
rist ja ka farmist. Rümba pikkuselt kat sesead oluliselt ei
erinenud.

Katseandmetel on Kanada aretusmaterjali kasutamine
djuroki tõugu kultide sperma näol eesti val ge test tõu gu -
dest ristandemiste seemendamisel parandanud nende
järglaste liha kvaliteeti (liha marmorilisus) ja majan dus -
likke näitajaid (tapamass, tapmisvanus, ööpäevane ja
rümba mas si-iive). Negatiivse aspektina on djuroki tõugu
ristanditel võr rel des teiste rühma dega mõnin gal määral
paksem seljapekk ja väiksem rümba tailihasisaldus. Dju -
ro ki ristanditel on pekk sel jal jaotunud ühtlasemalt ja
kõhu liha on paksem võrreldes teiste kom binatsioo ni dega. 
Seevastu teised uuritud rühmad olid hea rümba kvali tee -
di ga (õhuke seljapekk, suur tailiha si saldus rümbas). 

DL kuldid pärandavad järglastele samuti kiire kasvu ja
suured massi-ii bed, erinevalt djuroki puhtatõulistest siga -
dest ka taised rümbad. Seni kasutuses olnud DL ristand -
kul did pärinevad Norrast, kust toodi Eestisse viimastel
aastatel spermat. Koha peal eesti  maatõugu emiste see -
men damisel importspermaga saadi DL ristandkuldid.
Defekt se lihaskoe (PSE-liha) osatähtsus ei olnud katse -
rüh mades märkimisväärne, ulatudes  1–2%-ni.

Djuroki ja DL ristandite lihaskoes oli umbes kaks korda
(2,1%) rohkem lihasesisest ras va, võrreldes valgete tõu -
gu dega (1%), mistõttu on nende liha õrnem ja mahla sem.

Seakasvatajat huvitab eelkõige ettevõtmise tulukus, mi -
da näitab kaudselt sigade ööpäevane mas si-iive, mis on
djuroki katserühmal kõige suurem. Djuroki tõu puhul on
ka tarbijapoolne nõue mahlase ja õrna liha osas täidetud.
Kuna djuroki tõugu sead on mõningal määral rasva se mad, 
tekib tarbijal võimalus valida turul pekisema ja taisema
sealiha vahel. Missugust kombinatsiooni farmer liha toot -
mi seks kasutab, sõltub konkreetselt toodangu reali see ri -
mi se võimalustest ja ettevõtja valikust.

Majandusliku tulukuse seisukohast tuleks seakasvatajal 
arvestada, kas oleks otstarbekas kasu tada ristamiseks dju -
ro ki tõugu, saades hea kasvukiiruse ja liha kvaliteediga
pekisemad tapa sead, või kasutada teisi artiklis toodud
kombinatsioone, mis annavad taisemaid rümpasid.

Seakasvatajad, kelle klientuuri hulgas on enam pekist
liha nõudvad tarbijad ja kes hindavad sealiha maitses
mah la kust, võivad kasutada djuroki tõuga ristamist. Kui
kliendid aga soovi vad taist liha, peaks kasutama teisi esi -
ta tud ristamiskombinatsioone.

Antud andmed djuroki tõu mõju kohta on esialgsed.
Täp semate tulemuste saamiseks tuleks uurin guid tule vi -
kus jätkata suurema koguse katseloomadega.

Sigade kasvudünaamika vedelsöödal

Pm-mag Varpo Vare, emeriitprof  Olev Saveli,
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Täistsüklilises tootmisfarmis uuriti kesikute ja nuumi -
ku te kasvukiirust. Söötmistüübiks on vedelsöötmine, ai -

nult tiineid emiseid söödetakse kuivsöödaga, sest tiinete
emiste sigalat pole suudetud veel renoveerida. 

Põrsad võõrutatakse keskmiselt 25 päeva vanuselt ja
nad jäetakse veel nädalaks või kaheks poegimissigalasse
ning seejärel viiakse kaks vooru korraga kesikute lauta.
Võõrdepõrsaid kaalutakse farmis regulaarselt, esimest
kor da enne üleviimist kesikute osakonda, teist korda üle -
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3-10 Tõuloomakasvatus

Tabel 1. Eri sulgude kesikute kasvudünaamika 

Sissetoomisel Väljaviimisel Massi-iive, g

arv vanus, päeva kehamass, kg arv vanus, päeva kehamass, kg sünnist kesikuna

 24 (1.) 31 9,6 23 85 35,2 420 483

 29 (2.) 31 8,6 26 80 26,4 331 365

 20 (3.) 38 13,1  20 91 45,2 497 606

20 38 12,1  19 91 39,6 435 518

20 31 8,9 18 85 35,3 379 442

21 38 9,1 19 91 30,1 331 394

20 38 9,3 20 91 29,3 321 377

20 31 8,4 20 85 32,3 379 422

17 31 8,8 16 85 33,0 388 448

20 38 10,2  18 91 32,6 358 423

16 31 8,6 16 85 34,3 403 475

23 38 10,7  20 92 27,7 301 317

  20,8   34,5 9,8      19,6       87,7  33,4 379 439

Märkus: arvud sulgudes viitavad 2. tabeli katserühmadele



vii misel nuumikute osakonda. Kesikuperiood kestab
kesk miselt 54 päeva (tabel 1). Kolme (1., 2. ja 3.) sulu
kesi kute kasvudünaamikat hinnati ka nuumikusigalas (ta -
bel 2). Esimesse rühma valiti kombinatsiooni DxL/SV
sead, teises ja kolmandas rühmas olid juhuslikud farmi
kõik võimalikud ristamiskombinatsioonid (LxSV,
PxL/SV, SVxL jt) ja ka puhtatõulisi nuumikuid (SVxSV,
LxL). 1. rühma sead sündisid jaanuaris,  2. rühm det semb -
ris ja 3. rühm veebruaris.

