EESTI TÕUGU HOBUSTE KASVATAJATE JA ARETAJATE SELTSI
KOKKUVÕTE 2017. AASTA TEGEVUSE KOHTA
2017.a. oli meie seltsi kolmas tegevusaasta. Aasta alguses oli seltsil
liikmeid 43 ja aasta lõpuks 47 liiget (sh. 4 Soomes asuvat liiget).
Hobuslaste registri üldstatistika eesti hobustest seisuga 31.12.2017:
hobuseid kogu populatsioonis
ca 2430
paaritusvõrgus olevaid sugutäkke
67
EHKAS registris oli 31.12.2017 seisuga
2-6 aastaseid hobuseid
kelledest jõudluskontrolli on läbinud

804 hobust, sh.
364
28%

EHKASe tõuraamatus võeti arvele 64 varssa , kelledest 60 oli 2017.aastal sündinud eesti
tõugu varsad ja 4 2016.a sündinud puhtatõulised varsad. Lisaks võeti arvele 69 konikut ja
väljastati nendele passid.
Jõudluskontrolli andmeid kogusime nii noorhobuste ülevaatustel, Eesti Hobuste
Meistrivõistlusel, Noorponide ja Eesti Hobuste Tšempionaadil, EHKASe eriarvestustega
võistlustel, kui ka teistel üle-eesti toimunud võistlustel.
Piirkondlikke ülevaatusi sai läbi viidud Eestis 12, kus hindamiskomisjonile esitati kokku 86
(+30 võrreldes 2016.a) hobust, neist 2-a. märasid 6 (+2), 2-a. täkke 5 (-1), 3-a. märasid 10 (13), 3-a. täkke 1 (-2). Kõikide ülevaatustel osalenud hobuste kohta on kodulehel
www.eestihobu.ee üleval pildid ja komisjoni kirjeldav hinnang.
Finaal ülevaatus e. Täkkude Aastanäitus toimus 18.11.2017 Säreveres. Ülevaatusele esitati
13 täkku, ka. teise aretusühingusse kuuluvad täkud. Väliskohtunikuna oli hindama kutsutud
Taimi Usin ja Astra Nilk ning kommentaare hobuste põlvenmiste kohta jagas Priidu Tikk.
26-27.08.2017 sai taas koostöös Lahemaa HK ja Särevere talliga korraldatud Eesti tõugu
hobuste meistrivõistlused takistus- ja koolisõidus. Parimad selgitati välja kuues erinevas
klassis, ka. kahevõsitluses. Tehti 83 meistrivõistluste starti eesti tõugu hobustel ja kokku
osales ligi 50 hobust. Võistlust kajastati ka TV3 seitsmestes uudistes. Tulemused leitavad
Ratsanet.ee ja EHKAS kodulehelt.
Juhatus pidas aasta jooksul 2 koosolekut sh. 1 laiendatud juhatuse koosolek. Protokollid
saadaval kodulehel.

Tegevusest
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul sai EHKÜ eestvedamisel ja koostöös EHSiga
kutsutud ellu projekt „100 eesti tõugu hobust“. Igal nädalal avaldatakse ühe eesti
hobuse pilt koos lühikirjeldusega. Galerii nähtav www.esthorse.ee lehel.
Koostööd jätkati Tori Hobumajanduskeskuse küsimustes nii Hobumajanduse Liidu kui
ka Maaeluministeeriumiga.
Tehti parandusettepanekuid PRIA hobuslaste registri osas.

VTA poolt loodi geneetiliste ressursside töörühm. Maaeluministeeriumis toimunud
töörühmas esindaja EHKASt Ingrid Randlaht.
Osa sai võetud Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse
väljatöötamisel. Seaduse muudatus hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni
2016 määruses (EL) 2016/1012, tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja
nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes
kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse
määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ.
Osaletud sai Maaeluministeeriumi poolt kokkukutsutavas hobumajanduse nõukogus.
VTAga jätkusid läbirääkimised Elba 3419E järglaskonna kannete osas. Lisaossa-A
kanti kõik täkkjärglaste Taifuun 814E ja Tugrik 843E järglaskond.
Välissidemeid hoiti Soomes asuvate eesti hobuse omanikega, käisime järjekordselt
SEHY korraldatud eesti hobuste näitusel. Näitusele oli esitatud 12 eesti tõugu hobust.
Nii näitusel kui ka selle järgselt on peetud tihedat kontakti SEHY liikmetega, antud
neile infot EHKASe tegevuse, registri kannete ja vajaliku dokumentatsiooni kohta,
samuti Soomes asuvate eesti tõugu täkkude kohta ja nõustatud paaridevalikul.

EHKAS juhatus

