
teks, viimaseid tänapäeva mõistes ratsaspordiks sobivate
hobustena.“

Erilise riigipoolse tunnustusena tõi Andres Kallaste väl -
ja tõsiasja, et tori sugutäkke keelati sõjaväe tarbeks osta.
„Pidi säilima piisav potentsiaal aretustööks,“ põhjendas
Kallaste.

Sõnavõtjatega nõustus tori hobuse kasvataja Aave Kul -
lang, kes elavalt kirjeldas oma esimesi kokkupuuteid tori
hobusetõuga. „Mäletan tori hobust, milline ta nägi välja
1940.–50. aastatel, milliseks kujunes tõug 1960.  aastatel,
lähtuvalt kolhooside vajadustest. Need olid nagu öö ja
päev.“ Sellest lähtuvalt tundiski hobusekasvataja nördi -
must viimasel ajal meedias ilmunud väidete üle, nagu
olekski algne tori hobusetüüp just 1960-ndail levima
haka nud raskem hobusetüüp.

Tori haruseltsi üldkoosoleku ametlikus osas esitas haru -
seltsi juhataja Aldo Vaan 2010. aasta tegevusaruande, kus 
rõhutas muuhulgas vajadust teatada varssade sünnist
õige aegselt, seda on eelkõige vaja seltsi tõuraamatu pida -
mi se toetuse ja ka hobusekasvatajale makstava varsa toe -
tu se pärast.

Andres Kallaste selgitas kokkutulnutele veel kord
uutest aretus- ja säilitusprogrammidest tulenevaid norme,
mis on muutunud senisest rangemaks.  Säilitus- ja aretus -
prog rammide ülesehitust ja nõudeid täpsustas hobuse kas -
va tajatele Maarja Tuimann Veterinaar- ja Toiduametist.
Haru seltsi  töö hinnati heaks. Kinnitati 2011. aasta tege -
vus kava.  

Emiste viljakuse ja söömuse elueaandmed
Dr Grant Wall ing
JSR Geneticsi teaduse ja geneetika direktor

Kui farmitöötajatelt küsida, kuidas põllumajandusette -
võttel läheb, siis kirjeldavad nad sageli üksikasjalikult
oma tööga seotud näitajaid. Poegimissigalas töötav tali ta -
ja mainib kindlasti elusalt sündinud põrsaste arvu, see -
men daja tiinestumis- ja poegimisnäitajaid ning nuum si-
gala töötajad räägivad sageli massi-iibest ja suremuse näi -
ta jatest. 

Ehkki iga näitaja on seakasvatuse seisukohalt huvi pak -
kuv ja asjakohane, on need üksikult võttes kasutud. Emis,
kellelt saadakse esimesel poegimisel palju elusalt sündi -
nud põrsaid, kuid kes hiljem ei indle, osutub farmile ku lu -
kaks, kuigi poegimissigala talitaja hindab seda looma
kõrgelt. 

Hiljutised uurimused
Mõnedes viimastes katsetes JSR Geneticsi emistega

ana lüü siti nooremiste elueajõudlust tootmisfarmis. Selle
uuri mistöö eesmärgiks oli pigem paremini aru saada emi -
se eluajajõudlusest kui üksikute jõudlustunnuste hinnan -
gust kindlatel eluetappidel. 

Artikkel annab praktilist nõu seakasvatajatele, kes pea -
vad maksma nooremise eest sama hinda, hoolimata sel -
lest, kas emis poegib üks või kuus korda. 

Kõik nooremised paaritati 240 päeva vanuselt  ja peeti
karjas maksimaalselt kuus pesakonda. Emised eemaldati
katsest või praagiti, kui neil ei ilmnenud inna tunnuseid,
kui nad ei tiinestunud kolmanda seemenduskorra järel,
kui ilmnesid haigestumise sümptomid või nõrkus, milleks 
võis olla näiteks lonkamine või udaravigastus. 

Emiste elujõulisus
Karja elujõulisus on toodud tabelis 1. Esmapoeginutest 

poegis ka teist korda 93%, kolmandat 87%, neljandat

81%,  viiendat 71% ja lõpuks 60% emistest poegis  kuuel
korral. 

Kui selline jõudlus oleks kommertsfarmis, siis keskmi -
ne poegimiste arv emise kohta oleks 2,68 ja soovitatav
nooremiste taastootmine oleks 47% aastas, et kindlustada
püsiv karja struktuur. See tähendab, et oleks vaja 40 noor -
emist kuus iga tuhande karjas oleva emise kohta. Sea kas -
va tajad, kes kasutavad madalamat taastootmise taset,
peaksid olema kindlad, et nende karja poegimis kor da de
pro fiil ei läheneks vanusele, kus emised poegivad juba
7.–10. korda. 

