
te tootmine Lätis on alates 1999. aastast alates sam munud
tõusuteel (tabel 2).

Tabel 1. Lindude arv, munade ja linnulihatoodang
Ees tis aastatel 2006–2009

Näitajad 2006 2007 2008 2009

Lindude arv seisuga
31.12, tuh 1638,7 1477,6 1757,3 1795,8

Munade kogutoodang,
mln tk   182,6

  
  157,6   146,5   172,8

Munatoodang ühe
elaniku kohta aastas, tk 163  176 175 184 

Linnuliha kogu too -
dang, tuh t

 
    12,5

 
    11,5     13,1     15,1

Linnuliha tarbimine
ühe elaniku kohta, kg

 
    17,5

 
    17,7     19,4     22,0

2009. aastal toodeti Lätis 681 miljonit muna. Põhiliseks
tootjateks on kompaniid Balticovo, Madona ja Daugav -
pils Putni. 90% munakanadest on krossi Lohmann Brown
linnud, vähesel määral on krosside Hisex Brown ja Loh -
mann LSL munakanu. Linnulihatootmise madal sei su aas -
tal 1999 toodeti Lätis  ainult 6300 tonni linnuliha. Too -
dangust 65% müüakse töödelduna. Linnuliha tootmiseks
kasutatakse kanakrosse Hybro, Cobb ja Ross.  

Pro fes sor Vytautas Sirvydise ettekandest selgus, et Lee -
dus on käesoleval ajal 3,5 miljonit munakana ja 40 miljo -
nit broilerit. Munakanakrossidest on esindatud Hisex
Whi te, Hisex Brown, Lohman White, Lohman Brown ja
lihakanakrossidest on kasutusel Ross, Cobb, Hybro ning
Hubbord. 2009. a toodeti Leedus 850 miljonit muna, mis
teeb keskmiselt 270 muna inimese kohta. Möödunud aas -

tal importis Leedu 9,5 miljonit muna ja eksportis 194 mil -
jo nit muna.

Tabel 2. Linnukasvatussaaduste kogutoodang ja too -
dang ühe elaniku kohta Lätis aastatel 2006–2009

Näitajad 2006 2007 2008 2009

Munade kogutoodang, mln tk 553 630 602 681

Munade tootmine ühe elaniku
kohta, tk 242 277 266 302

Linnuliha kogutoodang, tuh. t  20,6  20,6  23,1  23,2

Linnuliha tootmine ühe elaniku
kohta, kg    4,6    5,3    6,2    7,4

Linnuliha toodetakse 70% kanabroileritega. Broilerite
kas vuperiood on keskmiselt 38–40 päeva. 2009. a toodeti
Leedus 100 000 tonni linnuliha, mis teeb keskmiselt 26 kg 
inimese kohta. 2009. a importis Leedu 25 000 tonni lin nu -
liha ning eksportis 18 300 tonni. Leedus on linnukas va -
tus teadus heal järjel. Teaduslikke uurimistöid tehakse
kol mes ülikoolis ja viies instituudis. Põhilised uurimis -
tööd on lindude söötmisest ja söötade kvaliteedist.

Nii konverentsi ettekanded kui ka kogumikus trükitud
tööd käsitlesid põhiliselt mitmesuguste söödalisandite
mõ ju lindude kasvule ja verenäitajatele. 

Sponsorite tutvustatust ja konverentsi stendidelt loetust
pakkusid enim huvi Suomen Broiler OY materjalid ja
Haa viston Siitoskanala artiklina esitatud moderniseeritud
lindla munakanadele.

Konverents möödus sõbralikus õhkkonnas. Palju teavet
vahetati kohvipauside ajal ja õhtustel koosviibimistel.
Järg mine, XIX Baltimaade ja Soome linnukasvatus kon -
ve rents toimub 2011. aastal Riias.

Seemenduse meistriklass
Pille Kütt
Eesti Tõusigade Aretusühistu

Eesti Tõusigade Aretusühistu on võtnud endale ülesan -
deks korraldada igal aastal Eesti seakasvatajatele üks põh -
ja liku teemakäsitlusega  kahepäevane sem i nar, et tuletada
meelde ja kinnistada juba õpitut ning saada uusi teadmisi
just välislektoritelt. Eelmisel aastal esines seakasvataja te -
le John Gadd Inglismaalt. Selle aasta peaesineja oli Taani
seakasvatusnõustaja Kirsten Kyndesen, kes tegutseb väi -
ke sel  Born holmi  saarel ja on seakasvatajetele nõu and -
nud juba üle viieteistkümne aasta. Oktoobri see mendus-
 ala se seminari teemaks oli seakasvatajate teadmiste pa -
randa mi n e emiste ettevalmistusest uueks sigimistsükliks,
inna avas tamine, sperma käitlemine ja seemendusosa kon -
na töö korraldamine seafarmis. 

Tähelepanu ja keskendumine. Nii emiste valiku kui
inna avastamise juures on väga oluline olla tähelepanelik.
Põrsastest võõrutatud emiste lauta minnes tuleb kes ken -

8

Tõu loomakas va tus 4-10

Joonis 1. Inna avastamine

S E A D



du da ainult indlevate emiste väljaselgitamisele. Taani
sea kasvatusjuhid on hakanud üha enam tähelepanu pöö ra -
ma kõrvalistele mõjudele. Näiteks seemenduslauta min -
nes ei tohi töötaja kaasa võtta mobiiltelefoni, mis võib
te ma tähelepanu hajutada ja mõjutada töö tulemust.

