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Sealihakvaliteet ja selle hindamine
Seakasvatuson Eestis tihtsuselt teine
loomakasvatusharu.Sealiha moodustas
2Oo7. a 6OVo liha kogutoodangust.
Sealihal on v5ga tehtis osa inimeite
toidul.ual.
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Lihaon inimeselevajalikrasva-ja eneraReeotlcrssootF
giaallikana.
Sellessisaldubpalju tSisvddrtuslikke loomseid valke, asendamatuid rasvkoekihtide
arvu lihaskoeristl6ikes),
liha
aminohappejd,
lemmastikku.
Lihatootedon h0gieenilisttaset.
raua-ja vitamiinirikkad.
Inimeneon harLiha kvaliteedi niiitajatest peetakse
junud aastatuhahdeid
lihasddma.Lihatoit olulisematek liha toiteva2irtust(keemiline
tagabtiiiskdhutunde.
Lihasaabtoiduk mit- koosrisl,organoleptilisi
{viirvus,vdlimus,
ja kombineerida
mekUlgselt
kasutada
teiste ldhn, maitse, mahlasus, ornus),
toiduainetega.
(veesiduvusv6ime,
tehnoloogilisi
pH ) ja
sanitaarhUgieenilisi
niiitajaid.Kvaliteedi
Kvaliteetoluline
seisukohast
on k6igetehtsamliha happeLihatddstused
viiljastavadliha p6hiliselt sus (pH).S6ltuvalthappesusemuutuse
kulinaarseja letilihana,tUkiljhasttoodete, kiirusestja ulatusesteristataksePSE(hele
lihapooltoodetening vorstideja sinkidena. pehme,vesine),
ja DFD (tihe,
normaalset
ja tume,kuiv)liha.
M6istet"liha kvaliteer"kasutatakse
m6istetakseerinevalt,lehtudes tootja,
Sealiha kvaliteedi n:iitajad soltuvad
lihat66stuseja tarbija huvidest.Tarbija paljudest teguritest:geneetilistesr(toug,
vajab ohukese seljapekiga,drna ja liin, isa jt), loomakasvatusvdtetesr
(s6otmahlakat,iseloomulikul6hna ja mait5ega mine, pidaminejt) ja lihakombinaadi5
taist sealiha.Lihatdbstuses
klassifitseeri-toimuvast(paigutusetihedus,transport
tak5erimpade kvaliteetisigadetoitumuse, lihakombinaati,
tapaeelhepidamine)ning
riimpade kuju ja massining peki paksuse lihas toimuvatestbiokeemili5te5tprotsesjArgi.LihaskudehinnataksevArvuse,
l6pliku sidest.
pH-veartuse,veesiduvuseja ornusealusel.
Viimastelaastateleristatakserrimbaja Ristandaletusplogramm,,Matmorliha"
liha kvaliteeti.RUmbakvaliteedihindamisel
EestiT6usigadeAretusiihistuson ve|ja
arvestataksetapasaagist,riimba koostist, td6tatud sigaderistandaretusprogramm
rtlmba kuju, seljapeki pal(sust,lihassilma
ja
"Marmorliha",mille eesm:irkon arerada
pindala, liha marmorsust (nAhtavate levitadaveiiirtuslikke
t6usi9u,suurendada

Seatimpaderistlaikd.

sigade j6udlusv6imet ja
aretusveertu5t
nrng ragaoa
seakasvatuse
majanduslik
tasuvus.
Eesmiirgi
tditmisekson
Eestisse toodud t6umater-
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jali Norrast,Soomest,Rootsistja Austriagt, lihassilma
positjivse
pindalasuurenenud.
peamiseltkuldispermat,
tmporttoumaterja tendentsina
on suurenenud
ritmbatailihdkasutamineon parandanudEestiseapopu- sisaldus.
jergi on
SEUROP
klassifikatsiooni
latsiooni
viljakust,
nuuma-ja lihaomadusi. S- ja E-klassirumpadearv suurenenud.
Kunsrliku seemenduse osatdhrsus 2007.a kuulusjuba 890,0noorkuldirumemiste seemendamiselon t6usnud padest 5-klassi.LihaskoepH- vddrruses
juba 100%-ni.
m6nedeskarjades
tlmakurr- olulisi negatiivseid muutusi ei ole
stliku seemendusetaon keerulinetagada toimunud,mistottuon defektse(pSEja
sealiharjhtlastkvaliteeti.
Paljudfarmidon DFD)lihaskoega
rilmpadeesinemissagedus
jdrjekindla
valikuja kunsdikuseemenduse viimastelaas(ateljAdnud enam-vAhem
abil oma karjades
tailihasisaldusr
searum samaks(2,8-4,0%).
ba5oluliselt
suurendanud.
Kokkuvortes
voib 6elda,et lihatodsAasta-aastak
suurenenudspermadoo- tustesja aretusrihistu
liikmetetapapunksidemUiikaretusLihistu
seemendusjaamasttides liibi viidud noorkultideja risrandsi
juurdeehitamist.
ndudis30 kuldikoha
Selle gade riimbaja liha kvaliteedihindamine
kaikuandmine2008.asLlgiselvoimaldab nAitab,et EestiTorrsigade
AretusLlhisr_
farmidel rohkem valida erinevatekultide seemendusjaamast
saadudspermakasu5permat.
tamaneemisteseemendamisel
on paranRistandaretusprogrammi,,Marmorliha,,
ja
danudnuumsigade
rrimba lihakvalireeti.
raameshakatihindamanoorkukide
ja ristandsigaderUmpadeja liha kvaliteeti.
AARNE
POLDVERE
Eeltooduv6imaldabselgjtada,
kuidason
EEsTr
TOU5|GADE
ARETUSIJHI5TU
seninearerustdomojunudsearUmba
liha
ARETUsE
2, MARJA
6I411
suseleja liha kvaliteedile.
TARTUMAA
ja searUmUuringLrd
nditavad,
er sealiha
fEL7493't44
ba kvaliteet on aasta-aastaltparanenud
WWw'ESTPIG.EE
(tabel).Searumbadon muutunud pikemaks, seljapekipaksuson viihenenudja

Noorkultide jirglaste rtrnpade kvaliteedinliltaiad
aastat€ l6ilces
Naitaia
1.Kontrollitud
noorkultide
arv
2. NendeiArqhstearv
3. R0mba
4.5e
kus 6.-7.roide
kohal,mm
5. Lihassilma ndala,cm':
6. Lihaskoe

2004

200s

2006

2007

101

|o01

i03.9

47
5

49,4
5,71

382
,I9

ut

7.PsE-,
DFD-lihaga
riimpasid,
%
2.4
3.5
3,7
8.Tailihasisaldus
rtlmbas,
%
9.R0mpade
klassidesse
SEUROp
iaquneminq
klassifikatsiooni %
5 - lihaskudet
60%ia rohkem
89
E - 55-60%

15

11
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