ESHKS juhatuse ja aretuskomisjoni koosolek
toimus 08.07.2009.a. Säreveres. Osalesid Ulrika Danziger, Joel Jürisson, Raigo Kollom, Kristi-Liis
Koppel, Ulvi Martin, Hendrik Pilkes, Urmas Saks, Peeter Viiard.
Päevakorras oli:
1.Aretusseaduse täitmise olukord.
Otsustati, et uute täkkude tunnustamise otsust (ka ajutise tunnustamise otsust) ei
tehta enne, kui ESHKS on saanud nende täkkude DNA alusel identifitseerimise teate. Võeti
teadmiseks ja edastatakse käesolevaga kõigile täkupidajatele, et VTA tõlgendab DNA ekspertiisi
nõuet nii, et iga 3-aastasena veel täkuks jäetud hobune on aretuse eesmärgil testimiseks valitud
isasloom ja selline täkk peab olema DNA alusel identifitseeritud. Järelikult on DNA alusel
identifitseerimata täku pidamine lubamatu, ka tunnustamata täkk peab olema
identifitseeritud.
Võeti teadmiseks ja edastatakse käesolevaga kõigile kiipi paigaldavatele
veterinaararstidele, et lähemal ajal avaldatakse põllumajandusministri määrus, millega on hobustele
lubatud paigaldada ainult Eesti riigi koodiga 233 kiipe.
2.Ülevaatuste finaali korraldamine.
Noorhobuste ülevaatuste finaal toimub 24. oktoobril Kilgi tallis Tartumaal (perek. Saarm).
Väliskohtuniku kutsumiseks ootame ettepanekuid, keda ja millisest riigist tuleks kutsuda.
3. Ponide aretus.
Otsustati heaks kiita ja kinnitada poniaretajate nõupidamise ettepanekud:
moodustada ponide aretuskomisjon koosseisus Kristi-Liis Koppel, Mariliis Kutsar,
Christel Käsper, Margit Rändur, Koit Tikk
vormistada ratsaponide peatükk ESH tõuraamatu aretusprogrammis ümber eraldi eesti
ratsaponide tõuraamatuks kahe sektsiooniga: eesti ratsaponi (ERP) turjakõrgusega
kuni 148 cm ja eesti väikeponi (EVP) turjakõrgusega kuni 120 cm. Eesti väikeponi
sektsiooni võib vajaduse korral jaotada kaheks, luues kuni 100 cm shetlandi põlvnemisega,
aga mitte puhtatõuliste shetlandi ponide jaoks eraldi sektsiooni.
4.Aretuskomisjonide töö kord.
Otsustati aretuskomisjonide koosolekud pidada edaspidi lahtistena, kuhu on oodatud kõik
eelnevalt välja kuulutatud teemadest huvitatud. Aretuskomisjonid on nõuandvad organid ja
nende otsused peab kinnitama ESHKS juhatus.
4.Täkkude tunnustamine.
Arutati täisvereliste täkkude kasutamise soodustamist. Otsustati mitte muuta täkkude
tunnustamise korda. Erandkorras tunnustamist võib taotleda ainult nimeliselt üksikule täkule ja
põhjendus peab olema täku individuaalne väärtus erakordse sugupuu, erakordse sportliku edu
või arvuka ja/või väga hea järglaskonna põhjal.
5.Kohapeal algatatud küsimusena arutati suhtumist nõle levikusse Eestis. Leiti, et seadused ei luba
piirata nõlge haigestunud ja seda levitavate hobuste liikumist ega isegi avalikustada selle haiguse
juhtumeid vastu hobuse omaniku soovi. Aga see on tõsine eetiline probleem, et nakatunud
hobuse omanik peaks hoiduma haiguse edasiandmisest. Ka võivad võistluste ning ülevaatuste
korraldajad keelduda mõne konkreetse hobuse lubamisest oma talli või väljakule.

