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Tõuloomakasvatus

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 emistel, kelle seljapeki paksus on alla 22 mm (joonis 5). Kuid
uuringus oli antud grupi kohta väga vähe andmeid, seetõttu ei saa seda ka päris kindlalt väita.
Kokkuvõtteks võib järeldada, et vanus on kõige olulisem kriteerium emiku esimese seemenduse võimaliku
kuupäeva kindlaksmääramisel. Tunnustel nagu kehamass
ja pekipaksus on vaid minimaalne mõju emiku esmakordse 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 süsteemile, et emikud oleksid 240 päeva vanad esmaseemenduse ajal. Loomi grupeeritakse nende vanuse järgi, mitte
enam massi ja seljapeki paksuse järgi. See peaks tagama
emikute optimaalse viljakuse.
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Uuringust tulenevalt peaks emik olema kehamassiga
130–180 kg, pekipaksusega vahemikus 14–22 mm ja vanusega 240 päeva, et toota suurearvuliselt elujõulisi järglasi.

Djuroki kuldid seemendusjaamas
Pille Kütt
ETSAÜ aretusspetsialist
Eesti Tõusigade Aretusühistule algas 2009. aasta plaaniga 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 kuivaks ja heledaks jääma, rohkem mahlasust oleks vaja",
nendib Eesti Tõusigade Aretusühistu juhataja Raivo Laanemaa. Djuroki tõu kasutamine peaks andma lihale parema marmorlisuse, värvuse ja maitse. Djurokit on aretusprogrammis kasutatud juba mõnda aega ristandterminalkuldina (djurok x eesti maatõug) lihatootmise eesmärgil.
Kuid nüüd otsustati terminalkuldina kasutusele võtta puhtatõuline djuroki kult.
Djuroki aretusmaterjal toodi Kanadast Donaldson International Livestock Ltd-st, mis kuulub Alliance Genetics aretussüsteemi. Kanada seakasvatajad, kes osalevad
rahvuslikus geneetilise hindamise süsteemis ja jõudluskontrolli programmis, on kindlaks jäänud kolmele seatõu-
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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 söödaväärindus, ühtlased lihakehad ja suur tailihasisaldus ning
liha on marmorjam. Nad on vastupidavamad tänu tugevatele jalgadele, pesakonnad on ühtlasemad, neil on väikesemad sünni- ja võõrutuskaod ning nad on haigustele
vastupidavamad. Soovituslikult parim tulemus saadakse
kasutades djuroki tõugu kuldi spermat ristandemiste (eesti suur valge x eesti maatõug) seemendamiseks.
Esimesed ETSAÜ seemendusjaamast pärit djuroki kultide 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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