Katsed on näidanud, et sellised emised on vähem pro -
duk tiivsed ja palju kulukamad pidada kui nooremad kuue
või vähema pesakonnaga emised. Tootjad, kelle karjades
on kõrgem taastootmise tase, peavad tähelepanelikult
uurima, millises tootmissüsteemi osas toimub emiste ka -
du. Eelnev uurimus näitas, et emised, kes ei jõua kol man -
da poegimiseni, ei too seakasvatajale tulu, sest nad ei teeni 
tehtud investeeringut tagasi. 
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Foto 1. Viljakas emis (A. Tänavots)



Emiste liialt suur suremus esimese ja teise poegimise
ajal võib väga kiiresti muuta kasumliku seakasvatus ette -
võt te kahjumit tootvaks, ilma et oleks kasu tavapärastest
edumeetmetest, nagu elusalt sündinud või võõrutatud
põr saste arv. 

Emise poegimine
Kõigi 240-päevaselt seemendatud emiste kehamass oli

esimesel seemendamisel keskmiselt 142 kg. Esimese poe -
gi mise ajaks olid nad 60 kg raskemad kui seemendamise
ajal. Hilisemate poegimiste ajal näitasid emised suhte li -
selt lineaarset kasvu, olles laktatsiooni ajal keskmiselt
17 kg raskemad ning kehamassi vahe poegimisel ja võõ -
ru tamisel oli 25 kg. 

Esimese ja kuuenda poegimiskorra emiste füüsiline
suu rus te vahe näitas vajadust teha emiste vahel vahet, kui
arvutatakse vaktsiinide või ravimite doose. Doseerides
100 kg järgi, võivad esimesel ja teisel poegimiskorral
emised, võrreldes viienda või kuuenda poegimiskorra
kehamassiga, olla väga erinevad. Sellist erinevust ei pea
veterinaar sageli ravimisel silmas, grupeerides sageli liht -
salt nooremised ühte kehamassikategooriasse ja vana emi -
sed teise. 

Emise pekipaksus ja poegimine
Esimesel seemendamisel oli nooremiste seljapeki pak -

sus 16 mm, suurenedes esimese tiinuse kestel poegi mi -
seks 19,2 mm. Seakasvatajatele on teada, et emised kasu -
tavad oma rasvareserve laktatsiooni kestel mobili see ri -
maks energiavarusid juhuks, kui nende energianõudlus
sel perioodil on suurem. Sellest tulenevalt oli pekipaksus
võõrutamisel 1.–4. poegimiskorra järel umbes 14 mm.
Pekipaksus oli nendel poegimiskordadel sarnane ka poe-
gi mise ajal olnud pekipaksusega – umbes 17 mm. See näi -
tab, et emis mobiliseerib laktatsiooniks umbes 3 mm peki -
pak susest. 

Huvipakkuv on see, et viiendal ja kuuendal poegimis -
kor ral on pekipaksus väga erinev võrreldes eelnevate
kordadega. Emised muutuvad pekisemaks tiinuse kestel
(18,3 mm ja 21,2 mm vastavalt viiendal ja kuuendal
poegi miskorral), kuid ei kasuta seda rasvavaru laktat sioo -
ni ajal, mis tähendab, et võõrutamise ajal on emised peki -
se mad (16,3 mm ja 19,3 mm vastavalt viiendal ja kuuen -
dal poegimiskorral). Sel põhjusel kasvavad vanematel
emis tel põrsad halvemini, kuna ebapiisavad varud ei toeta 
vastsündinud põrsaid, seevastu suunatakse need emise
enda kehasse. Sel põhjusel tõstab kogenud põrsatalitaja
osa vanemate emiste põrsaid nooremiste juurde, kuna vii -
mas tel on paremad emaomadused.

Elueajõudlus
Emiste elueajõudlus on toodud tabelis 1. Vanematel

emis tel (5. ja 6. poegimiskord) on suuremad pesakonnad
ja sünnivad raskemad põrsad. Siiski, nagu eespool mai ni -
tud, muutuste tõttu vanemate emiste keha struktuuris, po -
le võõrutamisel põrsad enam raskemad nende oluliselt
kehvema jõudluse tõttu laktatsiooni kestel. Samas, kui pe -
sa konna suurus kasvab emise elu kestel, on 2.–4. pesa -
kon na võõrutusmass kõige suurem. Seejuures on üle 2 kg
lan gus kolmanda ja kuuenda pesakonna vahel.

