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Saateks

Käesoleva teadustrükise sissejuhatuseks sobib minu arust hästi prantsuse 
kirjaniku André Maurois’ öeldud mõte, et „kogemustest ei ole muud rõõmu kui rõõm 
nende teistele edasiandmisest.“

Juba viiendat aastat tunneb Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja 
loomakasvatuse instituudi akadeemiline pere rõõmu ja vajadust oma kogemusi välja 
hõigata ja näidata, korraldades selleks varakevadisel ajal spetsiaalset konverentsi 
„Terve loom ja tervislik toit“.

Rõõmustame, et saame jagada möödunud aasta jooksul saadud kogemusi ja 
teadmisi valdkondades, mille arendus-teadus- ja õppetööd on meie instituut Eestis 
korraldama seatud, nagu näiteks põllumajandusloomade tõuaretus, söötmine ja 
pidamine, vesiviljelus, meie loomapopulatsioonide tervise, ravimise ja haigusriskide 
maandamisega seonduv, toiduhügieen, toiduteadus ja toidutehnoloogia.

Muidugi tuleb tõdeda, et kahjuks ei võimalda äsja taas muutunud riikliku 
teadusrahastamise põhimõtted meile nii oluliste, sageli oodatult rakendusliku 
iseloomuga uurimissuundade arendamist. Raha on vähe nii Eesti Teadusagentuuri 
poolt koordineeritavate baasuuringute kui meilt kõrgelt haritud spetsialiste ootavate 
ministeeriumite rakendusuuringute rahastamisportfellis. Sestap ei saa ka tänasel 
päeval instituudi tasemel rääkida kõigi meie vastutada olevate teadusvaldkondade 
ühtlasest arengust ega suurest eduloost, kuigi meie erialade igal tasemel õpetamine 
peaks just elujõulisele teadustööle toetuma.

Teades hästi, et instituudi teadlaste akadeemilise edenemise üheks eelduseks 
on publitseerimine inglise keeles ning oma tegevuses hästi rahvusvaheline olla, 
ei alahinda me vähimalgi määral „oma inimesi“ väljaspool ülikooli. Teid kõiki - 
sõltumata igaühe otsesest tegevusvaldkonnast – oleme enamikku oma arendus-
teadusvaldkondadest defineerides ning neis igapäevaselt toimetades ju tegelikult 
silmas pidanud.

Aga kuna meid pole instituudis palju ja me ei jõua väga sageli „ringreisidel“ 
käia, siis on meil tõepoolest rõõm ja nüüd juba viieaastane kogemuski Teid jälle 
Tartusse kutsuda, et kuulda, mida me tegemistest arvate, mis neist on hästi ja 
huvitavalt õnnestunud või millistega seotud ootused veel täitmist ootavad.

Jagagem siis taas kord kogemuste rõõmu ja muret oma igapäevasest tööst. 
Esimene saab jagades suuremaks, teise jagamine peaks oluliselt kergema hingamise 
andma. Jagamine on ka tarkuse hankimine ja kogemuse korjamine. Nii ka tänasel-
homsel konverentsil ja loodetavasti ka edaspidistel sarnastel kohtumistel.

Ikka pea püsti koos edasi!

Andres Aland
Direktor
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
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EEsti Maaülikooli Märja
vEisEkasvatusE katsEfarM kui
rakEndusuuringutE baas
Birgit Aasmäe
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomatervise ja keskkonna osakond
birgit.aasmae@emu.ee

Sissejuhatus

Eesti Maaülikooli (EMÜ) Märja veisekasvatuse katsefarm avati 3. 
novembril 2008. Alates esimesest tegutsemisaastast on farmis läbi viidud 
väga erinevaid valdkondi puudutavaid uuringuid ja katseid. Märja katselaut 
on olnud heaks õppe- ja teadustöö baasiks. Mitmed loomakasvatuse magist-
randid ja doktorandid Eestist ning välismaalt on just seal läbi viinud oma 
uurimuse eksperimentaalse osa.

Magistriõppe raames puutuvad kõik looma- ja kalakasvatuse tuden-
gid kokku in sacco katse telgitagustega, loomaarstiüliõpilased teostavad 
igapäevaselt farmis vajalikke raviprotseduure loomakliiniku loomaarstide 
juhendamisel.

Enamik uuringuid on läbi viidud Veterinaarmeditsiini ja Loomakas-
vatuse Instituudi (VLI) teadlaste ja üliõpilaste poolt, kuid mitmed uuringud 
on toimunud ka eri institutsioonide ühisuuringuna ning rahvusvahelise 
koostööna.

Loomade söötmise alased uuringud

Magistrandid ja doktorandid on selgitanud negatiivse energiabilansi 
perioodil toimuvaid muutusi vere ja piima metaboloomis, erinevate proteiini-
allikate lõhustuvust ja mõju kiu seedele vatsas ning lehmade söömiskäitumist.

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus on koostöös 
Eesti Maaülikooliga läbi viinud terve rea rakendusuuringuid. Selgitatud on 
toorglütserooli sobivust loomasöödaks nii glükogeense prekursorina nega-
tiivse energiabilansi perioodil kui selle sobivust tärkliseallika asendajana. 
Mitu katset on läbi viidud eesmärgiga selgitada erinevate rasvaallikate mõju 
lehmade piimajõudlusele, piima koostisele ja piima laapumisomadustele ning 
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samast piimast valmistatud juustude sensoorsetele omadustele ja reoloogilis-
tele ning oksüdatiivsetele parameetritele. Võrdluskatses on uuritud silokind-
lustuslisandi mõju lehmade söömusele ja piimajõudlusele. Samuti kogutakse 
farmi lehmadelt jooksvalt piimaproove laapumise ja metaboloomika alasteks 
uuringuteks. Läbi on viidud kaks jõudluskatset erinevate lihaveise tõugu pul-
lidega. Mitme firma ning farmi koostööna toimus kinnislehmade söödarat-
siooni anioonsete sooladega täiendamise uuring.

Käesoleval aastal algab kolm aastat vältav lehmade söötmist, sigimist, 
heaolu ja käitumist kompleksselt käsitlev uuring, milles peamiselt osalevad 
VLI söötmise, sigimisbioloogia ning looma tervise ja keskkonna osakonna 
teadlased, kuid kaasatud on veel mitmete valdkondade spetsialistid. Uuringu 
tulemused peaksid olema ühtviisi huvipakkuvad nii teadlastele kui piimatoot-
jatele.

Mikrokliima ja keskkonna alased uuringud

Mikrokliima ja keskkonna teemadel on toimunud ja jätkumas kolm 
rakendusuuringut, mida finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

1) Sõnnikuhoidlatest välisõhku lenduvate lämmastik- (NOx, NH3) ja 
väävliühendite (H2S) emissioonifaktorite määramine. Uuringu eesmärkideks 
on hinnata tegelikku saasteainete (ammoniaak, väävelvesinik ja dilämmas-
tikoksiid) lendumist erinevat tüüpi sõnnikuhoidlatest, vastavate (olemasole-
vate) emissioonifaktorite täpsustamine ja pindalaühikust lähtuvate emissioo-
nifaktorite leidmine.

2) Ventilatsiooni mahtkiiruse määramine loomuliku ventilatsioo-
niga vabapidamisega veiselautades. Uuringu tulemusena koostatakse 
praktikas kasutatav võrrand ventilatsioonimahu arvutamiseks loomuliku 
ventilatsiooniga vabapidamisega veiselautades ja määratakse vastavad kesk-
mised väärtused (m3/h/loom) suviseks ja talviseks perioodiks.

3) Veisekasvatuses kasutatavate sõnnikustandardite uuendamine ja 
täiendamine. Selle uuringu eesmärkideks on veisekasvatuses kasutatavate 
sõnnikustandardite uuendamine loomapidamishoone (eeskätt vabapidamine) 
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ning sõnnikuhoidla tasemel ja saasteainete (ammoniaak, väävelvesinik) emis-
sioonifaktorite määramine veiselautades.

Uuringute senised  tulemused on leitavad veebiaadressilt         
http://vl.emu.ee/userfiles/VLI/tervisjakeskk/KIK_2010_5.pdf

Toiduteaduse alased uuringud

Hetkel on toiduteaduse valdkonnas pooleli uuringud doktoritöö tar-
beks, mille hüpoteesid on järgmised:

1) lehmade tõug, laktatsiooniperiood ja sesoonsus mõjutavad piima  
mikrostruktuuri ning selle stabiilsust;

1) lehmade udara- ja jalahaigused mõjutavad piima mikrostruktuuri 
erinevalt.

Uuringutes kasutatakse umbes viiekümne  EMÜ Märja katselauda 
lehma piima. Töö peaeesmärgiks on selgitada piima naturaalsete koostisosade 
(rasvakuulikeste, kaseiinimitsellide, vadakuvalkude) suurusjaotust, stabiilsust 
ning omavahelisi interaktsioone sõltuvalt laktatsioonist ja aastaajast. Täien-
dava eesmärgina uuritakse ka lehmade tervisliku seisundi mõju piima mik-
rostruktuurile ja selle stabiilsusele.

Uurimistöö tulemusi saab kasutada piima koostisosade omavaheliste 
interaktsioonide väljaselgitamisel, aretustöös ning need võimaldavad opti-
meerida piima töötlemisel kasutatavaid tehnoloogilisi rakendusi.

Sigimisbioloogia alased uuringud

Peamiselt Märja katsefarmi loomade baasil on käimas embrüosiirda-
miskatsed seoses projektiga „Kloonimise tehnoloogia väljatöötamine bioteh-
noloogiliste ravimite saamiseks transgeensetelt veiselt“. Projekti tulemusena 
loodetakse transgeensete kloonveiste sündi, kelle piim sisaldab ravimite toot-
miseks vajalikke peptiide ja valke. 2012 aasta lõpus sündiski esimene kloon-
vasikas ja ka käesoleval ajal on olemas mõned tiined loomad, kes transgeen-
seid kloonlooteid kannavad. 
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Rahvusvaheline koostöö

Praegu on katsefarmiga seotult käimas kaks rahvusvahelist koostöö-
projekti. INTERREG projekti  Baltic Forum for Innovative Technologies for 
Sustainable Manure Management  (Baltic Manure) eesmärgiks on leida sõn-
niku kasutamise alternatiivseid variante,  eelkõige keskkonnahoidu silmas 
pidades. Projekt PROGRASS raames toimus  mitme riigi teadlaste koostöö 
raames farmi juures katse bioenergia tootmiseks rohumassist. Katse tulemusi 
on kasutatud väljaandes Bioresource Technology avaldatud artikli koostami-
sel (Bioresource Technology, 118 (2012), 332-342).

Kokkuvõte

Kokkuvõttes võime öelda, et katsefarm on päris hästi suutnud täita 
oma rolli rakendusuuringute läbiviimisel ja õppe- ning praktikabaasina. 
Täpsemat infot toimunud ja käimasolevate uuringute ning saadud tulemuste 
kohta annavad vastavate uurimisteemade juhid. 

Ootame heameelega nii EMÜ teadlaste kui ka ja põllumajandustootjate 
uusi koostööettepanekuid, huvilised võivad alati katsefarmi juhataja poole 
pöörduda e-kirja teel birgit.aasmae@emu.ee. 



11

vEisE ja põdra vaagnaõõnE võrdlEv 
hinnang

Esta Nahkur1, Mihkel Jalakas2, Enn Ernits1, Vladimir Andrianov3, Eha Järv1

1 EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, morfoloogia osakond
2 EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, sigimisbioloogia osakond
3 EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, teraapia osakond

Sissejuhatus

Luuline vaagen on skeleti tagumise osa sõlmpunktiks ning tal on 
mitmeid funktsioone. Emasloomadel on vaagen ka sünnitusteeks ja udara 
kinnituskohaks. Seetõttu on vaagna morfoloogia eriti oluline üksikuid suuri 
järglasi sünnitavatel loomaliikidel, nagu veis ja põder. Piimalehmadel on 
eelisaretatud udarakande funktsiooni, kuid selle tagajärjel on halvenenud 
vaagna toimimine liikumisel ja sünnitusel. Viimasel juhul avaldub see 
disproportsioonina emalooma sünnitustee ja loote vahel, st loode on 
emalooma vaagna läbimiseks suhteliselt suur ning võib põhjustada rasket 
sünnitust ehk düstookiat.  Düstookia esinemissagedus erineb tõuti, olles 
enamlevinud piimatõugudel 2–14% sünnitustest, kusjuures tendents on selle 
kasvule. Piimatõugu veistest esineb enam raskeid sünnitusi holstein-friisi tõul 
ja selle ristanditel ning harvem vähemaretatud tõugudel.

Erinevalt veistest on vabalt elavate põtrade vaagen kujunenud 
loodusliku valiku tagajärjel ning kirjanduse andmetel põtradel ei esine 
düstookiat. Euroopa põder on suurmäletseja hirvlaste sugukonnast, kellel 
väljendub sooline dimorfism. Põdrapullidel on erinev kasvustrateegia ning 
tunduvalt suurem kere, sest viimasest sõltub emasloomade viljastamise 
edukus. Emaspõdrad peavad aga reproduktsiooniea alguseks saavutama 
teatud kehamassi, sest väikesed ebaküpsed loomad ei suuda poegida. Et 
põtrade kasv ja viljakus sõltub ka elukeskkonnast ja jahimajanduse seisundist, 
on nende vaagnaõõne konfiguratsioon sünnituse aspektist huvipakkuv.
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Materjal ja metoodika

Uuriti 11 põdra vaagnat 2,5–3,5-aastastelt esmapoeginult ning 21-lt 
erineva vanusega korduvalt poeginud põdralehmalt. Korduvalt poeginuteks 
loetakse Eesti tingimustes 4,5-aastaseid ja vanemaid loomi (Veeroja jt., 2008).

Veise uurimismaterjal pärines mitmest ettevõttest. Kasutati korduvalt 
poeginud 12 eesti holsteini (EHF) lehmalt ning 14 vähemalt 75% veresusega 
eesti maatõugu (EK) lehmalt pärinevat vaagnat.

Vaagnad puhastati pehmetest kudedest, mõõdeti ning matsereeriti bio-
loogiliselt termostaadis. 

Andmeid analüüsiti statistikapaketis R (R Development Core Team, 
2008). Vaagnamõõtude keskmiste väärtuste võrdlemiseks kasutati t-testi ning 
erinevate mõõtmete vahelisi seoseid testiti lineaarse korrelatsioonanalüüsi 
abil.

Tulemused ja arutelu

Emaspõdra vaagnaõõs on kõrge ning kesktasandis pikiovaalne. Vaag-
natelg kulgeb suhteliselt otse, kuigi vaagen ise asetseb luipa. Sarnaselt vaag-
naõõnele on vaagna mõlemad avad pikiovaalsed: eesmise vaagnaava kõrguse 
ja laiuse suhe on olenemata vanusest keskmiselt 1,62. See viitab emasloo-
made vaagnaõõne suhtelisele väljakujunemisele juba esimeseks poegimiseks. 
Tagumise vaagnaava kõrguse ja laiuse suhe on põdralehmadel sõltumata poe-
gimiste arvust keskmiselt 1,33 (Joonis 1). Võrreldes eesmise apertuuriga ongi 
vaagnaõõne tagumine apertuur uuritud isenditel keskmiselt 4 cm madalam, 

kusjuures tagumise ava laius on vähene-
nud lehmadel ainult keskmiselt 0,5 cm. 
Seega on emaspõtradel loodusliku vali-
kuga kujunenud luulise sünnitustee üht-
lane läbimõõt ning sobiv kaldenurk, mis 
kergendavad loote väljutamist. Kõige kit-
sam on vaagnaõõs istmikuluukehade ja 
istmikuharjade kohalt, kuid tänu lühike-
sele liikuvale ristluule pole see sünnitusel 
probleemiks.

Joonis 1. Põdralehma vaagen 
kraniaalselt (A) ja kaudaalselt (B). 
Punktiir tähistab vaagnaavade piirjooni. 
1 – ava kõrgus; 2 – ava laius.
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EHF lehma vaagen paikneb peaaegu horisontaalselt, selle laius on 
suurem pikkusest ning vaagnatelg on allapoole murtud. Vaagna kasv laiu-
sesse ilmneb ka vaagnaavade mõõtude puhul. Kuigi eesmise vaagnaava ter-
minaaljoon kulgeb peaaegu ringjalt, on loote poolt läbitav ava ümardunud 
nurkadega trapetsi kujuline, sest vaagnaõõne alumine osa kitseneb süleluude 
kohal (Joonis 2, A). Tagumisel apertuuril on pikimaks mõõduks laius (Joonis 
3, A). Mõlema vaagnaava laiused on peaaegu võrdsed, kuid tagumise ava 
pindala on väiksem, sest vaagnaõõs on tahapoole ahenenud kõrguse arvelt. 
Vaagnaõõne madaldumist näitab ka tagumise vaagnaava kõrguse ja laiuse 
suhe 0,88. Uurijate (Nogalski, 2003; Hickson jt., 2006) andmetel on düs-
tookia sageli seotud just madalama vaagnaavaga. Meie võrdlusest ilmneb, et 
EHF-l on nt eesmise ava kõrgus ja tagumise ava pindala absoluutmõõtudes 
väiksemad kui EK loomadel, kuigi suuremakasvulised lehmad peaksid olema 
ruumikama vaagnaga (samas on EHF vasikad kuni 10 kg suurema sünnimas-
siga). Seega on suhteliselt väiksed ja madalad vaagnaavad, eriti tagumine, 
takistuseks loote väljutamisel.

Joonis 2. EHF (A) ja EK (B) lehma vaagen kraniaalselt. Punktiir tähistab 
vaagnaava piirjoont. 1 – ava kõrgus; 2 – ava laius.

Joonis 3. EHF (A) ja EK (B) lehma vaagen kaudaalselt. Punktiir tähistab 
vaagnaava piirjoont. 1 – ava kõrgus; 2 – ava laius.
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Statistilisest analüüsist ilmnes paljude uuritud tunnuste vahel hulk 
olulisi tugevaid seoseid, mis näitavad vaagna ühtlast kasvu kõigis suunda-
des. Eriti avaldub see vanuse puhul, millega enamik mõõdetud näitajaid oli 
korreleerunud. Kuid teisalt viitavad seosed eaga EHF emasloomade vaagna 
pikemaperioodilisele arengule ning seetõttu on esmapoegijatel sünnitusega 
rohkem probleeme.

EK lehma vaagnal on sarnasusi põdralehma vaagnaga – see on samuti 
väikeste välismõõtudega, asetseb luipa ning vaagnaõõne konfiguratsioon are-
neb välja juba esimeseks sünnituseks (Joonis 2, B). EK lehma vaagnaavade 
mõõdud ei korreleeru vanusega ega  omavahel olulisel määral statistiliselt. 
Seega suureneb vaagnaõõs eri piirkondades erineva kiirusega. Eesmise vaag-
naava suurimaks mõõduks on ava kõrgus, kuid viimane on ühe sentimeetri 
võrra pikem EHF lehma vastavast keskmisest näitajast. Kõrguse ja laiuse 
suhe on 1,46, mis viitab kõrgemale ja kitsamale vaagnaavale. Sarnaselt EHF 
lehmale on EK-l kraniaalne vaagnaava selgmiselt küll nurgelisem, kuid kõht-
miselt ovaalsem. EK lehma vaagnaõõs ja -avad on pikiovaalse kujuga. Taga-
pool vaagnaõõs avardub pisut, sest eesmise ja tagumise ava laiuse suhe 0,95 
näitab tagumise suuremat laiust (Joonis 3, B). Seetõttu on EK vaagnaavade 
pindalade vaheline erinevus väiksem kui EHF tõul, nende vaagnaõõs on üht-
lasema diameetriga ja suhteliselt kõrge.

Kokkuvõte ja järeldused

Loote väljutamise seisukohast on vaagnal kõige määravamad eesmine 
ja tagumine vaagnaava. Seetõttu sobivad sünnituseks paremini põdra ja EK 
tõugu lehma vaagnad, kuigi luipsust ei peeta lehma välimiku juures soovi-
tavaks. Vaagnaõõne avarust on lisanud EK tõuparanduseks kasutatud džörsi 
tõug, kes on samuti väikesekasvuline ning sünnituseks sobiva vaagnaga 
(Kalamees, 2007). Nii põdral kui EK tõul areneb vaagna konfiguratsioon 
välja juba esimeseks sünnituseks, kusjuures vaagnaõõs on ühtlase diameet-
riga ning suhteliselt kõrge. Lähtudes eelnevast on EHF tõu puhul puuduseks 
madal ja tahapoole ahenev vaagnaõõs.

EHF lehmade loote-vaagna sobimatus on aretuse tagajärg, sest veel 
hiljuti pöörati aretusprogrammides tähelepanu ainult piimatoodangule, huvi-
tumata funktsionaalsetest tunnustest. Taoline intensiivne geneetiline valik on 
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viinud loomad muuhulgas ka suurenenud düstookiale ja vähenenud viljaku-
sele. Skandinaavias on viljakus lisatud juba 1970. aastatest alates geneetilise 
selektsiooni programmidesse ning tulemused näitavad, et loomi on võima-
lik valida viljakust arvestades (Walsh jt., 2008). Samuti soovitavad mitmed 
teised autorid selektsiooni indeksites pidada silmas reproduktsioonivõimet 
(Heringstad jt., 2007; López de Maturana jt., 2007). Seetõttu tuleks veiste 
tõuaretuses, eriti pullide valikul, arvestada ema ja tütarde vaagnaavade kõr-
gust ja ühtlust, poegimissuutlikkust ning vasikate sünnimassi.
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supErovulatsiooni prognoosiMinE 
EMbrüodoonorlEhMadEl piiMa
progEstEroonisisaldusE järgi
Jevgeni Kurõkin, Andres Valdmann, Andres Aljas, Ülle Jaakma
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, sigimisbioloogia osakond

Sissejuhatus

Veiste sigimispotentsiaali kasutamise tõhustamiseks on reprodukt-
siooni biotehnoloogia valdkonda kuuluvad kunstliku seemenduse ja viljasta-
tud munaraku (embrüo) siirdamise meetodid. Kunstliku seemenduse abil on 
võimalik vähendada järglaste saamiseks vajalikku isade arvu ja suurendada 
mitmekordselt järglaste arvu nendelt pullidelt, kelle emad on silmapaistva 
kõrgetoodanguga. Kasutades embrüosiirdamist on võimalik vähendada tun-
duvalt nende emade arvu, kellelt soovitakse saada rohkem geneetiliselt kõrge-
väärtuslikke järglasi.

Suure hulga siirdamiseks kõlblike embrüote saamine doonorloomadelt 
on oluliseks faktoriks, mis mõjutab embrüosiirdamise efektiivsust. Selleks 
kasutatakse doonorite töötlemist gonadotroopsete hormoonide ja prostaglan-
diini F2a preparaatidega. Follikulaarkasvu stimuleerimise abil kutsutakse esile 
munasarjades mitmete folliikulite kasv ja prostaglandiini F2a abil kollakeha 
taandareng. Seejärel toimub munarakkude suhteliselt üheaegne vabanemine 
kasvanud folliikulitest, mida nimetakse superovulatsiooniks. Toimunud ovu-
latsioonide arv ja vabanenud munarakkude hulk, mis arenevad seemenduse 
järel embrüo staadiumini on põhinäitajad, mis iseloomustavad superovulat-
siooni esilekutsumise edukust.

Munasarjade superovulatoorne reaktsioon hormonaalsele mõjuta-
misele ei ole stabiilne: 13 kuni 40% doonoritest kas ei reageeri või produt-
seerivad väikese arvu  (kuni 3) embrüot. Ühe doonori kohta saadakse kesk-
miselt 5-7 siirdamiseks sobivat embrüot. Innatsükli päev, millal alustatakse 
follikulaarkasvu stimuleerimist, mõjutab tunduvalt superovulatoorset reakt-
siooni. Optimaalne aeg hormoonide manustamiseks on 8.-12. (keskmiselt 
10.) innatsüklipäev, millal on suurem arv munasarjades asuvaid keskmise 
suurusega folliikuleid, millised on võimelised adekvaatselt reageerima sti-
muleerimisele.
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Superovulatoorne reaktsioon on seotud hormooni progesterooni 
sekretsiooniga, mida kinnitavad andmed progesteroonisisalduste kohta piimas 
(Herrler jt., 1990) ja vereplasmas (Mehmood jt., 1991). Doonorloomade 
endokriinne profiil hormonaalse töötlemise ajal võib olla näitajaks 
superovulatsiooni prognoosimiseks. On neli tähtsat perioodi, millal määrata 
progesteroonisisaldust. Esimene periood on follikulaarkasvu stimuleerimise 
alustamisel, teine periood on kollakeha taandarengu indutseerimisel 
prostaglandiiniga, kolmas periood on seemenduse ajal ja neljas periood on 
enne embrüote väljaloputamist.

Antud töö eesmärgiks on uurida piima progesteroonisisalduse dünaa-
mika seost superovulatoorse reaktsiooni suurusega munasarjades ja selle 
prognoosimise võimalikkusest embrüodoonorlehmadel. 

Materjal ja metoodika

Embrüodoonorina kasutati 21 piimalehma (13 eesti holsteini, 6 eesti 
punast ja 2 eesti maatõugu lehma). Doonoritel sünkroniseeriti innatsüklid, 
süstides 2 korda 14-päevase intervalliga prostaglandiini PGF2a. Superovulat-
siooni kutsuti esile kasutades follikulaarkasvu stimuleeriva hormooni (FSH) 
preparaate.  Alates 26. päevast (10. päev pärast indlemist) süstiti FSH kaks 
korda päevas, võrdsetes doosides, 12-tunnise intervallidega nelja päeva jook-
sul (kokku 700 I.U). Kolmandal päeval (28. päev) süstiti üheaegselt FSH-ga 
kaks korda PGF2a kollakeha taandarenguks. Doonorid seemendati järgmisel 
päeval pärast FSH töötlemise lõppemist (30. päev) kaks korda, 12-tunnise 
intervalliga.

Superovulatsiooni suurust hinnati munasarjades formeerunud kolla-
kehade arvu järgi transrektaalse palpeerimise või ultrasonograafilise uurimise 
abil. Embrüod loputati 7. päeval pärast seemendust. Väljaloputatud emb-
rüote ja munarakkude arengujärku ja kvaliteeti hinnati mikroskoopiliselt 100 
kordse suurenduse all.

Kõigilt embrüodoonoritelt koguti piimaproovid (10-15 ml) üks tund 
pärast lüpsi alates 1. päevast (1. PGF2a manustamine innatsüklite sünkroni-
seerimiseks) ning  3. ja 14. (2. PGF2a manustamine inna esilekutsumiseks) 
päeval. Seejärel koguti piimaproovid üle päeva kuni 26. päevani (1. FSH 
manustamine follikulaarkasvu stimuleerimiseks) ning 27. (2. FSH manusta-
mine), 28. (3. FSH ja üheaegne PGF2a manustamine kollakeha taandarengu 
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esilekutsumiseks), 29. (4. FSH), 30. (doonorite seemendus), 32., 34. ja 37. 
(embrüote väljaloputamine) päeval. Kokku koguti 16 piimaproovi doonori 
kohta. Progesteroonisisaldus määrati monoklonaalsel antikehal põhineva 
ensüümimmunoloogilise meetodi abil (Waldmann, 1999).

