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Eesti vutt on ainuke Eestis aretatud põllumajanduslik linnutõug. Magistritöö eesmärk oli 

uurida eesti vuti jõudlusnäitajaid ja nendevahelisi seoseid ning anda ülevaade tõu 

hetkeseisust. Katses osales 108 emaslindu ja 108 isaslindu jõudluskontrolli andmete alusel. 

Jälgiti lindude munemahakkamise vanust, munevust, munemisdünaamikat, muna massi, 

muna morfoloogilist koostist ja kehamassi. Vutid jagati kehamassi alusel kahte rühma 

(kerged ja rasked). Eesti vuti munemahakkamise vanus oli keskmiselt 47,0 päeva, 

seejuures hakkavad kergemad vutid munema varem (45,9 p) kui rasked vutid (47,9 p). 

Eesti vuti muna mass oli keskmiselt 13,85 grammi. Keskmine munevus oli kergete vuttide 

rühmas 81,9% ja raskete vuttide rühmas 74,8% (munemisperioodi pikkus oli 364 päeva). 

Dublettmune munes 56% vuttidest. Täiskasvanud linnu keskmine kehamass oli 

emasvuttidel 267 g (varieeruvus 176-354 g) ja isasvuttidel 216 g (varieeruvus 168-287 g). 

Võrreldes varasemate eesti vutiga tehtud katsetega selgus, et suurenenud on täiskasvanud 

emasvuti kehamass ja muna mass, munevus saavutatakse kiiremini kuid munade 

kogutoodang on langenud. Selgus, et nii kehamassi ja munemahakkamise vanuse vahel kui 

ka munevuse ja vuti 30 päeva vanuses registreeritud kehamassi vahel puudus statistiliselt 

oluline seos. Munemahakkamise vanuse ja kogutoodangu vahel oli negatiivne seos, mis 

tähendab, et varem munema hakanud linnud munesid rohkem mune. Munade 

aastatoodangu prognoosimist võimaldas esimese kolme kuu munatoodang. 

Uurimistulemuste alusel võib väita, et eesti vutt on munade tootmiseks 

konkurentsivõimeline, seejuures sobivad munatootmiseks paremini kerged eesti vutid. 

Edaspidi tuleks uurida munajõudlusnäitajate päritavust ja eesti vuti kehamassi tõstmise 

võimalusi, et munevus ei langeks aga lihakehade turustamine oleks tulusam. 

Märksõnad: eesti vutt, munatoodang, muna mass, munevus, munemahakkamise vanus 
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Estonian Quail is the only poultry breed developed in Estonia. The aim of this research was 

to investigate Estonian Quail production performance traits and their correlations, also 

evaluate the breed status. Performance recording data of 108 male and 108 female birds 

were used.  First egg laying age, egg laying rate, egg-laying dynamics, egg weight, egg 

morphological composition and body weight were determined. Birds were divided into two 

groups according to the body weight (low and high body weight group). The mean first egg 

laying age of Estonian quail was 47.0 days (45.9 d in the low body weight and 47.9 d in the 

high body weight group) and the average egg weight was 13.85 g. The average egg laying 

rate was 81.9% in the low body weight group and 74.8% in the high body weight group 

(egg laying period 364 days). 56% of birds laid more than one egg a day. The mean weight 

of adult bird was 267 g in females (variability 176-354 g) and 216 g in males (variability 

168-287 g). The weight of adult females and the mean egg weight have increased over the 

years compared to previous studies on Estonian Quail. Also, high egg production was 

achieved faster, but then total egg number decreased. There were no significant correlation 

between body weight and age at first egg, also between egg laying rate and body weight at 

30 days. The results showed a significant negative correlation between the age at first egg 

and total egg number. Selection for three months’ egg production would increase annual 

egg number because of the positive correlation between them. The results showed that 

Estonian Quail is suitable for egg production, especially birds with the lower body weight. 

Further studies to investigate heritability of egg production traits and possibility of 

increasing Estonian quail body weight without decrease in egg production will be needed.  

Keywords: Estonian Quail, egg production, egg weight, egg laying rate, laying onset 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti vutt on ainuke Eestis aretatud põllumajanduslik linnutõug. Aretustöö tulemusena 

loodi aastatel 1977–1987 erinevate vutiteisendite ristamisel muna-lihatüübiline vutitõug, 

mida kasutatakse siiani kommertsfarmides munade ja liha tootmisel. Eesti vuti aretustöö 

toimub vastavalt aretus- ja säilitusprogrammile ning vutifarmides tehakse  jõudluskontrolli. 

Viimased 15 aastat on eesti vuti puhul kasutatud vaid puhasaretust.  

Käesoleva töö eesmärk oli uurida eesti vutti iseloomustavaid jõudlusnäitajaid ja 

nendevahelisi seoseid ning anda ülevaade eesti vutitõu hetkeseisust vastavalt 

jõudluskontrollis osalenud vutifarmi jõudlusnäitajate tulemustele. See on oluline tõu 

konkurentsivõime hindamiseks ajal, mil üle maailma on võimalik soetada erinevate 

vutiteisendite haudemune ja linde. Eesti vuti jõudlusnäitajate uurimine annab võimaluse 

võrrelda neid nii erinevate populatsioonidega üle maailma kui ka varasemate eesti vuti 

jõudluskontrolli tulemustega.  

Jõudlusnäitajate hindamise alusel on võimalik teha otsuseid aretustöö suunamiseks. Et 

tegemist on ohustatud tõuga, tuleb tegeleda ka geneetiliste ressursside säilitamisega. Seega 

on eesti vuti genofondi säilimine ülemaailmse tähtsusega.  

Antud töös oli peamise tähelepanu all vuttide munajõudlus, kui tähtsaim jõudlusvõime 

kriteerium. Uuriti noorvuttide munemahakkamise vanust, munevust, munemisdünaamikat, 

muna massi ja munade morfoloogilist koostist. Andmed on kogutud Eesti Linnukasvatajate 

Seltsi jõudluskontrollialusest vutifarmist. Kuna tegemist on muna-lihatüübilise tõuga,  

uuriti  ka isas- ja emaslindude kehamassi ja selle dünaamikat. Eesti vuti populatsioonis on 

nii kergemaid (munatüübilisi) kui ka raskemaid (lihatüübilisi) vutte, mistõttu töös jagati 

vutid kehamassi alusel kahte omavahel võrreldavasse gruppi. Iga jõudlusnäitaja osas 

esitatakse katsetulemused ja kirjeldav analüüs ning seejärel võrreldakse neid teiste autorite 

katsete (uurimuste) tulemustega.  

Jõudlusnäitajate vaheliste seoste uurimine on vajalik edukaks aretusprogrammide 

arendamiseks. Praktikutest linnu- ja loomakasvatajad on erinevate omaduste koosesinemist 

täheldanud juba karjakasvatuse algusaegadest, kuid konkreetsete järelduste tegemiseks on 
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vaja tulemused registreerida ja teostada korrelatsioonanalüüs. Käesolevas töös uuriti 

jõudlusnäitajate vaheliste seoste tugevust ja statistilist olulisust ning võrreldi neid teiste 

autorite töödega. Seoste uurimine aitab mõista ja otsustada, millistel alustel ja millal on 

kõige otstarbekam linde selekteerida. Samuti on seoste alusel võimalik prognoosida 

toodangut.  

Töö on üles ehitatud selliselt, et kõigepealt antakse ülevaade kirjandusest, sellele järgnevad 

katsete metoodika, tulemused ja analüüs ning lõpus esitatakse kokkuvõte uuritud teemast 

ja järeldused.  
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

 

Vutikasvatus  

 

Vutid kuuluvad kanaliste (Galliformes) seltsi, faasanlaste (Phasianidae) sugukonda ning 

eri piirkondadest pärit põldvutte on kuus liiki, kellest olulisimad on Coturnix coturnix 

coturnix ja Coturnix coturnix japonica (Tikk et al. 2008: 13). Vutid on pärit Kaug-Idast, 

kus neid 15. sajandi paiku kasvatati puurides laululindudena ning alles hiljem avastati 

Jaapanis vuttide hea munatootmisvõime (Daikwo et al. 2014). Intensiivsem vutikasvatus 

algaski 1920ndatel Jaapanis ja levis 1930ndatel kuni 1950ndatel Ameerikasse, Euroopasse 

ning Lähi- ja Kaug-Idasse (Minvielle 2004).   

Tänapäeval kasvatatakse vutte üle maailma liha ja munade tootmise eesmärgil. Suurimad 

vutilihatootjad on Hispaania, Prantsusmaa, Hiina ja Ameerika Ühendriigid ning suurimad 

munatootjad Hiina, Jaapan, Brasiilia ja Prantsusmaa (Bertechini 2012). Vutti on kasutatud 

ka mudelloomana lindude uurimiseks laboritingimustes.   

Vutikasvatuse levikus märgivad olulist rolli vuttide järgmised bioloogilised ja 

majanduslikult kasulikud omadused: lühike põlvkonnaintervall, varajane suguküpsus, suur 

sigivus ja hea vastupidavus haiguste suhtes (Tikk 2003: 5). Siiski tuleb arvestada, et vutid 

on tundlikud stressile ja nende suremust võivad põhjustada ka keskkonnatemperatuuri ja 

relatiivse õhuniiskuse drastilised muutused (Bertechini 2012). Vutiliha maitset peetakse 

eksootiliseks ja seda kasutatakse delikatessina (Hidalgo et al. 2011). Vutimunadele 

omistatakse dieetilisi, organismi toonust tõstvaid ja haigusi ravivaid omadusi (Tikk 2003: 

55).   

Kui möödunud sajandi keskel, vutikasvatuse populaarsuse tõusuaastail olid farmides 

kasvatatavad vutid valdavalt liha-munatüübilised, siis viimaste kümnendite jooksul on 

spetsialiseerutud lihale või munadele (Silva et al. 2013). Mitmete uuringutega selgus, et 

vuttide selektsioon kehamassi alusel on tulemuslik – seda on suhteliselt lühikese ajaga 

võimalik suurendada – mistõttu  suurenes ka lihatüübiliste vuttide arvukus mitmes riigis 

(Vali 2008). Aretusprogrammide arendamiseks on vajalik uurida korrelatsioone erinevate 
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tunnuste vahel, sest kui selektsioon toimub vaid ühe või mõne tunnuse järgi, võib see viia 

soovimatute tulemusteni kui korrelatsioonid on negatiivsed (Silva et al. 2013).   

  

 

Eesti vuti aretuse ajalugu  

  

Eestis alustati vähemlevinud lindude kasvatamise propageerimist 19. sajandil, mil C.R. 

Jakobson andis välja brošüüri hanekasvatusest. Lisaks hanedele oli majapidamistes ka 

parte ja kalkuneid (Tikk et al. 2008: 7). Endisesse Nõukogude Liitu toodi esimesed vutid 

1960ndatel, kuid laialdasemalt hakkas vutikasvatus levima 1970ndatel (Tikk 2003: 8).  

Eestimaale, Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse jõudsid vutid 1967. aastal 

haudemunadena Jugoslaaviast (Tikk et al. 2008: 10). Munad hautati ja uuriti tibude kasvu, 

arengut, suguküpsuse saabudes lindude munevust ning munade ja liha keemilist koostist 

(Eesti vuti... 2007: 6). Kahjuks sellega vuttide uurimine esialgu piirdus, sest uuringuid ei 

finantseeritud.   

Teine katse Eestis vutte introdutseerida oli edukas. 1976. aastal toodi jaapani põldvutid 

Kaarepere Metsakatsejaama Moskva lähistelt ning seekord oli tegu vaarao tüüpi vuttidega 

(Tikk 2003: 9). Esimene partii koosnes 1000 lihatüüpi vutist, kes olid keskmisest suurema 

kehamassiga, kuid madalama munemisintensiivsuse, munade viljastatuse ja kooruvusega 

(Eesti vuti... 2007: 6–7). Esimesed aastad kulusid kogemuste omandamisele ja farmi 

korralduslike probleemide lahendamisele. Samal ajal õnnestus parandada vuttide 

produktiivsust ja suurendada lindude arvu. Kaarepere Metsakatsejaama Kaiavere 

vutifarmis käis tõsine aretustöö, kus loodi aastatel 1977–1987 eesti vutitõug. Vaarao tüüpi 

emasvutte  ristati sissetoodud jaapani munatüübiliste isasvuttidega, kuid tulemused polnud 

soovitud tasemel. Järgmisena kasutati ristamiseks Poolast toodud inglise valgeid muna-

tüübilisi vutte ning seekord lindude produktiivsusnäitajad paranesid (Tikk 2003: 14–15).  

Peale ristamisi jätkati perekondaretusega ning loodi 76 munatüüpi ja 52 lihatüüpi 

perekonda. Prakeerimine esimestes põlvkondades oli suur. 1984. aastal loodi Kaiaveres 

aretuslindla, kus jälgiti individuaalselt 369 emasvutti (Tikk et al. 2008: 19). 1987. aastaks 

olid Kaiavere vuttide produktiivsusnäitajad tõusnud sellisele tasemele, et otsustati jätkata 

populatsiooni taotlemisega eraldi tõuks. Moskvas kõigepealt keelduti tõugu tunnustamast, 
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sest puudusid võrdluskatsed teiste tõugudega. Kuna aga Nõukogude Liidus puudusid üldse 

igasugused teised vutitõud, tuli 1988. aastal Moskvast komisjon vuttide aretustööga 

tutvuma. Veel sama aasta lõpul kinnitati uus vutitõug, mis oli esimene muna-lihavutitõug 

maailmas ja esimene Eestis loodud linnutõug (Eesti vuti... 2007: 13–14).   