Lihaomadusi hinnati hiljem lihatööstuses aretusühistu
lihatehnoloogi poolt.

Tabelist 1 on näha, et 31-päevaste põrsaste kehamass
variee rub 8,4 kg ja 9,6 kg vahel, 38-päevastel aga 9,2 kg ja 
13,1 kg vahel sissetoomisel. Väljaviimisel võis 85-päe va -
ne kesik kaaluda keskmiselt rohkem kui 91-päevane ke -
sik, mida kinnitab ka massi-iive. Kadu oli keskmiselt 1,3
kesikut perioodi kohta. On olnud ka gruppe, kus säilisid

kõik kesikud. Tulemusi mõjutavad kindlast nii tõud kui ka 
aastaaeg.

 1. rühma nuumikute kasvuperiood kestis 104 päeva
(31.03.–13.07.10), 2. rühmal 106 päeva (02.03–15.06.10) 
ja 3. rühmal ainult 70 päeva (03.05.–13.07.10).  Nuu mi -
kuid kaaluti kord nädalas teisipäeviti. 

Tabelist 2 on näha, et 3. rühma nuumikud  kasvasid kõi -
ge paremini ja saavutasid kahel korral ööpäevase massi-
iibe 1357 g. Nende massi-iive oli parem ka kesiku pe rioo -
dil (tabel 1). Esimesed 11 nuumikut viidi 3. rühmast liha -
töös tusesse 147-päevaselt ja viimased 11 siga 161-päe -
va selt. Kolmandas rühmas olid valdavalt djuroki kultide
järglased kombinatsioonides 9 nuumikut DxL/SV ja 6
nuu mikut DxL, vaid 5 nuumikut kohalike tõugude tagasi -
rista mise kombinatsioonist LxL/SV. 

Paremuselt teine tulemus oli 1. rühma nuumikutel, kes
saadi ühest DxL/SV kombinatsioonist.  Nendel oli ühel
nä dalal isegi ööpäevane massi-iive 1441 g. Siit rühmast
realiseeriti esimesed 10 siga 155-päevaselt, siis üks nuu -
mik 162- ja 10 viimast 169-päevaselt. 

2. rühma nuumikute massi-iive oli keskmiselt
800 g/ööp. Esimesed viis siga viidi välja 170 päeva va nu -
selt 111,6 kg keskmise kehamassiga, järgmised kaks 178
päeva vanuselt 110 kg keskmise kehamassiga ja 19 vii -
mast 185-päevaselt 103 kg keskmise kehamassiga. 

Katsest on näha, et õigete tõukombinatsioonidega ning 
heade söötmis- ja pidamistingimustega on võimalik saa -
vu tada  suurepäraseid tulemusi. Kindlasti mõjutas ka an -
tud rühmade kasvukiiruseid erakordselt kuum suvi. Kaa -
lumised tootmisfarmis jätkuvad ja detsembris selguvad 
teise poolaasta  kesikute ja nuumikute kasvukiirused. 
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Tõu loomakas va tus 3-10

Tabel 2. Kolme nuumikute  rühma kasvudünaamika

1. rühm 2. rühm 3. rühm

vanus, päeva massi-iive, g kehamass vanus, päeva massi-iive, g kehamass vanus, päeva massi-iive, g kehamass

  65   367 22,1

  71   710 26,4

  78   596 30,6   79 26,9

  85   726 35,6   86  445 29,5

  92   763 41,0   93   628 33,8   91 45,2

  99   772 46,5 100   769 39,2   98 1014 52,3

106   746 51,6 107   961 46,0 105 1164 60,5

113 1019 58,8 114   956 52,6 112   864 66,5

120   298 60,9 121   928 59,1 119 1000 73,5

127 1298 70,0 128   587 63,3 126   878 79,6

134   818 75,7 135   708 68,2 133 1357 89,2

141 1441 85,8 142   906 74,6 140 1357 98,7

148   688 90,6 149   912 81,0 147   185 100,0  

155 1012 97,7 156   989 87,9 154   242 101,7  

162 1051 92,8 163   774 93,3 161 1015 108,8  

169 1385 100,8  170   890 99,5

178 1008 107,1  

185   360 103,3  

Foto 1. Pihlaka Farmi OÜ ristandkuldid (A. Tänavots)


	2010_3_1.pdf
	Page 1

	2010_3_4.pdf
	Page 1

	2010_3_2.pdf
	Page 1

	2010_3_3.pdf
	Page 1