Andmete statistiline analüüs

Embrüodoonorid jaotati pärast hormonaalselt töötlemist moodustunud 
kollakehade arvu alusel kahte rühma: madala reaktsiooniga rühm - kuni 6 
kollakeha ja kõrge reaktsiooniga rühm - 7 ja rohkem kollakeha doonori kohta. 
Kõrge ja madala superovulatoorse reaktsiooniga lehmade piima progesterooni 
kontsentratsioonide erinevused tehti kõikidel piimaproovi võtmise päevadel 
kindlaks Mann-Whitney testiga.

Piima progesterooni kontsentratsioonide ja kollakehade arvu 
andmete (madala reaktsiooniga lehm või kõrge reaktsiooniga lehm) 
ROC-kõvera analüüsil leiti 26., 28., 30. ja 37. päeva jaoks optimaalne 
piima progesteroonisisalduse piirväärtus, mida kasutades oleks võimalik 
prognoosida superovulatsiooni esilekutsumise edukust.

Progesterooni kontsentratsioonide ja kollakehade arvu kokkulangevuse 
kvantitatiivseks hinnanguks kasutati mitteparameetrilist Spaermani 
korrelatsiooni analüüsi. Erinevused loeti statistiliselt olulisteks kui p-väärtus 
oli < 0,05.

Tulemused 

Uuringus kasutatud 21 lehmast 10 lehmal superovulatoorne reakt-
sioon oli madal, keskmiselt 3,3 ± 2,3 kollakeha ja 11 lehmal tunduvalt kõr-
gem, 10,1 ± 2,7 kollakeha ühe doonori kohta. Kokku loputati välja 110 emb-
rüot ja munarakku. 

Tabelis 1 toodud andmed näitavad, et madala superovulatoorse reakt-
siooniga doonoritelt saadi keskmiselt ühe doonori kohta 1,2 ± 2,1 embrüot 
ja munarakku, nendest 0,6 ± 1,3 embrüot ja 0,6 ± 1,0 viljastamata ja dege-
nereerunud munarakku. Kõrge reaktsiooniga doonoritelt saadi ühe doonori 
kohta 8,9 ± 5,0 embrüot ja munarakke, nendest 4,0 ± 1,9 embrüot ja 4,9 ± 4,2 
viljastamata ja degenereerunud munarakku.
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Tabel 1. Embrüote ja munarakkude hulk madala ja kõrge superovulatoorse reaktsiooniga 
doonorlehmadel

Doonorite loputamise tulemused
Superovulatsioon
Madal Kõrge 

Embrüoid ja munarakke kokku, 
nendest: 1,2 ± 2,1a  8,9 ± 5,0b

embrüoid 0,6 ± 1,3c  4,0 ± 1,9d

viljastamata ja degenereerunud munarakke 0,6 ± 1,0e  4,9 ± 4,2f

Keskmine piimatoodang päevas (kg) 38,3 ± 6,7g  38,7 ± 6,3g

ab Ridades erinevate tähtedega märgitud keskmiste näitajate erinevused 
on statistiliselt olulised (a,b - p < 0,001; c,d – p < 0,001; e,f – p < 0,005 ).

Piima progesterooni analüüs näitas (Tabel 2), et superovulatoorse 
töötlemise perioodil olid progesterooni kontsentratsioonid madala reaktsioo-
niga doonoritel madalamad kõikidel analüüsi päevadel.

Tabel 2. Piima progesterooni muutused superovulatoorse töötlemise perioodi jooksul 
madala ja kõrge superovulatoorse reaktsiooniga embrüodoonoritel

Progesterooni kontsentratsioon (ng/ml)
Töötlemise periood Madal 

reaktsioon 
Kõrge 
reaktsioon 

P- 
väärtus 

1. päev - PGF2α 5,9 ± 5,9 30,3 ± 26,5 0,123
3. päev 2,0 ± 2,5 4,7 ± 8,4 0,9397
14. päev - PGF2α 9,7 ± 7,2 13,3 ± 9,5 0,4961
16. päev 2,7 ± 3,4 3,6 ± 4,0 0,8053
18. päev 2,4 ± 2,9 3,0 ± 3,0 0,4384
20. päev 4,5 ± 4,8 5,6 ± 6,0 0,6472
22. päev 7,5 ± 5,9 11,1 ± 12,7 0,7513
24. päev 8,2 ± 6,7 15,1 ± 13,2 0,1489
26. päev - FSH, 2 korda 9,1 ± 8,9 18,1 ± 13,4 0,0726
27. päev - FSH, 2 korda 11,0 ± 11,7 22,6 ± 15,0 0,0448
28. päev - FSH + PGF2α, 2 korda 5,5 ± 6,5 20,7 ± 16,8 0,0067
29. päev - FSH, 2 korda 1,8 ± 2,5 4,2 ± 3,9 0,0183
30. päev - Seemendus, 2 korda 1,1 ± 0,9 1,9 ± 1,2 0,0909
32. päev 3,3 ± 4,7  7,9 ± 10,6 0,1589
34. päev 6,9 ± 7,2 27,4 ± 22,0 0,0151
37. päev   Embrüote loputamine 17,6 ± 18,5 48,6 ± 19,3 0,0054
Kollakehade arv (M ± standard hälbed) 3,3 ± 2,3 10,1 ± 2,7 0,0001
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Joonis 1 illustreerib progesterooni dünaamikat töötlemise perioodi 
algusest kuni embrüote väljaloputamiseni. On näha märkimisväärsed erine-
vused progesterooni sisalduste vahel nendel päevadel, mis on määratud reakt-
siooni prognoosimiseks: follikulaarkasvu stimuleerimise alustamisel või 1. 
FSH - 26. päev, kollakeha taandarengu indutseerimisel prostaglandiiniga - 28. 
päev, embrüote väljaloputamispäeval - 37. päev (7. päev pärast seemendust).

Joonis 1. Piima progesteroonisisalduse dünaamika hormonaalse töötlemise perioodi jooksul 
kõrge ja madala superovulatoorse reaktsiooniga embrüodoonoritel. Tärnidega tähistatud 
päevadel erinesid piima progesterooni kontsentratsioonid rühmade vahel oluliselt, * p < 
0,05; ** p < 0,01.

Statistiliselt olulisteks olid päevad 27, 28, 29 ning 34 ja 37. Statisti-
lisest analüüsist selgus (Tabel 3), et superovulatoorse reaktsiooni prognoo-
simiseks optimaalsed progesteroonisisalduse kriteeriumid on 26. päeval (1. 
FSH manustamine) 12,7 ng/ml, 28. päeval (PGF2α manustamine kollakeha 
taandarenguks) 12,86 ng/ml, 30. päeval (doonorite seemendamine) 1,5 ng/
ml ja  37. ehk embrüote loputamispäeval 23,5 ng/ml. Nendest kriteeriumitest 
madalam progesterooni sisaldus kas või ühel nendest päevadest viitab või-
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malusele, et superovulatoorne reaktsioon tuleb madal. Piima progesterooni 
sisaldus 28. ja 37. päeval võimaldas kõige täpsem prognoosida kõrget supe-
rovulatoorse reaktsiooni.

Tabel 3. Superovulatoorse reaktsiooni klassifitseerimise (madal või kõrge) optimaalsed 
piima progesteroonisisalduse kriteeriumid ja täpsus FSH ja PGF2α töötlemise päevadel

Superovulatoorse reaktsiooni prognoosimise päevad
Statistiline näitaja 26. päev

(1. FHS)
28. päev 
(FSH + PGF2α)

30. päev
 (seemendus)

37. päev
(embrüote
loputus)

Optimaalne klassifitseerimise 
kriteerium (progesteroon ng/ml) 12,70 12,86 1,51 23,51
ROC kõvera alune ala 0,736 0,855 0,723 0,864
95% usaldusvahemik 0,501-0,902 0,633-0,968 0,487-0,0,893 0,644-0,972
P - väärtus 0,042 < 0,001 0,057 < 0,001
Tundlikkus (%) 72,73 63,64 63,64 90,91
Spetsiifilisus (%) 70 90 80 80

Spaermanni korrelatsiooni testi tulemusel selgus, et tugevalt kor-
releeruvad kollakehade arvuga 28. päeva (FSH + PGF2α) ning 37. päeva 
(embrüote väljaloputamine) progesterooni kontsentratsioonid.  28. päeva 
korrelatsiooni koefitsiendiks saadi 0,614 (p = 0,0031) ning 37. päeva 
koefitsiendiks 0,637 (p = 0,0019). Antud tulemused näitavad, et nende kahe 
päeva progesteroonisisaldused omavad tugevat seost reaktsiooni suurusega.

Testi tulemusena selgus, et 26. päeva ja 30. päeva progesterooni 
sisaldused ei korreleeru statistiliselt usutavalt reaktsiooni suurusega. Kor-
relatsioonikoefitsientideks nendel päevadel: 26. päev 0,409 (p = 0,0653) ning 
30. päev 0,386 (p = 0,0840).

Tulemuste arutelu

Suure hulga siirdamiseks kõlblike embrüote saamine doonorlooma-
delt on oluliseks faktoriks, mis mõjutab embrüosiirdamise tehnoloogia efek-
tiivsust. Embrüote saamiseks kasutatakse doonorite kombineeritud töötlemist 
gonadotroopsete hormoonide ja prostaglandiini F2a preparaatidega. Folliku-
laarkasvu hormonaalsel stimuleerimisel toimunud ovulatsioonide ja saadud 
embrüote arv on põhinäitajad, mis iseloomustavad superovulatsiooni esile-
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kutsumise edukust. Meie uuringus kõrge superovulatoorse reaktsiooniga doo-
noritelt saadi keskmiselt ühe doonori kohta 4,0 ± 1,9 siirdamiseks sobivat 
embrüot. Kirjanduse järgi saadakse keskmiselt 5-7 (Callesen jt., 1992; Peippo 
jt., 2009). 

Superovulatsiooni esilekutsumiseks kasutatud FSH preparaat indut-
seeris 21 doonorlehmast 10-l madala reaktsiooni, keskmiselt 3,3 kollakeha ja 
11-l tunduvalt kõrgema reaktsiooni, keskmiselt 10,1 kollakeha ühe doonori 
kohta. Superovulatsiooni ja siirdamiseks kõlbulike embrüote saamist võib 
mõjutada follikulaarkasvu hormonaalne stimuleerimine ise. Gonadotropii-
nide toimel toimuvad endokriinsed muutused, mis võivad väljenduda ebanor-
maalses steroidogeneesis, munarakkude enneaegses valmimises ja ovuleeri-
mises ning süsteemsete hormoonide profiilide muutumises. Mõned uuringuid 
kinnitavad superovulatsiooni indutseerimise alguspäeva piima progesteroo-
nisisalduse seost järgneva munasarjade reaktsiooniga (Herrler jt., 1990), kuid 
teised seda ei leidnud (Sreenan, Gosling, 1977). Meie uuringus oli folliku-
laarkasvu stimuleerimise algul piima progesteroonisisaldus superovulatoorse 
reaktsiooniga doonoritel kõrgem võrreldes madala reaktsiooniga doonoritega 
(p < 0,1). Progesterooni kontsentratsioonid küll ei erinenud statistiliselt olu-
liselt, kuid samas esines selge tendents progesteroonisisalduse erinevustele. 

Prostaglandiin F2α süstimise järel toimub järsk progesteroonisisalduse 
langus veres kollakeha kiire taandarengu tõttu. Ka sel ajal võivad tekkida 
ebanormaalsed muutused endokriinses süsteemis. Selle põhjuseks võib olla 
estradiooli kõrge sisaldus veres, produtseeritav suurest arvust kasvavatest 
folliikulites. Selle tõttu toimub enneaegne üksikute folliikulite ovulatsioon, 
samal ajal kui teised folliikulid vajavad veel kasvuaega. Enneaegse ovu-
latsiooni tulemusena ei allu moodustunud kollakehad prostaglandiini F2a 
toimele ning põhjustavad kõrge progesteroonisisalduse doonorite seemenduse 
ajal (Callesen jt., 1987). Käesolevas uuringus oli 4 doonoril (19,1%) proges-
teroonisisaldus seemenduse ajal >2,5 ng/ml, mis viitab normist kõrgemale 
progesterooni kontsentratsioonile. Superovulatoorne reaktsioon on iseloo-
mustuv mitmete kollakehade formeerumisega munasarjades. On leitud tihe-
dat korrelatsiooni kollakehade arvu ja progesterooni sisalduse vahel juba nii 
mõne tunni kui ka 8 päeva möödumisel viimasest ovulatsioonist (Wubishet 
jt., 1991), mida kinnitavad meie poolt saadud uurimisandmed. 
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Järeldused

Embrüodoonorlehmade munasarjade superovulatoorse reaktsiooni 
suurust on võimalik prognoosida piima progesteroonisisalduse määramise 
abil. Kõige täpsem prognoos saadi progesteroonisisalduse määramisel FSH 
ja PGF2α manustamise päeval ning embrüote loputamise päeval. Nimetatud 
päevadel oli progesterooni testi tundlikkus superovulatoorse reaktsiooni 
prognoosimisel vastavalt 64% ja 91% ning spetsiifilisus 90% ja 80%. Piima 
progesteroonisisalduse optimaalne piirväärtus oli FSH ja PGF2α manustamise 
päeval 12,9 ng/ml ja embrüote loputamise päeval 23,5 ng/ml.
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EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, sigimisbioloogia osakond

Sissejuhatus

Embrüosiirdamine on loomakasvatuses kasutusel olnud juba kolm 
aastakümmet ja kujunenud üheks oluliseks aretuse tööriistaks.  Embrüod on 
tavaliselt pärit doonorlehmadelt, kelle emakast need välja loputatakse, see-
järel pestakse, kontrollitakse ja siiratakse vähemväärtuslikele mullikatele ja 
lehmadele, kes vasikad ilmale kannavad. 

Miks siis nüüd räägime veel kehavälisest viljastamisest ehk embrüote 
laboris kasvatamisest?

Nimelt mängivad kehavälisel viljastamisel (in vitro viljastamisel) saa-
dud embrüod  tänapäeva tõuaretuses väga olulist rolli. In vitro viljastamise 
abil on võimalik teatud määral vähendada karja sigimisprobleeme, tõhustada 
geneetilist selektsiooni ja selle abil suurendada aretusedu. Kasutades muna-
rakkude viljastamiseks suguselekteeritud spermat, saab toota soovitud sugu-
poolega embrüoid ning in vitro viljastamisel on võimalik ühe spermadoosiga 
viljastada tunduvalt rohkem munarakke kui tavaseemendamisel (Hansen, 
2006). Embrüo kasvatamine laboris võimaldab saada ka olulist teadusinfot. 
Laboris on võimalik uurida erinevaid sigimatuse põhjuseid, näiteks munarak-
kude küpsemise või viljastumise häireid ja samuti leida võimalikke embrüo-
naalse surma põhjuseid. Selleks, et in vitro viljastamise tulemuseks oleksid 
väga hea kvaliteediga embrüod, peab embrüote kasvukeskkond olema võima-
likult sarnane emaslooma organismis olevate tingimustega (Hansen, 2006).

Ovum Pick Up ehk elusatelt emasloomadelt munarakkude 
aspireerimine 

Selleks, et embrüoid toota, on vaja munarakke. Munarakkude saami-
seks elusloomadelt kasutatakse folliikulipunktsiooni ja munarakkude aspiree-
rimist ultraheli aparaadi kontrolli all ehk ovum pick up’i (OPU). Tänu tehnika 
kiirele arengule on OPU läbiviimiseks vajalik aparatuur muutunud järjest 
tundlikumaks ja täpsemaks ning  OPU populaarsus maailmas on kasvanud. 
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Esimene munarakkude aspireerimine ultraheli aparaadi abiga tehti veistel 
aastal 1988. Uuringutes tõestati , et sellisel viisil munarakkude saamine ei 
ole loomadele ohtlik ning ei kahjusta nende tervist ega edasist sigimisvõi-
met. Teadlased on seda tehnoloogiat järjest täiendanud. Katsete käigus on 
selgunud, et munarakkude kvaliteet sõltub aspiratsiooninõela valikust ja aspi-
ratsioonirõhu suurusest. Samuti leiti, et munarakkude kvaliteet ja arv sõltub 
OPU sagedusest. Munarakkude kvaliteet on parim ja arv suurim, kui OPU 
protseduure samal loomal läbi viia kaks korda nädalas. Ühel tehnikul on päe-
vas võimalik teostada kümneid OPU protseduure, mille tulemuseks on sajad 
in vitro viljastamiseks sobivad munarakud (Boni, 2012).

In vitro viljastatud embrüote ( IVF-embrüote) siirdamine muutub 
maailmas järjest populaarsemaks, näiteks Brasiilias tehakse kuni 500 IVP (in 
vitro toodetud) embrüo siirdamist päevas . 22000st siirdamisest aastas sündis 
9000 vasikat (IETS, 2012). Tänu kasvutingimuste optimeerimisele suudavad 
IVF embrüod konkurentsi pakkuda ka superovulatsiooni teel saadud in vivo 
embrüotele.

Joonis 1. Veiste in vitro toodetud embrüote siirdamise trend kontinentide kaupa 2000-2011. 
IETS Newsletter, December 2012. 
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Ovum Pick Up katsed Eesti Maaülikoolis

Ka Eesti Maaülikoolis on varasematel aastatel tehtud mullika-
telt ultraheli abiga munarakkude aspireerimist (Kurõkin, 1998; Kurõkin, 
Majas, 1999). Punkteerimisprotseduur viidi läbi üks kord nädalas, kasutades 
5,0MHz sagedusega intrarektaalset ultraheliandurit. Punkteeritud folliikulite 
suurus jäi 3-15mm vahele ning munaraku saagis oli 73,3%, millest edaspidi-
seks kultiveerimiseks sobilikke munarakke oli ühe lehma kohta keskmiselt 
3,41. Punkteerimise katsed viidi läbi selleks, et uurida OPU võimalikku mõju 
munasarjadele, folliikulite arengule ja loomade tervisele. Uuringu põhjal võis 
järeldada, et munasarjade ühekordne punkteerimine nädalas rektaalse kont-
rolli all võimaldab aspireerida munarakke elusloomadelt otse farmi tingimus-
tes ning ei häiri märkimisväärselt munasarjade funktsioneerimist ja ei mõjuta 
reproduktsioonitüklit (Kurõkin, 1998; Kurõkin, Majas, 1999).

In vitro tingimuste optimeerimine

Lehma embrüod kasvavad in vitro tingimustes kõige paremini umbes 
viiekümne rakulistes gruppides 500 mikroliitrises lahuses, mille koostis on 
lähedane emaslooma munajuha ja emaka sekreetidele. Kuna ühelt loomalt 
ultraheli kontrolli all aspireeritud munarakkude arv on aga tunduvalt väiksem, 
siis tuleb laboris embrüote kasvutingimusi optimeerida nõnda, et ka väikestes 
gruppides oleks blastotsüstide saagis võimalikult suur. Kasutasime esialgu 
väikestes rakugruppides kultiveerimise katsetamiseks tapamajast toodud loo-
made munasarju. Munasarjad toodi 32-35ºC juures füsioloogilises lahuses. 
Iga lehma munasarjad olid eraldi konteinerites ja varustatud lehma numbriga. 

 Munarakud aspireeriti nõela ja vaakumpumba abil 2-8 mm läbimõõ-
duga folliikulitest. In vitro viljastuseks valiti munarakud, kus follikulaarrak-
kude kiht (vähemalt kolme rakukihi paksune) oli ühtlane ning tsütoplasma 
tume ja kompaktne. Munarakke pesti HEPES puhvriga  pesulahuses kolm 
korda ning iga lehma munarakke inkubeeriti eraldi TCM-199 lahuses (500µl) 
4-kannulistes tassides. Munarakkude küpsemine toimus 22-24 tundi 38,5ºC 
juures  5% CO2 manulusel 95% õhuniiskusega keskkonnas. Pärast küpse-
mist tõsteti munarakud in vitro viljastamise lahusesse. Munarakkude viljas-
tamiseks kasutati puhverlahuses pestud sperme kontsentratsioonis 1 miljon 
spermi 1ml IVF- söötme kohta. Munarakke ning sperme inkubeeriti koos 
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18-19 tundi 38,5ºC juures 5% CO2 ja 95% õhuniiskusega keskkonnas. Peale 
viljastamist eemaldati munarakkudelt vorteksi abil follikulaarrakud ning iga 
lehma sügoote kultiveeriti eraldi kasvulahuses 5% CO2 , 5% O2 ja 90 % N2 
keskkonnas, 38,5ºC ja maksimaalse õhuniiskuse juures 7 päeva.

Tabel 1. Blastotsüstide saagise võrdlus 
Munasarjade paarid  Grupis kultiveerimine  
Katselehmade arv  (n) 37   
IVC munarakude arv  (n) 627 IVC munarakkude arv (n) 1311

Keskmine ühelt lehmalt aspireeritud  
munarakkude arv (n) 16,91

Keskmine munarakkude arv 
ühes kannus (n) 50

Blastotsüstide arv  (%) 51 (8,13) Blastotsüstide arv (%) 328 (25)

Koorunud blastotsüstide arv  (%) 12 (1,91) Koorunud blastotsüside arv (%) 80 (7,6)
 *IVC – in vitro kultiveeritud

Tabelis 1 esitatud tulemustest on näha, et blastotsüstide saagis on 
madalam väiksemates gruppides kultiveerimisel. Kasvatades ühes grupis 
ainult ühe lehma embrüoid mängib suurt rolli munaraku kvaliteet. Katses 
kasutatud munarakud võivad pärineda lehmalt, kes on tapamajja saadetud 
sigimisprobleemide pärast ja sellest tulenevalt võib kvaliteetsete munarak-
kude osakaal olla väike. Positiivseks aspektiks selliste loomade kasutamisel 
on aga võimalus saada praagitud, kuid geneetiliselt väärtuslikult loomalt veel 
järglasi.

Kokkuvõte

Ultraheli abiga munarakkude aspireerimine veistelt on aastate jooksul 
järjest populaarsust kogunud. Tänu in vitro kultiveerimise süsteemi tingimuste 
optimeerimisele ja täiendamisele on ka  siirdamiseks sobilike embrüote arv 
aastate jooksul märkimisväärselt suurenenud. Hetkel on limiteerivaks tegu-
riks madalamad tiinestumise tulemused võrreldes in vivo saadud embrüote 
siirdamisega, kuid kehavälisel viljastamisel saadud embrüote kasvutingi-
muste täiendamisel suudavad in vitro viljastamisel saadud embrüod pakkuda 
konkurentsi superovulatsiooniga saadud in vivo embrüotele.
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Sissejuhatus

Biodiisel, alternatiivne kütus diiselmootoritele, toodetakse taimeõlist 
või loomsest rasvast transesterifikatsiooni protsessi käigus, tootmisprotsessi 
üheks kõrvalproduktiks on toorglütserool (Van Gerpen, 2005). Toorglütse-
rooli kasutamine põllumajandusloomade söödana pole uudne. Esimestes 
sellealastes eksperimentides uuriti glütserooli kui potentsiaalse söödalisandi 
kasutusvõimalusi eelkõige ketoosi ennetamiseks lüpsilehmadel poegimis-
järgsel perioodil (Johnson, 1951; Fisher jt., 1973). Hilisemad uurimused on 
enamasti keskendunud glütserooli kasutamisele energiaallikana mäletseja-
liste söödaratsioonides (Donkin 2009; Mach jt., 2009; Shin jt., 2012). Idee 
kasutada glütserooli energiasöödana on tinginud asjaolu, et viimastel aastatel 
on teravilja hind olnud tõusuteel, sundides loomakasvatajaid otsima täienda-
vaid söödalisandeid mäletsejaliste energiatarbe katmiseks. Schröderi ja Süde-
kumi (1999) soovitusel võib erineva puhtuseastmega toorglütserooli lisada 
kuni 10% ratsiooni kuivainest, ilma negatiivse mõjuta loomade söömusele 
või vatsa keskkonnale. Donkini jt. (2009) katse näitas, et maisi asendamine 
söödaratsioonis kuni 15% ulatuses glütserooliga, ei mõjunud ebasoodsalt pii-
matoodangule ega -koostisele. Lisaks on leitud, et suurte glütserooli koguste 
söötmisel puudub negatiivne mõju vatsa keskkonnale (Mach jt., 2009). 

Teaduskirjanduses leiduvad andmed pärinevad peamiselt USA-st, 
kuid sealne lüpsilehmade ratsioon on Eestis kasutatavast erinev. Meie katse 
eesmärgiks oligi uurida, kuidas mõjutab Eesti tavapraktikas kasutatavas täis-
ratsioonilises segasöödas (TRSS) odrajahu osaline asendamine toorglütse-
rooliga lehmade söömust, vatsakeskkonda ja toodangunäitajaid.
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Materjal ja metoodika

Katse viidi läbi kaheksa esimese laktatsiooni holsteini tõugu lehmaga 
4x4 ladina ruudu põhimõttel, 2 duplikaadiga. Igas paaris oli üks loomadest 
vatsafistuliga. Ühe katseperioodi pikkuseks oli 21 päeva, millest 14 päeva oli 
kohanemisperiood ning 7 päeva põhiperiood. Lehmad jagati paaridesse vasta-
valt katse alguse piimatoodangule, kehamassile ja toitumushindele. Katse ajal 
olid loomad lõas individuaalsetes puhkelatrites. Lehmi söödeti tarbenormi-
dele vastava täisratsioonilise segasöödaga kaks korda päevas. Söödaratsioo-
nis asendati odrajahu isoenergeetiliselt vastavalt 0 kg (A, kontrollratsioon), 
1 kg (B), 2 kg (C) ja 3 kg (D) toorglütserooliga. TRSS-i metaboliseeruva 
energia sisalduseks oli 11,2 MJ/kg kuivaines. 

Lehmade kehamass fikseeriti kahel järjestikusel päeval iga katsepe-
rioodi alguses ning lõpus. Põhiperioodil määrati lehmade söömused, mõõdeti 
piima kogused ja võeti söödaproovid keemiliseks analüüsiks. Söötade keemi-
line koostis ja toiteväärtused määrati AOAC (2005) meetoditel. Piimaproovid 
koguti põhiperioodi kahel viimasel päeval. Rasva-, valgu- ja laktoosisisaldu-
sed ning somaatiliste rakkude arv individuaalsetes piimaproovides määrati 
Eesti Jõudluskontrolli Keskuse piimaanalüüside laboris. Vatsavedelik koguti 
fistuleeritud lehmadelt põhiperioodi kahel viimasel päeval selleks kohanda-
tud vaakumkogujaga neli tundi pärast hommikust söötmist ning sellest mää-
rati pH ja lenduvate rasvhapete kontsentratsioon. 

Andmete statistiline analüüs teostati programmiga SAS 9.1.

Tulemused ja arutelu

Odrajahu asendamine toorglütserooliga täisratsioonilises segasöödas 
suurendas kuivaine söömust (Tabel 1). Söömuse suurenemise üheks või-
malikuks põhjuseks võib olla asjaolu, et glütserool aitab vältida ratsiooni-
komponentide eraldumist TRSS-s (Drouillard, 2008). Kuigi toorglütserooli 
TRSS-le lisamine suurendas söömust, ei mõjutanud see piima ja EKM-piima 
toodangut (Tabel 1). Sarnaste tulemusteni jõudis ka Donkin jt. (2009): glüt-
serooli osakaalu suurendamine 10-15%-ni ratsiooni kuivainest ei mõjutanud 
piimatoodangut ega koostist. Samas suurendas käesolevas katses glütserooli 
söötmine võrreldes kontrollratsiooniga piima valgusisaldust (Tabel 1). See 
võib olla tingitud asjaolust, et vatsa mikroorganismid kasutavad glütserooli 
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energiaallikana mikrobiaalse proteiini sünteesil.
 Toorglütserooli koguse suurendamine täisratsioonilises segasöödas ei 

mõjutanud piima karbamiidi sisaldust ega somaatiliste rakkude arvu piimas.

