
head sidemed Leedu ja Läti kolleegidega, kes samuti lin -
nu näitusi korraldavad ja on huvitatud koostööst.

Linnukasvatussaaduste tootmine maailmas ja Eestis jät -
ku valt suureneb. Sada aastat tagasi, 1919. aastal asu - ta -
tud Eesti Sulg- ja Väikeloomakasvatuse Selts, mis küm me 
aastat hiljem nimetati ümber Eesti Linnukasva ta ja te Selt -
siks, pani oma tegevusega tugeva aluse meie lin nu kas va -
tu sele. Terve sajand on möödunud, paljud tol le-  aeg sed
lin nu kasvatajate seltsi tegevused ja eesmärgid – erinevate
linnukasvatuse valdkondadega seotud kursuste läbivii mi -
ne ja lindude konkursside korraldamine, aretus töö eden -

da miseks tõulindude importimine jm – on jät ku valt
ak tuaal sed ka tänapäeval. 

Erinevalt põhiliselt suurematesse farmidesse  koondu -
nud sea- ja piimakarjakasvatusest on linnukasvatus säili -
nud ka väikemajapidamistes ning on kasvutrendis. Eesti
Linnukasvatajate Selts tahab jätkuvalt seista linnukas va -
ta jate huvide eest ja olla abiks nende igapäevaste prob lee -
mide lahendamisel. Seltsi näo kujundavad meie liikmed ja 
tegevused ning järjest vähem kuuleb küsimust „Kui ma
astun seltsi liikmeks, mis ma sellest saan!?“. 

Sigade vastupidavuse (robustsuse) aretus 
2. Pikaealisus
Lizette Vestergaard Pedersen & Bjarne Niel sen
Dan ish Pig Re search Cen tre. www.danbred.com
In ter na tional Pig Top ics, Vol ume 34, Num ber 7, P. 21–22

Tegemist on seeria teise artikliga, kus on fookuses emis -
te vastupidavuse aretus, esimeses artiklis käsitleti väli -
mik ku. Vastupidav siga on tervem, tugevam, suurema
re sis tentsusega keskkonna muutustele ja säilitab suure
produktiivsuse. Sigade aretusühingud lülitavad vastupi -
da vuse tunnused, näiteks välimiku ja pikaealisuse, oma
aretusprogrammi. 

Pikaealisus kui vastupidavuse indikaator. Üldiselt defi -
nee ritakse pikaealisust kui emise produktiivse elu kestust. 
Seakasvatuses peegeldab see kõige sagedamini emise
või met püsida karjas ja toota põrsaid. 

Keskkond mõjutab pikaealisust. Karja vitaalsuse ku -
jun dab farmer emiste praakimise strateegia abil, mis
tähen dab karjaspetsiifilisi protseduure, arvestades loo ma -
de heaolu, või bioohutuse nõuded nõuavad tahtmatut
praa kimist. Eeskirjad näitavad, millal tuleb emis
praakida. Kuid farmeri oma arvamus määrab, millises sei -
sus hea produktiivsusega emis praakida. Karjadevahelist
erinevust praakimise strateegias on raske määratleda, sest
on vaja saavutada emiste pikaealisus. 

Üldiselt sõltub emiste sigimisvõime paljudest teguritest
kuni tahtliku ja tahtmatu praakimiseni. Pikaealisuse tähtis 
aspekt on kõrge efektiivsuse ja tervete emiste säilitamine
seakasvatuses. Veelgi enam, pika sigimisperioodiga vas -
tu pidavat emist tuleb pidada jätkusuutlikuks emiseks,
võr reldes lühikese sigimisperioodiga emisega. Suurema
viljakusega emised toodavad sama arvu poegimiste juures 
suurema arvu põrsaid.

Geneetiline prog ress on tähtis. Et pikaealisus on osa li -
selt määratud geneetiliselt, on tähtis saavutada geneetilist
edu. On tähtis määrata geneetiline korrelatsioon teiste
vali kutunnustega enne, kui lülitada tunnus selektsiooni -
indek sisse. Uuringud 2007. ja 2014. aastal näitasid, et
pika ealisusega seotud tunnustel on soodne geneetiline

korrelatsioon nooremiste kehaehituse hinnetega. Tugevad 
ja terved emised indlevad tõenäoliselt varem pärast esi -
me se pesakonna võõrutamist. 