Vutikasvatuse hiilgeaeg oli Eestis 1980ndatel, mil Venemaa biokombinaatidele müüdi 

hulgaliselt mune, 1985. aastal ligikaudu kolm miljonit (Tikk 2003: 9). Tähtsaim aretusfarm 

asus Kaiaveres, tütarfarmid Elvas (omanik T. Kollist), Äksis (omanik R. Treier) ja Leies 

(omanik Ü. Pullisaar) (Tikk et al. 2008: 11). Vastavalt lepingule ostsid tütarfarmid 

Kaiaverest noored sugulinnud ja sööda ning müüsid sinna tagasi haudemunad (Tikk 2003: 

9). Tänu kõrgele produktiivsusele oli eesti vutt levinud ka mujal Nõukogude Liidus. Juba 

enne tõuks tunnustamist müüdi siinsest haigusvabast populatsioonist välja tõumaterjali 

(Eesti vuti... 2007: 13).   

Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega algas vutikasvatuses mõõnaperiood. Seoses Venemaa 

turu kadumise, kohalike elanike ostujõu languse ning kõrgete sööda- ja elektrikuludega 

sattusid farmid rahalistesse raskustesse. 1992. aastal lõpetasid tegevuse Kaiavere farm ja 

tütarfarmid Elvas ja Leies. 1991. aastal tegevust alustanud uus Matjama vutifarm sulges 

oma uksed 1996. aastal. Eesti vuti populatsioon säilis vaid Äksis R. Treieri väikefarmis. 

Suletud populatsioonis toimus sugulusaretuse tõttu produktiivsuse langus. Ü. Pullisaar 

alustas vutikasvatust uuesti 1997. aastal oma väikefarmis ja ostis 2001. aastal Matjama 

farmi hooned, mille nimetas Järveotsa farmiks (Eesti vuti... 2007: 17).   

Eesti vutt kanti 1990ndate alguses ülemaailmsete ohustatud tõugude nimekirja ning 2001. 

aastal nimetati Eesti Vabariigi ohustatud tõuks. Sellega kaasnes rahaline toetus, 

komplekteeriti 108 katsepuuri ning alustati individuaalse jõudluskontrolliga R. Treieri 

farmis Äksis (Tikk et al. 2008: 20). Aastatel 2001–2006 viidi läbi aretusprogrammi eesti 

vuti geneetiliste ressursside taastamiseks. Kasutati nii puhasaretust kui sisestavat ristamist 

lihatõugu vuttidega (Eesti vuti... 2007: 19–20). Pärast R. Treieri surma viidi 

selektsioonitöö üle Ü. Pullisaare Järveotsa farmi. Programmi tulemusena suurenes vuttide 

arv ja paranesid produktiivsusnäitajad (Tikk et al. 2008: 20).   
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Munemahakkamise vanus, emasvuttide kehamass  

  

Jaapani põldvuttide kogupopulatsioon maailmas (farmides peetav) on väga heterogeenne, 

mistõttu erinevate uurijate andmed on suuresti lahkuminevad. Näiteks leidis Bertechini 

(2012), et keskmine vuttide üleskasvatamisperioodi pikkus (munemahakkamiseni) oli 42 

päeva ja emasvuti mass munemahakkamisel vaid 120 g.  

Troopilises keskkonnas kasvavate jaapani vuttide uurimine näitas, et vanus 

munemahakkamisel on 47 päeva ja emasvuti kehamass 145,7 g, kuid tegu oli 

selekteerimata populatsiooniga (Daikwo et al. 2014).  

Bulgaarias tehtud uuringu tulemuste järgi hakkasid vutid munema keskmiselt juba 37–42 

päeva vanuselt, olenevalt tõust ja generatsioonist (Genchev 2012a).   

Türgis uuritud vuttidel saabus suguküpsus kontrollgrupis kekmiselt 40,4 päevaselt, 

munejate (munatüübiliste) grupis 39,9 päevaselt, suure kehamassiga lindude grupis 48,6 

päevaselt ja väikese kehamassiga lindude grupis 52,3 päevaselt. Keskmine kehamass oli 

munemahakkamise ajal vastavalt 187,2 (kontrollgrupp), 166,6 (munatüübilised), 286,6 

(suure kehamassiga) ja 144,7 (väikese kehamassiga) grammi (Alkan et al. 2013). Narinc et 

al. (2013) leidsid keskmiseks munemahakkamise vanuseks 38,9 päeva. 

Egiptuses uuritud jaapani vuttide keskmine munemahakkamise vanus oli 50,9 päeva, 

varieerudes vahemikus 35–69 päeva ning keskmine kehamass munemahakkamisel oli 

183,6 g (Bahie El-Deen et al. 2008). 

Sakunthala Devi et al. (2010) uurisid mitut põlvkonda musti ja pruune jaapani põldvutte 

ning said munemahakkamise vanuseks keskmiselt 56,3 päeva, kuid tegu oli kõrgema 

kehamassi suunas selekteeritud populatsiooniga. Camci et al. (2002) uuritud vuttide 

tootmiskarjas varieerus munemahakkamise vanus 36–56 päeva ja keskmine kehamass 

munemahakkamisel oli 244,9 g.  

Erensayin ja Camci (2003) tehtud eksperimendis oli valguspäeva pikkus 24 tundi ja 

keskmine munemahakkamise vanus 45,2 päeva.  

Lofti et al. (2012) andmetel on Iraanis uuritud vuttide keskmine munemahakkamise vanus 

48 päeva ja kehamass sellel ajal 244 g.   
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Täiskasvanud emasvuttide mass oli 7 kuu vanustel mandžuuria vuttidel keskmiselt 273,1 g 

(Genchev 2011). 

Mielenz et al. (2006) uuringus varieerus 200 päeva vanuste emasvuttide keskmine 

kehamass rühmiti vähe – 188,0–188,6 grammi.  

Lofti et al. 2012 katses oli selekteerimata, juhuslikult valitud emasvuttide keskmine 

kehamass 281 g. Raskema kehamassi suunas aretatud vuttidel oli keskmine kehamass 

Sakunthala Devi (2010) andmetel 317,1 g.   

Eesti vutitõu aretus toimus mitmes etapis, emasvuttide munemahakkamise keskmine vanus 

oli 1979. aastal 46 päeva ja 1982. aastal 44 päeva (Tikk 2003: 15). Tiku et al. (2008: 22) 

andmetel saabub suguküpsus eesti vutil vanuses 43 kuni 50 päeva ja probleemiks on 

ebaühtlane munemise algusaeg.  

1987. aastal oli keskmine emasvuti kehamass nelja nädala vanuses 128 g ja täiskasvanuna 

191 g (Eesti vuti... 2007: 12). 2000. aastal oli põhikarja täiskasvanud emasvuti kehamass 

205 g ja 42-päevase noore emasvuti kehamass 180 g ning tõusis 2006. aastaks vastavalt 

241 ja 215 grammini (Eesti vuti... 2007: 27–28).   

 

 

Munemisdünaamika  

  

Erensayin ja Camci (2003) uurisid munemisdünaamikat kuue kuu jooksul 24-tunnise 

valguspäeva tingimustes. Munemistsükli pikkus (järjest munetud munade arv) jäi 

vahemikku 1 kuni 34. Kõige enam muneti järjest 1–5 muna (44,4%), sellele järgnesid 6–10 

munalised munemistsüklid (33,1%), 11–15 munalisi tsükleid oli 16,4% ja üle 16 munalisi 

6,1%. 

Enamik munemistsüklite vahelistest pausidest olid ühepäevased (70,4%), järgnesid 

kahepäevased pausid (16,0%), kolmepäevased pausid (4,1%) ja pikemad kui neli päeva 

(9,5%). Munemistsüklite arv oli keskmiselt 18,8 ühe linnu kohta ja keskmine 

munemistsükli pikkus 7,7 päeva, keskmine pauside arv 18,4 ja pausi pikkus 1,4 päeva 

linnu kohta (Erensayin ja Camci 2003).  
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Oma katsest järeldasid Erensayin ja Camci (2003), et negatiivne korrelatsioon 

munemistsükli pikkuse ja munemistsüklite arvu vahel viitab munemistsükli pikkuse 

lühenemisele kui munemistsüklite arv suureneb. Samale järeldusele jõudsid ka Alkan et al. 

(2013), lisades, et kui suureneb munemistsüklite arv, siis suureneb ka pauside arv. 

Negatiivne seos oli ka munemistsüklite arvu ja munatoodangu vahel ning munemistsükli 

pikkuse ja pauside hulga vahel, mis näitab, et munatoodang on suurem pikema 

munemistsükliga vuttidel. Samas munesid lühema munemistsükliga vutid keskmiselt 

raskemaid mune (Alkan et al. 2013).   

Alkan et al. (2013) märkasid oma katses, et suurim pauside kogupikkus oli suure ja väikese 

kehamassiga vuttide gruppides ja järeldasid, et kehamassi suurenemine ja vähenemine 

suguküpsuse saabumisel suurendab pauside kogupikkust (keskmise kehamassiga vuttidega 

võrreldes).   

Munemise päevarütmi on Eesti vutipopulatsioonidel uuritud aastatel 1984 ja 2001. Selle 

ajendiks oli tähelepanek, et osad emasvutid munevad päevas rohkem kui ühe muna. Kahte 

ühe vuti poolt samal ööpäeval munetud muna nimetatakse dubletiks. 1984. aastal tehtud 

katses saadi keskmiseks muna moodustumise kestuseks 26 tundi. 2001. aastal eesti vuttidel 

tehtud viiepäevase katse andmetel oli keskmine ajavahe dubleti korral 8,4 tundi, tavaliselt 

munevatel vuttidel 24,8 tundi (Eesti vuti... 2007: 24–25). Seejuures munes viiepäevases 

katses osalenud 108-st linnust dublette 44 (Tikk 2003: 23). 2001. aasta jõudluskontrolli 

tulemused näitasid, et esimeses 108-pealises grupis munesid dublette 14 lindu ja teises 

grupis 53 lindu 108-st. Kahe grupi parematest munejatest moodustati 128-pealine 

selektsioonirühm (Eesti vuti... 2007: 23-24). Järgnevate põlvkondade jõudluskontrollis 

munesid 108-st vutist dublette 71 (F1-põlvkond), 85 (F2-põlvkond), 43 (F3-põlvkond) 

emasvutti (Tikk 2003: 23-24). Oletati, et kasutades tõuaretuses dublette munevaid linde, 

munevad ka nende järglased rohkem dublette, kuid see ei pidanud paika ning järgneva 4-5 

põlvkonna jooksul langes dublette munevate vuttide arv mõnele protsendile (Eesti vuti... 

2007: 23–25).   
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Isasvuttide kehamass  

  

Bulgaarias uuritud mandžuuria vuttide isaslindude keskmine kehamass 35 päeva vanuselt 

oli 195,1 g, täiskasvanud isasvuttidel 7 kuu vanuses 226,4 g (Genchev 2011). Balcıoğlu et 

al. (2005) uurisid vuttide kehamassi viie generatsiooni vältel ja leidsid viie nädala vanuste 

isasvuttide keskmiseks kehamassiks 138,6 g väikese kehamassiga liinis, 194,7 g suure 

kehamassiga liinis ja 146,0 g kontroll-liinis. Vastavad tulemused kaheksa nädala vanustel 

isasvuttidel olid 157,5 g, 222,5 g ja 169,1 g. 

Mielenz et al. (2006) katses oli isasvuttide keskmine kehamass 42 päeva vanuselt 135,9–

138,4 grammi olenevalt liinist ning täiskasvanud isasvuttide keskmine kehamass 200 päeva 

vanuses 162,1–171,4 g. 

Sakunthala Devi et al. (2010) andmetel oli 4 nädala vanuste isasvuttide keskmine kehamass 

172,6 g ja 20 nädala vanuses 296,6 g.   

1987. aastal oli eesti vuti kehamass isaslindudel nelja nädala vanuses 117 g ja 

täiskasvanuna 169 g (Eesti vuti... 2007: 12). Intensiivne kasvuperiood lõpeb isasvuttidel 

kaheksandal elunädalal (Tikk et al. 2008: 22). 

2000. aastal oli eesti vuti põhikarja täiskasvanud isaslinnu kehamass 187 g ja 42-päevase 

noore isasvuti mass 162 g ning 2006. aastaks tõusid need näitajad vastavalt 212 ja 187 

grammini (Eesti vuti... 2007: 27–28).   

  

 

Munatoodang, muna mass  

  

Daikwo et al. (2014) katses munesid vutid troopilises keskkonnas kolme kuu jooksul 72,2 

muna ja aasta jooksul 247,6 muna, keskmise muna massiga 8,17 g. 

Narinc et al. (2013) said vuttidelt 12 kuuga keskmiselt 253,1 muna. 

Silva et al. (2013) katses uuriti kahe lihatüübilise vutiliini munajõudlust ning  leiti, et alates 

kuuendast elunädalast tootsid nad aasta jooksul vastavalt 282 ja 280 muna keskmise muna 

massiga 13,86 ja 14,05 grammi.  
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Genchev ja Kabakchiev (2009) leidsid kahe tõu võrdluses, et mandžuuria vuttide muna 

kaalus keskmiselt 12,67 g ja vaarao vuttidel 13,13 g. Seejuures oli munemisintensiivsus üle 

80% mandžuuria vuttidel peale kolmandat munemisnädalat ja vaarao vuttidel 6. ja 14. 

munemisnädalal. Hiljem leidis Genchev (2012a), et mandžuuria ja vaarao vuttide munad 

kaalusid keskmiselt vastavalt 12,88 g ja 13,57 g. Kõige raskemaid mune munesid vutid 

kolmandast kuni viienda munemiskuuni.   

Vali et al. (2006) uuringus oli jaapani vuttide keskmine muna mass 60–145 päeva vanuses 

11,12 g, 145.–230. elupäeval 11,74 g ja 300.–385. elupäeval 10,85 g.  

Narinc et al. (2013) täheldasid suurimat munemisintensiivsust üheksandal munemisnädalal, 

mil see oli 94%. Maksimaalne munevus oli Bertechini (2012) andmetel munavuttidel 93–

96%. Bulgaarias tehtud uurimuses leiti vuttide munemisintensiivsuseks vaarao vuttidel 

75,8% ja mandžuuria vuttidel 80,5% (Genchev 2012a). 