Tabel 1. Toorglütserooli söötmise mõju kuivaine söömusele, piimatoodangule ja –koosti-
sele ning somaatiliste rakkude arvule piimas 1. laktatsiooni eesti holsteini tõugu lehmadel

Näitaja
Ratsioon2

P- väärtus
A B C D

Kuivaine söömus, kg 18,0 18,5 18,4 19,9 <0,001
EKM-piim1, kg 25,4 25,4 25,6 25,0 0,87
Rasvasisaldus, % 4,67 4,64 4,61 4,53 0,84
Valgusisaldus, % 3,60 3,69 3,72 3,76 <0,001
Laktoosisisaldus, % 4,80 4,75 4,79 4,80 0,06
Piima karbamiid 221 220 235 229 0,25
Som. rakkude arv, tuh. 60,7 46,2 64,4 44,4 0,70

1EKM (kg) = piimatoodang (kg/p) x [(0,383 x rasva% + 0,242 x valgu% + 0,1654 x lak-
toosi% + 0,207) / 3,140]         
2A = kontroll, B = 1 kg toorglütserooli, C = 2 kg toorglütserooli, D = 3 kg toorglütserooli

Toorglütserooli koguse suurendamine ratsioonis ei mõjutanud vatsa 
pH-d (Joonis 1). Nii varasemates söötmis- (Khalili jt., 1997, DeFrain jt., 
2004) kui in vitro katsetes (Abo El-Nor jt., 2010, AbuGhazaleh jt., 2011) on 
saadud analoogsed tulemused: glütserooli söötmine ei mõjuta oluliselt vatsa 
pH-d. Samas mõjutas odrajahu asendamine toorglütserooliga täisratsioonili-
ses segasöödas lenduvate rasvhapete vahekorda vatsavedelikus: glütserooli 
koguse suurendamine ratsioonis tõstis vatsavedeliku propioon- ja võihappe 
osakaalu äädikhappe arvelt (Joonis 1). Viimane on kooskõlas ka varasemates 
uuringutes saadud tulemustega (Carvalho jt., 2011; Khalili jt., 1997).
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Joonis 1. Toorglütserooli söötmise mõju vatsavedeliku pH-le ja lenduvatele rasvhapete 
sisaldusele, A = kontroll, B = 1 kg toorglütserooli, C = 2 kg toorglütserooli, D = 3 kg toor-
glütserooli.

Kokkuvõte ja järeldused

Antud katse näitas, et odrajahu osaline asendamine TRSS-s toorglüt-
serooliga suurendas ratsiooni kuivaine söömust. Positiivne mõju söömusele 
ei toonud kaasa piimatoodangu suurenemist, samas suurenes piima valgu-
sisaldus. Toorglütserooli koguse suurendamine TRSS-is ei mõjutanud vatsa 
pH-d, samas suurenes nii propioon- kui võihappe  osakaal vatsavedelikus. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et tärkliseallika asendamine toorglütserooliga lüp-
silehmade TRSS-i koostises ei mõjuta negatiivselt piima koostist ega vatsa 
keskkonda, see sobib toorglütserool kasutamiseks alternatiivse energiaalli-
kana suuretoodanguliste lüpsilehmade ratsioonis. Samas tuleb enne toorglüt-
serooli kasutamise otsustamist arvesse võtta nii teravilja kui toorglütserooli 
hinda.

Tänuavaldus

Uurimistöö on läbi viidud OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate 
Arenduskeskuse poolt projekti  EU30002 raames. Projekti on toetanud 
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Sissejuhatus

Uttede toitainete vajadused erinevad sigimisperioodi ajajärkudel. Toit-
ainete vajadused on kõrged tiinusperioodi teisel poolel (eriti kui uted kanna-
vad kaksik- või kolmiktallesid) ja uttede imetamisperioodil. Söödaga saadav 
energiatase ei kata alati nendel perioodidel uttede toitefaktorite tarbenorme, 
mistõttu peavad uted kasutama oma kehavarusid (Mendizabal jt., 2011). 
Toitumuse langus võib põhjustada uttede sigimis- ja viljakusnäitajate ning 
piimakuse langust, samuti ka sündinud tallede madalamat sünnimassi ning 
sellest tingitud suuremat tallede väljalangemist. Seepärast on uttede söötmi-
sel vajalik kujundada selline söötmisstrateegiga, mis ei põhjusta uttede jõud-
luse langust ning tagab ka tallede vajaliku arengu. Paljude autorite arvates on 
uttede toitumuse hindamine oluline abinõu farmi söötmistaseme hindamisel 
(Fthenakis jt., 2012; Russel, 1984). Mahelambakasvatuses on uttede toitefak-
torite katmine tavatootmisest veelgi keerulisem, sest alates 01.01.2008 pea-
vad kõik Euroopa Liidu mahetootjad söötma oma rohusööjaid loomi (veised, 
hobused, lambad, kitsed) 100% ulatuses mahepõllumajanduslikult toodetud 
söödaga. Vaatamata mahelambakasvatuse kiirele levikule Eestis, ei ole varem 
teaduslikult uuritud lammaste söötmise olukorda meie mahelambafarmides. 
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada mahelambakasvatusele 
sobivad söötmisskeemid, kontrollida toitefaktorite katmist kasutatud sööda-
ratsioonide osas ning uurida uttede toitumuse seoseid nende jõudlusnäitaja-
tega. 
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Materjal ja meetodid 

Uttede söötmise uurimused viidi läbi mahelambakasvatusega tege-
levates lambafarmides ajavahemikul 2010-2012. Valiti välja jõudluskont-
rolliga liitunud mahelambafarmide hulgast kolm testfarmi (farm A, B ja C), 
mis asusid vastavalt Lääne-Virumaal, Valgamaal ja Põlvamaal. Testfarmide 
kohta loodi ühine andmebaas, mis sisaldas farmi nimetust, ute registreeri-
misnumbrit, sünniaega, tõugu, verelisust, poegimise aega, sündinud tallede 
arvu ja sugu, sündinud tallede sünnimassi ja tallede 100 päeva kehamassi 
(korrigeeritud kehamass 100 päevale) ning uttede toitumushindeid vastavatel 
perioodidel. Farmides A ja B kasvatati eesti valgepealisi lambaid ja farmis 
C eesti tumedapealisi lambaid. Jälgiti testfarmide põhikarja uttede söötmist 
nii võõrutusjärgsel vabaperioodil, paaritusperioodil, tiinus- kui ka imetamis-
perioodil. Testfarmides võeti ja analüüsiti söödaproovid kõikide kasutusel 
olnud söötade osas ning arvutati söödaratsioonide toitefaktorite sisaldused ja 
võrreldi, kuidas antud söödakogused rahuldasid vastava perioodi toitefakto-
rite tarbe. Analüüsiandmete põhjal koostati peamiste eelnimetatud perioodide 
kohta söödaratsioonid. Lisaks sellele määrati kõikides testfarmides uttede 
toitumus skaalal nullist viieni 0,5 punktilise täpsusega (0 punkti on kurtu-
nud loom ja 5 punkti väga rasvunud loom) uttede võõrutamisel, paarituse 
alguses ja poegimisperioodi alguses. Uttede põlvnemise ja jõudluse andmed 
saadi Eesti Lambakasvatajate Seltsi jõudluskontrolli andmebaasist „Pässu“. 
Katseandmete korrastamiseks, gruppide sageduste ja keskmiste ning uuritud 
näitajate vaheliste Spearmani astakkorrelatsioonide arvutamiseks kasutati 
programmi MS Excel ja statistikapaketti SAS 9.2. 

Tulemused ja arutelu

Suvist söötmist uttede vabal perioodil iseloomustab kõige paremini 
see, milline oli uttede toitumushinne võõrutamisel ja milline paaritusperioodi 
algul (Joonis 1). Paljude kirjandusallikate alusel peaks optimaalne uttede 
toitumushinne enne paaritusperioodi olema 3 - 3,5 punkti (Kenyonjt., 2011).  
Kõikides testfarmides peeti uttesid karjamaal ja karjamaarohule lisaks anti 
uttedele mineraalsööta. Karjamaarohi koosnes valdavalt kõrrelistest heintai-
medest (liblikõielisi alla 25%). Farmis A ja farmis C oli üksikutes koplites 
liblikõieliste rikas rohi (50–75% liblikõielisi). Karjamaarohu metaboliseeruva 



37

energia sisaldus kuivaines oli 2010. aastal farmides A, B ja C keskmiselt vas-
tavalt 10,7; 10,8 ja 11,0 MJ/kg ning 2011. aastal vastavalt 10,5; 10,7 ja 10,7 
MJ/kg. Seega karjamaarohi oli kõigis testfarmides hea energiasisaldusega; 
2010. ja 2011. aastal taastasid uted karjamaaperioodil hästi oma kehavarud. 
Nii oli 2010. aastal kõikides farmides uttede keskmine toitumushinne võõru-
tamisel 2,47 ja paaritusperioodi algul 3,47. Järgneval 2011. aastal olid vas-
tavad näitajad vastavalt 2,79 ja 3,14. Seega, piisava karjamaarohu olemasolul 
korral saavad uted energiat ja proteiini piisavalt, nad taastavad oma keha-
varud ning saavutavad paaritusperioodi alguseks vajaliku toitumuse. 

Joonis 1. Uttede toitumushinded kolmes Eesti mahelambafarmis aastail 2010-2012; 
arvuliselt on välja toodud kolme farmi keskmised toitumushinded.

Analüüsisime ka uttede toitumushinnete keskmist muutust erinevatel 
perioodidel (Tabel 1). Vabal perioodil (tallede võõrutamisest ute paaritami-
seni) kõikide farmide uted parandasid oma toitumust ja kolme farmi kesk-
misena tõusis võõrutamise ja paaritamise vahelisel perioodil uttede toitumus 
ligikaudu 1 punkt (0,92 punkti). Tabeli 1 andmeist on näha, et kõige kriitilisem 
periood uttede söötmisel on tiinusperiood, mil uted kaotavad kõige rohkem 
oma kehavarusid (2010/2011.aasta tiinusperioodil keskmisel -0,41 punkti ja 
2011/2012. aasta tiinusperioodil vastavalt -0,19 punkti). Kõikides farmides 
söödeti uttesid algtiinuse faasis kahel järjestikulisel aastal vaid heinaga ja siis 
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jäi uttedel 10-13,9% metaboliseeruvast energiast katmata. Vaid farmis B olid 
uted 2011/2012. aastal sel ajal karjamaal ja  uttedel energia defitsiiti ei olnud 
ning uted sellel tiinusperioodi ajal peaaegu kehavarusid ei kaotanud (-0,04 
punkti). Tiinuse lõppfaasis lisati mõlemal aastal farmides A ja B ratsiooni 
heina kõrvale ka silo ja siis oli energiadefitsiit väiksem, kuigi energiatarve 
tiinuse lõpus oluliselt suureneb (2010/2011 aastal energiadefitsiit vastavalt 
-8,5% ja -7,2% ning 2011/2012. aastal arvutuslikult vaid -2,3% ja -1,1%). 
Tänu sellele langes uttede toitumus keskmiselt kogu tiinusperioodi jooksul 
esimesel aastal -0,45 punkti farmis A ja –0,4 punkti farmis B, teisel aastal 
mõlemas farmis vaid -0,04 punkti. Farmis C söödeti esimesel aastal tiinuse 
lõpul lisaks 2 kg-le heinale 0,35 kg mahekaera ute kohta päevas, kuid teisel 
aastal kaera lisasöötmist ei tehtud, mis mõjutas uttede toitumust drastiliselt 
negatiivses suunas, uttede toitumus farmis C langes keskmisena -0,61 punkti. 
Järelikult, uttede söötmine vaid heinaga tiinuse lõpp-perioodil (tiinuse 4. ja 
5 kuul) on selgelt ebapiisav. Heina ja silo koossöötmisel on tulemus parem, 
kuid palju jääb sõltuma rohusöötade toiteväärtusest ja kvaliteedist. 

Imetamisperioodi alguses (esimesel kuul) söödeti uttedele farmis A 
2011. aastal 8 kg silo (kuivainesisaldus 28,6%, 8,9 MJ/kg ME ja 13% pro-
teiini), farmis B 1 kg heina (kuivaines 8,15 MJ/kg ME ja 6,6% proteiini) 
ja 2,5 kg silo (kuivainesisaldus 48,1% , 9,0 MJ/kg ME ja 13,9% proteiini) 
ning siis oli metaboliseeruva energia defitsiit vastavalt -4,4% ja -16,4%. 
Järgmisel, 2012. aasta imetamisperioodil, söödeti nii farmides A kui B heina 
kui silo. Heinatüübiline söötmine jätkus imetamisperioodi alguses farmis C, 
kus 2011. aastal lisaks 2,2 kg heinale söödeti 0,35 kg kaera (metaboliseeruva 
energia defitsiit -11,8%) ja 2012. aastal vaid 2,9 kg heina (metaboliseeruvat 
energiat -10%). Uttede toitumushinded langesid imetamisperioodil farmide 
keskmisena vähem kui tiinusperioodil, s. o. esimesel aastal -0,27 punkti ja 
teisel aastal -0,14 punkti, sest imetamisperioodi teisel poolel saadeti uted kar-
jamaadele, kus nende toitefaktorite tarbed said karjamaa rohuga rahuldatud. 
Madalama toiteväärtusega silo ja heina söötmisel tuleks lisaks rohusöödale 
sööta imetavatele uttedele vähemalt 300-500 g teravilja ute kohta päevas.
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Tabel 1. Uttede toitumushinnete muutused kolmes eesti mahelambafarmis aastail  
2010-2012

Farm A Farm B Farm C Kokku
Vabal perioodil 2010
keskm. (± st.hälve) 0,51 (±0,45) 1,34 (±0,49) 0,97 (±0,42) 0,92 (±0,58)
min – max -1 ‒ 1,5 0 ‒ 3 0 ‒ 2 -1 ‒ 3
Tiinusperioodil 2010/2011
keskm. (± st.hälve) -0,45 (±0,58) -0,4 (±0,48) -0,35 (±0,62) -0,41 (±0,57)
min – max -2 ‒ 1,5 -2 ‒ 1 -2 ‒ 1 -2 ‒ 1,5
Imetamisperioodil 2011 
keskm. (± st.hälve) -0,09 (±0,72) -0,3 (±0,6) -0,52 (±0,62) -0,27 (±0,68)
min – max -2 ‒ 2 -1,5 ‒ 1 -2 ‒ 1 -2 ‒ 2
Vabal perioodil 2011 
keskm. (± st.hälve) 0,32 (±0,51) 0,18 (±0,46) 0,36 (±0,52) 0,29 (±0,5)
min – max -1 ‒ 1 -1 ‒ 1,5 -1 ‒ 2 -1 ‒ 2
Tiinusperioodil 2011/ 2012
keskm. (± st.hälve) -0,04 (±0,52) -0,04 (±0,62) -0,61 (±0,7) -0,19 (±0,65)
min – max -1,5 ‒ 1 -1,5 ‒ 1 -2 ‒ 1 -2 ‒ 1
Imetamisperioodil 2012
keskm. (± st.hälve) -0,15 (±0,51) -0,37 (±0,56) 0,35 (±0,78) -0,14 (±0,64)
min – max -1,5 ‒ 1,5 -2 ‒ 1 -1 ‒ 1,5 -2 ‒ 1,5

Tabelis 2 on esitatud andmed uttede poegimiste kohta aastatel 2011 ja 
2012. Keskmine poegimisvanus on suurem farmis C võrreldes farmidega A 
ja B. Keskmine sündinud tallede arv, samuti keskmised tallede sünnimassid 
olid suurimad farmis B, neist viimane asjaolu tõi ilmselt kaasa abi vajavate 
poegimiste suurema osakaalu selles farmis, samas oli surnultsündide osatäht-
sus farmis B kõige väiksem. Farmis C poegimisabi ei registreeritud. Tallede 
kasvukiirust iseloomustavad korrigeeritud 100-päeva massid olid suurimad 
farmis A, farmides B ja C tallede keskmine korrigeeritud 100 päeva mass 
langes 2012.aastal 2011. aastaga võrreldes. 
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Tabel 2. Poegimistulemused uuringualustes farmides aastatel 2011 ja 2012
Farm A Farm B Farm C Kokku

2011 Poegimiste arv 169 100 85 354
Ute keskmine poegimisiga (aastat) 3,26 3,70 4,85 3,77
Keskmine sündinud tallede arv 1,56 1,78 1,74 1,67
Abiga poegimiste osakaal 4,7% 9,0% 0,0% 4,8%
Surnultsünniga poegimiste osakaal 10,7% 10,0% 15,3% 11,6%
Talle keskmine sünnimass (kg) 3,62 4,47 4,26 4,02
Talle keskmine 100 päeva mass (kg) 30,65 26,44 29,39 29,09

2012 Poegimiste arv 142 110 45 297
Ute keskmine poegimisiga (aastat) 3,40 3,95 5,89 3,98
Keskmine sündinud tallede arv 1,69 1,73 1,53 1,68
Abiga poegimiste osakaal 9,1% 17,9% 0,0% 10,9%
Surnultsünniga poegimiste osakaal 13,1% 8,0% 10,6% 10,8%
Talle keskmine sünnimass (kg) 3,76 4,62 3,66 4,07
Talle keskmine 100 päeva mass (kg) 27,14 21,80 21,03 24,46

Uttede viljakuse ja paaritusaegse toitumushinde seos 2012 aasta and-
mete põhjal on esitatud joonisel 2. Nii üksik kui kaksiktallesid sündis kõige 
rohkem uttedel, kelle toitumus paaritusajal oli vahemikus 3,0 kuni 3,5, samas 
oli ka selles toitumuses uttede osakaal paaritusajal kõige suurem. 

Joonis 2. Ute viljakuse ja paaritamisaegse toitumishinde vaheline seos aastal 2012 – ringi 
suurus ja selle sees olev arv näitavad konkreetse tallede arvu ja paaritamisaegse toitumis-
hindega uttede arvu, pidev joon märgib tallede arvu prognoosi paaritamisaegse toitumus-
hinde alusel.
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Ka tallede sünnimassi mõjutas kõige rohkem ute toitumuse muutus 
ajavahemikul paaritamisest poegimiseni (Joonis 3). Kui ute toitumus langes 
tiinusperioodil, siis üksiktallede sünnimass oli kõige väiksem (4,01 kg) võr-
reldes talledega, kelle ema toitumus jäi samaks (4,76 kg) või tõusis (4,65 kg).

Joonis 3. Tallede keskmine sünnimass uttedel, kelle toitumushinne tiinuse ajal (paarita-
misest poegimiseni) vähenes (↓), ei muutunud (–) või suurenes (↑); x-telje all sulgudes on 
toodud tallede keskmised sünnimassid kolme farmi peale kokku.

Tabelis 3 on toodud 2012. aasta uttede poegimisnäitajad sõltuvalt toi-
tumushinde muutumisest tiinuse ajal. Nii üksik kui ka mitmiktalledega utte-
del on poegimisel abi vajavate uttede osakaal mõnevõrra väiksem siis, kui 
ute toitumus tiinuse ajal ei muutunud. Sama järelduse saame teha ka surnult-
sünniga poegimiste kohta- neid esines vähem kui ute toitumus tiinuse ajal ei 
muutunud. Poegimisel tuli sagedamini abistada üksiktallega uttesid. Mitmik-
talledega uttedel oli vajadus poegimisabi järele väiksem. 
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Tabel 3. 2012. aasta poegimisnäitajad sõltuvalt toitumushinde muutumisest tiinuse ajal          
(↓ vähenes; - ei muutunud; ↑ suurenes) 

Näitaja Sündinud tallena Toitumushinde
muutus tiinuse ajal Farm A Farm B Farm C Kokku

Uttede arv Üksik ↓ 18 5 16 39
‒ 16 7 4 27

 ↑ 15 12 1 28
 Mitmik ↓ 27 28 17 72
 ‒ 36 14 5 55
 ↑ 27 14 1 42

Abiga poegimiste
osakaal

Üksik ↓ 16,7% 20,0% 0,0% 10,3%
‒ 12,5% 14,3% 0,0% 11,1%

 ↑ 13,3% 25,0% 0,0% 17,9%
 Mitmik ↓ 7,4% 14,3% 0,0% 8,3%
 ‒ 5,6% 7,1% 0,0% 5,5%
 ↑ 7,4% 7,1% 0,0% 7,1%

Surnultsünniga
lõppenud poegimiste
osakaal

Üksik ↓ 0,0% 0,0% 18,8% 7,7%
‒ 12,5% 0,0% 0,0% 7,4%
↑ 14,3% 16,7% 0,0% 14,8%

Mitmik ↓ 11,5% 17,9% 11,8% 14,1%
 ‒ 14,3% 7,1% 0,0% 11,1%
 ↑ 25,0% 0,0% 0,0% 15,4%

Talle keskmine
sünnimass (kg)

Üksik ↓ 3,81 5,30 3,76 4,01
‒ 4,57 5,57 3,98 4,76

 ↑ 4,19 5,32 4,00 4,65
 Mitmik ↓ 3,43 4,39 3,63 3,84
 ‒ 3,57 4,49 3,00 3,75
 ↑ 3,71 4,45 4,00 3,97

Talle keskmine
100 päeva mass (kg)

Üksik ↓ 29,47 27,25 21,67 26,83
‒ 29,50 26,33 24,67 28,04
↑ 32,38 25,88 27,00 29,77

 Mitmik ↓ 24,69 20,19 20,08 21,92
 ‒ 23,67 21,33 19,08 22,85
 ↑ 29,49 20,71 25,00 26,60
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Joonis 4. Tallede keskmine 100 päeva mass uttedel, kelle toitumushinne tiinuse ajal (paari-
tamisest poegimiseni) vähenes (↓), ei muutunud (–) või suurenes (↑); x-telje all sulgudes on 
toodud tallede keskmised 100 päeva massid kolme farmi peale kokku. 

Uttede tiinusaegse toitumuse muutus mõjutas ka tallede keskmist 
100-päeva kehamassi (Joonis 4), kuid seos ei ole nii ilmne kui tallede sünni-
massi puhul. Siin tuli kasuks toitumuse tõus tiinusperioodil. Neil uttedel, kel-
lel toitumus tiinuse ajal suurenes oli nii üksik kui mitmiketallede 100 päeva 
mass suurem võrreldes kahe ülejäänud rühmaga. Tallede 100 päeva keha-
massi mõjutas oluliselt ka uttede poegimisaegne toitumus, nii üksik kui ka 
mitmiktalledel. Talledel, kelle emad olid poegimise ajal paremas toitumuses, 
oli ka 100-päeva kehamass suurem (Tabel 4). Järelikult ka tallede 100 päeva 
kehamassi mõjutab rohkem uttede tiinusaegne söötmine, sest oluliseks osutus 
uttede kõrgem toitumus enne poegimist. 
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Tabel 4. Tallede keskmine 100 päeva kehamass sõltuvalt uttede poegimiseaegsest toitumus-
hindest 2012. aastal.

Näitaja Sündinud 
tallena

Toitumushinne 
poegimise ajal Farm A Farm B Farm C Kokku

Talle
keskmine
100 päeva 
mass (kg)

Üksik ≤2 25,00 (n=1) - 21,00 (n=9) 21,57 (n=10)
2,5 26,43(n=7) 25,00 (n=1) 23,67 (n=6) 25,55 (n=14)
3 29,58 (n=13) 26,00 (n=18) 24,75 (n=6) 27,27 (n=37)
3,5 31,45 (n=24) 26,50 (n=14) - 30,04 (n=38)
≥4 33,40 (n=5) 23,00 (n=2) - 31,67 (n=7)

 Mitmik ≤2 23,75 (n=2) 19,38 (n=8) 16,25 (n=4) 19,33 (n=14)
 2,5 25,83 (n=9) 20,22 (n=29) 19,95 (n=12) 21,19 (n=50)
 3 23,87 (n=26) 20,11 (n=23) 21,38 (n=7) 22,22 (n=56)
 3,5 26,50 (n=42) 21,50 (n=14) 22,50 (n=1) 25,31 (n=57)
 ≥4 26,90 (n=11) - - 26,90 (n=11)

Järeldused ja kokkuvõte

Karjamaarohi tagas kahel järjestikulisel aastal piisava uttede toitu-
mushinnete ning kehavarude tõusu vabal perioodil. Pesakonna suurust mõju-
tas kõige rohkem ute toitumus paaritamisel. Kui toitumushinne on enne paa-
ritamist 3 või 3,5 punkti, siis võis prognoosida  ute pesakonna suuruseks 1,7 
talle poeginud ute kohta. Tallede sünnimassi mõjutasid kõige rohkem nii ute 
toitumus paaritamisel kui ka uttede söötmine tiinuse ajal. Söötmise seisu-
kohalt oli sigimistsükli kõige probleemsem ja olulisem uttede tiinusperiood. 
Tiinusperioodi söötmine mõjutas nii tallede sünnimassi kui tallede 100 päeva 
kehamassi. Kui ute toitumus langes tiinusperioodil, siis üksiktallede sün-
nimass oli väiksem võrreldes talledega kelle ema toitumus jäi samaks või 
tõusis. Ka tallede 100 päeva kehamass oli farmide keskmisena kõrgem siis 
kui uttede toitumushinne tiinuse ajal tõusis. Tallede 100 päeva kehamassi oli 
enam seotud ute  toitumusega poegimisel kui uttede söötmisega imetamispe-
rioodil. Kõige parem on olukord söötmise osas siis, kui uttede toitumushinne 
on aastaringselt stabiilne ilma suurte kõikumisteta. 
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Sissejuhatus

Nii nagu enamus õigetel eeldustel ja korrektsetel arvutustel põhine-
vaid matemaatilisi hinnanguid on ka loomade geneetilist potentsiaali hinda-
vad aretusväärtused keskmiselt õiged – tegu on nihketa hinnangutega, st et 
kõrgema piimatoodangu aretusväärtusega pulli tütred annavad riigi keskmi-
sega võrreldes ka keskmiselt enam piima. Seda aga tõesti vaid keskmiselt, 
sest ükski populatsioonipõhine geneetilise hindamise metoodika ei garan-
teeri, et keskmiselt parema pulli tütred osutuvad paremateks kõigis farmides.

Tänapäeval hinnatakse põllumajandusloomadel kümneid erinevaid 
aretusväärtuseid, nt piimaveistel Eestis üle 30 aretusväärtuse. Selle suure 
hulga info alusel õigete valikute tegemine on aga sageli problemaatiline – 
võib jääda segaseks, millise reaalselt mõõdetava tunnuse avaldumise geneeti-
list potentsiaali mingi aretusväärtus peegeldab ja kuivõrd need aretusväärtu-
sed kehtivad ühe konkreetse karja piires.

