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Põrsaste valuga kastreerimise keelu tähtaeg on paljude-
le farmeritele aktuaalne teema. Lisaks katsemajanditele
puudutab see ka neid seakasvatajaid, kes katsetavad kul-
dinuuma või rakendavad seda kui standardmeetodit. Nii
mõnigi küsimus pole lõplikult lahendatud. Umbes 3–5%-l
kuldikute lihakehadest esineb rasvkoes suurenenud and-
rostenooni- ja skatoolisisalduse tõttu kuldilõhn. Suurtes
lihatööstustes on muutunud kultide tapmine rutiinseks.

Kultide müük on viimastel kuudel tekitanud täienda-
vaid küsimusi, näiteks pidamis- ja söötmistehnika, rat-
siooni koostamine ja pidamise majandamine.

Pidamine. Kultide agressiivsuse vähendamiseks tuleb
rakendada järgmisi abinõusid: tavalisest (0,75 m2) suurem
pind (0,83 m2) väiksemates rühmades, samuti söömisel
suurem ala, kus sigade ja söömiskohtade suhe peaks
maksimaalselt olema 1:2–3. Stressi vähendamiseks võiks
olla ainult kaks kuni kolm kohavahetust farmis (suureneb
androstenoonisisaldus). Erinevate pidamisviiside võrd-
luskatsed on näidanud, et pilupõrandal pidamisel on ska-
toolisisaldus keharasvas väiksem ja jääb kriitilisest piirist
allapoole.

Söötmine. On veel lahendamata probleeme. Lüsiini
söötmise kõrval on katsetatud ka erinevaid söödalisan-

deid, et vähendada kuldilõhna. On kindlaks tehtud, et suu-
re kasvupotentsiaali ja tailihasisalduse tõttu väiksema
söömuse juures peab jälgima nii proteiini- kui ka amino-
hapete tarvet.

Selleks et väiksemast söödakogusest moodustuks enam
keha-, seejuures ka lihamassi, tuleb tingimata jälgida söö-
dasegudes toitainete ja vitamiinide sisaldust. Proteiiniga
varustamisel ei pea arvestama ainult söödalüsiini taseme-
ga, vaid ka aminohapete suhte ja nende seeduvusega.

Kuldinuuma tähtsamad seisukohad
• vajavad 5–10% enam laudapinda;
• tuleb sööta enne emiseid;
• sööta ad libitum;
• söövad 10% vähem;
• ei vaja suurendatud proteiini- ega lüsiinikogust;
• haiged kohe eraldada;
• sagedamini kontrollkaalumisi;
• iga jooginipli kohta 8–10 kulti;
• üle 40 kg kulte mitte ümber paigutada.
Mis maksab kuldinuum?
• tapamass 96–97 kg (tapasaagis 1,5% kehvem);
• 80–100 g suurem massi-iive (keskmiselt üle 900 g);
• 0,2–0,3 võrra parem söödaväärindus;
• väiksem variatsioon rühmades;
• kadu alla 2%.
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Sissejuhatus. Tori hobune on üks tuntumaid loomatõu-
ge Eestis. Mitmekesise aretusajalooga tõug on kahanenud
väikesearvuliseks populatsiooniks, kelle genofond on
ohustatud ning tõu kestlikkuse tagamiseks on koostatud
säilitamisprogramm.

1993. a toodi Eestisse tori tõu täiustamise eesmärgil
hannoveri tõugu täkud Premium ja Hermelin. Kahekümne
aasta ehk kahe hobupõlvkonna vältel on endise univer-
saalse tori tõutüübiga hobuste kõrvale lisandunud sportli-
kumat tüüpi hobused, kes vastavad paremini turu nõudlu-
sele.

2008. a jagati tori tõugu hobused kaheks: tori univer-
saalsuuna säilitusprogrammi (tõuraamatu TA-osa) ja are-
tusprogrammi (tõuraamatu TB-osa) hobusteks. Hobuse-

kasvatajate hulgas on tekitanud vastakaid emotsioone
VTA poolt tunnustatud Vana-Tori Hobuse Ühingu kol-
mas tõusisene suund tõuraamatu TA-osa hobused.

Väikese loomade arvu puhul on inbriidingu kasv ja po-
pulatsiooni mitmekesisuse vähenemine kiire, mistõttu
vähenevad eduka valiku võimalused ja kohanemine muu-
tuvates keskkonnatingimustes.

Milline on tori tõu geneetiline struktuur, kas tori tõug
moodustab ühtliku populatsiooni või on eristuvaid gruppe
ja milline on muutlikkus tõu sees, saab selgitada geneeti-
liste markerite abil.

Metoodika. Analüüsiti 36 tõuraamatu TA- ja 39 TB-
osa hobust, kes valiti uuringusse juhuslikult. Lisaks kaa-
sati analüüsi sugutäkke Eesti Hobusekasvatajate Seltsi
soovitusel, et kontrollida DNA profiili järgi nende kuulu-
vust tõuraamatu TA- või TB-ossa.

Tõu muutlikkuse kirjeldamiseks ehk geneetilise mitme-
kesisuse hindamiseks kasutati neutraalseid geneetilisi
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