Bahie El-Deen et al. (2008) leidsid oma katses keskmiseks munemisintensiivsuseks 

83,11%. 

Camci et al. (2002) uuritud vuttide tootmiskarjas oli keskmine muna mass 12,04–12,32 g. 

Pikaajaline munevate vuttide uuringud on näidanud, et peale 8. kuud hakkab toodang 

järkjärgult langema ning 18-ks elukuuks langes kõigi liinide vuttide munevus alla 50% 

(Minvielle et al. 2000).   

Eestis tehtud vuttide ristamise tulemusel saavutati 1979. aastaks munemisintensiivsus 

67,4% ning muna keskmiseks massiks 11,5 g. 1982. aastaks vuttide munevus suurenes, 

munemisintensiivsus oli 82,1% ning muna keskmine mass 11,8 g (Tikk 2003: 15).  

1987. aastal saadi emasvutilt aastas keskmiselt 285 muna keskmise massiga 12,5 g (Tikk et 

al. 2008: 19–20).  

1995. aastal oli R. Treieri farmi tõukarja keskmise emasvuti aastane toodang 307 muna, 

kuid aastaks 2000 langes see näitaja 282 munani (Eesti vuti... 2007: 18). Aastatel 2000–

2006 tõusis eesti vuti põhikarja keskmine muna mass 12,6 grammilt 13,7 grammini. Samal 

ajal tõusis munatoodang aretusvuttidel (jõudluskontrollialustel) 288 munalt 331 munani 

ning kogu farmis 282 munalt 312 munani (Eesti vuti... 2007: 27). Aastatel 2002–2003 

uuriti R. Treieri vutifarmis vuttide munemisintensiivsust 28-päevaste munemiskuude 
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lõikes. Munemisintensiivsus (munevus) oli esimesel kuul 72,1%, tõusis kolmandal kuul 

93,6% ning langes kümnendaks kuuks 84,3% (Tikk 2003: 21).   

Genchev (2012a) leidis, et vutte praagiti enim esimese kuu jooksul ja peale neljandat 

munemiskuud. Narinc et al. (2013) aastases uurimuses oli suremus 9%. Pikaajalises 

uuringus oli vuttide suremus peale 13 kuud 14–26% ning peale 21 kuud 40–79% olenevalt 

liinist ning ristandliinides polnud suremus väiksem kui puhasaretatud liinides (Minvielle et 

al. 2000).   

Munavutte ja munakanu võrreldes on leitud, et vuttide suremus on puurispidamisel suurem. 

Kui 60. nädalaks oli munakanadest elus 92–94%, siis vuttidest vaid 76–78% (Bertechini 

2012).  

Genchev (2012a) leidis, et suurimad muutused munemises toimusid esimese kolme kuu 

jooksul, mil stabiliseerusid munemisintensiivsus ja munade kvaliteet (muna mass).   

 

 

Munade morfoloogiline koostis 

 

Bulgaarias Genchevi (2012b) uuritud vuttide muna koore paksus varieerus 0,13-0,28 mm, 

seejuures oli keskmine koore paksus vaarao vuttide munadel 0,21 mm ja mandžuuria 

vuttide munadel 0,20 mm. Serbias uuritud jaapani vuttide munade keskmine koore paksus 

oli 0,19 kuni 0,20 olenevalt farmist, kust munad pärinesid (Đukić Stojčić et al. 2012).  

Rumeenias uuritud vutimunade koore mass oli keskmiselt 0,88 g, moodustades muna 

massist 7,9%, munavalge mass oli keskmiselt 6,6 g, moodustades muna massist 59,2%, ja 

rebu mass oli keskmiselt 3,7 g, moodustades muna massist 32,9% (Prelipcean et al. 2012). 

Đukić Stojčić et al. (2012) poolt uuritud vutimunade koore mass oli olenevalt farmist 1,63-

1,80 g, moodustades muna massist 14,6-15,1%, munavalge mass oli 6,1-7,1 g, 

moodustades muna massist 52,6-57,7%, ning rebu mass oli 3,4-4,2 g, moodustades muna 

massist 27,7-32,3%. Genchev (2012b) katses varieerus muna koore mass 0,6-1,8 g, 

moodustades muna massist keskmiselt 8,2% vaarao vuttidel ja 8,0% mandžuuria vuttidel, 

munavalge mass oli vahemikus 5,7-11,0 g, moodustades muna massist keskmiselt 59,2% 

vaarao vuttidel ja 60,1% mandžuuria vuttidel, ning rebu mass varieerus 3,0-6,2 g, 
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moodustades muna massist keskmiselt 31,9% vaarao vuttidel ja 31,8% mandžuuria 

vuttidel.  

Eesti tõugu vuti muna keskmine koore paksus on kirjanduse andmetel 0,14-0,26 mm 

olenevalt munemiskuust ja koore suhteline mass 8,0-9,1% (Tikk et al. 2008: 38).  

 

  

Vuttide jõudlusnäitajate vahelised seosed  

  

Daikwo et al. (2014) leidsid, et troopilises keskkonnas kasvanud vuttidel oli positiivne 

geneetiline korrelatsioon munemahakkamise vanuse, esimese kolme kuu munatoodangu ja 

aastase munatoodangu vahel ning lindude selektsioon esimese kolme kuu toodangu järgi 

suurendas kogutoodangut (kogu munemisperioodi jooksul munetud munade arvu) ja 

vähendas generatsiooniintervalli pikkust. Samas, keskmine muna mass võib väheneda, sest 

seos muna massi ja kogutoodangu vahel on negatiivne. Munatoodangu suurendamiseks 

soovitatakse liinide ristamist ja perekondaretust.   

Bahie El-Deen et al. (2008) uurisid oma katses seoseid munemahakkamise vanuse ja 

munajõudluse vahel ning leidsid, et varem munele hakanud linnud munesid oluliselt 

rohkem mune kui hiljem munele hakanud linnud. Samale järeldusele jõudsid ka Camci et 

al. (2002) väites, et munade kogutoodang vähenes kui suguküpsus saabus hiljem. Selle 

põhjuseks on see, et varem munema hakanud linnud jõudsid katse jooksul rohkem mune 

muneda kui hiljem munema hakanud linnud. Olulist negatiivset korrelatsiooni munade 

kogumassi ja munemahakkamise  vanuse vahel täheldasid ka Alkan et al. (2013).   

Hidalgo et al. (2011) uurisid vuttide munemahakkamise vanuse ja munajõudluse vahelisi 

seoseid ja leidsid, et korrelatsioon munemahakkamise vanuse ja munatoodangu vahel oli 

negatiivne ning seda kõigis uuritud liinides. Geneetiline korrelatsioon muna massi ja 

munatoodangu vahel oli munatüübilistes liinides aga positiivne. Geneetilise seose 

suurendamiseks soovitatakse selektsiooni kindla tunnuse alusel. Lofti et al. (2012) 

soovitavad munatoodangu parandamiseks valida linde varasema munemahakkamise 

vanuse alusel, et suurem hulk linde saavutaks suguküpsuse (munemahakkamise vanuse) 

varem.   
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Sezer et al. (2006) leidsid, et madal korrelatsioon suguküpsuse saabumise ja kehamassi 

vahel võib viidata sellele, et munemahakkamise vanus tõuseb nii optimaalsest kaalust 

väiksemate kui ka suuremate emasvuttide korral. Madalat korrelatsiooni täheldasid ka 

Alkan et al. (2013) ning väitsid, et kui kehamass suguküpsuse saabumisel suurenes (kõrge 

kehamassiga liin) või vähenes (madala kehamassiga liin), siis lühenes ka munemistsükli 

pikkus ja suurenes pausi pikkus munemistsüklis.  

Bahie El-Deen et al. (2008) leidsid, et väiksem kehamass kuue nädala vanuselt põhjustab 

munemahakkamise edasilükkumist. Varased munemahakkajad olid teiste gruppidega 

võrreldes kuuenädalaselt raskemad ja ka nende munad olid raskemad. Seejuures ei 

kaasnenud muna massi suurenemisega negatiivset muutust munatoodangus (munade arv ei 

vähenenud).  

Camci et al. (2002) leidsid, et suguküpsuse saabumise vanus ja kehamass 

munemahakkamisel olid tugevas positiivses seoses ehk hiljem suguküpseks saanud vutid 

olid suurema kehamassiga.  

Geneetiline korrelatsioon kehamassi ja suguküpsuse saabumise vahel ei ole aga tugev ja 

annab võimaluse aretada linde, kes on rasked ja hakkavad vara munele (Sezer et al. 2006).   

Silva et al. (2013) kirjutavad oma töös, et korrelatsioon munatoodangu ja kehamassi vahel 

oleneb populatsioonist ja on mõjutatud sellest, kas optimaalne kehamass on juba 

saavutatud ja kas selle maksimaalne mõju avaldub. Nende uuritud lihatüübiliste vuttide 

puhul oli seos munatoodangu ja kehamassi vahel negatiivne või nõrgalt positiivne. 

Korrelatsioon kehamassi ja keskmise muna massi vahel oli keskmine.   

Lofti et al. (2012) leidsid tugeva positiivse korrelatsiooni keskmise muna massi ja munade 

arvu vahel, mis viitab nende tunnuste ühistele geenidele. Samas, Mielenz et al. (2006) 

leidsid nõrgalt negatiivse või nullilähedase seose munatoodangu ja muna massi vahel, kuid 

korrelatsioon  muna massi ja kehamassi vahel on tugevalt positiivne.   

Sakunthala Devi et al. (2010) leidsid, et geneetiline ja fenotüübiline korrelatsioon 16 

nädala munatoodangu ja 30 nädala munatoodangu vahel oli kõrge ja see viitas sellele, et 

selektsioon esialgse toodangu järgi toob kaasa sarnase olukorra hilisemas toodangujärgus.   
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Kehamassi järgi selekteerimine peaks lihatüübilistel vuttidel toimuma kolmanda või 

neljanda elunädala kehamassi alusel, sest see on suurimas positiivses seoses tapaaegse 

kehamassiga ja mõjutab vähem munatoodangut ja -kvaliteeti (Silva et al. 2013).   

Sakunthala Devi et al. (2010) leidsid, et jaapani vuttide kehamassi erinevas vanuses 

mõjutab pleiotroopne efekt (mitmesuunaline geenitoime) ja kui linde valitakse nooremas 

eas suurema kehamassi järgi, siis on need vutid ka vanemas eas suurema kehamassiga kuna 

need tunnused on korrelatsioonis ja vastavad hästi selektsioonile. Lisaks nägid nad, et 

isaslinnul on oluline mõju järglase kehamassile ja isaslindudel esineb geneetiline 

variatsioon, mida on võimalik selektsiooniga kasutada.   

Munatootmises kasutatakse järjest enam suurema kehamassiga vutte, sest on nõudlus 

suuremate munade järele ning see teeb ka isaslindude turustamise tulusamaks (Genchev 

2012a).   

Lofti et al. (2012) uurisid vutte Iraanis ja leidsid, et vanemate vutiemade järglased olid 

keskmiselt suurema kehamassiga kui nooremate vutiemade järglased ning saavutasid 

suguküpsuse varem.   

Sakunthala Devi et al. (2010) ei leidnud olulist erinevust liinide võrdlusel 

munemahakkamise vanuse alusel ja väitsid, et selektsioon suurema kehamassi alusel ei 

mõjuta suguküpsuse saabumist.   

Valguspäeva pikkus mõjutab nii vuttide kasvu kui ka sugulise küpsuse saabumist. Boon et 

al. (2000) leidsid, et pikem valguspäev on seotud suurema kehamassiga, kuid seejuures on 

oluline sööda kättesaadavus terve valguspäeva jooksul. Lisaks täheldati, et emaslinnud, 

kelle suguline küpsus polnud saabunud, sarnanesid kehamassilt isaslindudega ehk olid 

väiksemad kui sugulise küpsuse saavutanud emaslinnud (Boon et al. 2000).  

Alkan et al. (2013) täheldasid suvel varasemat munemahakkamist ning järeldasid, et 

munemahakkamise vanus alanes, kui valguspäevad muutusid pikemaks.   

Kõrge temperatuur suvekuudel pärsib munatootmist ning raskemat tüüpi linnud on 

tundlikumad kõrgete temperatuuride suhtes (Genchev 2012a).   

Lofti et al. (2012) soovitavad munatoodangu suurendamiseks valida vutte munema-

hakkamise vanuse, 9.–12. nädala munade arvu ja 12. nädala keskmise muna massi alusel.   
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Vuttide söötmine  

  

 

Lindude söötmisel on oluline tagada kõikide oluliste toitefaktorite tarbe katmine. Vuttide 

proteiinitarve on suurem kui munakanadel ja seejuures tuleb jälgida proteiini kvaliteeti, et 

tagada asendamatute aminohapete olemasolu söödas. Kõige sagedamini on probleemiks 

lüsiini, metioniini ja tsüstiini puudus (Tikk, Piirsalu 1997: 10). Energiat vajatakse 

organismi normaalsete funktsioonide täitmiseks ning selle ülejääk kulub lihasmassi 

kasvatamiseks või munade tootmiseks. Proteiin on väga oluline kasvavatel noorlindudel 

ning samuti munejatel, sest muna koostises on 13–14% proteiini (Sainsbury 2003: 25). 

Tikk (2003: 56) andmetel on munasisuse toorproteiini sisaldus 12,8–13,2%.   

Eestis soovitatavate vuttide söötmisnormide järgi peab söödas toorproteiini olema kuni 

nelja nädalastel noorvuttidel 27,5%, 4–6 nädala vanustel noorvuttidel 24,0% ja 

suguvuttidel 22,5% (Tikk, Piirsalu 1997: 67). Sainsbury (2003: 168) arvates piisab 

vuttidele 20% proteiinisisaldusest. Shanaway (1994: 133) soovitab jaapani vuttidele kuni 

kahe nädala vanuses 27%, 1-4 nädala vanuses 27,5%, lihatootmise eesmärgil 

kasvatatavatele vuttidele 4-6 nädala vanuses 20,5% proteiini ning üle 6 nädala vanustele 

aretusvuttidele 20% proteiini. Seejuures on aretusvuttide aminohapete vajadus järgmine: 

lüsiin 10,5 g/kg, metioniin 4,4 g/kg ja treoniin 6,6 g/kg (Shanaway 1994: 133).  

