
Pm-mag Käde Kalamehe ettekanne tutvustas maakarja
kui ohustatud tõu tähtsust bioloogilise mitmekesisuse säi-
litamisel ja võimalusi keskkonnasõbralikuks tootmiseks.

Ph. D. Haldja Viinalass EMÜ-st on teinud EURECA
projekti raames küsitluse eesti maakarjakasvatajate hul-
gas ning vastuste põhjal analüüsis tõu olevikku ja tulevik-
ku. Küsitlus oli pikk ja põhjalik ning puudutas ohustatud
tõu pidamises väga erinevaid tahke.

Uuringust võib järeldada, et maakarja peetakse Eestis
suuresti lehmapidajate aatelisuse ja loomaarmastuse tõttu.
Kuid vaatamata sellele, et maakarjas on olnud aretus pik-
ka aega tagaplaanil, konkureerib tõu piimaand potentsiaa-
lis täiesti teiste meil peetavate produktiivtõugudega. Prae-
gu on pidamisel suureks abiks ohustatud tõu toetus ja
küsitluses paluti ka hinnata toetuste suurust. Vastustest
selgus, et praegune summa ei kata kaugeltki tehtud kulu-
tusi, kuid karja peetakse sellegipoolest edasi.

Pm-mag Sirje Värv EMÜ-st on uurinud eesti maatõugu
geneetiliste markerite põhjal. Selgub, et tõugude väljasu-
remine kahjustab geneetilise mitmekesisuse vähenemise
tõttu tervet loomaliiki. Tõusiseselt tähendab väikesearvu-
lisus ohtu inbriidingutõusuks ja geneetiliste variatsiooni-
de kadu. Kohalikud tõud, sealhulgas maakari, on olulised

geneetiliste variatsioonide allikad kõigile veisetõugudele.
Pärast ettekandeid sai mängida rahvamänge ning tant-

supõrandal jalga keerutada.
Kogu ürituse ajal võis uudistada rehes ülesseatud maa-

karjaalast ajaloolist näitust. Aitäh kõigile, kes sel niiskel
ja tuulisel sügispäeval meiega koos nii olulist päeva tähis-
tasid ning selle soojaks ja sisukaks muutsid!

Uus lähenemine emikute kasutamisel
Merle Kruus
ETSAÜ

Augustis pidas Eesti seakasvatajatele loenguid Suurbri-
tannias hästi tuntud seakasvatuse nõustaja John Gadd.
Teemadeks olid viimase aja seisukohad edukaks aretu-
seks, sigade jõudlust mõjutavad pidamistegurid, samuti
sigade käitumine, et selle abil avastada puudused nende
pidamisel, ning farmi bioohutus.

Tema sõnul jõuti lõppenud suure uuringu põhjal täiesti
uudse lähenemiseni karja uuendemiste valikul ja emikute
pidamisel. Eestis avalikustati uuringu tulemused esma-
kordselt.

Emikud on väga väärtuslikud põhikarja uuendamisel,
sest nad mõjutavad otseselt ettevõtte kasumit tulevikus.
Pole vahet, kas emikud pärinevad samast farmist või on
ostetud mujalt – pidamine, söötmine, emikutega ümber-
käimine määrab ära, kui pikaks ajaks nad suudavad karja
jääda ja anda head toodangut. Oma eluaja jooksul loode-
takse suguemiselt saada üle 75 järglase või 6 tonni seali-
ha. Keskmiselt peaks karjauuenduse määr olema 45%, st
igal aastal tuleb ligi pool emisekarjast asendada emikute-
ga.

Emikute kohtlemine on sageli võti karja heade tootmis-
näitajate saavutamiseks ja kasumlikuks äritegevuseks.
Kui emikute pidamisel on midagi valesti, on tulemuseks
noorte suguloomade suur karjast väljalangemine. Kui

nooremiste 1. pesakonnas on head näitajad, aga 2. pesa-
konnas on näitajad oluliselt kehvemad, on see tingitud
sellest, et noored emised pole suutnud taastuda eelmise
pesakonna kasvatamise ajal olnud halbadest tingimustest.
Väiksema või nõrgema 2. pesakonna puhul on märgata, et
emised on kaotanud liiga palju kehavarusid esimese lak-
tatsiooni ajal. Sellest tulenevalt on emikute ja nooremiste
puhul tõstatatud küsimus, et milline peaks olema keha-
mass, vanus ja pekipaksus ning sööda kogus ja toitainete-
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Joonis 1. Esmaseemenduse vanus ja elusalt sündinud põrsaste
arv esimeses pesakonnas

Foto 2. Uue rändkarika võtavad vastu Maaja ja Jüri Simovart
(A. Tänavots)
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sisaldus esmaseemenduse ajal, tagamaks kõrge tulemus-
likkuse kogu nende kasutusperioodi jooksul.

