses ühekordse ristamisena 

norra valge lambatõu  jäära, mis on osutunud väga edukaks valikuks. Samuti on kasutatud 

jäärasid, mis on ET lambatõu funtamentaaltõud ning võimalusel on välditud ebasobivate 

võõrtõugude kasutamist. 

Võrreldes 2016 aastaga on tallede keskmine 100 päeva mass suurenenud 1,8 kg võrra. Keskmine 

100 päeva mass on suurenenud kolmandat aastat järjest ehk igal aastal kogu ETLA tegevuse 

perioodil. Kindlasti on vajalik 100 päeva masside edasine võrdlemine, sest suuremate järelduste 

tegemiseks on liiga lühike aegrida. 

Tallede ööpäevane juurdekasv oli karjade keskmisena 252 g, mis on suurenenud 2016 aastaga    

12 grammi.  

Foto 1. 2017. aasta kauneima ET ute konkursi võitja:  utt registrinumbriga 3843017, omanik 

Suur-Närska talu Viljandimaalt. 
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Foto 2. 2017. aasta kauneima ET ute konkursi võitja:  utt registrinumbriga 2195209, omanik 

Janika Mirka Tartumaalt. 

 

Kuna 2017 aastal said kauneima ute konkursil kaks utte ühepalju punkte, siis anti välja kaks 

esikohta. 
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3. Eesti valgepealise (EV) lambatõu aretustulemused jõudluskontrolli 

perioodil 2016.a. 

 

1.12.2017. seisuga oli jõudluskontrollis  773  eesti valgepealist  lammast (sh parandajatõud). 

Tõuraamatus oli 1. detsembri seisuga 373 EV lammast. 

Jõuluskontrolli viidi läbi 8 EV lamaste karjas. Karjad jagunesid: kuni 50 põhikarja utega karjasid  

– 2, 50 kuni 100 põhikarja utega karjasid - 3  ning üle 100 põhikarja utega karjasid – 3. 

Eesti valgepealise (EV) lambatõu jõudluskontrolli 2017. aasta tulemused on toodud tabelis 2. 

2016 aasta lõpus oli paarituses 338 põhikarja utte. Tiinestus 306 looma ning kokku sündis 617 

talle, kellest elusalt sündis 580 talle. 

Kokku sündis 617 talle, kellest elusalt sündis 580 talle. 

Tabel 2. Eesti valgepealise lambatõu jõudluskontrolli tulemused 2017. aastal 

Karja suurus Paarituses Poegis Tiinestus % VIljakus Sündis Sündis  Surnud Sünnikaal 
100 p. 
mass Juurdekasv 

          kokku elusalt sündide % kg kg päevas (g) 

kuni 50 utte 54 53 98 1,82 94 89 5 4,7 30,5 262 

50 - 100 utte 150 123 80 1,83 225 216 4 4,3 31,7 271 

üle 100 ute 134 130 97 2,29 298 275 7 4,4 29,0 246 

                      

miinimum     73 1,65       4,0 23,3 188 

maksimum     100 2,54       4,9 34,6 305 

                      

ETLA keskmine 
2017 338 306 92 2,02 617 580 6 4,5 30,4 260 

ETLA keskmine 
2016     92 1,70     4 4,1 26,2 221 

ETLA keskmine 
2015     77 1,70     7 4,2 28,1 239  

 

 2017 aastal oli uttede tiinestumise protsent täpselt sama, mis oli ka 2016 aastal.  

ETLA eesti valgepealiste  lammaste populatsiooni  keskimine viljakus on teinud 2017 aastal  

järsu hüppe ülespoole ja oli 202 talle 100 ute kohta. Võrreldes 2016 aastaga, kui tulemus oli    

170 talle 100 ute kohta, sündis 2017 aastal 100 poeginud ute kohta 32 talle rohkem. 
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Sünnimass on võrreldes eelneva perioodiga pisut tõusnud. Samuti on suurenenud surnult 

sündinud tallede %, mis on korrelatsioonis viljakuse tõusuga.   

Väga korraliku tõusu on teinud ka valgepealiste lammaste 100 päeva mass, mis on suurenenud 

4,2 kg võrreles 2016 aastaga. Tallede ööpäevane juurdekasv oli karjade keskmisena 260 g, mis on 

39 g suurem kui eelmisel perioodil.  

Aretusedu on saavutatud korralike jäärade kasutamisest. Niipalju kui võimalik on kasutatud  EV 

lambatõu fundamentaal – ehk algkomponenttõule hästi lähedasi sugulastõugusid. Võimalusel on 

välditud Dorseti ja Texeli tõu kasutamist, mis ei ole parandajatõugudena ennast õigustanud. 