Kaur et al. (2008) leidsid lihatüübiliste vuttidega tehtud katses, et kuni viie nädala vanused 

vutid kasvasid kiiremini, kui nende sööt sisaldas 25,8–26,0% proteiini, võrreldes vuttidega, 

kes said 20,5–23,4% proteiinisisaldusega sööta. Seejuures energiataseme muutus 

vahemikus 11,30–12,97 MJ/kg ei mõjutanud kasvu oluliselt ning kuni viie nädala vanuste 

vuttide optimaalseks söötmiseks soovitati metaboliseeruvat energiat 11,30 MJ/kg, proteiini 

25,83%, lüsiini 1,49%, metioniini 0,58% ja treoniini 1,17% kuivaines. Khosravi et al. 

(2016) soovitasid maksimaalse juurdekasvu saamiseks metioniinisisaldust 0,63%.   

Kui lindudele anda madala energia- ja kõrge proteiinisisaldusega sööta, siis hakkavad 

linnud kasutama proteiini energia tootmiseks, mis ei ole majanduslikult otstarbekas (Tikk, 

Piirsalu 1997: 8). Energiataseme vähenemisel vahemikus 11,30–12,97 MJ/kg täheldasid 

Kaur et al. (2008) söömuse suurenemist, et kompenseerida energiadefitsiiti. Khosravi et al. 

(2016) uurisid oma katses sööda metioniinisisalduse muutmisega kaasnevaid muutuseid 
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ning leidsid, et koos metioniinisisalduse suurenemisega vahemikus 0,38–0,68% suurenes 

ka söömus.   

Mota et al. (2015) leidsid, et oluline on aretuskarjale sööta samasuguse aminohappelise 

koostisega sööta nagu tootmiskarjale, sest muidu ei kasutata järgnevate põlvkondade 

lindude geneetilist potentsiaali täielikult. Kui linde selekteeritakse fenotüübi järgi ning 

suurt varieeruvust ignoreeritakse ja selektsioon on intensiivne, siis on tendents valida linde 

suurema varieeruvusega keskkondadest, sest seal on rohkem äärmuslike aretusväärtustega 

isendeid.   

Eestis soovitatavate söötmisnormide järgi vajavad kuni nelja nädala vanused vutid energiat 

12,6 MJ/kg ning vanemad 12,2 MJ/kg (Tikk, Piirsalu 1997: 67). Sainsbury (2003: 168) 

soovituste kohaselt peaks noorvuttide ratsiooni energiasisalduseks olema 11,5 MJ/kg. 

Shanaway (1994: 69) soovitab lihatüübilistele jaapani vuttidele vanuses kuni 2 nädalat 12,1 

MJ/kg, 2–4 nädalastele vuttidele 12,5 MJ/kg ja 4–6 nädala vanustele 12,9 MJ/kg ning 

munejatele vuttidele 10,9–12,1 MJ/kg, kusjuures aretuskarjale antav sööt võiks olla 

energiarikkam – 12,2–12,7 MJ/kg.   

Kaur et al. (2008) katses oli söödaväärindus vahemikus 2,74 kuni 3,25 vastavalt sööda 

toitainelisele koostisele ning optimaalseima söödaväärinduse saavutamiseks soovitati kuni 

viie nädala vanustele vuttidele ratsiooni toitainete sisalduseks: metaboliseeruvat energiat 

12,97 MJ/kg; 23,23% proteiini; 1,30% lüsiini; 0,50% metioniini ja 1,02% treoniini. 

Khosravi et al. (2016) katses oli söödaväärindus vahemikus 1,81 kuni 2,23 ning parim 

tulemus saadi metioniinisisalduse 0,58% juures. Bahie El-Deen et al. (2008) katses oli 

munevate vuttide söödaväärindus grupiti 2,47, 2,86 ja 3,09 vastavalt munemahakkamise 

vanusele 35–45, 46–56 ja 57–69 päeva. 

Iraanis tehtud katses 7–14 päeva vanuste jaapani vuttidega oli söödaväärindus vahemikus 

2,08 kuni 2,67 ning optimaalseim söödaväärindus saadi ratsiooniga, mis sisaldas 2850 

kcal/kg, 24% proteiini, 1,27% lüsiini, 0,53% metioniini ja 0,81% treoniini (Ghazaghi et al. 

2012).  

Mehri et al. (2015) katses 8–21 päeva vanuste jaapani vuttidega saadi suurim juurdekasv ja 

parim söödaväärindus 2,31 kg/kg ratsiooniga, mis sisaldas 2950 kcal/kg, 25% proteiini, 

1,32% lüsiini, 0,55% metioniini ja 0,84% treoniini.  
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Eesti vuti tõu tunnustamisel kinnitati standardnäitajatena söödakulu (söödaväärindus, 

kg/kg) munamassile 2,62 ja elusmassile 2,83 (Tikk et al. 2008: 20).   

Varkoohi et al. (2010) uurisid oma katses söödaväärinduse muutumist nelja generatsiooni 

jooksul katsegrupis, kus linde valiti nelja nädala söödaväärinduse alusel, ja kontrollgrupis. 

Katse alguses oli söödaväärindus (kg/kg) katse- ja kontrollgrupis vastavalt 2,68 ja 2,64 

ning katse lõpus vastavalt 2,13 ja 2,61. Lindude kehamass ja juurdekasv katsegrupis 

suurenesid, kuid jäid kontrollgrupis stabiilseks. Viimase generatsiooni söödakulu oli 

kontrollgrupis suurem kui katsegrupis. See näitab, et lindude söödaväärindus on vastava 

selektsiooniga parandatav. Nasiri Foomani et al. (2014) andmetel oli vahemikus 0–28 

elupäeva lindude söödaväärindus keskmiselt 2,65 ning leiti positiivne geneetiline 

korrelatsioon söömuse ja söödaväärinduse vahel. Katsest järeldati, et selektsioon suurema 

kehamassi ja väiksema söömuse alusel parandab söödaväärindust.   

Ipek et al. (2007) uurisid kuumastressi tingimustes vitamiinide E ja C mõju, muutes nende 

kahe vitamiini koguseid ratsioonis vahemikus 60–240 mg/kg. Kõige madalamate koguste 

juures oli söödaväärindus 3,90 ja kõige kõrgemate koguste juures 3,54. Seejuures hakkasid 

suurimaid vitamiinide koguseid saanud linnud varem munema ning nende kehamass 

suguküpsuse saabumisel oli katses osalenud lindudest suurim. Väikseimate 

vitamiinikoguste kasutamisega alanes lindude jõudlus – munevus oli ainult 67,5% ja muna 

mass oli väike, kuni 8,8 g. Suurimate vitamiinikoguste juures oli munevus 75,9% ning 

muna mass 3 g enam, kuni 11,8 g. Katsest järeldati, et suurendatud vitamiinikogused 

aitavad parandada jõudlusnäitajaid ja seda eriti kuumastressi tingimustes.   
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KATSETE METOODIKA 

 

Katsete läbiviimise koht ja aeg 

 

Katsed viidi läbi 2014. ja 2015. aastal Eesti Linnukasvatajate Seltsi jõudluskontrollialuses 

vutifarmis. Katses osalenud märgistatud emas- ja isasvutte peeti nummerdatud 

individuaalpuurides, mis asusid tootmislindlas rühmapuuride vahetus läheduses.  

 

 

Vuttide pidamine ja söötmine 

 

Katsepuure oli kokku 108 ning igas puuris oli üks emas- ja üks isasvutt. Puur oli 

konstrueeritud selliselt, et munetud munad veeresid puuri eeskülje alt iga puuri ees asuvale 

munade kogumise restile. Igal katselinnul oli vaba pääs söödarennile, mis asetses samuti 

puuri eesküljes. Jootmiseks kasutati nippeljootjaid. Vutte söödeti täisratsioonilise vuttide 

segajõusöödaga, mille koostis ja toitainete sisaldus on toodud tabelis 1. Võrdluseks 

kasutatud tarbenormid pärinevad raamatust „Põllumajanduslindudele soovitatavad 

söötmisnormid Eestis“ (Tikk, Piirsalu 1997: 67). Valguspäeva pikkus oli 15 tundi. 

 

Tabel 1. Täisratsiooniline vuttide segajõusööt 

Söödad 

Sööta, 

g 

ME, 

kcal/100

g 

Toor-

proteiin, 

g 

Toor-

rasv, 

g 

Toor-

kiud, g 
Ca, g P, g 

Lüsiin, 

g 
Metio-

niin, g 
Treo-

niin, g 

Nisu 42 122,2 4,8 0,5 1,47 0,02 0,20 0,16 0,11 0,16 

Sojasrott 29 86,1 12,5 0,1 1,80 0,16 0,20 0,79 0,16 0,48 

Oder 12 32,0 1,4 0,3 0,66 0,01 0,04 0,05 0,02 0,05 

Lubjakivi 10 
    

3,40 
    Premiks 5 9,3 1,6 0,2 0,01 0,3 0,4 0,06 0,12 0,05 

Rapsiõli 1,5 12,8 
 

1,5 
      Linaõli 0,5 4,3 

 
0,5 

                 Kokku 100 266,8 20,3 3,1 3,94 3,88 0,84 1,06 0,41 0,75 
Norm 

 
290 22,5 

 
0-4,0 4,1 0,8 1,12 0,47 0,71 

Vahe 
 

-23,3 -2,2 3,1 
 

-0,22 0,04 -0,06 -0,06 0,04 
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Katseandmete kogumine 

 

Munevuse määramine 

 

Katse alguses oli kokku 108 emasvutti ja 108 isasvutti. Katseperiood koosnes 13-st 28-

päevasest munemiskuust, mis teeb katseperioodi pikkuseks 364 päeva. Igapäevaselt 

registreeriti ühel ja samal ajal ööpäeva jooksul munetud munad. Munade registreerimise 

tabelisse kanti kuupäevade lõikes iga emaslinnu munetud munad.  

 

 

Munade massi määramine 

 

Üks kord kuus jõudluskontrollialuste vuttide munad kaaluti. Kaalumine toimus igal kuul 

kindlal päeval, kaalumiseks koguti eelneva kolme päeva munad (kindlustamaks vähemalt 

kahe muna kaalumise, et määrata muna keskmist massi). Munade kaalumiseks korjati 

katselindude munad karpi, vastavalt igale linnule nummerdatud kohale. Seejärel kaaluti iga 

muna eraldi ning tulemus kanti tabelisse, kus see oli seotud katsepuuri numbriga. Muna 

mass kaaluti täpsusega 0,01 grammi.  

 

 

Lindude kehamassi määramine 

 

Üks kord kuus seitsme kalendrikuu jooksul kaaluti kõik katses osalenud vutid, nii emas- 

kui isaslinnud. Selleks võeti lind puurist ja asetati kaalule. Kui kaalu näit stabiliseerus, 

kanti see tabelisse, kus iga kehamass oli seotud katsepuuri numbriga. Linnu kehamass 

kaaluti ühegrammise täpsusega.  

 

 

Munade morfoloogilise koostise määramine 

 

Üks kord kuus määrati jõudluskontrollialuste lindude munade morfoloogilist koostist. 

Uurimiseks võeti väikeseid (alla 13 grammi), keskmisi (13-14,4 grammi) ja suuri (üle 14,5 
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grammi) mune suure (üle 280 grammi), keskmise (251-279 grammi) ja väikese (alla 250 

grammi) kehamassiga emasvuttidelt.  

Morfoloogiliseks uuringuks munad keedeti, kaaluti munavalge, munarebu ja munakoor. 

Mikromeetriga mõõdeti munakoore paksus ja arvutati välja munakoore indeks 

(KI=
               

            
). 

 

Andmete statistiline analüüs 

 

Kõik kogutud andmed sisestati arvutisse kasutades programmi MS Excel, mille abil 

teostati ka andmete kirjeldav analüüs. Igakuiselt registreeritud andmetest esitati munade 

mass, lindude kehamass ja munade arv analüüsiks kalendrikuude kaupa. Munajõudlust ja 

munevust analüüsiti 28-päevaste munemiskuudena. Nende näitajate omavahelisi seoseid 

ning seoseid munade kogutoodangu, lindude kehamassi ja munema hakkamise vanusega 

uuriti korrelatsioonanalüüsi abil. Munema hakkamise vanuse, lindude kehamassi ning 

munade massi vaheliste seoste iseloomustamiseks kasutati Pearsoni 

korrelatsioonikordajaid, ülejäänud seoste puhul Spearmani korrelatsioonikordajaid. 

Munade morfoloogilises uuringus määratud näitajate ja vuttide kehamassi omavahelisi 

seoseid analüüsiti Pearsoni korrelatsioonikordajate abil. Analüüs viidi läbi statistikapaketi 

SAS abil.  
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KATSETULEMUSED  

  

Kehamass  

  

Emas- ja isasvuttide kehamass määrati (kaaluti) novembrist 2014 kuni maini 2015 iga kuu 

5. või 6. kuupäeval, kui linnud olid vastavalt 30, 60, 92, 123, 150, 182 ja 212 päeva 

vanused (1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kuu vanuselt).   

Emaslindude kehamass 30 päeva vanuselt (algmass) jäi vahemikku 157 kuni 217 grammi. 

Selle kehamassi järgi jagati emasvutid kahte rühma: kergete vuttide rühm 157–181 g ja 

raskete vuttide rühm 182–217 g.  Tabelis 2 on toodud emasvuttide kehamassi dünaamika.  