Käesolev artikkel baseerub Anna Petrova poolt 2012. aastal EMÜ 
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis kaitstud magistritööl, mil-
les ühe osana uuriti, kuivõrd peegelduvad erinevad kogu Eesti piimaveiste 
populatsiooni baasil hinnatud aretusväärtused erinevates reaalselt mõõdeta-
vates tunnustes ühe karja piires.

Materjal ja metoodika

Jõudluskontrolli Keskuse (JKK) poolt hinnatavad aretusväärtused
JKK leiab eesti holsteini tõugu pullide aretusväärtuste hinnangud 

piima-, rasva- ja valgutoodangule kilogrammides, piima rasva- ja valgusisal-



47

dusele protsentides ning 16-le välimikutunnusele ja tõutüübi, udara ja jalgade 
üldhinnangule punktides. Lisaks nimetatud üksikute tunnuste aretusväärtus-
tele arvutab JKK ka terve rea suhtelisi aretusväärtuseid, mis esitatakse punkti-
des keskmisega 100 ja standardhälbega 12 punkti. Suhtelised aretusväärtused 
võivad olla nii punktiskaalale teisendatud üksiktunnuste aretusväärtused kui 
ka viimaste kombinatsioonid. Leitakse järgmised suhtelised aretusväärtused 
(Jõudluskontrolli Keskus, 2012).

1. Suhteline piimajõudluse aretusväärtus SPAV, mis baseerub piima 
rasva- ja valgutoodangu aretusväärtustel.

2. Suhteline udara tervise aretusväärtus SSAV, mis baseerub piima somaa-
tiliste rakkude sisalduse aretusväärtusel.

3. Suhteline välimiku üldaretusväärtus SVAV, mis leitakse tõutüübi, udara 
ja jalgade üldhinnangute aretusväärtuste kombinatsioonina, kus tõu-
tüübi kaal on 0,3, udara hinde kaal on 0,4 ja jalgade hinde kaal on 0,3.

4. Pullide suhteline üldaretusväärtus SKAV, mis leitakse piimajõudluse, 
udara tervise ja välimiku suhteliste aretusväärtuste alusel seosest 
SKAV = 0,5*SPAV + 0,25*SSAV + 0,25*SVAV.

5. Pullide suhteline sigivuse aretusväärtus SGAV, mis baseerub nende 
tütarde kordusseemenduse puudumisel 56 päeva jooksul pärast 
esmaseemendust (mõõdab sisuliselt tiinestuvust esimesest seemendu-
sest), taastumisperioodi pikkusel ja seemendusperioodi pikkusel.

6. Pullide suhteline kasutusea ehk tootliku aja ehk karjaspüsivuse aretus-
väärtus STAV, mis annab hinnangu pulli tütarde tootliku aja pikkusele 
ning leitakse kui aretusväärtus päevade arvule tütarde esimesest poe-
gimisest väljaminekuni.
Lisaks väljastab JKK piisava arvu järglaste olemasolu korral pullidele 

ka poegimiskerguse ja surnultsünni aretusväärtused kahe hinnanguna – esi-
teks pulli aditiivgeneetilise mõjuna poegivale lehmale ja teiseks pulli aditiiv-
geneetilise mõjuna sündivale vasikale.

Uurimisaluse farmi ja loomade iseloomustus
Uurimisaluse farm on Eesti üks suurim põllumajandusettevõte, mille 

peamiseks toodanguks on piim. Farmis toodetud piima rasva- ja valgusisal-
dused 2010. aastal olid vastavalt 3,92 ja 3,26% ning aastalehma piimatoo-
dang oli üle 10 000 kg. Uuritud aastatel (2002.-2010. a) moodustasid eesti 
holsteini tõugu lehmad 91-100% karjast.
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Andmestik, mis sisaldas 12 pulli aastatel 2002-2009 sündinud 1114 
tütre piimajõudluse, sigimise, poegimise ja prakeerimise andmeid seisuga 
01.01.2011, koostati JKK andmebaasi alusel. Tütarde arv pulli kohta variee-
rus 22-st 336-ni. Uuringusse kaasatud lehmad moodustasid keskmiselt 24% 
uurimisaluse farmi kõigist samal ajaperioodil peetud lehmadest. Andmestik 
sisaldas 18 154 kontroll-lüpsi, 5814 seemenduse, 2057 poegimise ja 384 pra-
keerimise andmeid. Lisaks fikseeriti JKK andmetel seisuga 01.01.2011 kõik 
pullide (suhtelised) aretusväärtused.

Tulemused ja arutelu

Pulli mõju tütarde piimajõudlus- ja piimakvaliteedinäitajatele
Nii pullide tütarde keskmised kontroll-lüpside piimatoodangud kui 

ka piima rasva- ja valgusisaldused peegeldavad üsna hästi pullide vastavaid 
aretusväärtusi. Mida suurem on pulli piimatoodangu aretusväärtus, seda kõr-
gem on keskmiselt ka tema tütarde kontrollpäeva piimatoodang (r = 0,616, 
p = 0,033; Joonis 1). Veelgi tugevamad on seosed pullide rasva- ja valgu-
protsendi aretusväärtuste ning tütarde keskmiste kontroll-lüpsi rasva- ja val-
gusisaldustega (vastavalt r = 0,841, p < 0,001 ja r = 0,867, p < 0,001). Tugev 
positiivne seos (r = 0,743, p = 0,006; Tabel 1) pullide suhteliste piimajõudluse 
aretusväärtuste SPAV ja järglaste keskmiste piimatoodangute vahel näitab, 
et antud farmi lehmadel väljendub nende isade üldise indeksiga väljendatud 
piimajõudlusalane geneetiline potentsiaal eelkõige piimatoodangus, seosed 
piima rasva- ja valgusisaldusega on nõrgad.

Pullide suhtelise udaratervise aretusväärtuse SSAV ja järglaste 
keskmise somaatiliste rakkude arvu skoori vahel on nõrk negatiivne seos 
(r = -0,296, p = 0,350; Tabel 1), st mida kõrgem on pulli udara tervise aretus-
väärtus, seda madalam on keskmiselt tema tütarde piima somaatiliste rakkude 
arv.
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Joonis 1. Lehmade esimese laktatsiooni kontroll-lüpside keskmine (± standardhälve) piima-
toodang pullide kaupa ja pullide piimatoodangu aretusväärtused (JKK andmed 01.01.2011).

Pulli mõju tütarde sigimistunnustele
Tütarde esmaseemendusvanuse seos isa suhtelise sigivuse aretusväär-

tusega SGAV puudub (r = -0,005; Tabel 1). See on ka loomulik tulemus, sest 
pullide suhteline sigivuse aretusväärtus hinnatakse nende tütarde tiinestuvuse 
ning taastumis- ja seemendusperioodi pikkuse baasil, mis aga ei pruugi olla 
seotud mullika esmaseemendusvanusega.

Seos pullide suhtelise sigivuse aretusväärtuse SGAV ja nende tütarde 
tiinestumise vahel on nõrk aga positiivne (r = 0,270, p = 0,395; Tabel 1) – mida 
kõrgem on pulli suhteline sigivuse aretusväärtus, seda suurema tõenäosusega 
tema tütred esmaseemendusel tiinestuvad. Seos pullide suhtelise sigivuse 
aretusväärtuse ja tütarde tiinestumise vahel edasistel laktatsioonidel on samas 
suurusjärgus (r = 0,321, p = 0,309).

Mullikate tiinestamiseks kulunud seemenduste arvu ja pulli suhtelise 
sigivuse aretusväärtuse vahel on nõrk negatiivne seos (r = -0,277, p = 0,383). 
Seega väljendub kogu Eesti piimaveiste populatsiooni baasil hinnatud pullide 
sigivusealane geneetiline potentsiaal teatud määral ka antud farmis – mida 
kõrgem on isa suhteline sigivuse aretusväärtus, seda vähem seemendusi 
kulub keskmiselt tema tütarde tiinestamiseks. Analoogsed nõrgad negatiivsed 
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seosed ilmnesid pullide suhteliste sigivuse aretusväärtuste ja tütarde 
seemendusperioodi pikkuse ning taastumisperioodi pikkuse vahel. Sel-
get tendentsi küll pole, aga korrelatsioonikordajad r = -0,153 ja r = -0,286 
(Tabel 1) viitavad siiski sellele, et mida kõrgem on isa suhteline sigivuse 
aretusväärtus, seda lühem on keskmiselt tema tütardel taastumisperiood ja 
seemendusperiood.

Pulli mõju tütarde poegimistunnustele
Pullide poegimiskerguse aretusväärtuste ja tütarde abita esma-

poegimiste protsendi vaheline lineaarne korrelatsioonikordaja r = 0,524 
(p = 0,080; Tabel 1) näitab keskmise tugevusega seost – mida kõrgem on 
pulli poegimiskerguse aretusväärtus, seda suurema tõenäosusega saab tema 
tütar esmapoegimisel ise hakkama. Vastav tendents paistab välja ka jooniselt 
2 – pullide poegimiskerguse aretusväärtuste kõver ja tütarde abita poegimiste 
protsendid kulgevad suhteliselt peegelpildis.

Ka pullide surnultsünni aretusväärtuste ja tütarde poegimisel esinenud 
surnultsündide esinemissageduse vahel on suhteliselt tugev negatiivne seos 
(r = -0,693, p = 0,012; Tabel 1) – kõrgema surnultsünni aretusväärtusega 
pullide tütardele vastab väiksem surnultsündide protsent.

Pulli mõju tütarde praakimisele
Paljud uuringusse valitud pullide tütred poegisid esimest korda alles 

2009.-2010. aastal, mistõttu oli ka praakimise andmeid suhteliselt vähe. 
JKK andmebaasis olid 01.01.2011 kümne analüüsi kaasatud pulli suhtelised 
kasutusea aretusväärtused. Selle tõttu olid vaid tütarde praakimise protsendid 
kahe aasta jooksul pärast esmapoegimist ainukesed karjas püsimist 
iseloomustavad näitajad, mis korreleerusid tugevalt JKK arvutatud pullide 
suhteliste kasutusea aretusväärtustega (r = -0,955, p = 0,045; Tabel 1). Mida 
kõrgem on pulli suhteline kasutusea aretusväärtus, seda väiksem on tema 
tütarde praakimise protsent kahe aasta jooksul esmapoegimisest.
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Joonis 2. Poegimiskerguse jaotus esmapoegimisel pullide kaupa ja pullide poegimiskerguse 
aretusväärtused (JKK andmed 01.01.2011).

Kokkuvõte ja järeldused

Antud uuring näitas, et pea kõik JKK poolt Eesti piimaveiste populat-
siooni baasil hinnatud pullide aretusväärtused avaldusid ka konkreetse karja 
piires. Mõned seosed olid küll suhteliselt nõrgad, aga siiski loogilise suunaga. 
Kuigi antud uuring piirdus vaid ühe farmiga, on arvata, et farmide söötmis- ja 
pidamistingimuste ühtlustumine Eestis suurendab populatsiooni baasil teos-
tatud geneetilise hindamise tulemuste kehtimise tõenäosust üksikuis farmi-
des. Samas, nagu näitasid ka käesoleva uuringu tulemused, jääb ikkagi või-
malus, et ühte farmi sobivad paremini ühe pulli järglased, teise farmi teise 
pulli järglased, ning ainult matemaatilised mudelid kogenud selektsionääri 
veel ei asenda.

Tänuavaldus

Täname Jõudluskontrolli Keskust käesoleva uurimistöö läbiviimiseks 
vajalike andmete eest.
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Tabel 1. Korrelatsioonid pullide suhteliste aretusväärtuste ja nende järglaste keskmiste too-
dangu-, sigimis-, poegimis- ja prakeerimisnäitajate vahel. Joonega on ümbritsetud korrelat-
sioonikordajad, mis kirjeldavad seoseid aretusväärtuste ja nende arvutamise aluseks olnud 
tunnuste vahel.
Järglastel mõõdetud 
näitajad

 Pulli suhtelised aretusväärtused
SPAV SSAV SVAV SKAV SGAV STAV PK# SS#

Kontroll-lüpsi

piim, kg 0,743* -0,281 -0,417 0,237 -0,527 -0,568 -0,453 -0,424

rasv, % -0,206 -0,438 -0,019 -0,527 -0,074 0,172 0,292 0,287

valk, % -0,190 0,038 0,043 -0,324 0,233 0,281 0,390 0,169

SRS 0,188 -0,296 -0,358 -0,408 -0,327 -0,083 0,043 -0,173

Mullikate

esmaseemendusiga -0,114 -0,049 -0,040 -0,295 -0,005 0,045 0,274 0,266

tiinestuvus 0,165 -0,295 0,048 -0,173 0,270 0,445 0,249 0,247

seemenduste arv -0,078 0,283 0,001 0,279 -0,277 -0,290 -0,236 -0,298

seemendusperiood -0,083 0,369 -0,085 0,206 -0,232 -0,335 -0,327 -0,322

esmapoegimisiga -0,159 0,255 -0,073 -0,077 -0,145 -0,187 -0,104 -0,099

Lehmade

taastumisperiood 0,312 0,299 0,049 0,701* -0,286 -0,104 -0,334 -0,211

tiinestuvus -0,056 0,393 -0,087 -0,118 0,321 0,114 -0,010 -0,101

seemenduste arv -0,145 0,061 -0,452 -0,587 0,066 -0,321 0,274 0,090

seemendusperiood -0,085 -0,164 -0,610 -0,767* -0,153 -0,345 0,433 0,231

poegimisvahemik -0,090 0,100 -0,452 -0,607 0,167 -0,279 0,322 0,171

Mullikate

abita poegimised 0,025 -0,148 -0,188 -0,439 0,024 0,192 0,524 0,290

abiga poegimised -0,062 0,202 0,205 0,461 -0,025 -0,185 -0,448 -0,223

vet. abiga poegimised 0,243 -0,358 -0,115 -0,131 0,005 -0,064 -0,512 -0,446

Mullikate + lehmade

surnultsünnid 0,058 -0,285 -0,218 -0,255 -0,013 -0,384 -0,650* -0,693*

Lehmade

prakeerimine aasta pp¤ 0,266 -0,444 -0,349 -0,274 -0,529 0,049 0,194 0,116
prakeerimine 2 aastat pp 0,454 -0,984* -0,900 -0,668 -0,795 -0,955* -0,907 -0,784

SPAV – suhteline piimajõudluse aretusväärtus,       
SSAV – suhteline udara tervise aretusväärtus,  
SVAV – suhteline välimiku aretusväärtus,      
SKAV – suhteline üldaretusväärtus,        
SGAV – suhteline sigivuse aretusväärtus,       
STAV – suhteline kasutusea aretusväärtus,       
PK – poegimiskerguse aretusväärtus,        
SS – surnultsünni aretusväärtus;       
SRS = somaatiliste rakkude skoor = log2(SRA/100000) + 3,     
SRA – somaatiliste rakkude arv;        
# pulli kui lehma isa aretusväärtused; ¤ pp – pärast poegimist;     
* p < 0,05.
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piiMa laapuMisoMadustE
parandaMisE võiMalustEst
sElEktsiooni tEEl 

Tanel Kaart1,3, Mirjam Vallas1,3, Sirje Värv1,3, Ivi Jõudu2,3, Elli Pärna1,3, Haldja Viinalass1,3

1EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomageneetika ja tõuaretuse  
osakond 
2EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond
3OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Sissejuhatus

Juustu kvaliteedile ja väljatulekule suurt mõju omavaid piima laapu-
misomadusi ja neid mõjutavaid tegureid Eesti piimakarjas on uuritud juba 
üle kümne aasta (Jõudu jt., 2009). Senini kõige mahukamad piima laapumis-
omaduste geneetilise determineerituse ja vastavate aretusstrateegiate alased 
uuringud on teostatud OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskes-
kuse (TPTAK) poolt alates 2005. aastast. Järgnevalt ongi esitatud TPTAK-i 
ühe alamprojekti raames aastatel 2005-2012 kogutud andmete ja teostatud 
uuringute tulemused ning potentsiaalsed võimalused parandamaks eesti hols-
teini tõu piima laapumisomadusi selektsiooni teel.

Materjal ja metoodika

Andmed
Uuringute aluseks olid TPTAK-i poolt koostatud andmebaasidesse 

COAGENTM, COAPEDTM ja COACASTM koondatud eesti holsteini tõugu 
lehmade korduvalt mõõdetud piimatoodangu, piima kvaliteedi ja piima laa-
pumise andmed, uurimisaluste veiste põlvnemisandmed ning κ-, αs1-, αs2- ja 
β-kaseiini ning β-laktoglobuliini genotüüpide andmed. Samuti kasutati uurin-
guis Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasist saadud sigimisandmeid.

Laapumisnäitajaist olid vaatluse all piima laapumisaeg (RCT, aeg 
laapensüümi lisamisest toorpiimale kunikalgendi moodustumise alguseni) ja 
kalgendi tugevusmääratuna 30 minutit pärast laapensüümi lisamist (tähiseks 
sõltuvalt mõõtmise viisist kas E30 (mm), või a30 (A30), (V)).

Sõltuvalt uuringust sisaldas analüüsitav andmebaas 17 577 kuni 
23 970 kontroll-lüpsi andmeid 2857 kuni 5007-lt eesti holsteini tõugu lehmalt 
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73 kuni 104-st erinevast karjast üle Eesti. Andmestikus oli kokku 305 pulli 
tütreid. Põlvnemisandmebaasis sisaldus koos vaatlusaluste lehmadega info 
nende kuni nelja põlvkonna eellaste kohta – seni mahukaima analüüsi puhul 
kokku 20 791 looma.

Statistiline analüüs

Andmete statistiline analüüs viidi läbi statistikapaketi SAS ja popu-
latsioonigeneetiliste analüüside tarkvara ASREML ja VCE abil. Sõltuvalt 
uuringust rakendati kas samal loomal sooritatud mõõtmisi sõltuvana käsit-
levat korduvmõõtmiste loomamudelit või uuritavate tunnuste aretusväärtusi 
ja aditiivgeneetilist varieeruvust laktatsiooni jooksul muutuvana hindavat 
juhuslike regressioonikordajatega loomamudelit.

Tulemused ja arutelu

Piima laapumisomaduste aditiivgeneetiline determineeritus
Joonisel 1 on esitatud enam kui 100 tütrega pullide tütarde piimaproo-

vide jaotus piima laapumisomaduste alusel. Ehkki nii väga hea, hea kui ka 
halva laapuvusega piima esineb kõigi uuritud pullide tütardel, on selgelt näha 
pullidevaheline erinevus. Kui paremate pullide tütardel on väga hea laapuvu-
sega üle 40% ja halva laapuvusega alla 10% piimaproovidest, siis kehvemate 
pullide tütardel jääb väga hea laapuvusega piimaproovide hulk alla 10% ja 
halva laapuvusega piimaproovide hulk küünib üle 40%.

Joonis 1. Erinevate pullide tütarde piimaproovide jaotus piima laapumisomaduste alusel.
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Piima laapumisomaduste varieeruvusest moodustab ligikaudu kol-
mandiku päritav aditiivgeneetiline variatsioon (kalgendi tugevuse pärita-
vuskoefitsiendi väärtused hinnatuna 1. laktatsiooni lehmade andmetel olid 
sõltuvalt uuringust 0,41-0,44 jalaapumisaja päritavuskoefitsiendi väärtused 
0,28-0,34). Karja kui söötmis- ja pidamistingimuste kompleksi mõju osakaal 
piima laapumisomadustele osutus marginaalseks – vaid 3-4% (piimatoodan-
gul näiteks 25%).

Need tulemused näitavad selgelt, et laapumisomaduste polügeensete 
aretusväärtuste hindamine ja nendepõhine selektsioon võimaldaks parendada 
Eesti piimafarmide poolt töötlejatele tarnitava piima laapumisomadusi.

Laapumisomaduste aditiivgeneetiline seos toodangu- ja    
sigimisnäitajatega

Tabelites 1 ja 2 on esitatud piima laapumisomaduste aditiivgeneetili-
sed korrelatsioonid piimatoodangu- ja kvaliteedinäitajatega ning mullikate ja 
1. laktatsiooni lehmade sigimisnäitajatega.

Nii piima laapumisaja kui ka kalgendi tugevuse geneetiline korrelat-
sioon piima toodanguga on negatiive ja piima valgusisaldusega positiivne, st 
valides loomi toodetava piimakoguse alusel,väheneb sellega tulevaste leh-
made geneetiline võime toota hea laapuvusega piima; selektsioon piima val-
gusisalduse alusel aga parendab piima laapumist.

Piima laapumisnäitajate geneetiline seotus mullikate sigimistunnus-
tega on nõrk, küll aga ilmnes suhteliselt tugev ja soovitud suunaline seos 
laapumisnäitajate ja 1. laktatsiooni lehmade sigimistunnuste vahel –veiste 
selektsioon parema tiinestuvuse ja lühema poegimisvahemiku alusel lühen-
dab eeldatavalt ka piima laapumisaeganingsuurendab kalgendi tugevust.

Tabel 1. Piima laapumis-, toodangu- ja kvaliteedinäitajate päritavused (h2) ning geneetilised 
korrelatsioonid (Vallas jt., 2010).

Laapumis-näitaja Piim, kg
h2 = 0,15

Rasv, %
h2 = 0,19

Valk, %
h2 = 0,28

SRS
h2 = 0,05

Karbamiid
h2 = 0,07

pH
h2 = 0,24

E30, h2 = 0,41 -0,29 0,25 0,48 -0,04 0,19 -0,06
RCT, h2 = 0,28 -0,07 -0,10 0,19 -0,06 -0,00 0,69

E30 – kalgendi tugevus mõõdetuna millimeetrites, RCT – piima laapumisaeg; SRS = somaa-
tiliste rakkude skoor = log2(SRA/100000) + 3, kus SRA on somaatiliste rakkude arv.
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Tabel 2. Piima laapumisnäitajate ning mullikate ja lehmade sigimisnäitajate päritavused 
(h2) ning geneetilised korrelatsioonid (Kaart jt., 2010).

Laapumis-näitaja ESI
h2 = 0,24

Tm
h2 = 0,04

ULP
h2 = 0,10

Tl
h2 = 0,02

KP
h2 = 0,07

PV
h2 = 0,04

a30, h2 = 0,44 0,02 0,01 -0,13 0,51 0,19 -0,35
RCT, h2 = 0,34 0,03 -0,06 -0,02 -0,74 0,26 0,63

a30 – kalgendi tugevus mõõdetuna voltides, RCT – piima laapumisaeg; 
ESI – mullikate esmaseemendusiga,  Tm –  mullikate tiinestuvus, ULP – uuslüpsiperiood,  
Tl – lehmade tiinestuvus, KP – kinnisperiood, PV – poegimisvahemik.

β-κ-kaseiini genotüübi seotus piima laapumisega
Joonisel 2 on esitatud erinevate β-κ-kaseiini komposiitgenotüüpide 

paigutus sõltuvalt nende mõjust piima laapumisomadustele. κ-kaseiini 
B-alleeli mittesisaldavate genotüüpide korral on piima laapumisaeg pikk ja 
kalgend nõrk (joonise ülemine vasakpoolne nurk). β-kaseiini alleelidest on 
kalgendi tugevusega positiivselt seotud B- ja I-alleel, samas puudub nende 
alleelide mõju laapumisajale.

Joonis 2. Hinnangulised β-κ-kaseiini komposiitgenotüüpide mõjud kalgendi tugevusele 
(a30) ja laapumisajale (log(RCT)) (Vallas jt., 2012); β-kaseiini I-alleeli sisaldavad geno-
tüübid on esitatud paksus kirjas; punktiirjoonega on ümbritsetud laapumisega positiivselt 
seotud κ-kaseiini BB-genotüüpi sisaldavad komposiitgenotüübid ning κ-kaseiini B-alleeli 
mittesisaldavad ja laapumisega negatiivselt seotud komposiitgenotüübid.
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Kuna kalgendi tugevuse ja laapumisaja aditiivgeneetilisest varieeru-
vusest moodustab antud uuringu kohaselt (Vallas jt., 2012) β-κ-kaseiini 
komposiitgenotüübi efekt vastavalt 51% ja 13% (piimatoodangul ja piima 
valgusisaldusel vastavalt 4% ja 6%), on vaid pullide β-κ-kaseiini genotüübi 
põhise selektsiooniga võimalik märgatavalt parendada piima laapumisoma-
dusi järglaspõlvkondades. Taolise selektsiooni võimalikust suurest mõjust 
annab tunnistust fakt, et TPTAK-i andmebaasi COACASTM kohaselt on kirjel-
datud alleelide sagedus eesti holsteini tõugu lehmade hulgas madal (Tabel 3).

Tabel 3. β- ja κ-kaseiinialleelide sagedus eesti holsteini tõugu lehmadel (n = 2859;  
Vallas jt., 2012).

Kaseiini alleel β-Cn κ-Cn
A1 A2 A3 B I A B E

Alleelisagedus, % 31,8 58,6 0,1 3,3 6,2 73,8 19,5 6,6

Kokkuvõte ja järeldused

Senised TPTAK-i alamprojekti raames teostatud uuringud kinnitavad 
paljuski Jõudu jt. (2009) artiklis esitatud piima laapumisomaduste selekt-
siooni teel parandamise võimalusi. Samas on ilmnenud ka mitmeid uusi 
nüansse ja täpsustusi. Kokkuvõtteks võib öelda, et piima laapumisomaduste 
parendamine selektsiooni teel on võimalik ja seda märksa suuremal määral 
kui näiteks loomade söötmis-pidamistingimuste muutmisega.

Tänuavaldus

Projekti on toetanud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond 
Tehnoloogia Arenduskeskuste Programmi raames. Uurimistöö on läbi vii-
dud OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse poolt projektide 
EU22868, EU27789, EU28662 ja EU30002 ning Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi sihtfinantseeritavate projektide 1080045s07 ja 1080022s07 raames. 
Täname Jõudluskontrolli Keskust käesoleva uurimistöö läbiviimiseks vaja-
like andmete eest.
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Sissejuhatus

Kuigi ilmsete kliiniliste tunnustega kulgevad parasitaarhaigused suh-
teliselt harva, on lammastel neid haigusi teiste loomaliikidega võrreldes sage-
damini ning need põhjustavad ka suuremat majanduslikku kahju - väheneb 
loomadelt saadav toodang ja alaneb selle kvaliteet. Kuna parasiidid kanduvad 
nakatunud loomadelt tervetele sööda, joogivee, otsese kontakti, siirutajate ja 
karjamaade vahendusel, on parasitaarhaiguste diagnostika ja tõrjega vajalik 
tegeleda igas majapidamises. 

Vastavalt parasitoloogilisele leiule tuleb rakendada tõrjeabinõud. See-
pärast peaks iga lambakasvataja omama algteadmisi Eestis sagedamini esine-
vatest lammaste parasiitidest. 

Parasitaarhaigused, mis meil lambakasvatuses eriti noorkarjale suure-
mat kahju tekitavad, on eimerioos, seedetrakti ümarusstõved, kopsuusstõved, 
fastsioloos  ja moniesioos. 

Lammaste levinumad parasitaarhaigused

Lammaste eimerioosi tekitajateks on peamiselt peensoole limaskes-
tas parasiteerivad Eimeria perekonda kuuluvad ainuraksed parasiidid. Haigu-
sele on iseloomulik kõhulahtisus, kõhnumine ja raske kulu korral ka suremus. 
Sageli kulgeb eimerioos ilma selgelt avalduvate kliiniliste nähtudeta. Loomad 
nakatuvad invasioonivõimeliste ootsüstidega saastunud sööda ja joogiveega. 