Siinkohal esitatakse Suurbritannia Harper Adams üli-
kooli viimaste uuringute andmed nooremiste kohta. Nen-
de tulemuste alusel on seakasvatajatel, jälgides oma karja
tootmisnäitajaid, võimalus vajadusel muuta strateegiaid,
et suurendada oma farmi tulemuslikkust.

Millal on õige aeg emikut seemendada?
Kahtlematult on kõige olulisem kriteerium emiku see-

mendusvanus. Suguküpsus saabub teatud vanuses, mis ei
olene ei kehamassist ega seljapeki paksusest. Seetõttu tu-
leks määrata vanus, mis on kõige optimaalsem hea vilja-
kuse tagamisel. Analüüsis kasutati viimase 10 aasta jook-
sul kogutud andmeid. Märkimisväärsed eelised olid emis-
tel, kes seemendati esmakordselt 240 päeva vanuselt
(joonis 1). Sel juhul oli suurim elusalt sündinud põrsaste
arv esimeses pesakonnas kuni 0,6 põrsast enam võrreldes
teiste vanuserühmadega. Sama tendents säilis ka hilise-
mates pesakondades.

Enamikul emikutest esineb 240 päeva vanuselt ind tõe-
näoliselt juba kolmandat korda ja sellest tulenevalt on
emik suguküps juba enne esmakordset tiinestumist.

Joonis 2 näitab esmaseemenduse õnnestumist või eba-
õnnestumist väga erineva kehamassiga nooremistel. Üm-
berindlusi esineb sarnastes proportsioonides kõikides
kaalukategooriates. Antud uuringu andmetest järeldatak-
se, et kehamass ja seljapeki paksus esimese seemenduse
ajal olid vähe olulised.

Ikkagi tähtsaim emiku viljakusenäitaja on elusalt sün-
dinud põrsaste arv esimeses pesakonnas. Emise kehamas-
sil seemenduse ajal ja elusalt sündinud põrsaste arvul
pesakonnas on koosmõju (joonis 3). Graafik näitab suurt
hajumist ja vaid nõrka korrelatsiooni optimaalse keha-
massi 130 ja 180 kg piires (seega 50 kg ulatuses). Oluliselt
väiksemad emised (<130 kg) ja oluliselt suuremad emised
(>180 kg) annavad väiksemaid pesakondi.

Sarnaseid trende on näha ka seljapeki paksuse ja kondit-
siooni mõjul elusalt sündinud põrsaste arvule pesakonnas.
Seakasvatajad tunnevad sageli muret, et tänapäeva emis-
tel pole piisavat rasvakihti seemenduse ajal. Jooniselt 4 on
näha esmaseemenduse õnnestumist emikute erineva peki-
paksuse juures. Graafik näitab selgelt, et enam ümberind-
lusi esineb lahjematel emikutel (eriti kui pekipaksus on
alla 14 mm). Paremad seemendustulemused oli emikutel,
kelle seljapeki paksus oli 18–22 mm. Järelikult on ikkagi
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Joonis 5. Emiku kehamassi (esmaseemendusel) ja esimeses
pesakonnas elusalt sündinud põrsaste arvu koosmõju

Joonis 4. Emise seljapeki paksus ja seemenduse tulemuslikkus
esmaseemendusel

Joonis 3. Emiku esmaseemenduse kehamassi ja esimeses
pesakonnas elusalt sündinud põrsaste arvu koosmõju

Joonis 2. Emise kehamass esmaseemendusel ja seemenduse
tulemuslikkus



vajalik teatud kogus rasva hea konditsiooni ja
poegimistulemuste saavutamiseks.