Tabel 2. Emasvuttide kehamass ja selle dünaamika  

Emasvutid  November Detsember Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai 

Kogu valim  

                                n  108 108 105 103 104 97 93 

keskm 181,4 256,1 267,6 269,3 274,6 263,9 274,1 

min 157 218 198 176 218 212 198 

max  217 306 318 324 334 319 354 

Kergete vuttide rühm                         

                                n  50 50 48 47 48 45 44 

keskm 171,8 243,1 255,1 257,5 263,6 254,8 262,0 

min 157 218 223 193 218 212 198 

max  181 269 298 301 303 303 313 

Raskete vuttide rühm                        

                                n  58 58 57 56 56 52 49 

keskm 189,8 267,3 278,1 279,3 284,0 271,8 284,9 

min 182 229 198 176 232 216 236 

max  217 306 318 324 334 319 354 

  

Kõigi uuritud emasvuttide keskmine kehamass oli 30 päeva vanuselt 181,4 g ja vanuses 60 

kuni 212 päeva vahemikus 256,1–274,1 g.   

Kergete emasvuttide rühmas oli algselt 50 lindu, kellest kaalumisperioodi lõpuks oli järel 44 

lindu ehk 88,0%. Kergete emasvuttide rühmas oli keskmine kehamass 30 päeva vanuselt 
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171,8 g ja linnud saavutasid maksimaalse keskmise kehamassi 150. elupäevaks, mil see oli 

263,6 g. Üksiklinnu tasandil oli maksimaalne kehamass 212 päeva vanuses 313 g.  

Raskete emasvuttide rühmas oli kaalumisperioodi alguses 58 lindu ja lõpus 49 (säilivus 

84,5%). Keskmine kehamass 30 päeva vanuselt oli 189,8 g ja maksimaalne keskmine 

kehamass 284,9 g mõõdeti 212. elupäeval. Üksiklinnu maksimaalne kehamass oli 354 g ja 

see mõõdeti samuti katseperioodi lõpus (linnu 212. elupäeval).   

Keskmiselt kaalusid raskete vuttide rühma kuuluvad emasvutid 21,0 g rohkem kui kergete 

vuttide rühma emaslinnud. Seejuures suurim erinevus (23,0 g) esines 92. elupäeval ja 

väikseim (17,0 g) 182. elupäeval.   

Keskmine juurdekasv ühes kuus oli emasvuttidel 15,4 g, seejuures kergete vuttide rühmas 

15,0 g ja raskete vuttide rühmas 15,9 g. Suurim keskmine juurdekasv oli katse esimesel 

kuul, mil see oli 74,7 g. Mõlemas rühmas toimus katse viiendal kuul kehamassi langus. 

Kehamassi langust intensiivse munemise perioodil on kirjeldanud ka Tikk et al. (2008: 21).   

Tabelis 3 on toodud isasvuttide kehamassi dünaamika. Kõigi uuritud isasvuttide keskmine 

kehamass oli 30 päeva vanuselt 168,2 g ja perioodil 60 kuni 212 päeva vahemikus 198,9–

222,2 g. Keskmine kehamassi suurenemine oli 9,0 g kuus. Isasvutid olid igakuisel 

kaalumisel keskmiselt 48,7 g kergemad kui sama vanad emasvutid. Väikseim oli erinevus 

30. elupäeval (13,3 g) ja suurim 92. elupäeval (58,2 g).   

Kergete isasvuttide rühma kuulusid linnud, kelle kehamass 30. elupäeval oli vahemikus 

142–168 g. Kaalumisperioodi alguses oli rühmas 57 lindu ja lõpus 55, mis on 96,5% 

alustanud lindudest. Keskmine kehamass 30. päeval oli 159,2 g ja edasisel 

kaalumisperioodil vahemikus 189,4–214,6 g. Suurim keskmine kehamass (214,6 g) ja 

suurim individuaalne kehamass (258 g) saavutati kaalumisperioodi lõpuks ehk 212. 

elupäevaks.   

Raskete isasvuttide rühmas olid linnud, kelle kehamass 30. elupäeval jäi vahemikku 169–

206 g ning keskmine kehamass oli siis 178,2 g. Vanuses 60–212 päeva oli keskmine 

kehamass vahemikus 209,6–231,0 g. Suurim keskmine kehamass (231,0 g) ja suurim 

individuaalne kehamass (287 g) saavutati sarnaselt kergete isavuttide rühmale 

kaalumisperioodi lõpuks ehk 212. elupäevaks. Kui kaalumisperioodi alguses oli raskete 

isasvuttide rühmas 51 lindu, siis kaalumisperioodi lõpuks oli neid järel 47 lindu ehk 92,2%.   
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Tabel 3. Isasvuttide kehamass ja selle dünaamika 

Isasvutid November Detsember Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai 

Kogu valim  

                           n 

 

108 

 

108 

 

107 

 

107 

 

105 

 

103 

 

102 

keskm  168,18 198,94 209,35 212,77 219,04 215,85 222,18 

min  142 158 168 172 174 168 177 

max  206 250 277 277 280 267 287 

Kergete vuttide rühm  

                           n  57 57 56 56 56 55 55 

keskm  159,18 189,44 200,09 204,09 210,71 208,27 214,64 

min  142 158 168 172 174 168 177 

max  168 216 246 238 244 242 258 

Raskete vuttide rühm  

                             n 

 

51 

 

51 

 

51 

 

51 

 

49 

 

48 

 

47 

keskm  178,24 209,55 219,51 222,29 228,55 224,54 231,00 

min  169 178 183 187 193 188 193 

max  206 250 277 277 280 267 287 

 

Kergete ja raskete isasvuttide rühmade võrdlusest ilmnes, et rasked vutid kaalusid kogu 

kaalumisperioodi vältel keskmiselt 18,2 g rohkem kui kerged vutid. Seejuures oli igakuine 

keskmiste kehamasside vahe suurem kaalumisperioodi algul, mil keskmiste kehamasside 

erinevus oli vahemikus 18,2–20,1 g (perioodil november kuni veebruar). Kaalumisperioodi 

teises pooles (märtsist maini) oli kehamasside erinevus vahemikus 16,3–17,8 g.    

Keskmine juurdekasv ühes kuus oli 9,0 grammi, seejuures 9,2 g kergete vuttide rühmas ja 

8,8 g raskete vuttide rühmas. Suurim juurdekasv toimus katse alguses, mil linnud võtsid 

kuu ajaga kaalus juurde keskmiselt 30,8 g. Isasvuttide kehamass vähenes 5. kuul mõlemas 

rühmas.   

 

 

Muna mass  

  

Eesti vuti muna mass oli katses keskmiselt 13,85 g. Kõige väiksem oli muna mass 

munemisperioodi alguses – keskmiselt 12,81 g. Suurim keskmine muna mass 14,21 g 

saavutati katse kolmandaks kuuks. Seejuures olid raskete vuttide munad keskmiselt 0,18 g 

raskemad kui kergete vuttide munad. Katse kahel viimasel kuul oli kergete vuttide rühma 

keskmine muna mass  aga suurem kui raskete vuttide rühmas.  Tabelis 4 on toodud muna 

massi dünaamika aastase katseperioodi jooksul. 
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Tabel 4. Muna mass ja selle dünaamika 

Kuu 

Kogu valim Kergete vuttide rühm Raskete vuttide rühm 

n keskm min max n keskm min max n keskm min max 

Detsember 98 12,81 9,05 15,70 44 12,55 10,30 15,70 54 13,02 9,05 15,57 

Jaanuar 103 13,80 11,17 16,73 48 13,60 11,17 15,83 55 13,98 12,40 16,73 

Veebruar 97 14,21 11,75 16,70 47 14,08 11,75 16,70 50 14,33 12,40 16,45 

Märts 102 14,08 11,45 24,10 47 13,96 11,45 16,80 55 14,17 11,90 24,10 

Aprill 89 13,99 11,30 17,10 42 13,91 11,50 17,10 47 14,05 11,30 16,05 

Mai 86 13,88 10,75 16,10 41 13,82 10,75 15,80 45 13,93 11,40 16,10 

Juuni 83 13,89 11,30 17,20 40 13,67 11,30 16,30 43 14,10 11,80 17,20 

Juuli 82 13,94 11,25 16,90 38 13,89 11,95 16,20 44 13,98 11,25 16,90 

August 81 14,11 11,75 17,15 38 14,11 11,90 16,45 43 14,12 11,75 17,15 

September 73 13,97 11,47 20,50 37 13,79 11,70 16,10 36 14,17 11,47 20,50 

Oktoober 70 13,61 10,00 15,75 35 13,71 11,40 15,75 35 13,50 10,00 15,70 

November 54 13,91 11,15 17,30 25 13,97 12,47 15,83 29 13,85 11,15 17,30 

 

 

Kergete vuttide keskmine muna mass munemisperioodi alguses oli 12,55 g. Kolmandaks 

kuuks oli see tõusnud 14,08 grammini. Keskmiselt kõige raskemaid mune munesid kerged 

emasvutid katse üheksandal kuul (14,11 g). Muna massi dünaamikat illustreerib joonis 1. 

Kõige kergem muna (10,30 g) muneti katse esimesel kuul ja kõige raskem muna (17,10 g) 

viiendal kuul.   

Raskete vuttide keskmine muna mass katseperioodi alguses oli 13,02 g. Kolmandaks kuuks 

tõusis see 14,33 grammini ja saavutas sellega maksimumi. Üheteistkümnendaks kuuks 

langes keskmine muna mass raskete vuttide rühmas 13,50 grammini ja jäi ka 

kaheteistkümnendaks kuuks madalamale kui kergete vuttide rühmas. Kõige kergem muna 

(9,05 g) muneti katse esimesel kuul ja kõige raskem muna (24,10 g, kaherebuline) 

neljandal kuul.   
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Joonis 1. Muna massi dünaamika katseperioodi vältel 

 

Muna mass moodustas keskmiselt 5,4% emasvuti kehamassist. Suhteline muna mass 

(muna mass/vuti kehamass×100) oli suurem kergematel vuttidel. Kergete vuttide rühmas 

oli see näitaja keskmiselt 5,6% ja raskete vuttide rühmas 5,3%.   

 

 

Munade morfoloogiline koostis 

 

Kokku uuriti morfoloogiliselt 132 muna. Eesti vuti munade morfoloogilise koostise 

uuringu tulemused on esitatud tabelis 5. Munad on jaotatud rühmadesse vastavalt muna 

munenud emasvuti kehamassile ja muna massile. Uuritud munade keskmine mass oli 13,9 

g. Suhteline muna mass  ehk muna massi ja emasvuti kehamassi suhe protsentides oli 

keskmiselt 5,2%. Keskmine rebu mass oli 4,2 g, moodustades muna massist 30,3%, ja 

keskmine munavalge mass oli 8,5 g, moodustades muna massist 60,8%. Keskmine koore 

mass oli 1,2 g, mis moodustas muna massist 9,0%. Koore paksus oli keskmiselt 0,16 mm, 

varieerudes 0,11-0,23 mm. Koore indeks oli keskmiselt 13,4.  

Nii väikeste kui ka keskmiste vuttide keskmine muna mass oli 13,5 g. Suurte vuttide 

keskmine muna mass oli 14,8 g. Suhteline muna mass oli väikeste vuttide rühmas suurem 

kui keskmiste ja suurte vuttide rühmas. Suurte vuttide munade rebu, munavalge ja koore 

massid olid suuremad kui väikestel vuttidel.  

12,00 

12,50 

13,00 
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14,00 
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Keskmine koore paksus oli väikeste vuttide ja väikeste munade rühmas keskmiselt 0,17 

mm ning ülejäänud rühmades keskmiselt 0,16 mm.  

 

Tabel 5. Vutimunade morfoloogilise koostise uuring 

Klassifitseeri-

mise alus 
Munade 

arv 
n 

Vuti 

mass, 

g 

Muna 

mass, g 
Suhte- 

line 

muna 

mass, 

% 

Rebu 

mass 
Munavalge 

mass 
Koore 

mass 
Koore 

paksus 
Koore 

indeks 
g % g % g % mm 

Väikesed 

vutid <251 g 
37 240,6 13,5 5,6 4,1 30,2 8,2 60,5 1,2 9,2 0,17 13,9 

Keskmised 

vutid 251–

279 g 

50 262,1 13,5 5,1 3,9 29,4 8,3 61,4 1,2 9,2 0,16 13,5 

Suured vutid  

>279 g 
45 307,7 14,8 4,8 4,6 31,3 8,9 60,3 1,3 8,5 0,16 12,8 

Väiksed 

munad <13 g 
38 254,8 12,3 4,9 3,7 30,4 7,4 60,2 1,2 9,4 0,17 14,7 

Keskmised 

munad 13–

14,4 g 

43 270,1 13,6 5,1 4,2 30,7 8,2 60,3 1,2 9,0 0,16 13,5 

Suured 

munad >14,4 

g 

51 285,4 15,4 5,4 4,6 29,8 9,5 61,6 1,3 8,6 0,16 12,3 

Kõik kokku 132 271,6 13,9 5,2 4,2 30,2 8,5 60,8 1,2 9,0 0,16 13,4 

 

 

  

Munevus 

  

Katses kontrolliti vuttide munevust kolmeteistkümne 28-päevase munemiskuu jooksul 

(tabel 6). Esimesel kahel 28-päevasel munemiskuul oli katses osalevate vuttide arv 108, 

kuid langes viimaseks munemiskuuks 77 linnuni (säilivus 71,3%). 