Ka haiguse subkliinilise kulu korral tekivad nakatunud loomadel üsna 
suured muutused  ainevahetuses. Suurel määral sõltub eimerioosi kulg loo-
madel arenevast immuunsusest, mille tagajärjel invasiooni intensiivsus vähe-
neb ja kliinilised haigustunnused kaovad. Kuid juhul, kui mingitel põhjustel 
langeb nakatunud loomade vastupanuvõime, võivad välja kujuneda ägedale 
eimerioosile iseloomulikud kliinilised tunnused.  
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Seedekulgla ümarusstõbedest on lammastel eriti ulatuslikult levinud 
strongüliidid. Neid ümarusse võib suuremal või vähemal määral leida igas 
lambakarjas. 

Seedekulgla strongülidoose ehk pihtlastõbesid tekitavad paljud 
ümarussiliigid, kes parasiteerivad lammaste libedikus, peensooles ja jämesoo-
les.  Olenevalt liigist on enterostrongüliidid 0,5 – 3 cm pikkused ümarussid. 
Parasiidid levivad peamiselt karjamaal, kus munadest arenevad suvel tavali-
selt 1—2 nädalaga invasioonivõimelised vastsed. Sageli kulgeb haigus varja-
tult, ilma eriliste tunnusteta, kuid loomade kaitsevõime nõrgenemine või väga 
tugev nakatumine võivad põhjustada ka kliinilist haigestumist: täheldatakse 
kõhulahtisust,  juurdekasvu vähenemist ja seedehäireid.. Raskemini kulgeb 
haigus noorlammastel,  talled võivad nakatuda esmakordselt juba imemis-
perioodil. Põhiline loomade nakkusaeg on juuli ja august, sel ajal ilmnevad 
ka esimesed haigusjuhud. Vihmane suvi soodustab parasiitide  levikut. Nak-
kuse levikut ja noorloomade haigestumist soodustavad nende suur tihedus 
karjamaal, tallede karjatamine koos uttedega, karjamaade korduvkasutamine 
ja nende paljakssöömine (taimede söömine madalamalt), samuti lammaste 
immuunsuse ja resistentsuse nõrgenemine.

Kopsuusstõved lammastel on hingamisteedes parasiteerivate üma-
russide ehk pulmostrongüliidide  poolt tekitatud haigused, millele on ise-
loomulik köha, kõhnumine ja tallede lõppemine. Lammaste kopsudest võib 
Eestis leida põhiliselt nelja perekonda kuuluvaid ümarusse, mis tekitavad dik-
tüokauloosi, protostrongüloosi, müllerioosi ja tsüstokauloosi.  Kui diktüokau-
lused on suured 5 – 10 cm pikkused ümarussid, siis teised haigusetekitajad 
on väikesed (0,5 – 3,5 cm) ja niitjad. Diktüokaulused paiknevad bronhides, 
teised kopsuussid aga peenbronhides ja kopsukoes.

Lambad nakatuvad kopsuusside invasioonivastsetega suu kaudu. 
Eestis on meie andmetel olnud enamasti tegemist segainvasiooniga kahe või 
enama ussiliigiga ja nakatumine toimub karjamaadel. Kui diktüokauloosi 
levikut soodustab vihmane suvi ja niiske karjamaa, siis protostrongüliididega 
nakatuvad lambad parasiidi vaheperemehi maismaatigusid koos rohuga alla 
neelates. Viimaseid võib arvukalt esineda põõsaste, kivide ja risurohketel 
karjamaadel, nagu näiteks karjatatavatel aladel meie saartel ja Lääne-Eestis. 
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Kopsuusside vastsed talvituvad tigudes ja püsivad seal nakkusvõimelistena 
kogu vaheperemeeste eluea, s.o. paari aasta kestel. Vanematel lammastel on 
kopsuusse rohkem kui noorematel.

Fastsioloos e. maksakaantõbi on sapikäikudes nugiva hariliku mak-
sakaani (Fasciola hepatica) tekitatud parasitaarhaigus, mis on levinud niis-
ketes soistes piirkondades ja kulgeb ägedalt või krooniliselt. Harilik maksa-
kaan on 2 – 3 cm pikkune puulehekujuline imiuss. Nakatumine on võimalik 
niisketel soostunud karjamaadel karjatamise ja looduslikest veekogudest joo-
mise korral, parasiidi levikut soodustab niiske sademeterohke suvi. Loomad 
nakatuvad parasiidi ümmikvastseid rohu ja veega alla neelates. Hariliku mak-
sakaani vaheperemeesteks olevates mageveetigudes  võivad parasiidi noor-
vormid püsida kuni 2  aastat arenemisvõimelistena. Saastunud karjamaadelt 
niidetud hein on nakkusohtlik ka pärast kuivatamist. Haiguse ägedat kulgu 
põhjustavad maksakoes rändavad ja seda vigastavad parasiidi noorvormid. 
Sümptomid ilmnevad sügisel pärast nakatumist eriti noorloomadel: esineb 
uimasus, isutus, kiirelt kujunev kehvveresus, maksapiirkond on väga valulik, 
võib esineda surevust. Krooniline kulg esineb nii noortel kui täiskasvanud 
loomadel enamasti talvel ja varakevadel. See on põhjustatud täiskasvanud 
maksakaanidest. Loomad on loiud, neil kaob isu, tekivad seedehäired, vill 
muutub läiketuks, murduvaks ja võib välja langeda. Kurgu piirkonda ja kõhu 
alla tekivad tursed. 

Paelusstõbedest tuntuim lammaste haigus on karjatamisperioodil 
leviv moniesioos, mille tekitajaks on mäletsejaliste peensooles parasiteeriv 
suur, täiskasvanuna 4 – 10 m pikkune paeluss Moniezia expansa. Paelussi 
munad ja munadega täitunud küpsed lülid satuvad lammaste väljaheidetega 
karjamaa pinnasele, kust neid neelavad alla vaheperemeesteks olevad sarv-
lestad, keda on rohkesti just looduslikel ja eriti metsakarjamaadel. Nende 
pinnaselestade kehaõõnes arenevad mõne kuuga parasiidi nakkusvõimeli-
sed vastsed, lambad nakatuvad lesti koos rohuga alla neelates, peensooles 
arenevad vastsetest 30—50 päeva jooksul täiskasvanud paelussid. Viimas-
tel aastakümnetel on moniesioos olnud Eestis laialt levinud lammaste haigus 
ja enim vastuvõtlikud on sellele kevadel esmakordselt karjamaale minevad 
noorlambad. Kliinilised haigustunnused, nagu seedehäired, närvinähud ja 
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kõhnumine, ilmnevad tavaliselt talledel, kelle puhul võib rasketel juhtudel 
esineda ka suremust.

Meie uuringud

Uuringute läbiviimiseks valisime välja kokku 46 farmi Saare- ja 
Muhumaal, Hiiumaal ning Vormsil, sealhulgas oli väikefarme 16 (1 – 49 lam-
mast),  keskmisi  17 (50 – 150 lammast) ja suurfarme 13 (karjas rohkem kui 
150 lammast). Mahelambafarme oli nende hulgas 27.

Peaaegu kõik lambakasvatajad vastasid meie koostatud ankeedile 
lammaste pidamise ja nende tervise kohta. Täidetud ankeedivastuste lam-
maste pidamise osast selgub, et karjatamisperioodil oli pidevalt väljas 67% 
karjadest, ülejäänud peeti väljas aastaringselt. Sulupinda ühele lambale oli 
0,5 – 7,0 m2, 1 ha karjamaa kohta oli lambaid 1,0 – 18,1. Vaid looduslikke 
karjamaid kasutas 67% farmidest. Ainult puhta veega joodeti lambaid 25% 
farmidest, valdavalt oli lammastel juurdepääs ka looduslikele veekogudele. 
Lambafarme puhastati mehhaaniliselt üks kord aastas 72% farmidest.

Lammaste tervise osa vastuste põhjal on uuritud farmides tallede arv 
ühe poeginud ute kohta 0,6 – 2,0. Tallede suremus on aga karjades väga eri-
nev, ulatudes suremuse puudumisest kuni 75%-ni! Uttede suremus oli vahe-
mikus nullist kuni kümne protsendini. Selle põhjused olid enamikel juhtudel 
farmeritele osaliselt teada. Nende hulgas mainiti sagedamini rebaste murtud 
tallesid, sünnitraumasid, puhitust, emaka väljalangemist ja surnultsünde. 
Täpsemaid uuringuid suremuse põhjuste väljaselgitamiseks tavaliselt ei ole 
toimunud. Täheldatud haigustunnustest domineeris ülekaalukalt kõhulahtisus 
(74%). Uusi karja toodud loomi profülaktilises karantiinis valdavalt ei hoita 
(88%), vaid vähesed lambakasvatajad pidasid neid mõnda aega eraldi enne 
karja laskmist.

Ussitõrjet (dehelmintiseerimist) viidi regulaarselt läbi 56%, vajadusel 
35% karjades. Seevastu ainuraksete parasiitide keemiline tõrje on peaaegu 
olematu. Välisparasiitide (lamba raudkärbes, väivid) tõrjet akaroinsektitsiidi-
dega on tehtud vajadusel 53% karjades.

Lammaste parasitoloogilisi uuringuid ei ole seni toimunud 42% karja-
des, ülejäänud karjades on neid loomadel kliiniliste tunnuste ilmnemisel läbi 
viidud.
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Parasiitide probleemi pidasid oluliseks 79% ja väheoluliseks ülejää-
nud farmerid. Teadmised lammaste parasiitide kohta on saadud peamiselt vas-
tava koolituse kaudu, aga sageli ka raamatutest ja teistelt lambakasvatajatelt. 

Lammastelt kogutud proovide uurimisel parasiitide suhtes selgus, et 
parasiidivabu farme ei olnud.  Kõige levinumad olid lammastel seedekulgla 
strongülidoosid ja eimerioos, vastavalt 96%-s ja 91%-s uuritud farmidest 
(Joonis 1).  

Joonis 1. Parasiitide levimus lambafarmides

Samad parasitaarhaigused olid levinud meie lambakarjades ka vara-
semate uurimisandmete põhjal (Mägi, Kaarma, 2002; Mägi, Sahk, 2004). 
Samuti on läbi aegade olnud suhteliselt laialdase levikuga paelusside (Monie-
zia spp.) tekitatud  helmintoos (Kaarma, Mägi, 2000).

Üsna sageli olid lambad nakatunud ka strongüloididega ehk varbussi-
dega (74% farmidest). Strongüloidoosi tekitaja lammastel on Strongyloides 
papillosus, kes on juuspeen (emasindiviid 0,6 – 0,8 cm) peensooles para-
siteeriv ümaruss. Strongüloidoos on tallede haigus, nakatumist soodustavad 
kitsad, pimedad, niisked ja koristamata laudad. Parasiidi nakkusvastseid võib 
olla rohkesti sõnniku pindkihis, lammaste määrdunud villal ja udaral. Talled 
nakatuvad nakkusvastsetega nii suu kui ka naha kaudu. Põhilised haigussümp-
tomid on kõhulahtisus ja nahakahjustus. S. papillosus nakatab ka veiseid.
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Paelusse (Moniezia spp.) diagnoositi 24%-s farmidest.
Trihhurioosi esines harva, vaid 6%-s farmides. Selle tekitajaks on 

5 – 8 cm pikkune lamba piuguss Trichuris ovis, kes parasiteerib jämesooles.
Lisaks joonisel 1 kujutatud parasiitidele diagnoosisime võetud proo-

vide täiendaval uurimisel ainurakse viburlooma Giardia duodenalis’e ja 
peiteoslase Cryptosporidium sp. esinemise. Uuritud farmidest oli tabandu-
nuid vastavalt 85% ja 67%. Giardiad paiknevad peensooles, krüptosporiidid 
aga seedekulgla limaskestas. Mõlemad parasiidid tekitavad eriti noorlooma-
del kõhulahtisust. Giardiate ja krüptosporiididega võivad nakatuda ka inime-
sed.

Kõige intensiivsem oli lammaste nakatumine enterostrongüliidide ja 
eimeeriatega, kusjuures rohkelt ja massiliselt esines pihtusside mune 41%-l 
uuritud proovides (Tabel 1).

Välisparasiite seniste uurimiste käigus ei tuvastatud, kuid varem on 
karjades esinenud lamba raudkärbest (Melophagus ovinus) ja väive (Dama-
linia ovis).

Tabel 1. Lammaste nakatumise intensiivsus parasiitide munade/ootsüstide leiu alusel 
koproproovides (tabandunud proovide protsent uuritud koproproovidest)
Parasiidid Nakatumise intensiivsus*

nõrk mõõdukas rohke massiline
Strongylida 26 28 26 15
Eimeria 35 46 11 0
Strongyloides 46 17 11 0
Moniezia 9 2 9 4
Trichuris 4 2 0 0

*Nõrk intensiivsus: 1 – 5 parasiidi muna preparaadis; mõõdukas: 6 – 10 parasiidi muna 
preparaadis;  rohke: 11 – 20 muna preparaadis; massiline: ≥ 21 muna preparaadis
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Kokkuvõte

Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et lammaste parasiidid, eriti seedekulg-
las parasiteerivad, on lambakarjades väga levinud. Nende tõrjemeetmeid on 
vaja rakendada kompleksselt, nii on võimalik oluliselt vähendada parasiitide 
kahjulikku toimet lamba(karja) tervisele ja seeläbi lambakasvatuse kasum-
likkusele. Antiparasiitikumide kasutamist on mõistlik minimeerida, tehes 
seda vajaduse korral. Viimane peab põhinema aeg-ajalt läbiviidavatel labo-
riuuringutel ja haigussümptomitel. Siinjuures rõhutame subkliiniliselt kulge-
vate parasitooside tõrje olulisust. Ravim tuleb valida tema parasiitidevastast 
toimet arvestades, oluline on ka toimeainerühmade vahetamine. Lammaste 
nakatumise ohtu aitab vähendada väike asustustihedus nii laudas kui karja-
maal, kultuurkarjamaade kasutamine, karjamaade vahetus, vaid puhta veega 
jootmine ning lambalauda  korralik sage puhastamine ja desinfitseerimine. 
Lammaste ja veiste või hobuste kooskarjatamine vähendab karjamaade saas-
tumist lambaparasiitidega.

Karja juurdetoodud loomi on otstarbekas uurida ja vajadusel nii endo- 
kui ka ektoparasiitidest vabastada enne karja laskmist. Kõigi tõrjemeetmete 
eduka rakendamise eelduseks on lambakasvataja teadlikkus – arusaamine 
parasiitide tõrje vajalikkusest.
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Kokkuvõte uurimistööst

Uuringus kasutati viiekümne seitsme vahemere vesipühvli (Bubalus 
bubalis) lüpsiplatsi andmeid hindamaks nende lüpsijärjekorda ja selle püsi-
vust ning lüpsiplatsi poole (parem/vasak) eelistusi. Pühvleid lüpsti 5x5 auto-
tandem lüpsiplatsil. Lüpsisüsteem tuvastas lehma automaatselt ning salvestas 
iga lehma lüpsile mineku järjekorra, millisel lüpsiplatsi poolel lüpsmine toi-
mus ning samuti piima koguse lüpsikorral. Uuringus kasutati 130 hommi-
kuse lüpsi andmeid. Lüpsijärjekorra püsivuse hindamiseks kasutati Kendalli 
kooskõlakordajat W. Seos keskmise piimakoguse ja keskmise lüpsijärjekorra 
vahel väljendati Spearmani astakkorrelatsioonikordajana rs. Iga lehma lüpsi-
platsi poolte valiku sagedusi võrreldi 50%-lise, juhuslikule valikule vastava, 
sagedusega Hii-ruut testi abil. Kindlat lüpsiplatsi poolt eelistanuks loeti lehm 
siis, kui ta valis ühe kindla lüpsiplatsi poole rohkem kui 80% lüpsikordadel. 
Viimasena võrreldi Hii-ruut testiga kindla lüpsiplatsi poole valinud lehmade 
lüpsikohaeelistuse sagedusi 20%-lise juhusliku valikuga viie lüpsikoha vahel. 
Kindlat kohta eelistanuks loeti loom vaid siis, kui ta valis ühe kindla koha roh-
kem kui 40% lüpsikordadest eelistatud lüpsiplatsi poolel. Analüüsi tulemuste 
põhjal võib väita, et pühvlitel eksisteerib püsiv lüpsijärjekord (W=0.658; 
χ2=4702.81; P<0.001). Suurema toodanguga lehmad läksid lüpsile pigem 
varem (rs=-0.221; P<0.10). Kakskümmend seitse pühvlit (47.4%) eelistas 
lüpsiplatsi paremat poolt ja 25 vasakut poolt (43.8%), ülejäänud viis (8.8%) 
eelistust üles ei näidanud. Viiekümne seitsmest lehmast 43 lüpsti 99-100% 
kordadest samal lüpsiplatsi poolel. Üheksal pühvlil, kes eelistasid üht kindlat 
lüpsiplatsi poolt, eksisteeris ka lüpsikoha eelistus. Uuringu tulemused näita-
sid, et pühvlitel eksisteerib kindel lüpsijärjekord ja lüpsiplatsi poole eelistus.
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In the dairy, and indeed beef sectors, exotic cattle breeds are increa-
singly being used to boost productivity, in environmental conditions that may 
have constraints upon their productivity, health and welfare. As whole ani-
mals are often preferred, rather than semen stock, it is not only F2 generation 
stock, bred with local breeds, but also the outcomes for the F1 pedigree stock. 

This presentation considers this with particular reference to the intro-
duction of the Holstein breed in Kazakhstan. In this environment the range 
of temperatures is extreme, from winter lows of -42oC to summer highs of 
+37oC (weatheronline.co.uk), figures which are below LCT (most optimis-
tic estimates around -30oC (Hamada, 1971)) and above UCT (around 20oC 
(Berman et al., 1985), but less for high yielders) for cattle. There is a putative 
belief that cattle can withstand, and continue to produce at high levels, at sub-
zero temperatures, but there are constraints to this, in terms of housing, age 
(heifers have a lower LCT than adult cows) and breed and feeding. A rumen 
that is well supplied with high-energy feedstuffs will generate large amounts 
of energy for the animal, but if the feed is low in either quantity or quality, 
this energetic resource is denied the animal. At the lowest temperatures, in 
uninsulated housing, even with a full belly animals may well be expected 
to suffer and have reduced production capabilities and welfare. In Estonian 
conditions the temperature range is not quite so great, but the problems in 
northern Europe have been identified as wind and wet (Ekesbo, 2009), which 
can substantially lower the LCT for cattle. While these cold temperatures are 
of interest, the heat stress in the summer should also be noted and guarded 
against. For the same reason described above, a high yielding Holstein, well 
fed, will be at great risk of heat stress at temperatures in the high 30s.
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An experiment was carried out on a large dairy unit (2,900 head of 
stock) in northern Kazakhstan to compare physical, physiological and produc-
tion characteristics of a local breed (Kazakh Black and White), Holstein dams 
and hybrid daughters; ten animals were selected at random in each group. The 
animals were zero-grazed and rations offered to the animals (grass hay and 
maize silage) were not different between breed types. Housing was in a large 
uninsulated loose-housed shed, with access to an outside area. Records were 
taken up to the end of the heifers’ first lactation. In short, F2 cows were taller 
and longer than either F1. Physiological measures were not different between 
the breeds. Milk yields told a revealing story, that the lowest were the F1 
Holsteins, mean of 5,806 kg , s.d. 237 (well below expectations for this breed) 
F2 of 7,004 kg, s.d. 315 and local breed 6,197 kg, s.d. 194. Milk fat content 
was similar between the two Holstein types (3.61 and 3.60%), but was higher 
in the milk from the local breed (3.68% s.d.0.02).  Overall profitability was 
also higher for the local cattle breed animals. 

Now, it is clearly a bit of a leap to apportion causal effect for these dif-
ferences on either or both of heat and cold stress. However, this does suggest 
that there is a limiting effect on the productivity of the pure Holstein animals, 
which is not evident in the F1 generation Holstein: local Kazakh bred crosses. 
And it has previously been shown that milk yields reduce at a temperature of 
-19oC indoors (Brouček et al., 1991). It would be useful to examine this data 
for specific seasonal effects, to investigate if there is a problem particularly 
in the winter, or summer period, or if these differences extend throughout the 
whole year. 
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Sissejuhatus

Veiseliha peetakse maailmas üheks kõige laiemalt levinud loomakas-
vatussaaduseks. Seda toodetakse maailmas kõikidel kontinentidel, veised on 
levinud Lõuna-Ameerikast kuni Siberini (Suurmaa, 2001).

Eestis on viimastel aastatel lihaveisekasvatus arenenud ja veiseliha on  
muutunud meie toidulaual järjest olulisemaks. Üha enam pööratakse tähele-
panu vabalt peetavate lihaveiste kasvatamisele. Euroopa Liit on algatanud 
mitmeid programme kaitsmaks rannaniite võsastumise eest, mistõttu on Ees-
tisse toodud erinevaid lihaveise tõuge. Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi and-
metel oli 2010 aastal Eestis kõige enam aberdiin anguse, herefordi ja limu-
siini tõugu lihaveiseid. Lihaveised on aretatud spetsiaalselt selleks, et saada 
kõrgema toiteväärtusega, pehmemat ja maitsvaimat liha. 

Kuna veiseliha on struktuurilt sitke, tuleks seda enne tarvitamist laa-
gerdada. Laagerduse käigus laguneb sidekude, liha muutub pehmemaks, tema 
maitseomadused paranevad. 

Laagerdamise käigus  toimuvad lihas biokeemilised ja mikrobioloo-
gilised protsessid, muutub liha värvus, maitse, tekstuur - kõik need protses-
sid parandavad liha kvaliteeti. Seega õige laagerdustehnoloogia kasutamine 
määrab olulisel määral lõpptoote kvaliteedi ja ka töötlemise majanduslikud 
näitajad.

Tegelikult laagerdatakse veiseliha Eestis veel üsna vähe, samas kui 
mujal maailmas (Austraalia, Prantsusmaa, USA, Argentiina jm) on see laialt 
levinud. Nii nagu lihaveiste kasvataminegi on ka veiseliha laagerdamine Ees-
tis järjest hoogu kogumas (Tobreluts, 2011). 
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Maailmas kasutatakse kolme põhilist veiseliha laagerdamise meeto-
dit: 

1. Kuivlaagerdamine on  üks enamlevinutest liha töötlemise meeto-
ditest. Pärast veiste tapmist riputatakse veiserümbad mõneks nädalaks külma 
ruumi, kus laagerdamise käigus aurustub lihast liigne niiskus ning kontsent-
reerub valminud liha maitse. Tänapäeval peavad lihatööstused jälgima väga 
rangelt toiduohutuse ja kvaliteedi nõudeid ning vähe on jäänud neid ettevõt-
teid, kus võidakse endale lubada kuivlaagerdamise tehnoloogia kasutamist. 
Kuivlaagerdamine on suhteliselt kallis meetod, sest laagerdamise protsessis 
tekkivad lihamahlaga seotud kaalukaod mõjutavad lõpptoote hinda, muutes 
toote kalliks.

2. Veiseliha märglaagerdamise kasutamine algas  pärast vaakumpa-
kendi leiutamisest kui liha pakendati laagerdusperioodiks vaakumkotti. Liha 
laagerdamisel vaakumkotis saab vältida lihamahla kadusid ja samal ajal para-
nevad  liha sensoorsed omadused.. Märglaagerdamine on praegusel ajal turul 
domineeriv meetod. Selle põhjuseks on see, et liha laagerdatakse vaakumpa-
kendis, mis muudab liha õrnaks samal ajal välistatakse liha kuivamine.

3. Kõige uuem liha laagerdustehnoloogia on alternatiivse pakendi 
kasutamine. Alternatiivse pakendi meetodi kasutamisel liha pakendatakse 
spetsiaalsesse materjali, mis laseb niiskust välja (niiskus aurustub lihapinnalt 
samamoodi nagu kuivmeetodi puhul) ja ei lase õhku sisse. Selline valiv läbi-
laskvus kindlustab protsessi õiget kulgemist ja ei põhjusta liha kaubandusliku 
välimuse halvenemist. See tehnoloogia võimaldab saada sama tugeva mait-
sega liha sarnaselt kuiva laagerdamisega, samal ajal aitab pakend vältida liha 
võimalikku riknemist.

Eeltoodud kolmest meetodist on veiseliha märglaagerdamine praegu-
sel ajal enamkasutatav meetod liha laagerdamise tehnoloogias, sest see või-
maldab, võrreldes teiste tehnoloogiatega, paremini kontrollida tööprotsessi 
ja laagerdamise tingimusi. Seda meetodit kasutatakse  ka MTÜ Liivimaa 
Lihaveis’e kaudu realiseeritud veiseliha laagerdamisel.

MTÜ Liivimaa Lihaveis koostöös  Eesti Maaülikooli veterinaarme-
ditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 
osakonnaga  viis läbi uuringu veiseliha optimaalse laagerdusaja ja liha kvali-
teedinäitajate määramiseks.
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Metoodika

Katseloomadeks olid Eesti lihaveisekasvatuse farmist pärit kuus aber-
deen-anguse tõugu lihaveist, kes tapeti, tükeldati poolrümpadeks ja lõigati 
tööstuses kasutatava skeemi alusel. 

Laagerdunud liha kvaliteedi hindamiseks võeti veiste suurest ümarli-
hasest proovitükid suurusega ca 300g, pakendati vaakumpakendisse lihatöös-
tuses ja toodi EMÜ VLI lihalaborisse, kus neid laagerdati temperatuuril 1°C. 
Liha keemiline koostis määrati lihalaboris 7 päeva laagerdunud lihast, teised 
veiseliha kvaliteedinäitajaid määrati 7.,14., 21., 28., 35. ja 45. laagerduspäe-
val  pärast tapmist.

Tehnoloogilistest näitajatest uuriti laboris liha pH-väärtust, elektrijuh-
tivust, veesiduvust, värvust, laagerdus- ja keedukadu, keemilisest koostisest 
uuriti liha veesisaldust, rasva-, tuha- ja valgusisaldust. Veiseliha keemiline 
koostis, samuti laagerdus- ja keedukadu määrati üldkasutatavate meetodite 
järgi, veesiduvuse määramiseks kasutati Grau ja Hammi pressmeetodit (Volo-

vinskaja ja Kjelman modifikatsioon). Liha pH 
määrati seadmega pH Star CPU, värvus sead-
mega Opto Star CPU ning elektrijuhtivus sead-
mega LF Star CPU. Veiseliha tekstuuri meh-
haaniliste parameetrite määramiseks kasutati 
tekstuurianalüsaatorit TMS Pro koos 1000 N 
jõuseadme ja Warner -Bratzleri lõikeplaadiga 
(Foto 1).

Järgnevalt on esitatud analüsaatori TMS 
Pro mõned tehnilised andmed. Kasutatav lõike-
tera on 1,016 mm paksune V kujuline 60 kraa-
dise nurgaga. Tera liikumise kiirus jääb vahe-
mikku 0–500 mm/min ja proovile rakendatav 
maksimaalne jõud ulatub 1000 N-ni.