Katse kestel võõrutatud põrsaste arv oli väiksem kui
elu salt sündinud põrsaste arvu järgi oleks eeldatud. Esi -
teks, katse kestel läbi viidud sagedasem kaalumine häiris
emiseid rohkem kui tavafarmis. See toob tavaliselt kaasa

oluliselt suurema põrsaste äralamamise. Samuti, tulene -
valt katse olemusest, sai põrsaid ümber paigutada ainult
katses osalenud emiste vahel. Tegelikult on enamikus far -
mi des võimalik põrsaid ümber paigutada vanade emiste
suur test pesakondadest nooremate emiste juurde, mida ei
saanud teha selles katses. See põhjustas põrsaste oodatust
suurema võõrutuseelse suremuse (17,6%). Tavalises hästi 
majandatud sigalas on see näitaja enamasti 10–12%. See -
tõt tu võõrutati katse kestel oluliselt vähem põrsaid, kui
oleks eeldatud elusalt sündinud põrsaste arvu alusel. 

Tabel 1. Emiste viljakus ja söömus eri laktatsioonil

Pesa kond ,isi
migeo

P

%

Sündis Võõrutati Söö mus
laktat -

sioonis, kg

põrsaid mass põrsaid mass kokku päevas

1. 100 11,9 1,39 10,0 7,29 158 6,08

2. 93 13,3 1,44 11,3 7,77 177 6,56

3. 87 13,6 1,48 11,3 8,10 187 6,93

4. 81 14,0 1,44 11,5 7,85 188 6,96

5. 71 14,3 1,57 11,6 6,40 179 6,62

6. 60 14,5 1,54 11,2 5,94 182 6,74

x x 13,6 1,48 11,2 7,23 179 6,65

Söömus
Üks tunnus, mida sageli arvestatakse emiste juures, on

saavutada piisavalt suur söömus laktatsiooniperioodi kes -
tel. Esimese laktatsiooni kestel sõid emised umbes 6 kg
söö ta päevas, kolmanda ja neljanda laktatsiooni kestel
pea aegu 7 kg ning see vähenes jälle vanematel sigadel. 

Arvestades emiste pesakonna suurust ja nende söömust, 
näitavad tulemused vajadust sööta emiseid laktatsiooni
kes tel kvaliteetse ratsiooniga, et see vastaks nende toite -
väär tuse nõuetele. Seeduva energia tase peaks olema
14,2 MJ/kg, millest 0,95% on lüsiini ja ka teised amino -
hap ped peaksid olema tasakaalus. Kehvema kvaliteediga
rat sioo nil on tõenäoliselt tervistkahjustav mõju nii emise -
le kui ka põrsa võõrutusmassile. 

Farmerid, kes soovivad saavutada sellist päevast söö -
mu se taset, peaks üle vaatama oma imetavate emiste sööt -
mi se strateegia. Söömust saab suurendada söötmis kor -
dade arvu viimisega kahelt kolmele korrale, söötes sigu
päeva jahedamal ajal, suurendades vee kättesaadavust ja
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kasutamata sööda eemaldamisega künast enne uue sööda
lisamist.  

Järeldused
Katse andis ülevaate emiste jõudlusest tänapäevases

siga las. Töö käsitles tähtsaid faktoreid seakasvatuses, na -

gu taastootmise tase ja söötmine ning ka emise eluea kes -
tel toimuvaid bioloogilisi muutusi. 

Tulemuste alusel võib väita, et esimese poegimis kor ra -
ga emiseid on mingil ajahetkel 20,3% kogu karjast. See
langeb 12,1%-ni, kui kari on olnud produktiivne. Kuuen -
da poegimiskorraga emistega on palju raskem ma jandada.

Refereeris Alo Tänavots

Geneetilised võimalused kastreerimise
vältimiseks
Dr Jan Merks
Topigs, Pig Top ics

Sealiha tootmisega kokkupuutunud inimesed on teadli -
kud riskidest, mida täiskasvanud kultide liha võib põhjus -
ta da – küpsetamisel tekkiv ebameeldiv lõhn ja maitse.
Se da nimetatakse tavaliselt kuldi kõrvalmaitseks ja selle
vältimiseks on aastate jooksul kasutatud majanduslikult
põhjendatud kultpõrsaste sünnijärgset kirurgilist kast ree -
ri mist. 

Põrsaste kastreerimine on aja- ja töömahukas protse -
duur, mis paljudele tootjatele ja nende töötajatele ei meel -
di. Lõikus võib olla ohtlik põrsaste tervisele ja tekitada
va lu. Mis veelgi tähtsam, kui rääkida tasuvusest, siis ori -
kad muundavad sööta lihaks 5–12% vähem efektiivselt
kui kuldid. 

