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Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on tagada kultuuripärandi ja
kui vajalik, sektoripõhised geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste ja
eesmärgid3
ohustatuks loetud kohalike tõugude säilitamine.
Sekkumine panustab strateegikava EE 6 (panustada
elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid
ning säilitada elupaiku ja maastikke) täitmisesse.
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R.22a Environmental performance in the livestock
sector: Share of Livestock Units (LU) under supported
commitments to improve environmental sustainability.

Toetuskõlblikud taotlejad4

Toetust antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule ja
juriidilise isiku staatuseta ühendustele.

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse5
Taotleja peab eesti maatõugu veist, eesti vutte, kihnu maalammast, eesti hobust, eesti
raskeveohobust, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni hobust või tori
hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni hobust.
•

Toetust saab taotleda:

- kohustuseaasta 2. mai seisuga või asendamise hetkel vähemalt kuue kuu vanuse eesti
maatõugu veise pidamise eest, kui toetuse taotleja peab nõuetekohaselt identifitseeritud ja
registreeritud puhtatõulist tõuraamatu põhiossa kantud eesti maatõugu veist, kelle mõlemad
vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa;
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- kohustuseaastale eelnenud aastal või varem sündinud eesti hobuse, eesti raskeveohobuse,
tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni hobuse ja vana-tori suuna hobuste
alampopulatsiooni hobuse pidamise eest, kui toetuse taotleja peab nõuetekohaselt
identifitseeritud ja registreeritud puhtatõulist tõuraamatu põhiosas registreeritud või sinna
kantud eesti hobust, eesti raskeveohobust või tori hobuse vana-tori suuna hobuste
alampopulatsiooni hobust või tori tõuraamatu TA osa põhiosas registreeritud või sinna kantud
tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni hobust;
- kohustuseaastale eelnenud aastal või varem sündinud eesti raskeveohobuse pidamise eest,
kui toetuse taotleja peab nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud,
põllumajandusloomade aretuse seadusele vastava eriprogrammi kohaselt saadud ja
tõuraamatu lisaosas A registreeritud või sinna kantud eesti raskeveohobust;
- kohustuseaasta 2. mai seisuga või asendamise hetkel vähemalt kuue kuu vanuse kihnu
maalamba pidamise eest, kui toetuse taotleja peab nõuetekohaselt identifitseeritud ja
registreeritud puhtatõulist tõuraamatu põhiosas registreeritud või põhiossa kantud kihnu
maalammast;
- eesti vuti pidamise eest, kui toetuse taotleja peab tõutunnistusega või tõendatud päritoluga
eesti vutte, kes on individuaalses jõudluskontrollis või keda taotleja peab sugulinnuna ja kes
on rühmaviisilises jõudluskontrollis. Jõudluskontrolli tehakse põllumajandusloomade aretuse
seaduses sätestatud alustel ja korras.
•
Kohustuseaasta jooksul võib taotleja asendada kohustuse all oleva looma teise sama
tõugu nõuetekohase loomaga, kaotamata õigust saada toetust taotletud mahus.
Asendusloom peab asendamise ajal olema vähemalt kuue kuu vanune.
•
Toetuse saamise tingimustele vastava looma kohta, kelle kohta taotletakse toetust,
võib taotleda ka lisatoetust, kui loom on:
- eesti maatõugu lehm, kes on toetuse taotlemisele eelnenud aastal andnud tõendatud
põlvnemisega puhtatõulise järglase, ning vasikas on elussündinud ja andmed tema sünni kohta
on kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale;
- tõuraamatusse kantud eesti maatõugu pull;
- eesti maatõugu lehmmullikas, kes ei ole kohustuseaasta 2. mai seisuga vanem kui 40 kuud;
- eesti maatõugu lehm, kes on kohustuseaastal jõudluskontrollis põllumajandusloomade
aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras;
- kohustuseaastale eelnenud aastal puhtatõulise järglase andnud eesti hobuse, eesti
raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse
vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni mära, kui varss on nõuetekohaselt
identifitseeritud ja registreeritud, varsa põlvnemine on geneetiliselt kontrollitud ning varss on
registreeritud tõuraamatu põhiosas;
- kohustuseaastale eelnenud aastal järglase andnud eesti raskeveohobuse mära, kui varss on
nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud, varsa põlvnemine on geneetiliselt