Texeli tõgu on soovitatud lihatallede tootmisel (tallesid ei jäeta karja). Texeli ja Dorseti 

lambatõuge on soovitatud tulevikus kasutada äärmuslikel juhtudel mingi kindla eesmärgi 

saavutamiseks. 

   

Foto 3. 2017. aasta kauneima EV ute konkursi võitja:  utt registrinumbriga 2882144, omanik   

OÜ Hilika Jõgevamaalt. 
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4. Lammaste hindamine 

Jäärade hindamisest karjades annab ülevaate tabel 3. 

Tabel 3. Hinnatud jäärad tõugude kaupa. 

Tõug Aretaja 
Hinnatud 

kokku 

Vastas 

nõuetele 

 
Noorjäärad 

  
ET Janika Mirka 4 4 

OXF Janika Mirka 3 3 

SUF Janika Mirka  2 2 

NV Wasala OÜ 1 1 

TEX Wasala OÜ 2 2 

EV Wasala OÜ 1 1 

EV Ott Liivlaid 8 8 

EV Paali talu aiand 1 1 

 
1,5 aastased jäärad 

  
EV Wasala OÜ 3 3 

NV Wasala OÜ 3 3 

ET Janika Mirka 2 2 

 

Perioodil 01.07.2017-31.11.2017 hinnati kokku 22 noorjäära, kellest nõuetele vastas 22 ning 8 

1,5 aatast jäära, kellest nõuetele vastas 8 looma. Hindamist teostati ühes ET karjas ja kolmes EV 

karjas. Kahjuks oli 2017 aasta väga vihmane ja kvaliteetse sööda varumine talveks oli 

raskendatud. Seetõttu oli lammaste hindamise soov lambakasvatajate hulgas väike ning farmerid 

ei soovinud  isaseid aretusloomi oma karjades üle talve hoida. 
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5. Lammaste PrP-geeni genotüüpide määramine  

Lammaste aretusprogrammi eesmärk on suurendada ARR-alleeli esinemissagedust 

lambakarjades, vähendades neid alleele, mis suurendavad vastuvõtlikkust TSE-dele. Aretuseks 

võib kasutada ainult 1.-2. riskigrupi jäärasid ja 1.-3. riskigrupi kuuluvaid uttesid.  

2017.a.  genotüpiseeriti 22 jäära.  

Populatsioonide vahel jagunesid uuritud lammaste arvud järgmiselt:                                                                                                                       

ET koos parandajatõugudega 9 (ET 4, OXF 3, SUF 2) ja EV koos parandajatõugudega 13            

( EV 10,  NV 1, TEX 2) lammast.  

Uuritud lammaste jagunemine riskigruppidesse on toodud tabelis 4.   

Tabel 4. 2017.a. lammaste genotüpiseerimise tulemused 

Riskigrupp R1 R2 R3 Kokku 

Lambaid 17 4 1 22 

% 77 18 5 100 
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6. Kokkuvõte                                                                                                                                                       

 

2017.a. lammaste jõudluskontrolli teostati 17 karjas, 9 ET ja 8 EV.  

Eesti valgepealise ja Eesti tumedapelise lambatõu aretuse eesmärgid on:  

1. Tallede kasvukiiruse suurendamine. 

2. ARR alleeli esinemissageduse suurendamine 

3. Uttede viljakuse suurendamine  

4. Uttede emaomaduste parandamine 

 

6.1. Tallede kasvukiirus. 

Tallede kasvukiiruse parameetriks on keskmine 100 päeva mass ning keskmine 

juurdekasv päevas. Nagu allpool olevatest tabelitest on näha, on kasvanud nii 100 päeva 

mass, kui ka keskmine juurdekasv, millest võib järeldada, et oma tegevusega on 

saavutatud aretusedu eesmärkide täitmiseks. 

Tõug 100 päeva masside muutus aastate lõikes 

  2013 2015 2016 2017 

ET 23,9 26,8 28,0 29,8 

EV 25,2 28,0 26,2 30,4 

 
Elas ETLA 

 

Tõug Keskmine juurdekasv päevas grammides 

  2013 2015 2016 2017 

ET 205 226 240 252 

EV 214  239  221 260 

 
Elas ETLA 

 

6.2. ARR alleeli esinemissageduse suurendamine 

             ARR esinemissageduse muutust aastate lõikes ilmestab allolev tabel. 