Kehaehituse (välimiku) hinded üksinda ei anna täit infot 
tugevast/robustsest loomast, kui pole lisatud pikaealisuse
info emise viljakast elueast. Seetõttu peab valik pikaeali -
su se ja kehaehituse järgi suurendama suguemiste vastu pi -
da vust/robustsust. Kehaehitus ja pikaealisus on lihtsalt
ebasoodsas geneetilises korrelatsioonis tavaliste too dan -
gu näitajatega (ööpäevane massi-iive, tailihasisaldus ja
seljapeki paksus). See rõhutab veel kord vastupidavuse
tunnuste, nagu pikaealisus ja kehaehitus, lisamist sigade
aretusse, kus kasvavad nõudmised suurema tootlikkuse
järele, et saavutada jätkusuutlik ja tasakaalustatud aretus -
ees märk.

Valik pikaealisuse järgi pole lihtne tegevus. Feno tüü -
bi liselt saadakse näitaja emise praakimisel, kuid praagitud 
emist ei saa enam kasutada aretuses. Seetõttu peab kogu -
ma mitme põlvkonna kohta võimalikult palju pikaealisuse 
andmeid. Sigade aretuses valitakse parimad noorkultide
ja -emiste hulgast. Seetõttu on vajalik koguda pika ea li su -
se andmeid noorsigade emade, vanaemade ja tädide koh -
ta. Pikaealisuse info on kaudselt seotud nooremiste ja
-kul tidega, keda valime pikaealisuse alusel, et järgmise
põlvkonna järglaste aretusväärtust teada saada. Neid and -
meid on väga raske kalkuleerida pikaealisuse aretus väär -
tu sesse. See viib ka geneetilise edu, samuti aretusväärtuse
täpsuse kahanemisele, arvestades sugulaste ebatäpse su -
gu lus astmega. 

Teine väljakutse on interaktsioon tootmiskeskkonna ja
pikaealisuse vahel, mis muudab valiku pikaealisuse järgi
veelgi raskemaks. Praakimisstrateegia paljunduskarjas
tugineb sageli aretusväärtusele, nagu on nende eesmärk
pakkuda klientidele parimaid võimalikke emiseid. See
kajastub pesakondade arvus emise kohta kahes karja tüü -
bis. Keskmine on paljunduskarjades DanBredi emistel 2,2 
pesakonda, mis jääb alla DanBredi emistele tootmis kar ja -
des. Selline lahknevus on emiste pikaealisuses. 
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Pikaealisuse uued aretusmeetodid. DanBredis on foo -
ku ses pikaealisuse suurendamine. Taani sigade uurimis -
kes kuse doktorant Bjarke Grove Poulsen edendab
pro jekti DanBredi aretusprogrammi emiste pikaealisuse
suurendamiseks. Eesmärgiks on vähendada erinevust
paljundusfarmide ja tootmisfarmide emiste pikaealisuse
vahel. Seda võib põhjendada erinevate praakimis stra tee -
gia tega. Kogutakse andmeid tootmisfarmidest, et aren da -
da matemaatilist mudelit, mida tulevikus rakendada va -
li kul DanBredi aretusprogrammis. Loodetakse leida uusi
väljakutseid, kuidas parandada emiste pikaealisust pal -
jun duskarjades. 

Tootmiskarjades roteeruvad ristandemised, aga aretus -
prog rammides arvestatakse tõupuhaste emistega. Meetod
laieneb põhiliselt F1 järglastele. See väljakutse lahen da -
tak se, kui ühendatakse suhteliselt kasutamata (uued) mee -
to did ristandsigade geneetilisel analüüsil, sõltumata nen -
de tõukombinatsioonist. Loodetakse DanBredi pikaea li -
suse aretusprogrammiga parandada emiste vastupidavust
ja jätkusuutlikkust.

Pikaealisuse mõõtmine. Selleks tuleb arvestada päeva -
de arv sünnist kuni praakimiseni või esmapoegimisest
praakimiseni. Aga võib arvestada ka pesakondade või
põr saste arvu.

Pikaealisuse päritavus. Pikaealisus on ühtlaselt mada -
la päritavusega: landrassi ja jorkširi tõul on tüüpiliselt
0,08 kuni 0,17. Päritavuse variatsioon pole põhjustatud
üksnes tõust, vaid ka andmete täpsusest ja diferentsist sõl -
tu valt keskkonnast, kust andmed on kogutud.

