JUHEND PÕLLUMAJANDUSLOOMA MÄRGISTAMISE ja IMPORDI/SISSEVEO VORMI TÄITMISEKS
Märkida ära ristiga vastavas kastis, kas tegemist oli looma märgistamisega või impordi/sisseveoga.
Sünni puhul märkida ehitise registreerimise number, kus sündmus toimus (näiteks EE000). Ehitis peab olema sama, kus looma ema poegimise hetkel viibis!
Impordi puhul märkida ehitise registreerimise number, kuhu märgistatud/imporditud loom paigutatakse (ühele vormile ainult ühte ehitisse paigutatavad loomad!).
o EL liikmesriigist Eestisse toimetamine: EL liikmesriigist Eestisse toodud veisel, lambal ja kitsel säilitatakse päritoluriigi registrinumber. Veiste puhul lisada välismaa passid.
o Import ühendusevälisest riigist: Väljastpoolt EL liikmesriike toodud veised, lambad ja kitsed tuleb märgistada Eesti kõrvamärkidega.
Märkida ära ristiga vastavas kastis loomaliik, mille kohta andmeid esitatakse (ühe vormiga saab esitada andmeid ühe loomaliigi kohta).
Märkida impordi kuupäev kujul: 270105
Märkida päritoluriik, kust loom saabus, näiteks: SOOME





NÄIDE





Märgistamise
kuupäev

Registrinumber
koos riigi ISO
koodiga

020903

EE 0003095852

Veise inv nr
(kui
kasutatakse)
9585

Sünnikuupäev

¹tõu
tähis

010903

E

HF

VEIS
¹Tõutähis
EHF – eesti holstein GA – gallovei
EPK – eesti punane
SH – saksa šorthorn
EK – eesti maatõug
AU – aubrak
AB – aberdiin-angus AP - šviitsi
BB – belgia sinine
FA – äärširi
BA – hele tõug
JER – džörsi
HF – hereford
SA - salers
LI – limusiin
GR – tirooli hall
PI – piemont
WA - wagyu
SI – simmental
CH – šarolee
HC – šoti mägiveis
DE - dexter
 Loomapidaja andmed

Eelmine
registrinumber
(imporditud
looma)

²ristandtõu tähis
³ tõug või karva värvus
X

EST 0000309163

CAN 0000309163

LAMMAS
(³on lubatud märkida ka karva värvus)

²Ristandtõu tähis
Ristandveise puhul
märgistatakse
domineeriva tõu
tähise järgi X.
Märgitud tõutähise
järgi hakkab loom
kuuluma loomade
registris vastavalt
liha- või piimaveiste
gruppi.

Ema registrinumber

Tõug (vt tõutähiseid allolevatest tabelitest)

Sugu
E-emane
I-isane

T – eesti tumedapealine
V – eesti valgepealine
O – oksforddaun
L – läti tumedapealine
S – saksa mustapealine
F – soome lammas
I – ildefrans
X – teksel
D – dala
B – belgia lammas
CC – islandi lammas
DOR - dorset
R - ristand

SUF - suffolk
OF – idafriisi piimalammas
A – ahvenamaa lammas
GOT – gotlandi lammas
OU - ouessant
FNL – rootsi peenvillalammas
BTX – blue texel
SWF - swifter
NV – norra valge
DRP - dorper
LYN - llyn
MRA – meriino d`Arles
KML – kihnu maalammas

LAC – lacaune piimalammas
NCC – north country cheviot

KITS
(³on lubatud märkida ka
karva värvus)
S - saane
N – norra kits
TWZ – thüringi metsakits
R - ristand
SL – rootsi maatõug
AN – angolo-nuubia
BAN – briti angoora
BOE – buuri kits

Loomapidaja andmed
Loomapidaja ees- ja perekonnanimi või ärinimi
(peab kindlasti olema täidetud)
Kui andmed esitab loomapidaja ise, ei ole vaja seda lahtrit täita. Kui loomapidaja eest esitab andmed veterinaararst, zootehnik, assistent
Loomapidaja esindaja / andmete esitaja nimi ja isikuvm, siis kirjutab ta siia oma nime ja isikukoodi. Kui loomapidaja on juriidiline isik, kirjutab siia oma nime ja isikukoodi isik, kes on
või registrikood
loomapidaja poolt volitatud andmeid esitama.
Vormi täitmise kuupäev
Jälgida, et vormi täitmise kuupäev ei oleks varasem kui märgistamise kuupäev
Allkiri
Isiku allkiri, kes vormi täitis
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
Loomapidaja nimi
Isiku- või registrikood