kontrollitud ning varss on saadud põllumajandusloomade aretuse seaduse kohase
eriprogrammi alusel ja registreeritud tõuraamatu lisaosas A;
- kohustuseaastale eelnenud aastal puhtatõulise järglase andnud ja kohustuseaastale
eelnenud aastal või varem jõudluskontrollis olnud eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori
hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste
alampopulatsiooni täkk, kui täku põlvnemine on geneetiliselt kontrollitud ning varss on
registreeritud tõuraamatu põhiosas. Jõudluskontroll peab olema läbi viidud
põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras ning andmed
jõudluskontrolli läbiviimise kohta peavad olema kantud hobuslaste registrisse;
- kohustuseaastale eelnenud aastal järglase andnud ja kohustuseaastale eelnenud aastal või
varem jõudluskontrollis olnud eesti raskeveohobuse täkk, kui täku põlvnemine on geneetiliselt
kontrollitud ning varss on saadud põllumajandusloomade aretuse seaduse kohase
eriprogrammi alusel ja registreeritud tõuraamatu lisaosas A. Jõudluskontroll peab olema läbi
viidud põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras ning andmed
jõudluskontrolli läbiviimise kohta peavad olema kantud hobuslaste registrisse;
- eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni
või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni noortäkk, kes ei ole vanem kui 4
aastat;
- peatõuraamatusse kantud kihnu maalamba jäär;
- kihnu maalammas, kes on kohustuseaastal jõudluskontrollis põllumajandusloomade aretuse
seaduses sätestatud alustel ja korras.


Kui taotleja taotleb kohustusealuse looma kohta lisatoetust ja soovib looma asendada,
kuid asendusloom ei vasta samadele lisatoetuse saamise tingimustele, siis
kohustusealuse looma kohta lisatoetust ei maksta.



Kui on taotletud lisatoetust puhtatõulise järglase andnud täku kohta, siis ei saa sama
täku kohta enam noortäku pidamise lisatoetust taotleda.



Hobuse põlvnemise geneetiliseks kontrollimiseks tuleb akrediteeritud laboris läbi viia
geneetiline ekspertiis enne taotlemise aasta 2. maid ja geneetilise ekspertiisi akti
koopia tuleb lisada taotlusele. Geneetilise ekspertiisiga kontrollitakse, kas
põlvnemisandmed on mõlema vanemlooma osas õiged.

Asjakohaste baastaseme elementide kindlaksmääramine (nt asjakohane GAEC või
kohustuslikud majandamisnõuded (SMR)), kui kohaldatav ning selgitus, kuidas kohustus
ulatub kaugemale kohustuslikest nõuetest6
Toetuskõlblikkuse tingimused7
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Taotleja võtab kohustuse täita ohustatud tõugu looma pidamise toetuse nõudeid
taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat.
Kohustust saab aasta kaupa pikendada.



Iga ohustatud loomatõu puhul algab eraldi kohustus. Uus kohustus ei alga selle tõu
kohta, mille kohta taotlejal juba on eelmise maaelu arengukava või käesoleva
strateegiakava raames ohustatud tõugu looma pidamise kehtiv kohustus.



Samal ajal ei või taotlejal olla MAK 2014–2020 ja ÜPP strateegiakava 2021–2027
ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustust. MAK 2014–2020 raames
ohustatud tõugu loomade kohta võetud kohustuse võib asendada ÜPP strateegiakava
2021–2027 kohustusega.



Loomade/lindude arv, kelle kohta toetust taotletakse, võib kohustuseperioodi jooksul
aastati varieeruda, kuid ei tohi olla väiksem minimaalsest kohustuse suurusest, mis
kehtestatakse maaeluministri määruses.



Taotleja, kes taotleb toetust eesti vuttide pidamise eest, peab nende üle arvestust.
Arvestuse pidamise täpsem kord kehtestatakse maaeluministri määruses.



Taotleja täidab tingimuslikkuse nõudeid.

Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just
need on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset8
Toetuse ühikumäär nõuetele vastava ohustatud tõugu looma kohta on järgmine:





eesti maatõugu veise pidamise eest
– … eurot looma kohta aastas;
eesti hobuse pidamise eest
– … eurot looma kohta aastas;
eesti raskeveohobuse pidamise eest
– … eurot looma kohta aastas;
tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni hobuse pidamise eest – … eurot
looma kohta aastas;
 tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni hobuse pidamise eest – … eurot
looma kohta aastas;
 kihnu maalamba pidamise eest
– … eurot looma kohta aastas;
 eesti vuti pidamise eest
– … eurot linnu kohta aastas.
Lisatoetuse ühikumäär nõuetele vastava ohustatud tõugu looma kohta on järgmine:
 kohustuseaastale eelnenud aastal puhtatõulise järglase andnud eesti maatõugu lehma
pidamise eest – … eurot looma kohta aastas;
 eesti maatõugu pulli pidamise eest – … eurot looma kohta aastas;
 maatõugu lehmmullika pidamise eest – … eurot looma kohta aastas;
 kohustuseaastal jõudluskontrollis oleva eesti maatõugu lehma pidamise eest – … eurot
looma kohta aastas;
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 kohustuseaastale eelnenud aastal järglase andnud eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori
hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna
hobuste alampopulatsiooni mära pidamise eest – … eurot looma kohta aastas;
 kohustuseaastale eelnenud aastal järglase andnud ja jõudluskontrollis olnud eesti hobuse,
eesti raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori
hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni täku pidamise eest – … eurot looma
kohta aastas;
 eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste
alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni noortäku
pidamise eest – … eurot looma kohta aastas;
 kihnu maalamba jäära pidamise eest – … eurot looma kohta aastas;
 kohustuseaastal jõudluskontrollis oleva kihnu maalamba pidamise eest – … eurot looma
kohta aastas.
Toetus aitab loomade arvu hoida ja suurendada, kuid lisatoetusega soodustatakse tõusisese
geneetilise mitmekesisuse suurenemist, vanuselise struktuuri paranemist, tõupuhaste
järglaste saamist, põlvnemis- ja toodanguandmete kogumist, tõuraamatu kannete korrektsust
ja loomade paremat käsitlemist.
Lisatoetust makstakse aretuseks kasutatavate suguloomade eest, kes annavad puhtatõulise
järglase, sest ilma puhtatõuliste järglaste arvu suurendamata ei suudeta vähendada tõu
ohustatust. Ohustatud tõugu loomade ristamine järglaste saamiseks on tavapärane praktika.
Hobuste puhul ristatakse loomi põhikarja täienduseks ja turunõudlusele sobivamate
tarbeloomade saamiseks. Väikestes eesti maatõugu veise karjades või suuremates
veisekarjades, kus peetakse lisaks maakarja veistele ka teist tõugu veiseid, seemendatakse
maakarja veiseid tihti muu veisetõu aretusmaterjaliga, sest nii on lihtsam ja majanduslikult
ökonoomsem. Kuna enamasti kasutatakse suuremat kasvu veisetõugude aretusmaterjali, siis
on sündiv järglane reeglina suurem ning sellega võivad kaasneda poegimisraskused.
Lisatoetusega soodustatakse puhtatõuliste järglaste saamist.
Lisatoetust makstakse täku kohta, kes on olnud jõudluskontrollis. Jõudluskontroll näitab, et
täkk on käsitletav või hinnatud vastavalt aretusprogrammile. Nt EHKASe tõuraamatusse
kuuluvate eesti tõugu hobuste populatsioonist (u 800) läbivad jõudluskontrolli 10%–14%
hobuseid aastas. Vana-tori suunal on jõudluskontrolli läbinud aastatel 2013–2019 keskmiselt
17% populatsioonist aastas.
Hobuste põlvnemise tuvastamine geneetiliselt aitab tagada kontrollitud põlvnemist ja
tõuraamatu kannete korrektsust.
Põllumajandusloomade aretuse seaduses hobuse
põlvnemisandmete õigsuse kontrollimiseks geneetilise ekspertiisi tegemise nõuet ei ole.
Põlvnemise geneetilisi ekspertiisi nõue on eri tõugude aretusprogrammides erinevalt
kehtestatud. Reeglina tuleb sugulises kasutuses oleval täkul see teha, mõnel juhul on lubatud
ka täku geneetiline identifitseerimine nt kui täku üks või mõlemad vanemad on surnud.
Hobuse põlvnemisandmete õigsuse kontrollimiseks on tarvis geneetiliselt identifitseerida ka
tema vanemaid. Hobuse geneetiline identifitseerimine toimub nt DNA markerite põhjal.
Aretusprogrammides ei ole nõutud noorte täkkude (4. eluaastani k.a) põlvnemise geneetilist
ekspertiisi (v.a eesti raskeveohobustel alates 2018. aastast), seda ei ole üldjuhul nõutud ka
varssadel (v.a tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatiooni hobune ja eesti