Selles pole midagi uut, kuid olukord on paljudes riiki -
des muutunud, kuna tarbijad tunnevad muret kast ree ri -
tavate loomade heaolu pärast. Laiaulatuslik rah vusvahe-
 line uuring püüab leida usaldusväärset ja aktsepteeritavat
viisi, kuidas hoiduda kuldiliha kõrvalmaitsest ilma lõi ku -
seta. 

Välja on pakutud mitmeid lahendusi. Üks meetoditest
on süstimine, mis pärsib protsessi, mille tagajärjel tekivad 
siga de kehas kõrvalmaitse ühendid. Kas seda viisi ka tar -
bi jad aktsepteerivad, jääb võtmeküsimuseks. Vastupi di -
selt sellele pole tarbijad ilmselt vastu mõttele valida kulte
kõrvalmaitse alusel aretusprogrammi, mis lubaks oluliselt 
vähendada kuldiliha kõrvalmaitset, pakkudes kindlaid ja
maitsvaid tooteid üle maailma. 

Topigs läbiviidud katsete tulemusena on leitud, et kolm
keemilist ühendit, mis peamiselt põhjustavad kuldiliha
kõrvalmaitset, on kõrge päritavusega. Nende väitel on
või malus geneetiliselt vältida kastreerimist ja toota kõr -
val maitseta kuldiliha, mis on tasuv lahendus probleemile. 

Kuldiliha kõrvalmaitset tekitavad peamiselt rasvkoes
sisalduvad ühendid androstenoon, skatool ja indool.
Ande rostenoon on ste roid, mis tekib kultide munandites.
Selle lõhna on tavaliselt kirjeldatud kui uriinilõhnaga
sarnast. Selle vabanemisel emise inna ajal tekitab fero -
moon neil paigalseisurefleksi. Skatool ja indool tekivad
seeduvas proteiinis sisalduva aminohappe trüptofaani
lagun da mi sel bakterite poolt soolestiku tagaosas. Ilmselt
palju eba meel divam kui androstenoon on rohkemate ini -
mes te poolt tuntav skatool, mille terav lõhn sarnaneb fe -
kaa li lõh na ga. Võrreldes teiste hormoonidega on indoolil
ta ga si hoidlik mõju nii liha aroomile kui ka maitsele.

Kõigi kolme maitset rikkuvate molekulide kontsentrat -
sioon sigade pekis varieerub olenevalt nende tapaeast ja
-massist. Mõnikord tapetakse kuldid kergematena, et
vähen dada kuldiliha kõrvalmaitse riski, ehkki see vähen -
dab oluliselt nende liha eest saadavat hinda ja kasum lik -
kust. Pikaajalised uurimused maailmas on näidanud, et
nende ühendite rutiinne määramine tapaliinil on väga ras -
ke. Ühtegi seadet pole praegu sel eesmärgil kasutusel, väl -
ja arvatud Taanis skatooli määramiseks. Uuringud sel
suu nal jätkuvad mitmes riigis.

Laboratoorsed analüüsid. Topig'i katses analüüsiti
7000 erinevate puhtatõuliste ja ristandkultide isa- (värvi -
li sed tõud) ja emaliinide (valged tõud) rasvaproove and -
ros tenooni ja skatooli suhtes. Lisaks testiti nendest mit -
meid proove nn kuumatraaditestiga, kuumutades rasva -
proo ve, et viiest kuldiliha kõrvalmaitse eksperdist koos -
nev rühm saaks hinnata liha lõhna. Lisaks sellele kutsus
Hollandi kuldiliha kõrvalmaitse konsortsium 155 tarbijat, 
hindamaks proovide välimust, maitset, lõhna, soolasust ja 
teisi näitajaid, mis olid saadud kõrge ja madala androste -
nooni aretusväärtusega sigadelt. 

Saadud tulemused näitasid, et androstenooni ja skatooli
keskmised näitajad olid emaliinide kultidel kõrgemad kui
isaliinidel. Ristandkultide androstenoonitase oli nende
kahe isa- ja emaliini vahel, aga ristandite skatoolitase oli
madalam nende vanemate omast. On teada, et skatooli
kontsent ratsiooni mõjutavad sellised sigala majandamise
faktorid nagu sööda koostis ja hügieen. 

Statistiliselt usaldusväärne seos leiti rümpade proovi -
tük kide androstenooni ja skatooli kontsentratsiooni ning
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Foto 1. Djuroki tõugu kultidele on loomulik kõrge androste -
noonitase (T. Remmel)