Proovide ettevalmistamine ja lõiketu-
gevuse määramine toimus  Warner-Bratzleri 
metoodika alusel. Proovide võtmiseks kasutati 
puurmasinat, millele oli kinnitatud proovivõtu 
toru diameetriga 1,1 cm (Foto 2).

Foto 1. Tekstuurianalüsaator  
TMS Pro
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Foto 2. Proovitükkide ettevalmistamine        Foto 3. Puurmasinaga ettevalmistatud   
           proovitükid

Igast lihaproovist lõigati piki lihaskiudu proovivõtu toru abil välja 6 
proovitükki (Foto 3). 

Järgnevalt viidi proovitüki temperatuur 20°C-ni ning alustati tekstuu-
rianalüsaatoriga testimist, mis toimus risti lihaskiudu. Liha lõiketugevuse 
määramise põhimõtteline skeem on toodud joonisel 1.

Katse eesmärgiks oli võrrelda kuue erineva lihaveise termiliselt töö-
deldud (keedetud lihasesisese temperatuurini 72–76°C) suure  ümarlihase lõi-
ketugevust ja selle muutust laagerdamise 7., 14., 21., 28., 35. ja 45. päeval. 
Uuringu käigus määrati järgmised parameetrid (Joonis 1):

• Energiakulu lõikepunktini (mJ), so energia mis kulub proovitüki 
deformeerimiseks (enne purunemist)

• Lõikepunkt (N), so jõud mille juures algab proovitüki purunemine
• Energiakulu murdepunktini (mJ), so energia mis kulub proovitüki 

läbilõikamiseks
• Energiakulu kokku (mJ) so summaarne energiakulu, mis on vajalik 

proovitüki deformeerimiseks ja läbilõikamiseks.
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Joonis 1. Warner - Bratzleri testi väljundgraafiku alusel teostatud mõõtmised

Andmete analüüsimiseks kasutati MS Excel 2010 tabelarvutusprog-
rammi ja variatsioonanalüüs viidi läbi Statistical Analysis System (SAS, 
1999) abil. Vähimruutude keskmised laagerdumisaja siseselt lihaste ja laa-
gerdusaja lõikes mõõdetud tunnustele hinnati üldise lineaarse mudeli abil. 
Lihastevahelise erinevuse hindamisel oli mudelis fikseeritud efektiks lihas, 
see tähendab laagerduse mõju lihasele oli elimineeritud. Analüüs teostati 
kahefaktorilise dispersioonanalüüsiga, mis lisaks aja ja lihase mõjule võttis 
arvesse ka nende koosmõju. Uuritavateks faktoriteks oli aeg (n = 7, 14, 21, 
28, 35, 45 päeva) ja lihas (n = 216: lihas nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Laagerdusaja mõju 
registreeritud näitajatele leiti järgnevalt toodud mudeliga, üldine lineaarne 
mudel vähimruut keskmiste leidmiseks: Yijkn = μ + Laagerdumisaegi + Lihasj 
+ Laagerdumiseg * Lihask + eijkn. Erinevate tähtedega vähimruudu keskmised 
erinevad oluliselt (p < 0,05).

Uurimistulemused ja arutelu

Katseveised tapeti vanuses 16–28 kuud, mistõttu olid väga erinevad 
ka veiste rümbamassid. Tapasooja rümba massid varieerusid 199,5-st kg-st 
299,8 kg-ni, jahutatud rümba massid vastavalt 194,8–292,8 kg-ni. Jahutus-
kadu külmhoones moodustas 2,3–2,4%.

Energiakulu lõikepunktini,m J

Kalle enne lõikepunkti, N/mm

Kaugus lõikepunktini, mm

Energiakulu  
murdepunktini, mJ

Murdepunkt, N

Kalle murdepunktini, N/mm

Kaugus murdepunktini, mm

Lõikepunkt, N
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Lihaproovide keemiline koostis valgu-, niiskuse- ja tuhasisalduse osas 
oluliselt ei erinenud (Tabel 1). Lihaskoe rasvasisaldus kõikus 2,07%–3,28% 
vahemikus. Mida rohkem on lihaskoes lihasesisest (intramuskulaarset) rasva, 
seda marmorjam (õrnem) on liha. Kui piimaveised salvestavad rasva põhili-
selt kõhuõõnde ja naha alla, siis lihaveiste lihas (eriti aberdeen anguse tõug) 
koguneb rasvkude lihaste ja lihaskiudude vahele ja ümber, mis annab nende 
lihale erilise mahlakuse ja õrnuse.

Tabel 1.  Lihaskoe (suur ümarlihas) keemiline koostis, % (7 päeva pärast tapmist)
Veise number Niiskusesisaldus Tuhasisaldus Valgusisaldus Rasvasisaldus
1 77,0 1,04 18,68 3,28
2 77,6 1,05 19,28 2,07
3 77,2 1,08 19,27 2,45
4 77,6 1,03 18,83 2,54
5 77,9 1,05 18,98 2,07
6 78,2 1,03 18,57 2,2
Keskmine 77,6 1,05 18,94 2,44

Seitsmendaks päevaks pärast tapmist on pH-väärtus liha autolüüsi 
järgselt juba stabiliseerunud, jäädes edasisel laagerdamisel kuni 35 päevani 
tasemele 5,40–5,60 (Joonis 2). 45. laagerduspäeval toimus lihaproovides pH-
väärtuse järsk tõus 6,38-ni, mis oli ilmselt tingitud lihaproovide mikrobioloo-
gilisest saastumisest. 

Joonis 2. pH - väärtuse dünaamika (kuue proovi keskmine) 
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Liha elektrijuhtivus (Joonis 3) näitab liha rakustruktuuride kahjustuse 
astet. Katseandmetel veiseliha elektrijuhtivus suureneb laagerdumisaja pike-
nemisel 28. päevani, millal lihaproovide keskmine elektrijuhtivus on 10,9 
mS. Liha edasisel laagerdamisel toimub elektrijuhtivuse mõningane langus 
10,0 mS-ni, millele järgneb jälle elektrijuhtivuse tõus (12,5 mS- ni).  Eeltoo-
dust selgub, et laagerdusaja pikenemine kahjustab liha struktuuri.

Joonis 3. Elektrijuhtivuse dünaamika (kuue proovi keskmine) 

Liha veesiduvusele laagerdusaeg olulist mõju ei avaldanud (veesidu-
vus kõikus 65,5–67,9%). Liha sidus paremini vett 7., 28. ja 35. laagerduspäe-
val (veesiduvused vastavalt 67,9, 67,6 ja 67,4%).

Liha laagerduskadu suureneb laagerdamisaja pikenedes, välja arvatud 
28 laagerduspäev (Joonis 4). 

Joonis 4. Veiseliha laagerduskao dünaamika (kuue proovi keskmine) 
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Liha keedukaole laagerdusaeg ühesuunalist mõju ei avaldanud (32,2–
37,6%). Samuti ei mõjuta laagerdusaeg oluliselt liha värvust (85,8–89,5 ühi-
kut). 

Laagerdusaja pikkus avaldab statistiliselt usutavat mõju liha lõike-
tugevuse näitajatele (Tabel 2). Katseandmetel vähenesid enamuse keedetud 
suure ümarlihase proovide lõikejõu näitajatest kuni 35. laagerduspäevani, 45. 
laagerduspäeval toimus nimetatud näitajate mõningane tõus.

Tabel 2. Laagerdumise aja mõju lihase lõikejõu näitajatele

Näitajad
Laagerdumise aeg
7 14 21 28 35 45

Energiakulu lõikepunktini, mJ 249,20a 241,59ab 226,59bc 217,37 194,13c 234,87ab

s 83,37 85,64 68,16 83,86 94,63 140,46
Lõikepunkt, N 44,78a 43,67a 40,39b 35,39c 30,84d 36,42c

s 11,18 9,29 8,09 6,81 8,09 14,85
Kaugus lõikepunktini, mm 12,10abc 11,40a 11,52ac 13,00b 11,63ac 12,44bc

s 2,40 1,90 2,34 2,26 2,93 3,17
Energiakulu lõikepunktist
murdepunktini, mJ 235,92ac 243,23a 206,86c 151,27b 132,56b 137,64b

s 102,11 70,42 72,07 70,62 75,75 84,01
Murdepunkt, N 18,98a 17,05a 18,54a 12,98b 9,40c 12,42b

s 9,47 7,64 6,74 3,07 4,51 5,17
Kaugus murdepunktini, mm 19,13a 18,87a 18,12bc 18,72ab 17,59c 17,82c

s 1,76 1,65 1,34 1,33 1,59 1,47
Kaugus lõikepunktist
murdepunktini, mm 7,03a 7,47a 6,60ab 5,72bc 5,97bc 5,38c

s 2,40 1,95 1,93 2,42 3,28 2,88
Energiakulu kokku, mJ 485,12a 484,82a 433,45b 368,64c 326,69d 372,51c

s 118,65 110,11 90,15 77,57 98,40 144,37

Liha lõikamiseks lõikepunktini vajalik energiakulu (see on energia, 
mis kulub proovitüki deformeerimiseks enne purunemist) vähenes 7. laager-
duspäevast 35. päevani (vastavalt 249,2mJ-st kuni 194,13 mJ-ni) (Joonis 5). 
45 päeva laagerdunud liha puhul kulus lihaproovi deformeeerimiseks lõike-
punktini mõningal määral enam energiat.
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Joonis 5. Keskmine energiakulu ja standardhälve lõikepunktini olenevalt laagerdumise 
ajast

Lihaproovide lõikamiseks lõikamispunktini vajalik energia variee-
rus suurtes piirides (68,16 mJ-st 21. laagerduspäeval kuni 140,46 mJ-ni 
45. laagerduspäeval). Ühtlikumad olid 7., 14., 28. ja 35. päeval analüüsitud 
lihaproovid. Proovitükkidele, mis võeti suur ümarlihase keskosast, kulutati 
lõikamiseks lõikepunktini vähem energiat ja nad paistsid silma suurema üht-
likkusega. Proovitüki lõikepunkt (see on jõud mille, juures algab proovitüki 
purunemine) vähenes laagerdusaja pikkuse kasvuga 44,78N-lt (7 päevane 
laagerdus) 30,84 N-ni (vastavalt 7 ja 35 laagerduspäev), edasisel laagerdusaja 
pikenemisega toimus mõningane tõus (Joonis 6). 

Joonis 6. Keskmine lõikepunkt ja standardhälve olenevalt laagerdumise ajast
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Lõikejõud varieerus olenevalt laagerduse ajast 6,81–14,85 N, kusjuu-
res ühtlikumad olid 28, 21 ja 35 päeva laagerdunud lihaproovid. 

Pärast maksimaalse jõu (deformatsiooni) rakendamist ja lihaskiudude 
vastupanu murdumist lõikab lõiketera lihaskiud läbi. Energiakulu murde-
punktini on energia, mis kulub proovitüki läbilõikamiseks. Lõikamisprotses-
sis väheneb lihaskiudude läbilõikamisel energiakulu lõikepunktist edasi mur-
depunktini liikudes laagerdusaja suurenemisel analoogselt eeltoodud lihase 
lõikejõu näitajatele. Nii vähenes kulutatud energia 235,92 mJ-st 7. laager-
duspäeval 132,56 mJ-ni 35. laagerduspäeval, 45. laagerduspäeval analüüsitud 
lihaproovide puhul kulutatud energia vajadus mõningal määral tõusis.

Energiakulu kokku (mJ) on summaarne energiakulu, mis on vajalik 
proovitüki deformeerimi-seks ja läbilõikamiseks. Katseandmetel mõjutab 
liha laagerdumisaja suurenemine statistiliselt usutavalt lihaproovide lõikami-
seks kulunud summaarset energiakulu, kusjuures energiakulu vähenes laager-
dusaja suurenemisega (Joonis 7). 

Joonis 7. Keskmine energiakulu kokku  ja standardhälve olenevalt laagerdumise ajast

Kui 7 päeva laagerdunud liha läbilõikamiseks oli vaja kulutada 485,12 
mJ energiat, siis 35 päeva laagerdatud liha puhul ca 25% vähem (326,69 mJ). 
45 päeva laagerdunud liha korral toimus mõningane vajaliku energia tõus 
(372,51 mJ).

Keskmine proovide varieeruvus oli summaarse energiakulu osas suur, 
kõikudes 77,57–144,37 mJ. Kõige väiksem oli kulutatud koguenergia variee-
ruvus 28 päeva laagerdunud liha puhul (77,57 mJ), mis viitab proovide üht-
lasemale kvaliteedile. 
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Ülejäänud tabelis 2 esitatud lihase lõikejõu näitajatele laagerdamise 
pikkus ühesuunalist mõju ei avaldanud.

Katseandmete analüüsil saadud liha lõikejõu näitajate vahelised seo-
sed on enamus keskmised või tugevad olenemata liha laagerdumisajas. Teiste 
parameetritega on tugevamalt seotud liha lõikamiseks vajalik koguenergia (r 
= 0,536–0,946). Tugevad on samuti seosed lõikepunktis kasutatud vajaliku 
jõu ja lõikepunktini kulutatud energia vahel (r = 0,503–0,895).

Kokkuvõte

Lähtudes uuringu andmetest on sobivaks veiseliha märglaagerdus-
ajaks 21 päeva pärast tapmist. Laagerdamistemperatuuriks on +1°C.

Katsetulemused näitasid, et liha laagerdumisaja pikenemine muudab 
märgatavalt liha õrnust, mille tulemusena väheneb liha lõikamiseks vajalik 
lõikejõud ja selleks kulutatud energia. 

Veiseliha proovid, mis sisaldasid rohkem lihasesisest rasva, olid struk-
tuurilt õrnemad.

Happesus (pH-väärtus) on veiseliha laagerdamisel kvaliteedi seisu-
kohalt oluline. Katseandmetel oli laagerdamise seitsmendaks päevaks pärast 
tapmist liha autolüüsi järgselt stabiliseerunud, jäädes tasemele 5,40–5,60. 

Elektrijuhtivus näitab liha rakustruktuuride kahjustuse astet. Katse-
andmetel veiseliha elektrijuhtivus suureneb laagerdumisaja pikenemisel 8,8 
mS-lt 12,5 mS-ni (vastavalt 7 ja 45 päevane laagerdus). Järelikult kahjustab 
laagerdusaja pikenemine  liha struktuuri.

Liha veesiduvusele, keedu- ja laagerdukaole laagerduse aeg ühesuu-
nalist mõju ei avaldanud.

Uuringud veiseliha laagerdustehnoloogiate osas jätkuvad.

Kasutatud kirjandus

Suurmaa, A. 2001. Lihaveisekasvatuse käsiraamat.

Tobreluts, E. 2011. Lihaveis, Tartu.
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tErnEspiiMa vadaku osakEstE
suurusjaotusE uuriMinE
dls-MEEtodil

Andres Sats, Hannes Mootse, Väino Poikalainen
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete 
tehnoloogia osakond

Sissejuhatus

Tänu piimatootmise koondumisele üle 300 lehmaga karjadesse, on 
Eestis tekkinud soodsad tingimused piima töötlemiseks, et saada piisavas 
koguses ternespiima. Arvestades asjaoluga, et ca 50% ternespiimast sööde-
takse vasikatele, jääb suurlautades edasiseks väärindamiseks ca 700 tonni 
ternespiima aastas. Ternespiima toodete kasumimarginaal on maailmaturul 
oluliselt kõrgem tavapiimatoodetest. 

Ternespiima vadak sisaldab suurel hulgal bioaktiivseid valguühendeid 
(Tabel 1; Kehoe jt., 2007; Marnila, Korhonen, 2002; Pakkanen, Aalto, 1997), 
mida kasutatakse nii erinevate imetajate raviskeemides kui ka inimestele 
mõeldud toidulisandites ja ravimites. Osakeste suurusjaotusele tuginedes on 
võimalik valida optimaalset filtreerimistehnoloogiat ja hinnata vadaku valgu-
list koostist. 

Tabel 1. Tähtsamate bioaktiivsete valkude sisaldus veise ternespiimas (Kehoe jt., 2007)
Valk Sisaldus
IgG1 35,0 g/l
IgG2 6,0 g/l
IgA 1,7 g/l
IgM 4,3 g/l
Laktoferriin 0,8 g/l

Eesti Maaülikoolis on piima mikrostruktuuri suurusjaotuse 
uurimisega tegeletud juba mõnda aega. 2009. aastal alustati uurimistööga, 
mis käsitleb laktoosikristallide mikrostruktuuri ja selle dünaamikat erinevat 
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tüüpi kristalliseerimisprotsesside käigus ning 2011. aastal käivitati piima 
mikrostruktuuri uurimine seoses sesoonsuse ja laktatsiooniga piima tootmisel. 

Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotus 

Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotust DLS (dynamic light scat-
tering, dünaamiline valguse hajutamine) meetodil uuritud ei ole. Vähesel 
määral on uuritud piima vadaku ja kaseiinimitsellide suurusjaotust Le jt. 
poolt (2008). Nad vaatlesid kuumutamise mõju kaseiinimitsellide suurusjao-
tusele DLS ja NTA (nanoparticle tracking analysis, nanoosakeste jälitamise 
analüüs) meetodil ning said mõlema meetodiga sarnased tulemused. 

Metoodika

Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse analüüsiks kasutatud 
ternespiim koguti Märja katselaudas ja külmutati. Analüüside sooritamise 
eel külmutatud ternespiim sulatati üles temperatuuril 20-23°C ning soojen-
dati siis separeerimise temperatuurini 55°C, et tagada võimalikult efektiivset 
koore eraldamist. Koore eraldamine viidi läbi separaatoriga Armfield FT15 
(seadme tööparameetrid 10 000 p/m). Edasi sadestati laabi abil lõssist välja 
kaseiin temperatuuril 30°C. Ternespiimavadaku osakeste suurusjaotuse 
analüüsimiseks kasutati analüsaatorit (Malvern Zetasizer Nano ZS), mis 
töötab valguse dünaamilise peegeldumise (DLS-analüüsi) põhimõttel. 
Analüsaatori sensorid registreerivad osakestelt peegelduva laserkiire valguse 
intensiivsuse muutusi ajas ehk ajalist dünaamikat ja vastava tarkvara abil 
tuletatakse Browni liikumise teooriale tuginedes osakeste suurusjaotus. 

Suurusjaotuse määramiseks võeti automaatpipetiga 50 µl ternespiima 
vadakut, millest tehti lahjendus 10 ml destilleeritud vees (1:200). Lahjendus 
on vajalik piima heterogeense keskkonna stabiliseerimiseks. Seadmesse ase-
tati küvett 2 ml ettevalmistatud lahusega. Igast küvetist tegi seade kolm osa-
keste suurusjaotuse analüüsi, milledest andmetöötluse käigus arvutati kesk-
mine tulemus. 

Tulemused
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Katsetest selgus, et ternespiima ja lõssi puhul on vadakust määratud 
suurusjaotuse andmed raskesti analüüsitavad, sest vadak sisaldab kaseiini-
tolmu ja rasvakuulikesi, mis varjavad väiksemaid osakesi. Illustreerimaks 
eelpool toodut on joonisel 1 kuvatud teise lüpsi ternespiima vadakute suurus-
jaotuste keskmiste võrdlus. 

Joonis 1. Teise lüpsi ternespiima vadakute osakeste suurusjaotuste võrdlus (värv tähistab 
erineva lehma ternespiima vadakuid)

Eelpooltoodust järeldati, et suurusjaotuse uurimiseks tuleb DLS-ana-
lüüsil  kasutada filtreeritud vadakut, kus osakeste suurusjaotuse varieeruvus 
on väiksem ja keskkond stabiilsem.

0,45 μm äralõikega filtreeritud ternespiima vadaku osakeste suurus-
jaotus

Metoodika

Osakeste suurusjaotuse määramine viidi läbi eelnevalt destilleeritud 
veega 1:200 lahjendatud ja seejärel läbi 0,45 μm äralõikega (cutoff) ja13 mm 
läbimõõduga süstalfiltri abil filtreeritud vadakust. Vadaku eelnev lahjenda-
mine on oluline filtri ummistumise vältimiseks. 0,45 μm äralõige tagas rasva 

Teise lüpsi vadaku osakeste suurusjaotuste võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide osakaalude võrdlus



84

ja kaseiinitolmu vaba vadaku. Kuna vadak oli enne filtreerimist  lahjendatud, 
siis suurusjaotuse analüsaatorisse sisestamiseks (heterogeense keskkonna sta-
biliseerimiseks) täiendavat lahjendust ei tehtud. Analüsaatoriga teostati igast 
küvetist (2 ml analüüsitavat filtreeritud vadakulahust) kolm osakeste suurus-
jaotuse määramist. Saadud andmetest leiti Microsoft Excelis keskmised osa-
keste suurusjaotused (sarnaste mõõtmetega osakeste grupid ehk piigid), suu-
rusjaotuste osakaalud ja erinevate vadakute suurusjaotuste ning osakaalude 
standardhälbed. 

Tulemused

Joonisel 2 on toodud esimese lüpsi filtreeritud (äralõige 0,45 µm) ter-
nespiima vadakute kolme osakeste suurusjaotuse analüüsi  keskmised suurus-
jaotused ja suuruste osakaalud.

Joonis 2. Esimese lüpsi filtreeritud (0,45 μm) vadakute osakeste suurusjaotuste võrdlus ja 
osakeste suuruste osakaalud

Joonisel 3 on toodud teise lüpsi filtreeritud (äralõige 0,45 µm) ternes-
piima vadakute osakeste suurusjaotused ja suuruste osakaalud.

Teise lüpsi vadaku osakeste suurusjaotuste võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide osakaalude võrdlus
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Joonis 3. Teise lüpsi filtreeritud (0,45 μm) vadakute osakeste suurusjaotuste võrdlus ja 
osakeste suuruste osakaalud 

Tabelis 2 on toodud esimese ja teise lüpsi mikrofiltreeritud vadaku 
(0,45 μm) suurusjaotuste kõverate (nn piikide) moodide ja nende osakaalude 
keskmised. Lisaks on esitatud esimese ja teise lüpsi keskmiste suurusjaotuste 
kõverate moodide ja nende osakaalude korrelatsiooni koefitsendid.

Tabel 2. Esimese ja teise lüpsi suurusjaotuste moodide, nende osakaalude keskmised ja 
korrelatsiooni koefitsiendid
0,45 µm äralõikega filtreeritud vadak     Korrelatsioon
I lüpsi moodide osakaalud, % 0,7 0,6 0,7 4,3
II lüpsi moodide osakaalud, % 0,8 0,7 5,1 0,99949
I lüpsi suurusjaotuste moodid, nm 14,1 24,6 47,7 173,1
II lüpsi suurusjaotuste moodid, nm 12,9 50,6 174,9 0,99975

Tabelist 2 nähtub, et esimese lüpsi vadaku puhul on tegemist nelja- 
ja teise lüpsi puhul kolmeosalise suurusjaotuse kõveraga. Tegelikult, nagu 
ka joonistelt 2 ja 3 näha, on esimese lüpsi vadakutest vaid üks suurusjaotus 
jagatav neljaks osaks. See, et ühe vadaku suurusjaotus moodustub  neljast 
kõverast, ei mõjuta üldiselt esimese ja teise lüpsi vadakute suurusjaotuste 
ega nende osakaalude korrelatsioone  (vt ka jooniseid 4 ja 5). Esimese ja 

Teise lüpsi vadaku osakeste suurusjaotuste võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide osakaalude võrdlus
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teise lüpsi suurusjaotuste kõverate moodide keskmised ja nende osakaalud on 
korrelatsioonis (vastavalt 0,99975 ja 0,99949).

Joonisel 4 on toodud esimese ja teise lüpsi mikrofiltreeritud ternes-
piimavadaku suurusjaotuste kõverate moodide keskmiste ehk suurusjaotuses 
enam esinenud mõõtmetega (suurustega) osakeste keskmiste võrdlus.

Joonis 4. Esimese ja teise lüpsi mikrofiltreeritud (0,45 μm) ternespiima vadaku suurusjao-
tuste kõverate moodide keskmiste võrdlus. Tulbad 1 kuni 4 tähistavad suurusjaotuste kõve-
rate moode (nn piikide tippe)

Joonisel 5 on esitatud esimese ja teise lüpsi mikrofiltreeritud ternes-
piima vadakus esinenud suurusjaotuste moodide keskmiste  võrdlus. 

Joonis 5. Esimese ja teise lüpsi mikrofiltreeritud ternespiima vadaku suurusjaotuste moo-
dide keskmiste osakaalude võrdlus. Tulbad 1 kuni 4 tähistavad suurusjaotuste kõveraid (nn 
piike). Vastavalt „1“ kõige väiksemate osakeste osakaalu ja „4“ kõige suuremate osakeste 
osakaalu.

Teise lüpsi vadaku osakeste suurusjaotuste võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide osakaalude võrdlus

Teise lüpsi vadaku osakeste suurusjaotuste võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide võrdlus

Esimese ja teise lüpsi osakeste suurusjaotuste kõverate keskmiste
moodide osakaalude võrdlus
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Kirjandusest teada olevatele molekulaarmassidele  (Farrell jt., 2004; 
Pouliot, Gauthier, 2006) ja sisaldustele (Kehoe jt., 2007) tuginedes (Tabel 1, 
Joonis 5) võib arvata, et suurima keskmise osakaaluga ja suurima keskmise 
läbimõõduga osakesed  (Joonised 4 ja 5, suurusjaotus  4) on IgG1 ja IgG2 
(ternespiimas enamleiduvad bioaktiivsed valguühendid). 

Lisaks nähtub määratud suurusjaotustest ja kirjanduse andmetest, et 
IgG1 ja IgG2 molekulaarmassid kilodaltonites (vastavalt 140-160 ja 160-
180 kDa) on ligilähedaselt ülekantavad osakeste läbimõõduks nanomeetrites 
(nm).

Joonistelt 4 ja 5 nähtub, et suurusjaotuste väärtused ja osakaalud on 
esimese ja teise lüpsi filtreeritud vadakute puhul sarnased. Eelpooltoodust 
võib järeldada, et sarnased on ka vadakute kuivainelised koostised.

Kokkuvõte

Ternespiima filtreeritud (0,45 μm) vadakus leiduvate lahustunud ja 
kolloidosakeste suurus jääb vahemikku 1-700 nm. Osakeste suurusjaotuse 
graafik on enamasti 3-4 tipuga (vastavalt: 12,9-17,0; 24,6; 39,1-62,0; 142,5-
196,9 nm). Kõige enam esineb osakesi suuruste vahemikus 142,5-196,9 nm 
, mis eeldatavasti kujutavad endast ternespiimas enamleiduvad bioaktiivsed 
valguühendid IgG1 ja IgG2. Teave osakeste suurusjaotuse kohta võimaldab  
valida optimaalset filtreerimistehnoloogiat. Põhimõtteliselt on DSL-analüüsi 
kaudu vastavate koefitsientide väljatöötamisel võimalik hinnata konkreetsete 
valkude sisaldusi vadakus ning sellest lähtuvalt anda hinnang ternespiima 
kvaliteedile ja optimeerida selle väärindamist.