raskeveohobune) ja märadel. Põlvnemisandmete kontroll võib olla nõutud, kui on kahtlus, et
põlvnemisandmed ei ole õiged, muul juhul on ekspertiis soovituslik.
Geneetilise mitmekesisuse säilimisele on suurimaks takistuseks sugulises kasutuses osalevate
täkkude väike arv. Genofondi mitmekesisuse säilimiseks peaks isas- ja emasloomade arv
olema senisest rohkem tasakaalus ning isasloomade valik suurem. Täkkude pidamine on
keerukam ja kallim, paljud täkud kastreeritakse liiga vara. Lisatoetusega soodustatakse
noortäkkude kasvatamist, mis aitab tagada, et aretuses kasutatakse võimalikult palju eri täkke.
Jõudluskontrolli ja järglaste hindamise kaudu leitakse need täkud, kellelt soovitakse edaspidi
rohkem järglasi saada.
Lisatoetust makstakse ka eesti maatõugu veiste pullide ja kihnu maalamba jäära pidamise
eest. Isasloomade pidamine on keerulisem ja kallim, loomad ei anna ka otsest tulu toodangu
müügist (piim, liha, vill) ning seepärast pole loomapidajad huvitatud nende pidamisest.
Selleks, et tagada isasloomade suurem valik, hoida tõusisest geneetilist mitmekesisust ning
tagada maatõugu veiste sperma kasutamise võimalus kõigile tõupidajatele, tuleks
loomapidajaid täiendavalt motiveerida maatõugu pulle ja kihnu maalamba jäärasid pidama.
Kihnu maalambaid paljundatakse loomuliku paarituse teel, kunstlikku seemendust ei kasutata.
Eesti maatõugu veiste puhul kasutatakse nii kunstlikku seemendust kui ka paaritust.
Lisatoetust makstakse eesti maatõugu lehmmullikate eest, et soodustada maatõugu veiste
järelkasvu. Lisatoetust saab kuni mullika 48. elukuuni s.o mullika esimese nelja eluaasta kohta.
Lisatoetust makstakse jõudluskontrollis oleva eesti maatõugu lehma pidamise eest.
Loomapidaja, kes osaleb jõudluskontrolli läbiviimises, panustab aktiivsemalt tõu aretusse.
Aretusühing saab jõudluskontrolli kaudu andmeid loomade põlvnemise ja toodangu kohta,
saadav info on vajalik aretustegevuse suunamiseks ning põlvnemisandmete säilitamiseks.
Jõudluskontroll on loomapidaja jaoks lisatöö ning seepärast tuleks tootjaid motiveerida seda
tegema.
Eesti maatõugu veis on piimaveis ning tema tõu eripära ja peamine eesmärk on toota
eripärast, kõrge kuivaine-, rasva- ja valgusisaldusega toorpiima. Ilma jõudlusandmete
kogumiseta, toodangu ja viljakuse analüüsita ei ole võimalik piiratud populatsioonis säilitada
elujõulist ning jätkusuutlikku geneetilist ressurssi. Jõudluskontrollis mitteosalevate karjade
osakaal oli 2019. aastal 60,69% (105 loomapidajat), mis moodustas 32,50% (229 lehma)
puhtatõulistest eesti maatõugu lehmade populatsioonist. Aretusorganisatsioonile edastas
2019. aastal jõudluskontrollis mitteolevatest karjadest puhtatõuliste loomade andmeid
(paaritusi-seemendusi, sünde, hukkumisi, karjast väljaviimise põhjuseid, oste-müüke jne.) vaid
5,7% loomapidajatest (6 loomapidajat 105-st).
Lisatoetust makstakse jõudluskontrollis osaleva kihnu maalamba pidamise eest.
Jõudluskontrolli ei tehta kõigile peatõuraamatu loomadele. Peamiselt tehakse
jõudluskontrolli neis karjades, kus tegeletakse aktiivselt loomade paljundamisega, sellised
karjad tagavad puhtatõuliste järglaste tootmise ja seeläbi tõu säilimise.

