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2. päev – emasloomade valik 



Eile jõudsime sinnamaale 

• Ülevaade – pullide valik 

• Veatu kehaehitus 

• Emasloomade valik 

• Elus emasloomade hindamine 



Veiste levik 
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Ülevaade – esi- ja tagajalad 
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Välimik – veatud liigesed 



Lehm – tõu tüüp 
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Mullikate valik 



Mullikate valik 
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1. Sügav udara keskside, mis hoiab udarat tihedalt keha vastas. Nisad 
vertikaalselt. 

2. Keskmise tugevusega udara keskside. Udar ei kinnitu tihedalt 
kehale ja udarapõhi on kannaliigese joonel. Nisad peaaegu 
vertikaalselt. 

3. Väga nõrk udara keskside. Udar ja nisad on kannaliigesest 
madalamal. Täis udara korral on nisad suunatud väljapoole. 

4. Udara keskside puudub. Udar ja nisad paiknevad kannaliigesest 
madalamal.  Udara alaosa  balloonikujuline ja nisad suunatud 
väljapoole. 



1. Väga sügav udara keskside, mis hoiab udarat väga tihedalt 
keha vastas. Udara keskside hinne 9. 

2. Sügav udara keskside, mis hoiab udarat tihedalt keha vastas. 
Udara keskside hinne 7. 

3. Keskmise tugevusega udara keskside. Udar keskmiseslt keha 
vastas. Udara keskside hinne 5. 

4. Nõrk udara keskside. Udara kinnitus on nõrk. Udara keskside 
hinne 3. 

5. Väga nõrk udara keskside. Udara kinnitus on väga nõrk ja 
udar on rippuv. Udara keskside hinne 1. 



1.HEA Keskmise suurusega nisad asetsevad 
tasapinnaliste udara veerandite keskel 

2.HALB Nisad liiga jämedad, vasikal võib olla 
raske imeda 

3.HALB Nisad liiga pikad, kergemini vigastatavad 
4.HALB Udara veerandid ei ole samal tasapinnal, 

mis võib viidata madalama tootlikkusega 
veeranditele 



Udara kinnitus ja nisade suurus 











Udara tüüp 









Kokkuvõte  

 Tunne ja mõista oma sihtturgu 

 Tasakaalustatud lähenemine paljudele 

tunnustele 

 Vältige valikut üksiktunnuse põhjal 

 Vältige ekstreemseid tunnuseid 

 Juhtimisotsused 

 Iseloom 

 Võimalused 



Kokkuvõte  

 Kasutage olemasolevaid vahendeid 

aretusväärtused/EPD 

 Tõu iseloomustus 

  Sigivust mõjutavad tegurid: 

 Suur piimatoodang 

 Ülemäärane lihastus 

 Raami suurus 

 Kehaehitus  



Tänud! 

 Tänan tähelepanu eest! 

 Küsimused ja arutelu? 

 Kas saite abi? 

 Elus emasloomade hindamine 
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