  ARR/ARR esinemissagedus % - des 

  2013 2015 2016 2017 

%  --   -- 75 77 

 
Elas ETLA 
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6.3. Uttede viljakuse suurendamine 

Uttede viljakust iseloomustab sündinud tallede arv 100 ute kohta, mis on taandatud 

koefitsendiks – tallede arv 1 ute kohta. EV lambatõu viljakuse eesmärk on 1,9 talle ute 

kohta ja ET lambatõu puhul on eesmärgiks 1,8 talle ute kohta. Allolevast tabelist on näha, 

et 2017 aastal saavutati EV lambatõu puhul püstitatud eesmärk ning ET lambatõu puhul 

on veel eesmärgist puudu 6 talle 100 ute kohta ehk ollakse eesmärgile üsna lähedal. 

Tõug        Viljakuse muutus aastate lõikes 

  2013 2015 2016 2017 

ET 1,58 1,63 1,61 1,74 

EV 1,66 1,7 1,7 2,02 

 
Elas ETLA 

 

6.4. Uttede emaomaduste parandamine. 

Emaomaduste parandamise kirjeldamiseks hakati 2017 aastast koguma poegimisandmeid, 

kus määratakse poegimisel sünnitusraskust ja ute käitumist tallega poegimishetkel ning 

vahetult pärast poegimist. Kuna andmeid on praeguseks hetkeks vähe, siis ei ole neid veel 

otstarbekas analüüsida. Üldiselt kirjeldades on EV uttedel väga head emaomadused ja nad 

on piisvalt piimakad. Poegimisraskusi esineb vähe. ET lammaste probleemiks oli 2014 

aastal suhteliselt halvad emaomadused ja mitte kõige parem piimakus, mis olid tingitud 

loomade ebaõigest ristamisest. Seati ülesandeks ET lammastel emaomaduste ja piimakuse 

parandamine, milleks võeti aretusprogrammi Norra Valge Lammas (NV), kui hästi 

viljakas, piimakas, kergete poegimistega ja väga heade emaomadustega lambatõug. 

Samuti kasutakse paarituses Oksforddauni jäärasid, kes on ET fundamentaaltõug ja tuntud 

väga heade emadena ning kergete poegimistega. 5 aasta jooksul läbiviidud katse 

tulemusena on NV lambatõu ühekordne kasutamine ET lambatõul andnud väga häid 

tulemusi. Oksforddauni jäärade kasutamine on samuti parandanud emaomadusi ja 

suurendanud tallede lihakust. 

Aretustegevuses on lähtutud Eesti valgepealise ja Eesti tumedapealise lambatõu aretuse 

eesmärkidest. Selle saavutamiseks on hakatud teadlikult valima tõumaterjali ning järk-järgult on 

üle mindud fundamentaal - ehk algkomponenttõugudele. Sellise tegevuse tulemusena on 

saavutatud edu kõikides aretuseesmärkides. 
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Tabelis 5 on toodud nii eesti tumedapealise (ET) kui ka eesti valgepealise (EV) lambatõu  

aretustulemused populatsiooni keskmistena.   

Tabel 5. ET ja EV aretustulemused 2017. a    

Näitaja Ühik ET EV 

Paaritatud uted: 

                       Kokku 

                   

                       Nendest poegis 

 

loom 

 

loom 

 

491 

 

472              

 

338 

 

306 

 

Tiinestumine 

 

% 
 

96 

 

92 

 

Sündinud tallesid 

Nendest elusalt 

 

 

loom 

loom 

% 

 

823 

792 

95 

 

617 

580 

94 

Keskmine viljakus 

 

talle/poeginud 

ute kohta 
 

1,74 

 

2,02 

Kõikide karjade tallede  

keskmine 100 päeva mass 

 

kg 
 

29,8 

 

30,4 

 

Ööpäevane juurdekasv 

 

g 
 

252 

 

260 

 

Genotüpiseeritud lambaid 

 

loom 
 

9 

 

13 

    

 

 

Tõuraamatu pidamise ja jõudluskontrolli läbiviimise kõrval tegeleb ETLA ka eesti tumedapealise 

ja eesti valgepealise lambatõu populariseerimisega. Eesti Tõulammaste Aretusühing korraldas 

2017 aastal üleriigilise lambapäeva Kurgjal, kus toimus ka ET ja EV kauneima ute konkurss, 

võiduloomi esitleti ka Tõulooma näitusel Ülenurmel. ETLA esitles eesti tumedapealisi ja eesti 

valgepealisi tõulambaid ka Maamessil.  

 

 

 

 

29.06.2018  

Rein Mirka 

ETLA juhatuse liige  

allkirjastatud digitaalselt 

 