Väga vähe on tõendeid, et emiku pekipaksus mõjutab
pesakonna suurust nende esimeses pesakonnas. Trendi
joon näitab elusalt sündinud põrsaste arvu langust emis-
tel, kelle seljapeki paksus on alla 22 mm (joonis 5). Kuid
uuringus oli antud grupi kohta väga vähe andmeid, seetõt-
tu ei saa seda ka päris kindlalt väita.

Kokkuvõtteks võib järeldada, et vanus on kõige oluli-
sem kriteerium emiku esimese seemenduse võimaliku
kuupäeva kindlaksmääramisel. Tunnustel nagu kehamass
ja pekipaksus on vaid minimaalne mõju emiku esmakord-
se poegimise tulemuslikkusele.

Varem võeti põhikarja emikuid teatud kindla kehamassi
alusel, kuid nende loomade vanus võis erineda kuni 4
nädalat. Nüüd on Suurbritannias mindud üle uuele süstee-
mile, et emikud oleksid 240 päeva vanad esmaseemendu-
se ajal. Loomi grupeeritakse nende vanuse järgi, mitte
enam massi ja seljapeki paksuse järgi. See peaks tagama
emikute optimaalse viljakuse.

Uuringust tulenevalt peaks emik olema kehamassiga
130–180 kg, pekipaksusega vahemikus 14–22 mm ja va-
nusega 240 päeva, et toota suurearvuliselt elujõulisi järg-
lasi.

Djuroki kuldid seemendusjaamas
Pille Kütt
ETSAÜ aretusspetsialist

Eesti Tõusigade Aretusühistule algas 2009. aasta plaa-
niga tuua meie aretusprogrammi uus seatõug djurok
puhtatõulise liinina. Vajaduse võtta kasutusele uus tõug
meie aretusprogrammis tingis asjaolu, et praegu sigade
aretuses isaliinina kasutatavad pjeträäni ja hämpširi tõugu
kultide järglaste liha maitseomadused ja värvus ei rahulda
enam täies ulatuses kodumaist tarbijat. "Liha kipub kui-
vaks ja heledaks jääma, rohkem mahlasust oleks vaja",
nendib Eesti Tõusigade Aretusühistu juhataja Raivo Laa-
nemaa. Djuroki tõu kasutamine peaks andma lihale pare-
ma marmorlisuse, värvuse ja maitse. Djurokit on aretus-
programmis kasutatud juba mõnda aega ristandterminal-
kuldina (djurok x eesti maatõug) lihatootmise eesmärgil.
Kuid nüüd otsustati terminalkuldina kasutusele võtta puh-
tatõuline djuroki kult.

Djuroki aretusmaterjal toodi Kanadast Donaldson In-
ternational Livestock Ltd-st, mis kuulub Alliance Genet-
ics aretussüsteemi. Kanada seakasvatajad, kes osalevad
rahvuslikus geneetilise hindamise süsteemis ja jõudlus-
kontrolli programmis, on kindlaks jäänud kolmele seatõu-

le: jorkšir, landrass ja djurok. Neid tõuge on järjekindlalt
aretatud puhtatõulistena.

ETSAÜ seemendusjaama jõudsid esimesed viis djuroki
tõugu kulti kesksuvel. Djuroki tõugu kuldi järglastel on
väidetavalt väga kiire kasv, hea isu, suurepärane sööda-
väärindus, ühtlased lihakehad ja suur tailihasisaldus ning
liha on marmorjam. Nad on vastupidavamad tänu tugeva-
tele jalgadele, pesakonnad on ühtlasemad, neil on väike-
semad sünni- ja võõrutuskaod ning nad on haigustele
vastupidavamad. Soovituslikult parim tulemus saadakse
kasutades djuroki tõugu kuldi spermat ristandemiste (ees-
ti suur valge x eesti maatõug) seemendamiseks.

Esimesed ETSAÜ seemendusjaamast pärit djuroki kul-
tide järglased on sündinud aretusühistu liikmete farmides
sellel sügisel. Järgmisel suvel saame aga teha esimesi
kokkuvõtteid Kanada djuroki aretusmaterjali sobivusest
Eesti aretussüsteemis.
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Foto 1. Noored ristandemised (U. Märtson)

Foto 1. Djuroki kult (M. Kruus)

Foto 2. Djurok x eesti maatõu ristandkuldid (A. Tänavots)
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