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NAKKUSHAIGUSED 

 Nakkushaigus – haigused, mille tekitaja 
on bioloogiline tegur 
 Kanduvad üle 

 Loomalt loomale, inimesel loomale või 
vastupidi 

 Otse või keskkonna vahendusel 

 Viirused – viroosid  
 IRT, RSV, VVDV 

 Bakterid – bakterioosid  
 Paratuberkuloos, Neosporoos 

 Pasteurella spp., Histophilus spp. jt 
kopsupatogeenid 

 Seened – mükoosid  
 Pügaraig  

 Parasiidid – parasitoosid  
 Kopsuusstõbi, välisparasiidid 

 



NAKKUSHAIGUSED 

 Kust nakkused tulevad? 
 Näitused, oksjonid jms 

 Uute loomade ostmine 

 Transpordivahendid 

 Inimesed 

 

 

 Milline on Teie karja 
nakkushaiguste alane olukord? 

 
 

 

 

Fotod: https://www.agribition.com/show-info/event-
listing/cattle/purebred-beef-shows  

http://www.thejournal.co.uk/business/carlisle-mart-january-24-
6641361  
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NAKKUSHAIGUSED 

 Nakkushaigused = suur majanduslik kahju 

 VVDV, IRT – abordid 

 IRT, RSV – kopsupõletikud 

 NB! Viirus on alati primaarne 

 Bakter järgneb viirusele kui organism on nõrk 

 

 „Jäämäe efekt“ – igas karjas haiguste suhtes nn 
püramiidi efekt 

 Tipp ehk veepealne osa – haiged loomad ja 
surmajuhtumid 

 Põhi ehk veealune osa – näiliselt terved loomad 
 Loomad võivad põdeda haigust subkliiniliselt või olla 

haiguskandjad 

 



„JÄÄMÄE EFEKT“ 

Joonis: http://people.vetmed.wsu.edu/jmgay/courses/EpiMod2.htm   

http://people.vetmed.wsu.edu/jmgay/courses/EpiMod2.htm


VEREPROOVID 

 Lihtne ja kiire meetod 

 Väga informatiivne! 

 Nakkushaiguste alane olukord 

 Viirused, mükoplasma 

 Ainevahetusalane olukord 

 Poegimishalvatus, emaka 

väljalangemine jms 

 

 Parem farm = suurem kasum 

 Kasum on otseselt seotud 

tervisega! 

 
Fotod:https://ofkidsandcows.wordpress.com/tag/pregnancy/ 
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VEREPROOVID 

 Lihtne võtta – sabaveen, kägiveen 

 

 Enne uute loomade ostmist selgita välja, mis haigused 
tolles karjas esinevad 
 Kaitsed enda karja loomi uute haiguste eest 

 Kaitsed uusi loomi oma karja haiguste eest 

 

 Karantiin 

 Vaktsineerimised 

 

 

 
 

Foto: Maarja Maksimov 

Vere võtmine sabaveenist 

 



MILLINE ON TEIE KARJAS NAKKUSHAIGUSTE 

ALANE OLUKORD? 

Foto: http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/maamess-eesti-maaelu-

peegel?id=65970286  
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KIRURGILISED MENETLUSED 

 Nudistamine – veretu operatsioon, mille käigus 

alla 8 nädalastelt vasikatelt eemaldatakse 

sarvealged 

 Ohutus – sarved tekitavad traumasid nii teistele 

loomadele kui inimestele 

 Meetodid: 

 Termiline – kuuma rauaga 

 Keemiline – hape, pasta 

 NB! Alati peab loom olema rahustatud 

 NB! See on valus protseduur – vaja manustada 

lokaalanesteetikumi ja valuvaigistit 



NUDISTAMINE 

Fotod:http://shop.thevetgroup.com.au/di

sbudding 
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KIRURGILISED MENETLUSED 

 Sarvede eemaldamine – verine operatsioon 

täiskasvanud veistel sarvede eemaldamiseks 

 Ohutuse pärast – sarved tekitavad traumasid! 

 Eriti oluline fikseerimine – võimalusel pukis! 