Kõige rohkem mune munesid katses olnud linnud teisel 28-päevasel munemiskuul, mil 

keskmiselt muneti 24,9 muna. Keskmiselt kõige vähem mune muneti 13. ehk katse 

viimasel 28-päevasel munemiskuul.  
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Tabel 6. Kontrollialuste vuttide munajõudlus ja munevus munemiskuude lõikes  

Kuu 

Kogu valim Kergete vuttide rühm Raskete vuttide rühm 

n 
keskmine 

munajõudlus 
munevus, 

% n 
keskmine 

munajõudlus 
munevus, 

% n 
keskmine 

munajõudlus 
munevus, 

% 

I 108 23,2 82,9 50 23,2 82,8 58 23,2 82,8 

II 108 24,9 88,9 50 24,8 88,6 58 24,2 86,3 

III 104 24,8 88,6 48 25,6 91,3 56 23,8 84,9 

IV 104 24,2 86,4 48 24,9 89,0 56 23,5 84,1 

V 103 22,5 80,4 47 23,8 84,9 56 21,0 75,0 

VI 95 22,8 81,4 45 22,8 81,3 50 21,9 78,1 

VII 92 23,6 84,3 43 24,8 88,5 49 21,6 77,3 

VIII 89 23,1 82,5 42 23,9 85,5 47 22,3 79,6 

IX 88 21,8 77,9 41 22,5 80,5 47 20,7 74,0 

X 87 22,3 79,6 40 23,2 82,7 47 20,6 73,6 

XI 85 21,0 75,0 40 21,5 76,6 45 18,8 67,1 

XII 82 19,9 71,1 40 19,7 70,4 42 18,6 66,4 

XIII 77 13,4 47,9 36 13,5 48,3 41 11,3 40,3 

   

Uuritud vuttide keskmine munevus katseperioodil oli 78,1%. Poolte lindude keskmine 

munevus oli suurem kui 82,6%. Keskmine munevus kergete vuttide rühmas oli 81,9% ja 

raskete vuttide rühmas 74,8%.  Munevust 13 munemiskuu vältel illustreerib joonis 2.  

 

 

Joonis 2. Keskmine munevus kergete ja raskete vuttide rühmas 
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Suurim munevus esines kergete lindude grupis kolmandal 28-päevasel munemiskuul, mil 

see oli 91,3%, ja raskete lindude grupis teisel 28-päevasel munemiskuul, mil see oli 86,3%.   

Keskmiselt munes üks lind katseperioodil 248,3 muna, munatoodangu varieeruvus oli väga 

suur – 8st kuni 352 munani. Alla 100 muna munes 10,2% lindudest samas kui üle 300 

muna munes 40,7% katsealustest lindudest (joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Lindude jagunemine vastavalt munade arvule katseperioodil 

 

Kergete vuttide rühma kuuluvad linnud munesid keskmiselt 260,3 muna ja raskete vuttide 

rühma kuuluvad keskmiselt 238,0 muna.   

 

 

Munemisdünaamika 

 

Katses osalenud lindudest munes dublette 61 lindu ehk 56%, seejuures oli keskmine 

dublettide arv katseperioodil 2,9 ühe dublette muneva emaslinnu kohta. Maksimaalne 

dublettide arv linnu kohta oli 13.  Dublettide munemise jagunemist iseloomustab joonis 4. 
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Joonis 4. Dublettmunade munemise jagunemine vuttide lõikes 

 

Lindude munemisperiood jaguneb munemistsükliteks ja nendevahelisteks pausideks. 

Munemistsüklite analüüsi kaasati kolm kõige rohkem ja kolm kõige vähem mune munenud 

lindu, kes püsisid karjas vähemalt 350 päeva.  

Parimad munejad munesid katseperioodil keskmiselt 345 muna ja halvimad 80 muna (tabel 

7). Seejuures varieerus keskmine munade arv ühel 28-päevasel munemiskuul vastavalt 23-

28 parimatel ning 0-18 muna halvimatel munejatel. Parimate munejate munevus oli 

keskmiselt 94,8% ning halvimatel keskmiselt 22,1%.  

 

Tabel 7. Keskmine munade arv parimatel ja halvimatel munejatel (kolm lindu kummaski 

grupis) 

  Munemiskuu munade arv 
Perioodi 

munade arv 

Munevus 

perioodil, 

%   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

Parimad 

munejad 27 27 28 27 28 26 27 28 26 27 26 26 23 345 94,8 

Halvimad 

munejad 15 18 17 17 7 2 1 1 1 1 0 1 0 80 22,1 

  

Parimatel munejatel oli katseperioodi jooksul keskmiselt 21 munemistsüklit, mille 

keskmine pikkus oli 16 päeva (tabel 8). Halvimatel munejatel oli munemistsükleid 
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keskmiselt 14, keskmise pikkusega 6 päeva. Parimate munejate pausid olid keskmiselt 

ühepäevased ja halvimatel keskmiselt 19 päeva pikkused.  

 

Tabel 8. Munemistsüklid ja pausid parimatel ja halvimatel munejatel 

Uuritud näitaja   
Parimad munejad Halvimad munejad 

Munemistsükleid 

katseperioodil   21 14 

Munemistsükli min 1 1 

pikkus, päeva max 143 120 
  keskmine 16 6 

Pause katseperioodil 20 14 

Pausi pikkus, päeva min 1 1 

  max 2 159 

  keskmine 1 19 

 

Jooniselt 5 on näha, et parimad munejad munesid kõige enam järjest 6-10 muna (35,9%), 

sellele järgnesid 16 või enama päeva pikkused munemistsüklid (26,6%), 1-5 päevased 

tsüklid (20,3%) ning kõige vähem oli 11-15 päeva pikkusi munemistsükleid (17,2%).  

Halvimad munejate munemistsüklid koosnesid kõige tihemini 1-5 munast (85,7%), 16 või 

enama päeva pikkusi tsükleid oli 7,1%, 6-10 päevaseid 4,8% ja 11-15 päevaseid 2,4%.  

 

 

Joonis 5. Munemistsüklite sagedus vastavalt tsükli pikkusele 
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Munemistsüklitevahelisi pause iseloomustab joonis 6. Parimate munejate pausid olid 

enamasti ühepäevased, kahepäevast pausi esines vaid kolmel korral (4,9%) ning pikemaid 

pause ei esinenud. Halvimate munejate pausid olid kõige tihemini 4 või rohkem päeva 

pikad (45,2%), järgnesid ühepäevased pausid (35,7%), kolmepäevaseid pause oli 11,9% ja 

kahepäevaseid 7,1%.  

 

 

Joonis 6. Pauside sagedus vastavalt pausi pikkusele 

 

 

 

Munemahakkamise vanus  

  

Uuritud eesti vuttide keskmine munemahakkamise vanus oli 47,0 päeva, varieerudes 39 

kuni 70 päevani (joonis 7). Üle poolte emasvuttidest (57,4%) hakkasid munema keskmisest 

varem. Kergete vuttide rühmas oli keskmine munemahakkamise vanus 45,9 päeva ja 

raskete vuttide rühmas 47,9 päeva.   
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Joonis 7. Noorvuttide jagunemine munemahakkamise vanuse alusel  

 

Vahemikus 39 kuni 55 päeva hakkas munema 97,2% vuttidest, vaid kolm emasvutti 

alustasid munemist hiljem, vastavalt 58., 69. ja 70. elupäeval.   
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KATSETULEMUSTE ANALÜÜS  

  

Munemahakkamise vanus  

  

Keskmine munemahakkamise vanus katses oli 47,0 päeva, mis on samasugune tulemus 

nagu Daikwo et al. (2014) tehtud uurimuses, mis viidi läbi Nigeerias mitteselekteeritud ja -

aretatud valimiga. Veidi varem, 45,2 päeva vanuselt,  hakkasid vutid munema Erensayin ja 

Camci (2003) katses (Türgis), kus linde peeti 24-tunnise valguspäeva tingimustes. Veidi 

hiljem – keskmiselt 48,6 päeva vanuselt, hakkasid vutid munema Alkan et al. (2013) katse 

suurema kehamassiga lindude grupis, keda 11 generatsiooni vältel oli selekteeritud 

kehamassi alusel. Mõne uurija katses on vutid alustanud munemist väga vara, näiteks 

Narinc et al. (2013) andmetel toimus see keskmiselt juba 38,9 päeva vanuselt. Nende katse 

viidi läbi Türgis juhuslikult aretatud populatsioonis. Keskmiseks munemahakkamise 

vanuseks üle 50 päeva oli Bahie El-Deen et al. (2008) katses liha-muna 

ristandpopulatsiooniga, samuti Sakunthala Devi et al. (2010) kehamassi järgi selekteeritud 

populatsioonis ning Alkan et al. (2013) väikese kehamassi järgi selekteeritud lindude 

grupis.   

Käesolevas töös uuritud valimis oli keskmine munemakkamise vanus kergete vuttide 

rühmas 45,9 päeva ja raskete vuttide rühmas 47,9 päeva, mis näitab, et kerged vutid 

hakkasid veidi varem munema kui suurema kehamassiga vutid. Alkan et al. (2013) said 

aga vastupidise tulemuse, nende katses hakkasid rasked vutid munema keskmiselt 48,6 

päeva vanuselt ja kerged vutid 52,3 päeva vanuselt. Tuleb aga märkida, et nende katses 

hakkasid vutikarjast juhuslikult valitud kontrollgrupp ja munatoodangu alusel selekteeritud 

munejate grupp tunduvalt varem munema, vastavalt 40,4 ja 39,9 päeva vanuselt. See 

näitab, et pikaaegne selektsioon vaid ühe tunnuse alusel võib mõjuda negatiivselt teistele 

tunnustele. Alkan et al. (2013) märkisid oma töös, et selektsioon kehamassi alusel on olnud 

väga efektiivne, kuid ei ole kaasa aidanud suguküpsuse saabumise optimiseerimisele.   

Tikk et al. (2008: 22) andmetel saavad eesti vutid suguküpseks 43 kuni 50 päeva vanuselt 

ning ka antud katse keskmine tulemus mahub sellesse vahemikku. Munemahakkamise 
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vanus on muutunud hilisemaks võrreldes 1982. aastaga, mil see oli Eestis ristandvuttidel 

keskmiselt 44 päeva (Tikk 2003: 15). Farmi emasvuttide munemahakkamise vanus 

varieerus 2015. aasta katses suurel määral – 39 kuni 70 päeva. Munemise algusaeg oli 

ebaühtlane ja sellist probleemi on eesti vutil kirjeldatud ka varem (Tikk et al. 2008: 22). 

Seejuures enamik uuritud lindudest ehk 97,22% hakkasid munema vahemikus 39 kuni 55 

päeva. Sarnase tulemuse (35–69 päeva) said Bahie El-Deen et al. (2008), kelle Egiptuses 

uuritud linnukarja oli selekteeritud 17 põlvkonna vältel kehamassi ja munatoodangu alusel. 

Lähedase tulemuse (36–56 päeva) said ka Camci et al. (2002), kes uurisid tootmiskarja, 

kus puudusid aretusprogrammid ja linde ei selekteeritud jõudlustunnuste alusel.   

Vanus esimese muna munemisel võib suuresti varieeruda, kuna seda mõjutavad eeskätt 

söötmis- ja pidamistingimused. Selektsioon varasema munemisaja suunas võib olla 

kasulik, et vähendada generatsiooniintervalli, kuid see võib viia suure hulga väikeste 

munade tootmiseni, mida pole võimalik turustada. See ei pruugi aga olla probleem, kui 

varasema munemiseaga kaasneb kehamassi suurenemine ja sellest tulenevalt muna massi 

suurenemine (Daikwo et al. 2014). Seetõttu on lindude selekteerimisel oluline jälgida mitut 

tootlikkust (munajõudlusnäitajat) iseloomustavat tunnust.   

Suguküpsuse saabumist mõjutab ka valguspäeva pikkus. Suvel saabub suguküpsus varem 

kui kevadel (Alkan et al. 2013). Pikem valguspäev stimuleerib sugulise küpsuse saabumist, 

eriti alates 12 tunni pikkusest valguspäevast. Boon et al. (2000) väidavad, et lühem 

valguspäev mitte ei takista sugulise küpsuse saabumist vaid lükkab seda edasi. 

  

 

Vuttide kehamass  

  

Emaslindude kehamass 30 päeva vanuselt kogu katsealuses valimis oli keskmiselt 181,4 g 

(tabel 9). Kergemad emasvutid kaalusid keskmiselt 171,8 g, raskemad 189,8 g. Vastavalt 

kehamassi juurdekasvule esimesel kuul ja munemahakkamise vanusele on arvutuslik 

kehamass munemahakkamisel keskmiselt kogu valimis 223,8 g, kergete vuttide rühmas 

209,6 g ja raskete vuttide rühmas 236,1 g.   
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Tabel 9. Emasvuttide keskmine vanus ja arvestuslik keskmine kehamass munema-

hakkamisel  

      Keskmine kehamass 

Emasvutid 
Vuttide arv 

n 

Keskmine 

munema-

hakkamise 

vanus 
30 

päevaselt 
60 

päevaselt 

arvutuslikult 

munema-

hakkamisel 

Kogu populatsioon 108 47,0 181,4 256,1 223,8 

Kergete vuttide rühm 50 45,9 171,8 243,1 209,6 

Raskete vuttide rühm 58 47,9 189,8 267,3 236,1 

 

Daikwo et al. (2014) katses oli samuti, nagu käesolevas uurimuses, vuttide keskmine 

munemahakkamise vanus 47 päeva, kuid emasvutid olid kergemad, nende keskmine 

kehamass oli 145,7 grammi. Bahie El-Deen et al. (2008) andmetel oli kehamass 

munemahakkamisel samuti väiksem (183,6 g). Alkan et al. (2013) uurisid suure 

kehamassiga lindude grupi (keskmine kehamass 286,6 g) munemahakkamise vanust ja said 

keskmiseks tulemuseks 48,6 päeva. Camci et al. (2002) andmetel oli keskmine kehamass 

munemahakkamisel 244,9 g, seega veidi suurem kui eesti vuttidel. Seega jäi kontrollialuste 

eesti vuttide kehamass munemahakkamisel kirjanduses mainitud piiridesse.   

Täiskasvanud eesti vuti emaslinnu kehamass oli antud katses linnu 212. elupäeval 

keskmiselt 274,1 g, mis on sarnane tulemus nagu Genchev (2011), kelle katses kaalusid 7 

kuu vanused mandžuuria vutid keskmiselt 273,1 g. Mielenz et al. (2006) katses oli 200-

päevaste emasvuttide massiks keskmiselt 188,0–188,6 grammi, olenevalt liinist, samas kui 

antud katses saavutati selline kehamass raskete vuttide rühmas juba 30. elupäevaks.   