Pikaealisuse aretuseesmärk DanBredil. Taani (Dan -
Bred) maasea ja jorkširi aretuseesmärk on määratud 2006. 
aastal. On defineeritud, millise tõenäosusega emis paa ri -
tatakse pärast esimest pesakonda, mis on emise viljaka
eluea indikaatoriks. Fenotüübilised andmed pärinevad
Dan Bredi paljundusfarmidest. Pikaealisuse fenotüübi
and med on üksikemiste kohta koos esimese pesakonna
suurusega. Sellega välditi ajaline hilinemine, mis sageli
oleks problemaatiline, kui seda määrata alles emise tege li -
ku eluea selgumisega.

Refereeris Olev Saveli

Lõikamata sabadega sigade kasvatamine – Rootsi 
kogemused ja praktilised lahendused

Torun Wallgren 1, Nils Lundeheim 1, Anna Wallenbeck 1,
Rebecka Westin 1,2, Stefan Gunnarsson 1

1Rootsi Põllumajandusteadusülikool, 2Uddetorp Röda
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Sissejuhatus
Intensiivses seakasvatuses esineb saba hammustamist

sage li [1,2]. Selle põhjuseks arvatakse olevat puudulik
pida miskeskkond, mistõttu sead hakkavad ümbrust uuri -
ma ja selline tegevus viib teiste sigade sabade ham mus ta -
mi seni [1,3–6]. Saba hammustamine halvendab sigade
tervist, toodangut ja heaolu [7,8,9]. Vähendamaks saba
ham mustamise mõju, lõigatakse esimese elunädala jook -
sul valuvaigisteid kasutamata sigade sabasid kõikjal maa -
il mas [10]. Ehkki pidamiskeskkonna ja selle mitme kesis-
tamise mõju saba hammustamisele on aastakümneid põh -
ja likult uuritud [3], kasvatatakse ainult vähestes riikides,
kus seakasvatus on vähetähtsal kohal, näitaks Rootsis,
võrreldes teiste EL riikidega, lõikamata sabaga sigu [3,11, 
12].

Parema pidamiskeskkonna pakkumise asemel lõiga tak -
se sabasid 90–95% ELis kasvatatavatel sigadel. Seda hoo -
li mata EL Nõukogu direktiivist 2008/120/EC [13], mis
keelab rutiinse saba lõikamise. Viimasega küll eemal da -
takse saba hammustamise võimalus, kuid mitte selle tege -
lik ku põhjust [14]. 

Ehkki EL Nõukogu direktiiv nõuab, et sigade pidamis -
kesk konda peaks mitmekesistama, et vähendada saba
ham mustamist, siis seda suuresti eiratakse [11,15,16].
Enamgi veel, tõsiasi, et saba lõigatakse tavaliselt ilma va -
lu leevenduseta, põhjustab ägedat ja mõnikord pikaajalist
valu [17, 18]. Riikides, kus kasvatatakse sigu lõikamata
sabadega (nt Rootsi ja Soome) on nõukogu direktiivi

asemel liikuma panevaks jõuks tavaliselt siseriiklikud õi -
gus aktid või muud erimäärused või siis tootmisskeemid
[3].

1944. aasta Rootsi loomade heaolu akt lubas saba lõi ka -
mist, ehkki näiliselt teostati seda protseduuri praktikas
harva [19,20,21]. 1988. aastal keelati kõik kirurgilised
sek kumised, mis polnud veterinaarselt põhjendatud (seal -
hulgas saba lõikamine) [22]. See seadus viidi üle viima -
ses se 2018. aasta loomade heaolu akti [23].

Saba lõikamise keeluga kaasnevad ka teised erinevused
Rootsi seakasvatust puudutavates eeskirjades võrreldes
teiste ELi liikmesriikidega, näiteks nõuded, mis puu du ta -
vad sulu suurust ja keskkonna mitmekesistamist (tabel 1).
Li saks on Rootsi keelanud seakasvatuses kogu sulgu kat -
vad pilupõrandad, samas kui teistes ELi liikmesriikides
peetakse sigu tavaliselt suuremates rühmades täielikult
pilupõrandatel [3,24]. Rootsi õigusaktid nõuavad suure -
mat minimaalset ruumi, et kõik sead saaksid samal ajal
pikali heita (üksikasjad joonisel 1). Õigusaktid hõlmavad
ka selliseid tegureid nagu söötmispind ühe sea kohta
sõltuvalt elusmassist, tagamaks, et kõigil sigadel on füü -
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Joonis 1. Minimaalne sigade tiheduse nõue sigadele Euroopa
Liidus ja Rootsis 
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