 Üldanesteesiat veistel ei kasutata 

 Tugev rahustus ning lokaalanesteesia ei pruugi 

piisavad olla – loomal võib siiski ebamugav olla 

 Spetsiaalne sarvesaag 



NUDISTAMINE VS. SARVEDE EEMALDAMINE 

Joonis: http://cdrf.org/2016/01/06/5046/  

http://cdrf.org/2016/01/06/5046/


KIRURGILISED MENETLUSED 

 Kastreerimine – verine operatsioon, mille 

käigus muutedakse isasloomad suguvõimetuks 

 Suguiha mahasurumine 

 Lehmikutega koospidamise hõlbustamine 

 Nuumatavuse tõsmine 

 Optimaalne vanus pulli kastreerimiseks: 4-10 

nädalat 

 Nuumatavuse tõstmiseks võib ka varem – kasv 

kiirem, aga tailiha % ei muutu 

 

 



KASTREERIMINE 

 Teostatakse lamaval loomal tugevas rahustuses 

ja lokaalanesteesias 

 Vajalik kastreeritavate loomade eraldamine teistest 

operatsiooni ja toibumise ajaks 

 Puhas keskkond – haavad jäävad pärast munandite 

eemaldamist avatuks 

 Kiire protseduur 

 Vajalik valuvaigisti ja võimalus loomi pärast 

proseduuri jälgida 

 

 NB! Kummirõngaste kasutamine 

kastreerimiseks on seadusega keelatud! 

 

 



SÕRATERVIS JA VÄRKIMINE 

 Lonkel ei ole ühte põhjust 

 Jalaprobleemid on väga pika kuluga → kui meie 
näeme longet, võib alghetkest möödas olla juba 
mitu kuud 

 Ennetamine ja profülaktiline uurimine! 

 Tagantjärgi põhjust väljaselgitada väga raske 

 Jalaprobleemid on alati olemas !?!? 

 Lonkaval loomal on valus!! 

 Lonkava looma heaolu kannatab 

 Ei söö piisavalt = kõhnub 

 Vastuvõtlikkus teistele haigustele suureneb 

 Majanduslik aspekt – mida Sina omanikuna kaotad? 

 

 



. 
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Allikas: Willshire, J.A., Bell, N.J. An Economic review of cattle lameness. 2009 



MIDA SIDA FARMERINA SAAD ÄRA TEHA? 

 Jälgi loomi igapäevaselt, otsi lonkajaid 

 Anna oma loomaarstile teada võimalikult ruttu 

 Parim on, kui sul on fikseerimispukk 

 Kohe saab loomal jalad üles võtta ja kohapeal ära 

vaadata, milles probleem 

 

 Mida leidub Sinu koduapteegis? 

 

 VÄRKIMISE AJAL ÄRA KUNAGI SEISA 

VÄRKIJA VÕI LOOMAARSTI SELJA TAGA! 



KÕIGE EFEKTIIVSEM JALARAVI ON VÄRKIMINE! 

Foto: Maarja Maksimov 



SIGIMINE 

 Sigivus on lihaveiste pidamises tähtsaim 

 Majanduslik kahju on suur, kui aastas ei sünni igal 

ammel ühte vasikat 

 Mullikate söötmine selline, et neid oleks võimalik 

esmakordselt paaritada 15-kuuselt 

 Poegimismuster ideaalis 12 nädalat 

 Kõik ammed poegivad ja toovad elusa järglase 

hooajaliselt – 12 nädala jooksul 

 Kõik ammed tiinestuvad uuesti pärast poegimist 12 

nädala jooksul 

 Parimad folliikulid tekivad esimese 5 innatsükli jooksul 

pärast poegimist 

 



ULTRAHELI KASUTAMINE LIHAVEISTEL 

 Ultrahelilainete kasutamine diagnostiliste 
eesmärkidel 

 Transrektaalne ultraheli 

 Tiinusdiagnostika 

 Loote vanuse määramine 

 Munasarjade patoloogiad 

 Alates 28. tiinuspäevast 

 Ultraheli on ohutu! 

 

 

 
 

Foto: http://bovinetraining.com/benefits-of-ultrasound/ 
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TIINUSE KATSUMINE ULTRAHELIGA 

 Foto: Maarja Maksimov 



TEISED TIINUSDIAGNOSTIKA VÕIMALUSED 

 Käega tiinuse katsumine 

 Odav 

 Üsna täpne 

 Ei näe, mis toimub emakas ja munasarjades 

 Tiinuse test piimast 

 Kallis 

 Vale-positiivsed ja –negatiivsed vastused 

 Progesterooni mõõtmine verest 

 Kallis 

 Usaldusväärne 

 Patoloogiaid ei tuvasta 



KOKKUVÕTTEKS 

 Enne ostmist alati uuri! 

 Näituselt koju tulles rakenda karantiini! 

 Võimalda loomadele vähemalt korra aastas 

arstivisiit! 

 Sarved võta võimalikult varakult 

 Otsi lonkajaid iga päev 

 Lonkav loom ei saa (enamasti) iseenesest terveks 

 Lihaveise kasum on aastas elus järglane 

 Ultraheli on kõige efektiivsem viis tiinuse 

diagnostikaks 



KÜSIMUSI? 

Foto: Maarja Maksimov 