Täiskasvanud emaslinnu kehamass 92 päeva vanuselt oli keskmiselt 267,6 g. Lofti et al. 

(2012) andmeil oli 12 nädala vanuste emasvuttide keskmine mass juhuslikult aretatud 

populatsioonis 281 g, mis on sarnane tulemus eesti vuti raskete vuttide rühma kuuluvate 

isenditega. Sakunthala Devi et al. (2010) andmetel oli täiskasvanud emasvuti keskmine 

kehamass 317,1 g, kuid tegu oli suurema kehamassi suunas selekteeritud populatsiooniga.   

Kui 2006. aastal uuritud eesti vuti põhikarjas oli 42-päevase emasvuti keskmine kehamass 

215 g (Eesti vuti... 2007: 27–28), siis 2015. aastal oli samas vanuses emasvuti keskmine 

kehamass arvutuslikult 211,3 g. Seega on 2006. aasta uuringuga võrreldes jäänud noore 
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emasvuti kehamass samaks. Täiskasvanud eesti tõugu emasvutt kaalus 2006. aastal 

keskmiselt 241 g, 2015. aastal saavutati selline kehamass juba enne 60. elupäeva.  

Isasvuttide kehamass 30 päeva vanuses oli antud katses keskmiselt 168,2 g, kergete vuttide 

rühmas 159,2 g ja raskete vuttide rühmas 178,2 g. Genchevi (2011) andmetel on 35 päeva 

vanuste isasvuttide keskmine kehamass suurem – 195,1 g. Balcıoğlu et al. (2005) katses 

olid sama vanad isaslinnud kergete vuttide liinis 138,6 g, raskete vuttide liinis 194,7 g ning 

kontroll-liinis 146,0 g raskused. Seega jäi uuritud isasvuttide kehamass kirjanduses 

mainitud piiridesse ning vastavalt muna-liha tüübile ei kaldu äärmustesse. Sakunthala Devi 

et al. (2010) uuritud noortel isasvuttidel oli kehamass sarnane, 28-päevaselt 172,6 g, kuid 

nende juurdekasv oli suurem, saavutades 140. elupäevaks 296,6 g kehamassi, milleni 

uuritud eesti vutid ei jõudnud ka 212. elupäevaks. See toob välja erinevuse muna-

lihatüübilise ja lihatüübilise vutipopulatsiooni vahel, eesti vuti juurdekasv ei ole nii suur.   

Võrreldes eesti vuti kasvu 2006. aasta andmetega (Eesti vuti… 2007: 27–28), on isasvuti 

kehamass 2015. aastal samas suurusjärgus. Kui tollal oli 42-päevaste isasvuttide keskmine 

kehamass 187 g, siis 2015. aastal kaalus isasvutt samas vanuses arvutuslikult 180,5 g, mis 

näitab kerget langust. 2006. aastal kaalus keskmine täiskasvanud isasvutt 212 g, aastal 

2015 saavutati selline mass keskmiselt 123. elupäevaks.   

  

 

Munevus  

  

Katses uuritud eesti vutid munesid 364 päeva jooksul keskmiselt 248,3 muna, sarnase 

tulemuse said oma katsetes ka Daikwo et al. (2014) ning Narinc et al. (2013). 2006. aastal 

munesid eesti tõugu aretusvutid keskmiselt 331 muna aastas, kogu farmi keskmine oli 312 

muna aastas (Eesti vuti... 2007: 27). Munetud munade arv on aastatega vähenenud.  

Eesti vuttide keskmine munevus oli antud katses 78,1%. See on kõrgem kui Bulgaarias 

uuritud vaarao vuttidel ning madalam kui mandžuuria vuttidel (Genchev 2012a) ja 

Egiptuses uuritud munatüübilistel jaapani põldvuttidel (Bahie El-Deen et al. 2008).   

Paremini munesid kergete vuttide rühma kuuluvad linnud, nende keskmine munevus oli 

7,1% kõrgem võrreldes raskete vuttidega. Kergete vuttide munevus kolmandal 28-päevasel 

munemiskuul oli 91,3%, mis jääb alla Türgis uuritud jaapani põldvuttidele, kes munesid 
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üheksandal munemisnädalal 94%-lise intensiivsusega (Narinc et al. 2013). Võrreldes 

munemiskuu ja munemisnädala tulemusi, ei ole võimalik järeldada, kumma populatsiooni 

maksimaalne munevus suurem on. Kergete vuttide rühmas püsis munevus üle 80% 

esimesest kümnenda 28-päevase munemiskuuni. Raskete vuttide rühmas oli munevus üle 

80% vaid esimesel kuni neljandal 28-päevasel munemiskuul. Bulgaarias uuritud 

mandžuuria vutid jõudsid 80% munemisintensiivsuseni kolmandal munemisnädalal ja 

vaarao vutid kuuendal (Genchev, Kabakchiev 2009). Võrreldes sellega saavutavad eesti 

vutid kiiremini suure munevuse.   

Võrreldes eesti vuti munemisintensiivsust 28-päevaste munemiskuude jooksul aastatel 

2015 ja 2003, oli sarnaselt suurim munevus kolmandal munemiskuul. 2003. aastal oli 

munevus esimesel 28-päevasel munemiskuul 72,1%, mis on madalam kui 2015. aastal 

saadud 82,8%. Ülejäänud munemiskuudel on 2003. aastal saavutatud tulemused paremad, 

kuid tuleb märkida, et tollases katses praagiti emasvutid, kes esimesel munemiskuul 

munesid 10 või vähem muna (Tikk, 2003: 21).   

Munatoodangut mõjutavad paljud erinevad faktorid. Munemisintensiivsust võivad 

vähendada lindude ümberpaigutamine, nende sorteerimine, ruumi temperatuurilangus, 

järsk söödamuutus või tugev müra (Tikk 2003: 1). Samuti mõjuvad munevusele halvasti 

liiga suur paigutustihedus ja madal suhteline õhuniiskus (Tikk et al. 2008: 29).   

 

 

Munemisdünaamika 

 

Dublette munes katses osalenud emasvuttidest 56%, mis on rohkem kui 2001. aastal läbi 

viidud viiepäevasel katsel, kus dublette munes 41% vuttidest (Tikk 2003: 23), ja rohkem 

kui tollases F0-põlvkonnas, kus dublette munes keskmiselt 31% (Eesti vuti... 2007: 23–24). 

Tiku (2003: 23–24) andmetel oli põlvkondades F1-F2 dublette munevate vuttide osakaal 

66–79% kuid langes F3 põlvkonnas 40%-ni. Seega jääb eesti vuti praegune dublette 

munevate emasvuttide osakaal kirjanduses mainitud piiridesse.  

Kolme parima ja kolme halvima munevusega vuti analüüsimisel selgus, et parimate 

munejate munemistsükli pikkus varieerus 1-143 päeva ning halvimatel 1-120 päeva. Eesti 

vuti munemistsükli pikkuse varieeruvus on märgatavalt suurem kui Erensayin ja Camci 

(2003) poolt leitud 1-34 päeva. Kui parimad eesti vutid munesid järjest kõige sagedamini 
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6-10 muna (35,9%), siis halvimate eesti vuttide munemistsükkel oli kõige sagedamini 1-5 

päeva pikkune (85,7%), mis Erensayin ja Camci (2003) katses oli kogu uuritud valimis 

levinuim munemistsükli pikkus (44,4% vuttidest munesid järjest 1-5 muna).  

Enamik parimate munejate pausidest olid ühepäevased (95,1%) ja see oli ka Erensayin ja 

Camci (2003) katses levinuim pausi pikkus (70,4%). Suur erinevus oli pausi pikkuse 

varieeruvuses munevuse alusel: parimate munejate pausid olid maksimaalselt 

kahepäevased, aga halvimate munejate pausid kuni 159 päeva pikkused.  

 

  

Muna mass  

  

Eesti vuti muna mass antud katses oli keskmiselt 13,85 g. See on suurem kui enamikes 

kirjandusallikates, kus muna mass on varieerunud vahemikus 8,17 kuni 13,57 g (Daikwo et 

al. 2014; Genchev 2012a). Silva et al. (2013) leidsid muna massiks olenevalt liinist 13,86 

ja 14,05 grammi, kuid tegu oli lihatüübiliste vuttidega. Suurema kehamassiga vutid 

munevad raskemaid mune. Uuritud eesti vuti populatsioonis munes raskete vuttide rühm 

keskmiselt 0,18 g raskemaid mune kui kergete vuttide rühm. Keskmine muna mass kergete 

vuttide rühmas oli 13,76 g ja raskete vuttide rühmas 13,93 g. Muna massi varieeruvus oli 

raskete vuttide rühmas suurem kui kergete vuttide rühmas. Nii kõige kergem kui ka kõige 

raskem muna muneti raskete vuttide rühmas.   

Võrreldes 2006. aastaga on antud katses eesti vuti keskmine muna mass 0,15 grammi võrra 

suurem. 2006. aastal oli see põhikarjas keskmiselt 13,7 g (Eesti vuti... 2007: 27)  ning 

2015. aastal uuritud karjas keskmiselt 13,85 g.  

Vastavalt keskmisele muna massile ja keskmisele munade arvule tootis kerge eesti vutt 

3582,0 g munamassi ja raske eesti vutt 3315,6 g munamassi. Kuigi raskete vuttide muna 

mass oli suurem, tootsid kerged vutid rohkem munamassi, sest nad hakkasid varem 

munema ja nende munaproduktiivsus oli suurem.   

Muna massi suurt varieeruvust võivad põhjustada erinevused pidamistingimustes, 

klimaatilistes tingimustes ja geneetilises baasis (Daikwo et al. 2014).   
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Munade morfoloogiline koostis 

 

Eesti vuti muna koore keskmine paksus oli 0,16 mm, mis on väiksem tulemus kui Genchev 

(2012b) ja  Đukić Stojčić et al. (2012) said oma uurimuses. Varasemalt on leitud eesti vuti 

muna keskmiseks koore paksuseks 0,14-0,26 mm (Tikk et al. 2008: 38) ning antud katse 

keskmine tulemus mahub sinna vahemikku. Kui antud katses varieerus muna koore paksus 

0,11-0,23 mm, siis Genchevi (2012b) katses olid minimaalne ja maksimaalne koore paksus 

suuremad – vastavalt 0,13 mm ja 0,28 mm.  

Eesti vuti muna koore, rebu ja munavalge mass jäi Genchevi (2012b) poolt kirja pandud 

piiridesse. Đukić Stojčić et al. (2012) ja Prelipcean et al. (2012) tehtud katsetes kaalusid 

rebu ja munavalge vähem, kuid ka keskmine muna mass oli väiksem.  

Eesti vuti muna rebu moodustas muna massist keskmiselt 30,3%, mis jääb Đukić Stojčić et 

al. (2012) poolt mainitud piiridesse, kuid oli väiksem kui Prelipcean et al. (2012) poolt 

leitud 32,9%. Munavalge osakaal muna massist oli eesti vutil keskmiselt 60,8%, mis on 

suurem kui kirjanduses mainitud teiste autorite katsetes. Samas oli morfoloogiliselt uuritud 

eesti vuti muna ka keskmiselt suurema massiga kui võrdluskatsetes.  

Varasemal eesti vuti muna uurimisel oli koore suhteline mass 8,0-9,1% (Tikk et al. 2008: 

38), antud katse keskmine tulemus (9,0%) ühtib sellega. Keskmine koore paksus mahub 

samuti varem eesti vutil kirjeldatud piiridesse.  

Muna massi alusel klassifitseerides (tabel 5) selgus katse tulemustest, et mida väiksem oli 

muna, seda suurem oli koore osakaal muna massist. Rebu mass moodustas suurima 

osakaalu muna massist keskmise suurusega munadel. Mida raskem oli muna, seda suurem 

oli munavalge osakaal muna massist. 

Vuti massi alusel klassifitseerides näitavad tulemused, et nii väikesed kui ka keskmised 

vutid munesid mune keskmise massiga 13,5 g ning suurte vuttide munad kaalusid 

keskmiselt 14,8 g. Mida väiksemad olid vutid, seda suurem oli suhteline muna mass ehk 

väikeste vuttide munad moodustasid nende kehamassist suurema osakaalu. Suurte vuttide 

koore mass oli suurem kui keskmistel ja väikestel vuttidel, kuid moodustas muna massist 

väikseima osakaalu.  
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Söötmine 

 

Katsealused linnud tarbisid täisratsioonilist vuttide segajõusööta, mis vastavalt ratsiooni 

analüüsile ei katnud kõiki Eestis soovitatavaid vuttide tarbenorme, mille on kirja pannud 

Tikk ja Piirsalu (1997: 67). Linnud olid energiadefitsiidis (-23,3 kcal/100 g 

segajõusöödas), puudu jäi ka toorproteiinist (-2,2 g/100 g segajõusöödas). Ratsiooni 

energiasisaldust on võimalik tõsta söödarasvade osakaalu suurendamisega, 

proteiinisisaldust aga proteiinirikkamate söötade lisamisega. Ratsiooni toorkiu hulk jäi 

lubatud piiridesse. Fosforitarve oli rahuldatud. Kaltsiumitarbe rahuldamiseks võiks 

ratsioonis suurendada lubjakivi osakaalu. Asendamatutest aminohapetest olid vaatluse all 

lüsiin, metioniin ja treoniin. Treoniini tarve oli rahuldatud, kuid nii lüsiini- kui 

metioniinidefitsiit oli -0,06 g/100 g segajõusöödas. Nende aminohapete tarbe katmiseks 

tuleks valida sobiv proteiinirikkam söödakomponent. Kuna segajõusöödas arvestatakse 

toitainete hulk 100 grammi segajõusööda kohta ning linde ei söödeta individuaalselt, siis ei 

ole teada, kui palju iga lind tegelikult segajõusööta tarbib. Kui lindudel võimaldatakse 

tarbida sööta isukohaselt, siis tarbivad nad energiavaest sööta koguseliselt rohkem kui 

energiarikast (Tikk, Piirsalu 1997: 8).  