Kindlasti vajab antud temaatika põhjalikumat, oluliselt suurema vali-
miga uurimist. Kuna ternespiima koostis on sõltuv söötmis- ja pidamistingi-
mustest, regioonist, tõust jne, siis tuleks välja töötada osakeste suurusjaotuse 
mudel, mis võimaldab hinnata konkreetsete tingimuste mõju ja rakendada 
saadud informatsiooni tehnoloogiliste parameetrite kohandamisel. 
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Keefir, Kefīrs, Kefyras, кефир ehK 
Keefirist Balti riiKide turul
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Katrin Laikoja1,2, Priit Elias2,4, Tõnu Püssa1,4

1EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
2EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete 
tehnoloogia osakond
3EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond
4 OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Sissejuhatus 

Keefir on fermenteeritud, värskendav, kergelt karboniseeritud piima-
toode oma unikaalse piimhappest, süsihappegaasist, atseetaldehüüdist, vähe-
sest etanoolist ja teistest fermenteerimisel tekkinud ainetest tingitud maitse 
ning lõhnaga. Keefir, nagu teised hapupiimatooted, omab probiootilist toimet, 
mõjub hästi soolestiku mikrofloorale, üldisele ainevahetusele ning sobib ka 
laktoosi mittetaluvatele inimestele (Farnworth, 2005). Tänu keerukale koos-
tisele (keefiriseened sisaldavad oma poolpehmete graanulite polüsahhariidses 
maatriksis loomupäraselt erinevaid piimhappebaktereid, pärmseeni ja vähe-
mal määral äädikhappebaktereid) aitab keefir vältida soolestikus patogeense 
mikrofloora arengut. Eesti Toiduliidu tellimusel 2012. a. läbiviidud uurin-
gus leidis 86% küsitletud tarbijatest (n=1000), et keefir on kõige tervislikum 
toode/toiduaine. Põllumajandusministeeriumi andmetel on koolipiimatoetuse 
skeemis enimtarbitavad tooted jätkuvalt 2,5%-line piim ning keefir.

1990-ndate aastate alguses, kui endised Nõukogude Liidu liikmesrii-
gid said iseseisvateks ning turud avanesid, panustasid paljud välisinvestorid 
Baltimaade, Ukraina ja Venemaa piimatööstuste moderniseerimisse ning sor-
timendi täiendamisse. Hapupiimatoodetest said väga populaarseks erinevate 
maitsetega jogurtid. Lisaks jogurtitele tegeleti ka keefiri tootearendusega: 
1996. aastal oli Eesti turul võimalik osta probiootiliste piimhappebakteritega 
Lactobacillus fermentum ME3 ja 1999. a. Lactobacillus rhamnosus GG -ga 
rikastatud keefiri. Kvaliteetse ja püsivate omadustega keefiri saamiseks on 
Balti riikide piimatööstustes kasutusele võetud erinevate firmade poolt keefi-
riseente baasil valmistatud juuretisi, samas on järkjärgult loobutud ettevõttes 
kohapeal keefiriseente kasvatamisest. 
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Keefirite rasvhappeline koostis mängib olulist rolli inimese tervise 
seisukohalt. Keefirites leidub nii küllastatud (SFA), monoküllastumata 
(MUFA) kui polüküllastumata (PUFA) rasvhappeid. Neist olulisemad on 
oomega-3 rasvhapped ja konjugeeritud linoolhapped (CLA), mis avaldavad 
positiivset mõju inimese tervisele. Samas soodustab küllastatud rasvhapete 
rohkus südame- ja veresoonkonnahaiguste teket. Siiski on teada, et inimese 
organismi normaalseks funktsioneerimiseks vajatakse nii küllastatud, 
monoküllastamata, kui ka polüküllastamata rasvhappeid. Nimetatud 
rasvhapete sisaldused keefirites sõltuvad kasutatavast toorpiimast, mille 
rasvhappeline koostis on aga omakorda tugevasti mõjutatud lüpsilehmade 
sööda koostisest.

Euroopa Liidus ei ole käesoleval ajal kehtestatud konkreetseid 
nõudeid, millele keefiri nimetuse all realiseeritav fermenteeritud piimatoode 
peaks vastama. Mõned tootjad lähtuvad Codex Alimentarius’ e standardis 243-
2003 toodud nõuetest mikroorganismide üldarvule (107pmü/g) ja pärmseente 
arvule (104 pmü/g). 

Vene Föderatsiooni eksporditav keefir peab vastama GOST 52093-
2003 organoleptilistele, füüsikalis-keemilistele ning mikrobioloogilistele 
nõuetele. Toote värvus peab olema piimvalge, ühtlane kogu massis, keefir peab 
olema ilma kõrvalmaitsete ja lõhnadeta. Keefiri konsistents ja välimus peavad 
olema ühtlased, lubatud on gaasi moodustumine juuretise mikroorganismide 
toimel. Sajas grammis keefiris peab olema vähemalt 2,6-2,8 g valku, tiitritav 
happesus vahemikus 85–130 ˚Th. Toote rasvasus (massiprotsentides) peab 
olema rasvavabades toodetes 0,1%, mitterasvastes 0,3-1%, väherasvastes 
1,2-2,5%, klassikalistes 2,7-4,5%, rasvastes 4,7-7,0% ning rasvarikastes 
toodetes 7,2-9,5%. Keefiri GOSTi kohaselt peab kogu säilivusaja jooksul 
elusate mikroorganismide arvukus 1 grammis tootes olema vähemalt 107 

pmü ja pärmseente arvukus vähemalt 104 pmü. Erinevalt Euroopa Liidu 
märgistusnõuetest peab vastav info olema kantud ka pakendi märgistusele. 
Keefiri pakenditele peab olema märgitud valmistamise ja viimase müügipäeva 
kuupäev või valmistamise kuupäev ja säilivusaeg sõnadega. Keefiri säilivusaeg 
(temperatuuril 2 – 4°C) võib olenevalt tootjast olla 7 – 10 päeva. 
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Käesoleva uuringu eesmärgiks oli tutvuda keefiri tootevalikuga Bal-
timaade jaekaubanduses ning võrrelda ostetud toodete sensoorseid, keemilisi 
ja mikrobioloogilisi näitajaid. 

Materjal ja meetodid

Analüüsitavad keefirid (kokku 24 tk, 12-lt erinevalt tootjalt) osteti 
Eesti, Läti ja Leedu kauplustest. Kõikide toodete pakendid avati viimasel 
müügikuupäeval ning teostati mikrobioloogilised, sensoorsed ja keemilised 
analüüsid. 

Keefirite mikrobioloogilist kvaliteeti hinnati mikroobide ja pärm-
seente üldarvu analüüside tulemuste alusel ning võrreldi vastavust Codex 
Alimentarius’e standardi soovituste ja GOST 52093-2003 nõuetega. Küm-
nendlahjendused valmistati lisades 1 ml eelnevat lahjendust 9 ml 0,1% puh-
verdatud peptoonvette (Oxoid) ning lahjenduste tegemisel lähtuti EVS-EN 
ISO 6887-1:2001 standardis kirjeldatud reeglitest. Mikroobide üldarvukuse 
määramiseks kasutati Milk Plate Count agarit (LAB MTM, Lancashire, UK). 
Valmistati uuritava keefiri kümnendlahjenduste seeria ning 1 ml uuritavat 
lahjendust kanti steriilse Petri tassi põhjale, millele järgnevalt valati tempe-
ratuurini 45°C jahutatud agarsöödet. Lahjendus segati söötmesse, segu jäeti 
tarduma ning tardunud söötmega plaadid inkubeeriti aeroobsetes tingimustes 
temperatuuril 30°C 72 tundi. Analüüsid teostati vastavalt aeroobsete mikroor-
ganismide arvukuse määramise standardile EVS-EN ISO 4833:2006, kuid 
Plate Count agari asemel kasutati Milk Plate Count agarit. Mikroorganismide 
arv arvutati kahe järjestikuse lahjenduse plaatidelt, kus pesade üldarv oli loe-
tav arvestades rahvusvahelise standardi ISO 7218:2007(E) nõudeid.

Pärmseente arvu määramiseks kasutati spetsiaalset Rose Bengal 
agarsöödet (HIMEDIA®, India). Valmistati uuritava keefiri kümnendlahjen-
duste seeria ning steriilsetesse Petri tassidesse kanti 1 ml uuritavat lahjendust. 
Plaate inkubeeriti aeroobsetes tingimustes 25°C juures 5 ööpäeva.

Analüüsid teostati vastavalt pärmseente arvu määramise standardile 
ISO 21527-1:2009, kuid pinnakülvi asemel kasutati pour-plate tehnikat, kus 
1 ml materjali kanti Petri tassi põhja ning peale valati temperatuurini 45°C 
jahutatud agarsööde. Tulemused väljendati rahvusvahelise standardi ISO 
7218:2007(E) juhistele vastavalt.
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Kõik loendamise analüüsid teostati kahekordsete analüüside seeriat-
ena ning tulemused väljendati kahe analüüsiseeria keskmistena.

Sensoorseks hindamiseks moodustati 9 liikmeline paneel (5 naissoost 
ja 4 meessoost liiget vanuses 25-70 a.), kes hindasid keefirite sensoorseid 
omadusi tavatarbija seisukohalt. Paneel hindas nelja tunnust, mis iseloomus-
tasid keefirite maitset (hapusus, pärmide maitse, kibedus, ebapuhas maitse); 
kolme tunnust, mis iseloomustasid lõhna (hapusus, pärmide lõhn, ebapuhas 
lõhn) ja kolme tunnust, mis iseloomustasid konsistentsi (helbed ja tükid, vis-
koossus, venivus) Tunnuste esinemist hinnati 7 pallises skaalas, kus 1 tähis-
tas tunnuse puudumist ja 7 tunnuse väga tugevat intensiivsust. Igal paneeli 
liikmel oli võimalus hinnata ka tooteid üldise meeldivuse alusel, tuua välja 
lemmikuid ja kirjutada kommentaare. 

Toodete kuivaine määrati Metler Toledo niiskuseanalüsaatoril Excel-
lence Moisture Analyzer, pH mõõdeti digitaalse pH-meetriga HI 9321 
Hanna Instruments, tiitritav happesus määrati tiitrimismeetodil 0,1 N naat-
riumhüdroksiidiga. Rasvhapete määramiseks ekstraheeriti lipiidid keefirist 
diklorometaaan:metanooli (2:1,v/v) seguga Folchi meetodil, esterdati ümber 
1M naatriummetoksiidiga ning analüüsid teostati gaaskromatograafil Agilent 
6890, mis oli varustatud split/spitless sisesti, leekionisatsooni detektori ning 
CP7420 (100m×0,25mm) kolonniga. Tulemused esitati individuaalsete rasv-
hapete sisaldusena g/100g kogu rasvhapete kohta. 

Tulemused ja arutelu

Keefirite tootmine ning tootevalikud jaekaubanduses
Eesti Veterinaar- ja Toiduameti andmetel (20.12.2012) on Eestis 40 

tunnustatud piimakäitlemisettevõtet, millest 20-s on käideldava toidugru-
pina ka hapendatud piimatoodete tootmine. Eestis toodavad keefirit peami-
selt suurettevõtted, väikeettevõtetes toodetakse hapupiimatoodetest pigem 
jogurtit kui keefirit. Jaekaubandusest võib leida 1%, 2% (Läti päritolu) ja 
2,5% rasvasisaldusega keefirit, mis on pakendatud plastpudelisse, kilekotti 
või tetrapakki ning koguseliselt saab tarbija valida kas 0,5 kg või 1 kg toodet. 
Praegusel ajal on Eesti suuremates kauplustes võimalik valida 8-10 erineva 
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keefiri nimetuse vahel (k.a. jaekettide omamärgi- ehk private label tooted 
Alpenrose, Selver pluss, Meieri, Optima linja või Rimi sarjadest). Tarbijad 
muidugi naudivad kaubanduses suurt tootevalikut, kuid eelistavad siiski tun-
tud kaubamärke, stabiilset kvaliteeti ja naturaalsust. Ostuotsuse tegemisel 
saavad määravaks tuttav ja meeldiv maitse, pakendi sobivus ja muidugi hind. 
Konjunktuuriinstituudi andmetel maksis 2011. a. märtsis Tallinna kauplustes 
keefir kilepakendis keskmiselt 0,73 €, tetrapakis aga 0,93 €. Importtoodete 
esmaostu puhul on määravaks uudishimu ja uue maitseelamuse ootus. 

Statistikaameti andmetel on hapupiima ja keefiri toodang viimasel 
kuuel aastal pidevalt tõusnud ning 2009. a. oli toodangu mahuks 16 tuhat 
tonni. Põllumajandusministeeriumi andmetel on hapupiimatoodete eksport 
pidevalt tõusnud ja 2010. a. oli see 14 423 tonni. Ekspordi sihtriikideks olid 
Soome 43%, Läti 31%, Leedu 9%, Venemaa 9%, Saksamaa 7% ja Rootsi 1% 
(EKI, 2011). 

Aastast aastasse on piimatoodete tarbimine Eestis vähenenud: kui 
2004. a oli piimatoodete siseturu maht 445 tuhat tonni, siis 2010. aastal tar-
biti vaid 401 tuhat tonni (9,9% vähem kui 2004. a.). Arvestatuna ühe elaniku 
kohta on need arvud vastavalt 329 kg 2004. aastal ja 299 kg 2010. aastal. 
Konkreetsete toodete osas on vähem tarbitud piima, võid, petti, hapukoort 
ja jäätist, kuid rohkem tarbitud jogurtit, juustu, kohupiima, keefirit ja rõõska 
koort. Sellest võib järeldada, et tarbija valib tooteid, mida peetakse tervisli-
kumaks. Euroopa Liidu piimaturul on 2010. aastal võrreldes 2009. aastaga 
hapendatud piimatooteid toodetud rohkem (EKI, 2011). Ka Venemaal on kee-
firi tootmine aastast aastasse vähehaaval suurenenud.

Leedu Veterinaar- ja Toiduameti registrisse on kantud kokku 31 tun-
nustatud piimatöötlemisettevõtet. Kõik need ettevõtted omavad õigust eks-
portida Euroopa Liidu maadesse, 12 ettevõtet omab õigust eksportida Vene-
maale ning 9 Valgevene turule. Leedu toiduainetetööstuses on piimatoodete 
käitlemine üks kõige suuremaid tootmissektoreid. Leedu piimatööstus on pal-
juski orienteeritud ekspordile, suures osas Venemaale, kusjuures peamisteks 
ekspordiartikliteks on juust, või, piimapulber, jäätis ja piimakonservid. Keefir 
koos teiste hapupiimatoodetega moodustab kogu toodangu mahust vaid 10% 
(ETL, 2005).
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Keefirit valmistatakse 5 firmas (7 tootmisüksuses): UAB Rokiškio 
pienas, AB Pieno žvaigždės, AB Žemaitijos pienas, UAB Rivona ja UAB 
Lukšių pieninė, millest 3 esimest suurettevõtet on turul domineerivad.

Tarbija saab valida, kas ostab korraga 0,5 kg, 0,9 kg või 1 kg keefi-
rit. Tooted on pakendatud kas kilepakendisse, plastikpudelisse, tetrapakki või 
Ecolean kannupakendisse. Keefirite valikus on nii 2,5%-lise, 3,2%-lise ja kui 
ka kõrgema (3,8-4,3% ehk standardiseerimata) rasvasisaldusega tooteid.

AB Žemaitijos pienas keefirite nimekirjas on nii tavapärane 2,5% kee-
fir kui ka 5%-lise rasvasisaldusega „Külma peedisupi keefir”.

UAB Rokiškio pienas keefirite sortimendis on nelja erineva kauba-
märgi all koguni 8 nimetust. Peale erinevate pakendivariantide ja tooteko-
guste, on võimalik valida kas 2,5% rasvasisaldusega või tõeliselt rasvase 
(7%) keefiri kasuks. Erinevate kaubamärkidega rõhutatakse toodete ehedust, 
kodusust, tarbijasõbralikku ja kvaliteetset toodet.

Läti Veterinaar- ja Toiduametis on tunnustatud 45 piimatöötlemisette-
võtet, neist 4 töötleb ka kitsepiima. Keefirit toodavad: SIA Rīgas Piena kom-
binats, A/S Valmieras Piens, A/S Preiļu Siers, A/S Tukuma piens, SIA Dau-
gava, SIA Malpils Piensaimnieks, A/S Smiltenes piens, SIA Mājas gardums, 
A/S Latgales piens, A/S Lazdonas piensaimnieks.

Läti tootjad toodavad väga madala (0,5%), enamuses siiski 2%-lise, 
aga ka 7,5%-lise rasvasisaldusega keefirit. Läti turult võib leida nii tomati ja 
sidruni-küüslauguga maitsestatud pikantseid keefire kui ka tilli ja basiiliku 
maitsega salatikeefirit. SIA Daugava toodab kahe kaubamärgi all 8 nimetust 
keefirit. Tooted on erineva rasvasisaldusega ja pakendatud kas 400 g plast-
topsi, 1 kg tetrapakki, 750 g plast- või klaaspudelisse. Sortimendis on ka 
maitsestatud salatikeefirid.

Laboratoorsete analüüside tulemused
Toodete keemiliste ja mikrobioloogiliste analüüside tulemused on esi-

tatud tabelis 1 ja andmed rasvhappelise koostise kohta tabelis 2. Erinevate 
tootjate keefirid on tähistatud tähtedega (A, B, C jne). Kui mõnedel tootjatel 
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oli jaekaubanduses saadaval mitmed erinevad keefirid, siis need on tähistatud 
tähe ja numbri kombinatsiooniga nt A1, A2 jne. 

Tabel 1. Keefirite keemilised ja mikrobioloogilised näitajad

Toote kood* 
ja tootja

Rasva
(%)**

Kuiv-
aine
(%)

pH
Tiitritav 
happesus 

(°Th)

Mikroorganismide
üldarv (pmü/g) ***

Pärmseente üldarv
(pmü/g) ***

A1 Eesti 2,5 10,61 4,35 106 5,4x107 1,0x103

A2 Eesti 2,5 11,27 4,29 101 5,0x106 <102

A3 Eesti 2,5 11,35 4,28 95 4,5x107 6,0x103

B1 Eesti 2,5 11,6 4,41 91 2,7x107 <102

B2 Eesti 2,5 12,22 4,39 96 1,5x107 <102

B3 Eesti 2,5 11,7 4,38 97 2,3x107 3,5x104

B4 Eesti 2,5 11,98 4,37 101 4,3x107 9,0x103

C1 Eesti 1,0 9,75 4,42 99 1,9x107 4,0x105

C2 Eesti 2,5 11,73 4,48 90 9,0x106 5,0x104

C3 Eesti 2,5 11,17 4,42 89 1,8x107 3,7x106

C4 Eesti 2,5 11,43 4,43 92 2,5x107 4,6x106

D Läti**** 2,0 11,52 4,35 97 1,6x107 <102

E Leedu 3,2 12,07 4,39 96 2,6x107 2,2x104

F Leedu 2,5 11,56 4,43 93 9,0x107 1,0x103

G Leedu 2,5 11,29 4,36 100 2,4x107 2,0x103

H Leedu 2,5 11,11 4,46 93 1,0x107 9,0x103

I1 Läti 2,5 10,55 4,49 98 3,4x108 1,5x104

I2 Läti 2,0 9,21 4,42 98 9,9x108 3,5x103

J Läti 2,0 10,4 4,27 101 4,0x106 2,7x103

K1 Läti 2,0 10,27 4,43 91 6,9x106 8,0x103

K2 Läti 2,0 10,33 4,39 93 1,5x107 6,0x103

L1 Läti 3,8-4,3 12,46 4,25 92 2,9x107 3,0x102

L2 Läti 2,0 9,76 4,44 85 1,3x107 1,5x102

L3 Läti 2,0 9,53 4,45 85 8,8x108 <102

*Numbrid osutavad samade tootjade erinevatele keefiritele    
** Andmed toote pakendite märgistuselt       
*** Kahe katseseeria keskmine tulemus kolooniaid moodustavates ühikutes grammi toote 
kohta           
**** Toodetud Eesti turule 

Bold tähistab tooteid, mis vastavad Codex Alimentarius´es fermenteeritud piimatoodete 
toodud soovitustele, kuid mida tööstustel pole kohustuslik järgida.
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Keefiri valmistamisel lõpetatakse fermentatsioon kui toote pH saa-
vutab väärtuse 4,65-4,5 (85-100 °Th), valmiskeefiri pH on 4,2-4,6 (85-120 
°Th). Meie uuritud keefirite pH väärtused olid vahemikus 4,25-4,49, tiitrita-
vad happesused vahemikus 85-106 °Th, mis vastab nii Codex Alimentarius’e 
soovitustele kui ka GOST’i 52093-2003 nõuetele.

Norra keefireid käsitlevas uurimuses (Gronnevik jt., 2011) leiti, et 
keefiri pH langes oluliselt (P<0,05) säilitamise esimese nädala jooksul väär-
tuselt 4,5±0,05 väärtusele 4,41±0,05 ja püsis samal tasemel kogu kaheksa 
nädala pikkuse säilitamisaja jooksul. Sloveenias tehtud uurimuses (Zajšek 
jt., 2011) leiti, et lõplik pH 3,6 saavutati 40-tunnilise fermentatsiooni tule-
musena. Tööstuses kasutatava pikaajalise fermentatsiooni käigus ei ületa fer-
mentatsiooni aeg 16-24 tundi ning nii madala pH väärtuse saavutamine pole 
ka eesmärgiks.

Uuritud 24-st keefiriproovist kõige madalam kuivainesisaldus 9,21% 
oli 2,0% -lise rasvasisaldusega Läti tootel I2 ning kõige kõrgem 12,46% stan-
dardiseerimata rasvasisaldusega Läti tootel L1. Viimane oli ka analüüsitud 
proovidest kõige kõrgema 3,8-4,3%-lise rasvasisaldusega. 

Mikrobioloogiliste analüüside põhjal selgus, et mikroobide üldarv 
uuritavates keefirites oli vahemikus 106 kuni 108 pmü/g. Kõrgeimad mikroo-
bide üldarvud leiti Läti keefiritest I2, L3ja I1 ning kõige madalamad arvud 
saadi Läti keefiritest J ja K1 ja ning Eesti keefirist A2 ja C2.

Tulemustest selgus, et 83% (n=20) analüüsitud keefiritest olid vasta-
vuses fermenteeritud piimatoodetele Codex Alimentarius´es (2011) esitatud 
soovitustega, mis kehtestab mikroobide üldarvu miinimumiks 107 pmü/g ning 
17% (n=4) olid üldarvud madalamad. 

Pärmseente üldarvu määramisel selgus, et 21% (n=5) keefiritest sisal-
das pärmseeni alla 102 pmü/g (keefirid A2, B1, B2, D ja L3). Mainitud keefi-
rid olid toodetud ühe Eesti ja kahe Läti piimatööstuse poolt. Teistes analüüsi-
tud keefirites oli pärmseente üldarv vahemikus 103 kuni 106 pmü/g ning ainult 
29% (n=7) keefiritest vastas fermenteeritud piimatoodete Codex Alimentarius 
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standardi pärmseente üldarvu miinimumi soovitusele, mis on 104 pmü/g. Võr-
reldes tootjaid/tööstusi võib väita, et 12-st ettevõttest 8-s toodetud keefirid 
sisaldasid pärmseeni soovitatust vähem, mida võib selgitada siseturule toode-
tud toodete ja tarbija maitse-eelistuste arvestamisega. Eesti päritolu keefiritest 
määrati kõrgeimad pärmseente arvukused C3 ja C4 toodetes (mõlemas 106 

pmü/g), mille pakenditelt võis välja lugeda, et antud keefirid vastasid ka Vene 
Föderatsiooni ekspordinõuetele. Sama tootja keefirid C1 ja C2 ei omanud 
vastavat venekeelset märgistust pakendil, kuid ka nende keefirite pärmseente 
arvud olid vastavuses Codex Alimentarius’e ja GOST 52093-2003, vastavalt 
105 ja 104 pmü/g.

Varasemad Šotimaa ja Poola keefirite kvaliteedialased uuringud 
(Wszolek jt., 2001) osutasid faktile, et mikroobide ning pärmseente üldarv 
on olulises seoses (P < 0,001) kasutatava juuretisekultuuriga, kuna iga juure-
tisekultuur sisaldab erinevaid piimhappe baktereid ning seda ka erineval 
arvul. Samas uuringus oli toodud mikroobide üldarvu peamise mõjutajana 
(P < 0,001) esile ka keefiritoodete vanus.

Meie uuringus ei olnud teada erinevates tööstustes kasutatud juuretis-
kultuuride päritolu ega koguseid, kuid võrreldes Hsieh jt. (2012) uuringutega, 
kus juuretiskultuuri asemel kasutati keefiriseeni, olid enamikes Baltimaade 
keefirites pärmseente arvud tunduvalt madalamad. Indoneesias tehtud labo-
riuuringus (Suriasih jt., 2012) leiti pärmseente arvuks keefirites 105 kuni 106 

pmü/g. Türgi uuringus (Ertekin ja Guzel-Seydim, 2010) saadi pärmseente 
arvuks 105 pmü/g ning leiti, et erinevad säilitamistingimused ei avaldanud 
mikroobide ja pärmseente üldarvule märkimisväärset mõju. Sarnased tule-
mused saadi ka Hispaanias tehtud uuringus (Irigoyen jt., 2005), kus pärast 
fermentatsiooni oli pärmseente arv 105 pmü/g ning see ei muutunud oluliselt 
säilitamisperioodi jooksul. Vastupidiselt eelnevalt toodule leiti Norras tehtud 
uuringus (Grønnevik jt., 2011), et värskelt valminud keefirites oli pärmseente 
arv kõigest 103 pmü/g, kuid realiseerimisaja lõpus 105 pmü/g, mis on märki-
misväärne pärmseente arvu tõus. 

On teada, et pärmseened on atsidofiilid ning eelistavad kasvuks hap-
pelist keskkonda pH vahemikus 4-6 (Narendranath ja Power, 2005). Antud 
uuringus teostati keefirite mikroorganismide arvu ja pH määramised “kõlblik 
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kuni” viimasel päeval ning uuritud keefirite pH jäi vahemikku 4,25 - 4,49, 
mis on pärmseente jaoks optimaalne. Seega võime järeldada, et pärmseente 
erinevad arvud erinevates keefirites olid eelkõige seotud kasutatud juuretis-
kultuuride koostise ja kogusega, samuti fermentatsiooniprotsessi tempera-
tuuri ja kestvusega, mis varieerus nii erinevate tootjate kui ka samade tootjate 
erinevate keefirite võrdluses.

Keefirite rasvhappeline koostis
Erinevalt Baltikumis müüdavate keefirite mikrobioloogiliste näitajate 

mõningasest varieeruvusest, on nende rasvhappeline koostis teostatud uurin-
gute põhjal väga sarnane. 

