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Sealiha kvaliteet ja selle hindamine
Seakasvatus on Eestis tihtsuselt teine
loomakasvatusharu. Sealiha moodustas
2Oo7. a 6OVo liha kogutoodangust.
Sealihal on v5ga tehtis osa inimeite
toidul.ual.

Liha on inimesele vajalik rasva- ja ener-
giaall ikana. Selles sisaldub palju tSisvddr-
tusl ikke loomseid valke, asendamatuid
aminohappejd, lemmastikku. Lihatooted on
raua- ja vitamiinir ikkad. Inimene on har-
junud aastatuhahdeid l iha sddma. Lihatoit
tagab t i i iskdhutunde. Liha saab toiduk mit-
mekUlgselt kasutada ja kombineerida teiste
toiduainetega.

Kvaliteet oluline
Lihatddstused viiljastavad liha p6hiliselt

kulinaarse ja letilihana, tUkiljhast toodete,
lihapooltoodete ning vorstide ja sinkidena.

M6istet " l iha kvali teer" kasutatakse ja
m6istetakse erinevalt,  lehtudes tootja,
l ihat66stuse ja tarbi ja huvidest. Tarbi ja
vajab ohukese seljapekiga, drna ja
mahlakat, iseloomuliku l6hna ja mait5ega
taist sealiha. Lihatdbstuses klassif i tseeri-
tak5e rimpade kvaliteeti sigade toitumuse,
riimpade kuju ja massi ning peki paksuse
jArgi. Lihaskude hinnatakse vArvuse, l6pliku
pH-vea rtuse, veesid uvuse ja ornuse alusel.

Viimastel aastatel eristatakse rrimba ja
liha kvaliteeti. RUmba kvaliteedi hindamisel
arvestatakse tapasaagist, riimba koostist,
rtlmba kuju, seljapeki pal(sust, lihassilma
pindala, l iha marmorsust (nAhtavate

rasvkoekihtide arvu lihaskoe ristl6ikes), liha
h0gieenilist taset.

Liha kvaliteedi niiitajatest peetakse
olulisematek liha toiteva2irtust (keemiline
koosrisl,  organolepti l isi  {vi irvus, vdl imus,
ldhn, maitse, mahlasus, ornus),
tehnoloogil isi  (veesiduvusv6ime, pH ) ja
sanitaarhUgieenil isi  ni i i tajaid. Kvali teedi
seisukohast on k6ige tehtsam l iha happe-
sus (pH). S6ltuvalt happesuse muutuse
kiirusest ja ulatusest eristatakse PSE (hele
pehme, vesine), normaalset ja DFD (t ihe,
tume, kuiv) l iha.

Sealiha kvaliteedi n:iitajad soltuvad
paljudest teguritest: geneetilistesr (toug,
l i in, isa j t),  loomakasvatusvdtetesr (s6ot-
mine, pidamine jt) ja l ihakombinaadi5
toimuvast (paigutuse t ihedus, transport
lihakombinaati, tapaeelhe pidamine) ning
lihas toimuvatest biokeemili5te5t protses-
sidest.

Ristandaletusplogramm,,Matmorliha"
Eesti T6usigade Aretusiihistus on ve|ja

td6tatud sigade ristandaretusprogramm

"Marmorliha", mille eesm:irk on arerada ja
levitada veiiirtuslikke t6usi9u, suurendada

sigade j6ud-
lusv6imet ja
aretusveertu5t
nrng ragaoa
seakasvatuse
majandus l i k
tasuvus.

Eesmi i rg i
tditmiseks on
Eestisse too-
dud t6umater-Seatimpade ristlaikd.
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jali Norrast, Soomest, Rootsist ja Austriagt,
peamiselt kuldispermat, tm porttoumaterja
kasutamine on parandanud Eesti seapopu-
latsiooni vi l jakust, nuuma- ja l ihaomadusi.

Kunsrl iku seemenduse osatdhrsus
emiste seemendamisel on t6usnud
m6nedes karjades juba 100%-ni. t lma kurr-
stliku seemenduseta on keeruline tagada
sealiha r jht last kvali teeti .  Paljud farmid on
jdrjekindla val iku ja kunsdiku seemenduse
abil oma karjades tai l ihasisaldusr searum
ba5 olul iselt suurendanud.

Aasta-aastak suurenenud spermadoo-
side mUiik aretusLihistu seemendusjaamast
ndudis 30 kuldikoha juurdeehitamist. Selle
kaikuandmine 2008.a sLlgisel voimaldab
farmidel rohkem valida erinevate kultide
5permat.

Ristandaretusprogrammi,,Marmorl iha,,
raames hakati hindama noorkukide ja r is-
tandsigade rUmpade ja l iha kvali teeti .
Eeltoodu v6imaldab selgjtada, kuidas on
senine arerustdo mojunud searUmba l iha
susele ja liha kvaliteedile.

UuringLrd nditavad, er sealiha ja searUm-
ba kvaliteet on aasta-aastalt paranenud
(tabel). Searumbad on muutunud pike-
maks, seljapeki paksus on viihenenud ja
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l ihassi lma pindala suurenenud. posit j ivse
tendentsina on suurenenud ri tmba tai l ihd-
sisaldus. SEUROP klassif ikatsiooni jergi on
S- ja E-klassi rumpade arv suurenenud.
2007. a kuulus juba 890,0 noorkuldirum-
padest 5-klassi. Lihaskoe pH- vddrruses
olul isi negati ivseid muutusi ei ole
toimunud, mistottu on defektse (pSE ja
DFD) l ihaskoega ri lmpade esinemissagedus
viimastel aas(atel jAdnud enam-vAhem
samaks (2,8-4,0%).

Kokkuvortes voib 6elda, et l ihatods-
tustes ja aretusrihistu l i ikmete tapapunk-
t ides l i ibi vi idud noorkult ide ja r israndsi
gade ri imba ja l iha kvali teedi hindamine
nAitab, et Eesti Torrsigade AretusLlhisr_
seemendusjaamast saadud sperma kasu-
tamane emiste seemendamisel on paran-
danud nuumsigade rr imba ja l iha kvalireeti.
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Noorkultide jirglaste rtrnpade kvaliteedinliltaiad
aastat€ l6ilces

Naitaia 2004 200s 2006 2007
1. Kontrollitud noorkultide arv
2. Nende iArqhste arv 382

|o01
ut
49,4
5,71

3. R0mba 101 i03.9
4.5e kus 6.-7.roide kohal,mm ,I9
5. Lihassilma ndala,cm': 47
6. Lihaskoe 5
7. PsE-, DFD-lihaga riimpasid, % 2.4 3.5 3,7 4.0
8.Tailihasisaldus rtlmbas, %
9. R0mpade iaquneminq klassidesse SEUROp klassifikatsiooni %
5 - lihaskudet 60% ia rohkem 89
E - 55-60% 15 11