Shanaway (1994: 133) ja Sainsbury (2003: 168) soovitusi järgides oli katsealustele 

lindudele tagatud piisav toorproteiini sisaldus söödas. Aminohapetest oli Shanaway (1994: 

133) normide alusel rahuldatud lüsiini ja treoniini tarve, puudu jäi metioniinist.  

 

 

Jõudlusnäitajate vahelised korrelatsioonid  

  

Seoseid jõudlusnäitajate vahel uuriti katses lõpuni püsinud 74 emasvuti andmetel. 

Joonis 8 illustreerib seose tugevust esimesel kuni kuuendal munemiskuul munetud munade 

arvu, kolmeteistkümne munemiskuu munade koguarvu, munevuse ja emasvuti algmassi 

vahel. Mida tugevam on seos, seda intensiivsema värviga see on esitatud.  
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Joonis 8. Seosed munade arvu, munevuse ja emasvuti algmassi vahel (M_arv_1k kuni 

M_arv_6k viitab vastavalt 1-6 munemiskuu summeeritud munade arvule, M_koguarv on 

munade koguarv katseperioodil, skaalal on seose tugevus, tärnid märgivad statistiliselt 

olulisi (p<0,05) seoseid) 

 

Munade arvu esimese kuue munemiskuu jooksul saab prognoosida juba esimese 

munemiskuu munade arvu järgi, sest need tunnused olid keskmise tugevusega positiivses 

korrelatsioonis (r=0,428; p<0,001).  

Munade kogutoodangut saab prognoosida kõige varem kahe esimese munemiskuu munade 

arvu järgi (r=0,366; p<0,01). Täpsema tulemuse saab, kui prognoosida munade koguarvu 

esimese kolme kuu munatoodangu alusel (r=0,472; p<0,001).  Lindude selektsiooni 
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esimese kolme kuu toodangu alusel soovitasid ka Daikwo et al. (2014) ning lisasid, et see 

suurendab kogutoodangut ja vähendab generatsiooniintervalli pikkust.  

Vuttide munemahakkamise vanus ja munemisperioodil munetud munade koguarv olid 

omavahel negatiivses korrelatsioonis (r=–0,268; p<0,05). See tähendab, et mida nooremalt 

hakkasid linnud munele, seda rohkem mune nad perioodil munesid. Sama tulemuse said ka 

Bahie El-Deen et al. (2008), Camci et al. (2002) ja Hidalgo et al. (2011).  

Muna masside vahel oli positiivne (r=0,348 kuni r=0,824; p<0,05) korrelatsioon terve 

munemisperioodi jooksul. See näitab, et linnud, kes munesid suuremaid mune kui teised 

emasvutid, munesid suure muna massiga mune küllaltki stabiilselt terve munemisperioodi 

jooksul.   

Linde kaaluti igakuiselt 7 kuu jooksul ning kehamasside vahel oli positiivne vähemalt 

keskmise tugevusega (r=0,519 kuni r=0,919; p<0,001) seos terve perioodi jooksul. See 

tähendab, et suurema kehamassiga linnud olid raskemad terve perioodi vältel ja 

noorlindude valik kehamassi alusel on tulemuslik. Samale järeldusele jõudsid ka 

Sakunthala Devi et al. (2010), selgitades, et vuttide kehamassi erinevas vanuses mõjutab 

pleiotroopne efekt ja kehamass vastab hästi selektsioonile.  

Emaslinnu kehamass 30 päeva vanuselt oli nõrgalt negatiivses korrelatsioonis kolmanda 

(r=-0,346; p<0,01), viienda (r=-0,271; p<0,05), seitsmenda (r=-0,334; p<0,01) ja 

kaheksanda (r=-0,290; p<0,05) 28-päevase munemiskuu munade arvuga. Seega, mida 

väiksem oli emasvuti kehamass 30 päeva vanuselt, seda rohkem munes ta mune 

eelnimetatud munemiskuudel. Samas puudus statistiliselt oluline seos vuti algmassi ja 

munevuse vahel (r=-0,163; p>0,1).   

Munade koguarvu ja munemiskuu vahel oli statistiliselt oluline seos alates teisest kuni 

kolmeteistkümnenda 28-päevase munemiskuuni (r=0,354 kuni r=0,735; p<0,01). See 

tähendab, et mida suurem oli munade arv nendel munemiskuudel, seda suurem oli ka 

munade kogutoodang.  

Selgus, et munemahakkamise vanuse ja igakuiselt registreeritud kehamassi vahel oli nõrk 

või nullilähedane seos, mis polnud statistiliselt oluline (r=-0,044 kuni r=0,201; p>0,1). 

Nõrka korrelatsiooni suguküpsuse saabumise ja kehamassi vahel täheldasid ka Sezer et al. 

(2006) ja Alkan et al. (2013).  
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Raskemad linnud munesid raskemaid mune, seda näitavad mitmed positiivsed seosed 

erinevate kuude emasvuti kehamasside ja muna masside vahel (r=0,262 kuni r=0,475; 

p<0,05). Muna massi ja kehamassi vahelist seost illustreerib joonis 9. Muna massi ja 

kehamassi vahel leidsid keskmise seose Silva et al. (2013) ning tugeva seose Lofti et al. 

(2012).  Muna massi ja emasvuti kehamassi vaheline positiivne korrelatsioon (r=0,441; 

p<0,001) ilmnes ka morfoloogiliselt uuritud munade analüüsis, kus olid andmed ka 

munenud emasvuttide kehamassi kohta.  

 

 

Joonis 9. Emasvuti kehamassi ja muna massi vaheline seos veebruarikuu katsetulemuste 

näitel 

 

Muna mass oli positiivses korrelatsioonis rebu massi (r=0,712; p<0,001), munavalge massi 

(r=0,941; p<0,001) ja koore massiga (r=0,593; p<0,001).  

Vuti kehamass oli positiivses korrelatsioonis rebu massiga (r=0,608; p<0,001), mis 

tähendab, et suuremate vuttide munades olid suuremad rebud. 

Koore indeks ja muna mass olid negatiivses korrelatsioonis (r=-0,525; p<0,001), muna 

massi suurenedes vähenes koore indeks.  
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

    

Käesolevas töös uuriti eesti vuttide jõudlusnäitajaid ning nendevahelisi seoseid, valimiks 

oli Eesti Linnukasvatajate Seltsi jõudluskontrollialuses farmis peetud 108 emaslindu ja 108 

isaslindu, kes olid paigutatud katsepuuridesse.  

Võrreldes teiste riikide vutipopulatsioonidega jääb eesti vuti kehamass nii emas- kui 

isaslindudel kirjanduses mainitud piiridesse. Erinevate valimite kehamass varieerus suurel 

määral, sest tegu oli nii muna-lihatüübiliste kui lihatüübiliste, selektsioonile alluvate kui 

selekteerimata populatsioonidega. Eesti vuti kui muna-lihatüübilise tõu lindude kehamass 

ei kaldunud äärmustesse ja oli selgelt madalam mitme generatsiooni vältel suurema 

kehamassi alusel valitud vuttide kehamassist.  

Eesti vuti munevus on teiste populatsioonidega võrreldes konkurentsivõimeline. Eesti vutt 

saavutab kiirelt suure munevuse ja kergete eesti vuttide munevus püsib üle 80% esimesest 

kümnenda 28-päevase munemiskuuni. Maksimaalne keskmine munevus 91,3% 

registreeriti kergetel vuttidel kolmandal munemiskuul.  

Muna mass on eesti vutil suurem kui enamike välisautorite uuritud vutipopulatsioonides, 

jäädes alla vaid suure kehamassiga lihatüübilistele vuttidele. See on seotud sellega, et 

raskemate vuttide munad kaaluvad rohkem. Eesti vuti muna morfoloogilise koostise 

näitajad mahtusid kirjanduses mainitud piiridesse. 

Võrreldes varasemate eesti vutiga tehtud katsetega selgus, et munemahakkamise vanus ja 

noorlindude kehamass on sarnane. Täiskasvanud emasvuttide kehamass on pisut tõusnud. 

Munade arv  2015. aastal on vähenenud võrreldes 2003. aastaga, kuid tollases katses 

praagiti ebaproduktiivsed linnud. Samas on esimese munemiskuu munevus tõusnud, mis 

näitab, et suurem munevus saavutatakse kiiremini. Muna mass on 2006. aastaga võrreldes 

tõusnud 0,15 g võrra ja see on selgitatav ka emasvuttide kehamassi suurenemisega.  
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Töö tulemustest võib järeldada: 

1. Eesti vuti keskmine munemahakkamise vanus oli 47,0 päeva. Kerged vutid 

hakkasid munema varem (45,9 päeva) kui rasked vutid (47,9 päeva). 

2. Keskmine munevus 364 päeva pikkusel munemisperioodil oli kergete eesti vuttide 

rühmas 81,9% ja raskete eesti vuttide rühmas 74,8%. Seega kerged vutid olid 

paremad munejad kui rasked vutid.  

3. Munade aastatoodangu prognoosimist võimaldas esimese kolme kuu munatoodang. 

4. Dublettmune munes 56% emasvuttidest. 

5. Eesti vuti muna mass oli keskmiselt 13,85 grammi. 

6. Emasvuti kehamassi ja rebu massi vahel oli positiivne korrelatsioon. Suuremad 

vuttid munevad suurema rebuga mune.  

7. Täiskasvanud (alates 92 päeva vanusest) eesti vuti keskmine kehamass oli 

emaslindudel 267 grammi (varieeruvus 176-354 g), isaslindudel 216 grammi 

(varieeruvus 168-287 g).  

8. Kehamassi ja munemahakkamise vanuse vahel puudus seos. 

9. Munemahakkamise vanuse ja munemisperioodil munetud munade arvu vahel oli 

negatiivne seos. Varem munema hakanud linnud munesid 364 päeva pikkusel 

munemisperioodil rohkem mune. 

10. Munevuse ja algmassi vahel puudus seos. Seega pole võimalik munevust 

prognoosida 30 päeva vanuse vuti kehamassi alusel. 

Uurimistulemuste alusel võib väita, et eesti vutt on munade tootmiseks 

konkurentsivõimeline. Paremini sobivad munatootmiseks kerged eesti vutid. 

Munatoodangu alusel võiks linde selekteerida vähemalt kolme munemiskuu munade arvu 

põhjal. Lindude valimisel tuleks silmas pidada ka munemahakkamise vanust. Kergemate 

vuttide munevus oli küll parem kui rasketel vuttidel, kuid vuti algmass ei sobi munevuse 

hindamiseks, sest seos oli nõrk ja polnud statistiliselt oluline. Lähemat uurimist vajavad 

eesti vuti kehamassi tõstmise võimalused, et munevus ei langeks aga lihakehade 

turustamine oleks tulusam. Eesti vuti aretuses tuleks prakeerida madala jõudlusega linnud 

ja jätkata jõudluskontrolliga. Edaspidi tuleks uurida ka vuttide munajõudlusnäitajate 

päritavust.  
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Production performance traits and their correlations of Estonian Quail 

 

 

Summary 

 

The aim of this research was to investigate Estonian Quail production performance traits 

and their correlations. 108 male and 108 female birds were caged individually for 

performance recording.  

The variation of quail body weight in previous studies was high beacuse quails from 

different lines and breeding programs were investigated. The body weight of Estonian 

quail (egg-meat type) was smaller than of quails selected for the higher body weight over 

several generations (meat-type).  

The egg laying rate of Estonian Quail is as good or better as in other authors’ studies. 

Estonian quails from the low body weight group have egg production over 80% from first 

to tenth production month and maximum laying rate was on second production month – 

91.3%. 

The average egg weight of Estonian Quail is bigger than in most other authors’ studies, 

except of heavy meat-type quails as heavier quails produce eggs with higher weight. The 

egg morphological composition of Estonian Quail does not differ greatly compared to 

other populations.  

The mean first egg laying age and body weight of younger birds was similar to previous 

studies on Estonian Quail. The weight of adult females has increased over the years. The 

egg laying rate decreased compared with the data from 2003, when unproductive birds 

were eliminated after the first production month. Egg production in the first production 

month was higher in 2015, indicating that birds achieved high production level earlier. The 

mean egg weight increased from 13.7 g in 2006 to 13.85 g in 2015, which was connected 

with the body weight rise in adult females.  
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The main results and conclusions could be summarized in the following points: 

1. The mean first egg laying age of Estonian Quail was 47.0 days. The light body 

weight group started laying earlier (45.9 days) than the heavy body weight group 

(47.9 days).  

2. The average egg laying rate was 81.9% in the light body weight group and 74.8% 

in the heavy body weight group, indicating that smaller birds are better layers.  

3. First three months’ egg production can be used to predict total egg production in 

one year. 

4. 56% of females laid more than one egg a day. 

5. The average egg weight of Estonian Quail was 13,85 g. 

6. There was a significant positive correlation between female body weight and yolk 

weight. 

7. The average body weight of an adult bird (from 92 d old) was 267 g in females 

(variability 176-354 g) and 216 g in males (variability 168-287 g). 

8. There was no significant correlation between the body weight and the age at first 

egg. 

9. There was a significant negative correlation between the age at first egg and total 

egg number, indicating that birds who started laying earlier had higher total egg 

production in a 364 d production period. 

10. There was no significant correlation between the egg laying rate and body weight at 

30 days. 

The results showed that Estonian Quail was suitable for egg production, especially birds 

with the lower body weight. Birds should be selected towards egg production after at least 

three first production months. The egg laying rate in the light body weight group was better 

but the body weight at 30 days was not suitable for the egg productivity selection. Birds 

with a low egg production should be eliminated from Estonian Quail breeding. Further 

studies to investigate heritability of egg production traits and possibility of increasing 

Estonian Quail body weight without the decrease in egg production will be needed.  
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