KADUNUD VÕI LOETAMATUKS MUUTUNUD KÕRVAMÄRKIDE ASENDAMISEST
Loom, kelle kõrvamärgi kadumisest teatatakse, peab olema põllumajandusloomade registris
registreeritud selle loomapidaja nimele, kes kõrvamärgi kadumisest teatab.
Enne looma karjast väljaviimist tuleb kontrollida, kas loomal on nõuetele vastavad
kõrvamärgid. Ilma kõrvamärkideta looma ei ole lubatud karjast välja viia.
Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise avastamisel tuleb kahe päeva jooksul
sellest registrisse teatada.
Kõrvamärgi kadumisel või loetamatuks muutumisel ei ole lubatud veisele, lambale ega kitsele
panna uut registrinumbrit kandvat kõrvamärki.
Kõrvamärk asendatakse sama numbrit kandva uue kõrvamärgiga, mis tellitakse loomapidaja
teate alusel kõrvamärke valmistavast tehasest ning saadetakse loomapidajale Eesti
Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli Aktsiaseltsist (EPJ) 20 päeva jooksul arvates
kadumise kohta teate saabumisest PRIAsse.
Kõrvamärgi kadumisest teatades tuleb ära märkida veise ja pärast 09.07.2005.a. sündinud
kitse ja lamba puhul, kas kadunud on 1 või 2 kõrvamärki.
Kui lammas või kits on sündinud enne 09.07.2005.a. ja kandis kõrvamärki ISO-koodiga EE,
siis tellitakse talle 1 uus kõrvamärk.
Kui lammas või kits kandis kõrvamärki ISO-koodiga EST, siis tellitakse talle 1 uus
kõrvamärk, millele jääb sama registrinumber, kuid endine ISO-kood EST asendatakse ISOkoodiga EE.
Kui veis kandis kõrvamärki ISO-koodiga EST, siis tellitakse talle 2 uut kõrvamärki, millele
jääb sama registrinumber, kuid endine ISO-kood EST asendatakse ISO-koodiga EE.
Kui veis, lammas või kits kandis elektroonilist kõrvamärki ja loomal kaob üks kõrvamärk,
siis tuleb vormil ära näidata, milline kõrvamärk kadus:
a) kui kadus tavaline kõrvamärk, siis märkige lihtsalt number 1
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b) kui kadus elektrooniline kõrvamärk, siis märkige number 1 ja selle järele ristiga vastav
märge (X)
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Täidetud vorm saata postiga PRIA põllumajandusloomade registrisse Tähe 4, 51010 Tartu.
Lisainfo telefonil: 731 2311
HOIA LOODUST! – esita dokument internetis aadressil https://epria.pria.ee/epria/ või e-posti
aadressil loomade.register@pria.ee
Kõrvamärkide ja märgistustangide müümisega loomapidajatele tegeleb EPJ.
Informatsiooni kõrvamärkide kohalejõudmise ning nende väljastamise kohta saab EPJ-st
telefonil 738 7762.