Esimesed inna tunnused avalduvad tavaliselt 3.–4. päe -
val pärast põrsaste võõrutamist. Õige innaavastamise teh -
ni ka esimene samm on kuldi kontroll. Selleks tuleb püh -
ki da indleva emise välissuguorganeid paberiga ja visata
pa ber kuldi ette. Teine samm on  inimese poolt imiteerida
kuldi tegevust indleva emise juures. Taanlased kasutavad
inna kontrollis viie punkti skeemi.

Iga emise kontrolliks tuleb kulutada vähemalt üks mi -
nut. Samas sõltub kuluv aeg inna erinevast faasist ja sel -
lest, kui hästi on kult aktiveeritud.

Oluline on emised eelnevalt sorteerida ja probleemsed
emi kud, ammemised, liigselt lahjunud emised jt paigu ta -
da ja märgistada eraldi. Neid emiseid tuleb hakata vaatle -
ma juba esimesel päeval pärast võõrutust inna avas ta-
 miseks. Inna avastamiseks saab kasutada kontrollsüs tee -
mi: 3. ja 4. päeval pärast võõrutust üks kord päevas, 5.
päe val kaks korda päevas, probleemsetel emistel kaks
kor da päevas alates esimesest päevast. 

Seemendamine. Väga oluline on hügieen. Emise välis -
sugu organid tuleb puhastada puhta paberrätiga, et kateetri 

sisseviimisel  ei satuks tuppe mustust. Ebapiisava hügiee -
ni tagajärjeks võivad olla ümberindlus ja emakapõletik.
Inna kestus on keskmiselt 60 tundi (varieerudes 30–140
tun nini), ovulatsioon toimub inna teise kolmandiku järel 
umbes 40 tundi pärast inna algust. Optimaalne aeg see -
men damiseks on 24 tundi enne ovulatsiooni kuni 4 tundi
pärast ovulatsiooni.

Suurt tähtsust omab ka sperma õige säilitamine. Tempe -
ra tuuril alla 15 ºC säilitamine tekitab spermidele pöördu -
ma tuid kahjustusi ja viljastusvõime langeb. Üle 18 ºC
tem peratuuril kulutavad spermid energiat ja lüheneb nen -
de elu iga. Õige on säilitada spermadoose 16–18 ºC juures.  
Soo vi tus igale farmerile – muretsega endale miinimum-
mak si mum termomeeter, et oleksite alati kindel säili ta ta -
va sper ma kvaliteedis.

Tiinuskontroll. Kõige varasema ja efektiivsema tiinuse 
kontrolli saab kuldiga. Kult avastab umbes 30% mitte tii -
ne test emistest. Alati tuleks kasutada kulti, kuid mitte ai -
nult. Tiinuskontrolli on soovitatav teha ultrahelitestriga
28. ja 35. tiinuspäeval, kuid see vajab harjutamist ja koge -
must. Anduri vale asetuse korral on lihtne saada posi tiiv -
ne tulemus, suunates anduri põiele, või saada mittetiine
tule mus, suunates anduri emakast mööda. Ultraheli skan -
ne riga testitakse emiseid alates 24. tiinuspäevast. Kont -
rol li da tuleks emist mõlemalt poolt ja ebaselge tulemuse
puhul korrata testi nädala pärast. 

Eesmärkide seadmine. Farmitöö lihtsustamiseks ja
tõhustamiseks soovitas Kirsten Kyndesen kasutada ees -
mär kide süsteemi. Eesmärgid peavad olema konkreetsed,
mõõdetavad ja õigesti ajastatud. Samuti peavad need ole -
ma reaalselt teostatavad ja koos meeskonnaga ette valmis -
ta tud. Eesmärgid peavad olema ajaliselt määratletud ja iga 
töölõigu eest peab olema kinnitatud vastutaja. Tähtis on
töötajate motiveerimine. Heade töötulemuste saavuta mi -
seks peavad tööd olema koordineeritud kõikides farmi
osa kondades. 

Piimanduslabori loomisest loomakasvatus insti-
tuudis 50 aastat

Põllumajandusdoktorid Arvi Olkonen ja Merike Henno
Eesti Maaülikool

Piimandusalane uurimistegevus Eestis katkes sõja-aas -
ta tel, kui mitmed Õisu katsemeierei juhtivteadlased ees -
otsas Nikolai Kingiga siirdusid pagulusse. Teadus te ge vu- 
se jätkamiseks Eesti piimandussektorile olulistes vald -
kon da des moodustati 1947. aastal asutatud Teaduste Aka -
dee mia Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi koos -
seisus piimanduse, lihaproduktide uurimise ja keemia la -

bor. Laboris töötasid Jaan Klaar, kes tegeles juustu kva li -
tee di parandamisega, Verner Kõiv, uuris või väljatuleku
ja piima jahutamisega seonduvaid küsimusi, ning Jaan
Tom son, kelle uurimistöö hõlmas piima koostist ja kva li -
tee ti. Tallinnas oli labori kaastööliseks Emil Ruuber, kes
töö tas välja uue meetodi hapukoorevõi valmis ta mi seks
piim hap pe ja diatsetüüli lisamise teel, mida hiljem on
täien datud võiterale juuretise lisamisega. Need tööd and -
sid suure pa nu se Eesti sõjajärgse piimanduse taastamisse
ning piima ja piimatoodete kvaliteedi parandamisse.
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