Tabel 2. Eesti, Läti ja Leedu keefirite rasvhappeline koostis (g/100 g rasvhapete kohta)

 
Keskmine rasvhappeline koostis
(g/100 g rasvhapete kohta)

Keskmine
(g/100 g rasvhapete 
kohta)Eesti keefirites Läti keefirites Leedu keefirites

∑SFA 68,38 ± 0,81 69,57 ± 2,72 68,37 ± 0,70 68,77 ± 1,41
∑MUFA 27,19 ± 0,75 26,26 ± 2,21 27,33 ± 0,70 26,93 ± 1,22
∑PUFA 3,33 ± 0,20 2,99 ± 0,43 3,19 ± 0,21 3,17 ± 0,28
∑CLA 0,52 ± 0,04 0,51 ± 0,07 0,66 ± 0,11 0,56 ± 0,07
∑TFA 3,40 ± 0,28 3,05 ± 0,69 3,86 ± 0,42 3,44 ± 0,46
C14:0 10,48 ± 0,29 10,94 ± 0,18 10,29 ± 0,40 10,57 ± 0,29
C16:0 28,58 ± 0,93  31,10 ± 4,06  28,97 ± 1,34 29,55 ± 2,11
C18:0 10,75 ± 0,71 9,45 ± 0,99 10,33 ± 0,19 10,18 ± 0,63
C18:1t11 1,13 ± 0,14 1,08 ± 0,17 1,49 ± 0,35 1,23 ± 0,22
oomega-6 1,94 ± 0,16 1,95 ± 0,43 1,82 ± 0,40 1,91 ± 0,33
oomega-3 0,83 ± 0,05 0,65 ± 0,06 0,76 ± 0,17 0,75 ± 0,09
oomega-6/oomega-3 2,34 ± 0,26 3,10 ± 1,00 2,63 ± 1,38 2,69 ± 0,88

Esinenud erinevused analüüsitud keefirite rasvhappelises koostises ei 
ole statistiliselt olulised (P > 0,05). Keefirite keskmine küllastatud rasvhapete 
(∑SFA) sisaldus on 68,77 g/100 g rasvhapete kohta, monoküllastumata rasv-
hapete (∑MUFA) sisaldus 26,93 g/100 g rasvhapete kohta ning polüküllas-
tumata rasvhapete (∑PUFA) sisaldus 3,17 g/100 g rasvhapete kohta. Seega 
võib väita, et uuritud keefirites domineerivad rasvhapetest eelkõige ∑SFA, 
millele järgnevad ∑MUFA ja ∑PUFA. Küllastatud rasvhapetest leidub keefi-
rites kõige enam müristiinhapet (C14:0), palmitiinhapet (C16:0) ja steariin-
hapet (C18:0), mis on kooskõlas Talpur jt. (2008) uuringu tulemustega. Kir-
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janduse andmetel sõltub ∑SFA, ∑MUFA ja ∑PUFA sisaldus piimatoodetes 
eeskätt lüpsilehmade sööda rasvhappelisest koostisest (Harvatine jt., 2009) 
ning aastaajast (Aro jt., 1998). Meie uuring kinnitab, et Baltikumi keefirite 
rasvhappeline koostis oleneb kõige enam keefirite valmistamiseks kasutatud 
lehmapiimast, mille rasvhappeline koostis omakorda on kõige rohkem mõju-
tatud loomade söötadest ja kasutatud söötade võimalikest erinevustest suvi-
sel ja talvisel perioodil. Näiteks, võrreldes teiste rasvhapetega, viitab C16:0 
rasvhappe suurem sisaldus keefirites sellele, et lüpsilehmade sööda koosti-
ses on märkimisväärselt enam palmitiinhapet, mis suurendab ka selle sisal-
dust nii lehmapiimas kui sellest valmistatud keefirites. Siiski võib väita, et 
kuigi Baltikumi keefirite rasvhappeline koostis on sarnane, kõigub see kõige 
rohkem Läti erinevate tootjate poolt pakutavate keefirite vahel. Tõenäoliselt 
tulenevad erinevused farmides kasutatavatest loomasöötadest ning ka sel-
lest, kas loomi peetakse vaid laudas või suvel ka karjamaal. Transrasvhapete 
(∑TFA) sisaldus analüüsitud keefirites on keskmiselt 3,44 g/100 g rasvha-
pete kohta. Tegemist on looduslike transrasvhapetega, mis tekivad mäletse-
jate vatsas peamiselt taimse päritoluga ∑PUFA biohüdrogenisatsioonil ning 
jõuavad vere kaudu ka lehmapiima ja sealt edasi juba keefirisse (Bauman 
jt., 2004). Nimetatud transrasvhapped ei oma inimese tervisele kahjulikku 
mõju. Põhiline transrasvhape mäletsejate piimas on vakeenhape (C18:1t11), 
mida Baltikumi keefirites leidub keskmiselt 1,23 g/100 g rasvhapete kohta. 
Konjugeeritud linoolhappe (∑CLA) sisaldus on uuritud keefirites keskmiselt 
0,56 g/100 g rasvhapete kohta. Kuna ∑CLA pärineb peamiselt lehmapiimast, 
siis piim ja piimasaadused on ka CLA põhiliseks allikaks inimeste toidus 
(Raff jt., 2008). ∑CLA olemasolu keefirites omab mitmeid positiivseid mõju-
sid inimese tervisele. Keefirite oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete sisaldus 
on vastavalt 1,91 g/100 g rasvhapete kohta ja 0,75 g/100 g rasvhapete kohta. 
Tänapäeval peetakse väga tähtsaks oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete oma-
vahelist suhet, mis võiks olla 3:1-5:1. Samas leitakse, et suurendama peaks 
just oomega-3 rasvhappe ülekaalu piimatoodete rasvhappelises koostises, 
kuna sellest sõltub nende kasulik mõju inimese tervisele. 

Keefirite sensoorse hindamise tulemused on väljendatud saadud hin-
nangute keskmiste väärtustena. Kõige hapumaks nii maitselt kui lõhnalt hin-
nati sensoorse hindamise skaalal (1 - 7) kilepakendis keefirit A2  5,1 punk-
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tiga (pH 4,29), haput maitset tajuti tugevuselt teisena Läti tetrapakis keefiril J 
4,8 punktiga (pH 4,27), järgnevalt Läti Ecolean kannupakendis keefiril I2  4,7 
punktiga (pH 4,42) ning Läti klaaspudelis keefiril K2  4,6 punktiga (pH 4,39). 
Kõigi hinnatud keefirite mõõdetud happesus jäi tootele omastesse piiridesse 
ning haput maitset hinnati pigem meeldivaks ja vähest haput maitset pigem 
ebameeldivaks näitajaks.

Osa hindajatest pidasid pärmide maitset meeldivaks ja osad pärmide 
maitse esinemist ja selle intensiivsust ebameeldivaks. Hindajad tajusid kõige 
tugevamat pärmi maitset 3,2% rasvasisaldusega Leedu keefiris E (sensoorne 
hinnang 3,8 punkti, pärmseente arv 2,2 × 104) ja probiootiliste piimhappe-
bakteritega Eesti keefiris C4 (sensoorne hinnang 3,8 punkti, pärmide arv 
4,6 × 106). Kolmandana on kõrget pärmide sisaldust tajutud 2,5% rasvasi-
saldusega Eesti keefiris C3 (sensoorne hinnang 3,3 punkti ja pärmseente arv 
3,7 × 106). Keefiris C4 on ka mikrobioloogilised analüüsid näidanud kõige 
kõrgemat pärmseente sisaldust (4,6 × 106), samas ei ole hindajad tajunud 1% 
rasvasisaldusega keefiris C1 kõrget pärmide sisaldust: sensoorne hinnang 1,7 
punkti ja pärmide arv 5,0 × 105.

Ebapuhast lõhna ja maitset tajuti minimaalselt (maitse 1,2-2,6 ja lõhn 
1,1-2,7 punkti). Enam tajuti ebapuhast maitset kilepakendis turustatavates 
keefirites. 

Ka konsistentsi venivust (keefirile tehnoloogiliselt ebatüüpiline tun-
nus) hinnati madalalt (skaala punktid 1,2 – 2,7). 

Keefirite konsistentsis tükke ja helbelisust märgiti kõrgelt Leedu tet-
rapakis keefiris G (4,5 punkti), C4 (3,0 punkti) ja teistes sama tootja 2,5% 
keefirites C2 ja C3 (vastavalt 2,3 ja 2,6 punkti). 

Viskoossuse hinded olid kõrged K1 (5,1 punkti); K2 (4,8 punkti); G 
(4,7 punkti); I2 (4,3 punkti) ja  B4 (4,0 punkti) keefiritel, kusjuures kõik need 
tooted olid mittedeformeeruvates, toodet mittemuljuvates pakendites. Kee-
firiproov I2 oli analüüsitutest kõige madalama kuivainesisaldusega, samas 
hinnati konsistentsilt heaks. Kõige kõrgema kuivainesisaldusega keefiriproov 
L1 märgiti hindajate poolt kui „vesine”, „peene nirena voolav, lõhutud kal-
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gendiga” toode. Lemmikuteks märgiti Eesti keefir A1, Läti keefir K2, Leedu 
keefir G, Eesti keefir A3 ning Leedu keefir E. Tooted olid pakitud nii tugeva-
tesse, kuju hoidvatesse (pudel, tetrapakk) kui ka pehmetesse, muljutavatesse 
pakenditesse. Pakendi tüüp võis toote konsistentsi mõjutada: kilepakendites 
leiti viskoossus olevat madalam kui tugevates pakendites. Viskoossemad kee-
firid hinnati meeldivamateks. 

Kõige ebameeldivamaks hinnati keefirid J ja F kõrvalmaitse ning L1 
vedela konsistentsi ja kõrvalmaitse tõttu. Analüüsitud 24 keefiri hulgas oli 2 
probiootilisi piimhappebaktereid sisaldavat Eesti toodet: B4 ja C4, aga sen-
soorsete tunnuste poolest need teistest positiivses mõttes ei eristunud, lemmi-
kute hulka märkis neid 1 vaid hindaja.

Järeldused ja kokkuvõte

Kolme riigi jaekaubanduses keefirite valikuvõimaluste võrdlemisel 
võib öelda, et Eesti kauplustest võib valida endale meelepärast keefirit 8-10 
nimetuse seast. Keefirid on pakendatud plastpudelisse, kile- või tetrapaken-
disse ja kaaluliselt saab osta vaid 0,5 kg või 1 kg toodet. Leedus on keefirite 
pakendivalikus ka 900 g mahutavusega keskkonnasõbralik Ecolean kannupa-
kend. Seevastu Läti turul pakutav valik on tunduvalt suurem ja mitmekesisem 
nii erinevate pakendi vormide, mahtude, toote rasvasuse kui ka maitsestatud 
toodete poolest. 

Võttes arvesse mikroobide ning pärmide üldarvu tervikuna võime 
järeldada, et 25% kõikidest analüüsitud keefiri proovidest vastasid Codex 
Alimentarius´e soovitustele ja GOST 52093-2003 nõuetele. Need tooted päri-
nesid üksnes neljalt tootjalt, kus ilmselt tootmine ei ole suunatud ainult sise-
turule. 

Keefirite keemiliste kvaliteedinäitajate uuringud näitasid, et Baltiku-
mis müüdavate keefirite rasvhappeline koostis oli väga sarnane ning kõige 
tõenäolisemalt võis see olla mõjutatud lüpsilehmade söötadest. Keefirite 
sensoorsel analüüsil selgus, et enamik paneeli liikmetest eelistasid A1 ja A3 
(Eesti), K2 (Läti) ning G (Leedu) keefiri, kus mikroobide ning pärmseente 
üldarv oli vastavalt 107 ja 103 pmü/g. Võime spekuleerida väitega, et suu-
renenud jogurti tarbimine Eestis on jätnud oma jälje ka keefirite eelistami-
sel. Sellest tingituna ei eelistata keefiri, milles pärmseente arv on kõrge ning 
seega ka maitse veidi pärmisem. 
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Venemaale ekspordi märgistusega Eesti keefirites C1, C3 ja C4 olid 
pärmseente arvud märksa kõrgemad ehk 105-6 pmü/g.

Võrreldes jogurtiga on keefir tunduvalt tervislikum ka selle poolest, et 
keefiri tootmisel ei ole vajadust lisada lisaaineid (stabilisaatoreid, paksenda-
jaid, värvaineid, lõhna- ja maitseaineid), suhkruid või paksu konsistentsi saa-
vutamiseks želatiini. 
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Sissejuhatus

Viimasel ajal on suurenenud huvi naturaalse juuretisega valmistatud 
pagaritoodete vastu. Selle tingib tarbijate nõudlus lisaaineteta, intensiivsema 
maitsega ja pikema säilivusajaga toodete järele. Tänapäeva pagaritööstuses 
on tootmismahud oluliselt suurenenud. Starterkultuuride kasutuselevõtmine 
ja modernsete seadmete ning protsesside väljatöötamine on hõlbustanud tööd 
nii väikestes pagaritöökodades kui suurtes tööstusettevõtetes. Vajalik on too-
dangu stabiilne kvaliteet ja head sensoorsed omadused.

Rukkitaigna olulisemad omadused on tingitud selle mikrofloorast, 
milleks on põhiliselt piimhappebakterid ja pärmid. Lisaks juuretisega lisata-
vatele mikroorganismidele mõjutavad kooslust ka toorainega pidevalt taig-
nasse sattuvad organismid, kuna jahu kui toorainet ei steriliseerita. Tooraine 
mikrofloora kvantitatiivne ja kvalitatiivne koostis sõltub mitmetest teguritest: 
kliima, vilja koristusaeg ja -tingimused ning säilitustingimused.

Rukkileiva kvaliteediomaduste tagamisel on võtmetähtsus stabiilsel 
naturaalsel leivajuuretisel, taigna optimeeritud retseptuuril ning käärimisre-
žiimil. Sobiva juuretisekoosluse ja happesuse saavutamine on oluline, kuna 
taigna kergitamiseks on vajalik nii piisav juuretisepärmide kogus kui ka hap-
pesus. Klassikalist rukkileiba valmistatakse pagaripärmi lisamata. Problee-
miks võib olla aktiivse juuretise igapäevane alalhoidmine. Kui tootmistsük-
kel mingil põhjusel ei taga juuretise piisavat hapustamist, siis ei pruugi olla 
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garanteeritud soovitud maitse- ja lõhnaomadused ning traditsioonilisele ruk-
kileivale iseloomulik tekstuur. Leiva sisu on kleepuv, kerkimine ebaühtlane 
ning gaasihoidmisvõime madal. Ka valmistoote säilivus on soovitust lühem 
– leib kuivab kiiresti.

Tööstuslikes tingimustes iseloomustatakse juuretise kvaliteeti ena-
masti pH ja tiitritava happesusega (TTA). Valmis juuretise pH on vahemikus 
3,5 – 3,8 . TTA väärtus sõltub oluliselt fermentatsiooni temperatuurist, jahu 
koostisest ja taigna niiskusest. Et rukkitaigna valmistamisel kasutatakse reeg-
lina kõrge väljatulekuga jahu (sisaldab rohkem kestaosakesi ja muid mitte-
tärkliselisi komponente) on TTA vahemikus 15 – 26 või isegi kuni 28,4. Fer-
mentatsiooni mikrobioloogilised protsessid, mis määravad nii happesuses kui 
ka keemilises koostises toimuvaid muutusi. Oluline on seejuures, et toimuvad 
muutused omaksid lisaks ka stabiilset iseloomuga ning oleksid ennustatavad.

Käesoleva uurimistöö ülesandeks oli tööstusliku juuretise, taigna ja 
leiva keemiliste ning mikrobioloogiliste parameetrites toimuvate muutuste 
selgitamine ja stabiilsuse hindamine. Juuretises, taignas ja leivas määrati 
orgaaniliste hapete (piimhape ja äädikhape) ja suhkrute (glükoos, fruktoos ja 
maltoos) sisaldus kõrgsurvevedelikkromatograafia (HPLC) meetodil. Mikro-
bioloogiliste analüüside läbiviimiseks kasutati denatureeriva gradiendi gee-
lelektroforeesi (DGGE), 16s rRNA sekveneerimist ja geenide pürosekvenee-
rimist, et teha kindlaks rukkijuuretise mikrobioloogiline koostis ning jälgida 
bakterite populatsioonis toimuvaid muutusi.

Füüsikalis-keemilised tegurid

Rukkileiva valmistamisel on reoloogiliste omaduste kujundamiseks 
vajalik taigna hapendamine. Selle tingib gluteeni puudumine rukkijahus, mis 
nisujahu puhul tagab taigna veesidumis- ja gaasihoidmisvõime. Rukkitaig-
nas täidavad sama rolli pentosaanid, mille lahustuvus ja veesidumisvõime on 
optimaalsed happelistes tingimustes. Pentosaanide hulk rukkijahus on kõrge 
(6,5 – 12,2 %) võrreldes nisujahuga (2 – 3 %). Taigna käärimise alguses vis-
koossus alaneb, kuna mõjuvad pentosaane lagundavad ensüümid. Fermentee-
rimise käigus pH langeb ning need ensüümid inaktiveeruvad.
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Amülaasid on teraviljas leiduvad ensüümid, mis lagundavad tärklist. 
Amülaaside toimel muutub tärklis leivavalmistamise ajal madalmolekulaar-
seteks suhkruteks, mis on juuretise mikrofloorale põhitoitaineteks. Samas on 
see ka  tõsine probleem, mille tulemusel võib rukkileivasisu muutuda kleepu-
vaks ja nätskeks. Rukkis on võrreldes nisuga α-amülaasi aktiivsus kõrgem. 
Madal pH inaktiveerib α-amülaasi ning tärklise degradatsioon pidurdub. 
Pentosaanide veesiduvuse parandamise kõrval ongi hapendamise teiseks 
põhiliseks funktsiooniks amülaaside inaktiveerimine, et vältida tärklise liig-
set lagunemist. Rukkitärklis hakkab kliisterduma 52°C juures ning sobiliku 
pH korral lagundab α- amülaas seda kuni küpsetamistemperatuur tõuseb 
80°C, mis ensüümi lõplikult inaktiveerib. Rukki α-amülaasi toimimiseks on 
optimaalne pH 5,5. sellest madalamal väärtusel tärklise degradatsiooni kiirus 
aeglustub. Kui pH<4,0, siis α-amülaas inaktiveerub. Seetõttu on oluline 
langetada rukkitaigna pH-d ning muuta keskkond piisavalt happeliseks, et 
α-amülaasi mõjuaeg oleks tärklise kliisterdumisel leiva küpsetustsüklis  või-
malikult lühike. Käärimise mõju rukkileiva ja taigna omaduste kujunemisele 
esitab kokkuvõtlikult joonis 1.

Joonis 1. Käärimise mikrobioloogiliste ja keemiliste põhiprotsesside mõju rukkileiva ja selle taigna 
omadustele
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Keemiliste uuringute tulemused

Toote stabiilsuse uurimiseks teostati kolme nädala vältel juuretise, 
taigna ja leiva keemiliste parameetrite (pH ja tiitritav happesus ning orgaani-
liste hapete ja suhkrute) määramine. Tuvastati pH väärtuste suur kõikumine 
nädalate lõikes (Joonis 2). Et tagada taigna piisav hapendamine, peaks juure-
tise pH olema väiksem kui 4,0. Kõrgema pH korral ei moodustu rukkileivale 
iseloomulikku struktuuri ning leiva sisu jääb kleepuv. Kolme nädala vältel ei 
langenud juuretise pH alla 4,0, mis seletab leiva kleepuvat tekstuuri (halva 
kvaliteediga leib).

Joonis 2. Juuretise, taigna ja leiva pH

Lisaks pH-le mõõdeti juuretise, taigna ja leiva tiitritav happesus 
(TTA), mis võtab lisaks vesinikioonide kontsentratsiooni kõrval arvesse 
ka muude happeliste rühmade olemasolu proovis. Sarnaselt pH muutustele 
tuvastati suuri kõikumisi nädalate lõikes (Joonis 3). TTA iseloomustab pH-st 
täpsemalt leiva haput maitset. TTA väärtus rukkileival võiks olla vähemalt 
10 – 12.
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Joonis 3. Juuretise, taigna ja leiva tiitritav happesus (TTA)

Juuretise, taigna ja leiva kromatograafiline analüüs (HPLC meetodil) 
näitas, et taignas on käärimise lõpus veel mikroorganismide kasvuks vaja-
likku glükoosi ja maltoosi (Joonis 4). See asjaolu võimaldaks käärimisaega 
pikendada, et saavutada suurem happesus ning seeläbi ka parem kerkimine ja 
valmistoote tektuur. Märgata on ka piimhappe (laktaat) ja äädikhappe (atse-
taat) osakaalu muutumist nädalate lõikes. Liialt suur äädikhappe hulk muu-
dab leiva maitse küll tugevalt hapuks, ent ei taga korraliku tekstuuri moodus-
tamist. Iseloomuliku leivamaitse saavutamiseks on vajalikud nii piim- kui ka 
äädikhape. Optimaalseks suhteks juuretises loetakse 75-80 % piimhapet ja 
20-25 % äädikhapet. Madal äädikhappe sisaldus tähendab nõrku maitseoma-
dusi, liigne äädikhappe osakaal aga teeb toote ülemäära hapuks ja teravamait-
seliseks.
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Joonis 4. Juuretise, taigna ja leibade suhkrute ja orgaaniliste hapete sisaldus kuivaines

Mikrobioloogilised tegurid

Juuretise mikrofloora koostisesse kuuluvad piimhappebakterid, kelle 
kasvuks optimaalsed ja fermentatsiooniks sobivad parameetrid langevad 
kokku taigna kääritamiseks valitud tingimustega (temperatuur, pH ja niis-
kus). Juuretiste mikroobikooslusi on maailmas laialdaselt uuritud. Avaldatud 
on hulgaliselt teadusartikleid erinevates riikides tööstuslike juuretiste mikro-
bioloogilise koostise kohta. Paraku on seni Eesti pagaritööstustes kasutusel 
olevaid juuretisi vähe uuritud ning info nende mikroobikoosluste kohta on 
piiratud. Sellekohane teave mikroobikoosluste kohta on aga oluline, kuna nii 
on võimalik juuretisetsüklit optimeerida, et tagada tööstuse vajadustega sobiv 
juuretisetsükli pikkus, juuretise kogus ning soovitud maitse- ja aroomioma-
dused.

Tööstuslikud rukkileiva juuretised sisaldavad nii piimhappebaktereid 
kui pärmseeni. Bakterite ülesandeks on tainast hapustada, et tagada pentosaa-
nide hulka kuuluvate arabinoksülaanide piisav paisumine ning seeläbi ruk-
kileivale iseloomuliku tekstuuri moodustamine. Pärmide osaks juuretises on 
käärimisaja jooksul erituva gaasiga tainast kergitada (vt ka Joonis 1).
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Äärmiselt oluline on piimhappebakterite ja pärmide koostoime. Kui 
piimhappebakterid ei suuda tainast piisavalt hapustada, ei ole tekkiv karkass 
võimeline pärmide poolt toodetavat gaasi hoidma ning ka hästi kerkinud lei-
vad vajuvad ahjus kokku. Seetõttu on vajalik leida optimaalsed tingimused 
nii bakterite kui pärmide kasvuks ning täpselt tuvastada muutused juuretise, 
taigna ja leiva omadustes.

Mikrobioloogiliste uuringute tulemused

Juuretise mikroobikoosluse identifitseerimiseks kasutati võrdlevalt 
kolme meetodit: i) väljakülvid MRS agarsöötmele ja väljakasvanud koloo-
niate Rep-PCR ning sekveneerimine, ii) juuretiseproovist otse DNA eralda-
mine ning DGGE, iii) juuretiseproovist eraldatud DNA pürosekveneerimine. 
Kuna paljud bakterid on kohanenud juuretisekeskkonnaga, peavad neile 
olema tagatud ka selles leiduvad toitained. See aga muudab laboratoorsete 
söötmete valiku keeruliseks. Seda probleemi aitab vältida juuretiseproovidest 
otse DNA eraldamine ning selle põhjal mikroorganismide identifitseerimine. 
Nii on võimalik tuvastada juuretise koostisesse kuuluvad organismid, ilma et 
peaks neid kultiveerima.

Analüüside tulemusena tehti kindlaks, et domineerivaks piimhappe-
bakteriliigiks juuretises on Lactobacillus pontis, vähesel määral esinevad 
Lactobacillus helveticus ning väljakülvidel ka Lactobacillus zymae (Tabel 1, 
Joonis 5).

Lactobacillus pontis on piimhappebakter, mida on laialdaselt leitud 
nii rukki- kui nisuleiva juuretistes üle maailma. Tegemist on heterofermen-
tatiivse piimhappebakteriga, mis kasvab hästi 30°C ning toodab piim- ja 
äädikhapet, erinevaid lenduvaid ühendeid (aroomikomponendid) ja süsihap-
pegaasi. Lactobacillus zymae on piimhappebakter, mis kasvab hästi mada-
lamatel temperatuuridel (kuni 15°C). Tegemist on liigiga, mis võrreldes L. 
pontis ja L. helveticus liiki kuuluvate bakteritega ei tooda olulises koguses 
happeid ega ka maitse- ja aroomiühendeid ning seetõttu ei ole tema kasv juu-
retises soovitud. Lactobacillus zymae arengut aitab pidurdada temperatuuri 
hoidmine stabiilselt 30°C, mis soodustab on L. pontis liiki kuuluvate bakterite 
kasvu.
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Tabel 1. Juuretise mikrobioloogiline koostis

Liik Rep-PCR, 
% DGGE Pürosekve-

neerimine, %

L. pontis - + 86.7

uncult. Lactobacil-
lus sp. - - 12.1

L. suntoryeus - + 0.8

L. helveticus - + 0.4

L. zymae 100.0 + -

DGGE analüüsi tulemused näitavad, et mikroobipopulatsioon ei ole 
nädalate lõikes stabiilne (Joonis 5). Muutub piimhappebakterite liikide pro-
portsioon. See aga omakorda tingib muutused juuretise kääritamisvõimes ja 
hapete moodustamises. Mikroobipopulatsiooni stabiilsuse parandamiseks on 
vajalik juuretisetsükli stabiilne temperatuur ning täpne doseerimine juuretise 
uuendamisel.

Joonis 5. Rukkileiva juuretise mikrobioloogiline koostis DGGE analüüsil; L. pontis (4), L. 
helveticus (1), L. zymae (3), jahu (2). Proovide järjekord: A – halva kvaliteediga juuretis, B 
– 1. nädal, C – 2. nädal, D – 3. nädal
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Lisaks piimhappebakterite kooslusele identifitseeriti ka juuretisepär-
mid. Kuna klassikaline rukkileivaretsept ei sisalda pagaripärmi, on oluline, et 
taigna piisava kerkimise tagab juuretis.

Pärmide isoleerimiseks teostati väljakülvid YPD agarsöötmele. Sel-
gus, et juuretises on ainsaks domineerivaks pärmiliigiks Candida humilis. 
Candida humilis vajab kasvuks keskkonnas leiduvat vaba maltoosi. HPLC 
analüüs kinnitas, et maltoosi kogus taignas on piisav, et see pärmiliik oleks 
võimeline vajalikul hulgal gaasi tootma.

Kokkuvõte

• juuretise mikrobioloogiline koostis ja selle mikroobipopulatsiooni 
muutlikkus juuretisetsüklis mõjutab oluliselt rukkileiva kvaliteeti; juuretise 
mikrobioloogiline koostis ei pruugi olla stabiilne – muutuvad eri liikidesse 
kuuluvate piimhappebakterite osakaalud ning seeläbi ka juuretise taignakää-
ritamisvõime.

• juuretise, taigna ja leiva keemilised parameetrid on samuti muutli-
kud; nende pH ja happesus võivad olla erinevatel nädalatel võetud proovides 
erinevad; kui pH ei ole juuretises piisavalt madal, võib see rikkuda rukkitaig-
nale vajalikke reoloogilisi omadusi.
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3Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Sissejuhatus

Termofiilsed kampülobakterid on üle maailma levinud nii loomade 
kui inimeste populatsioonis. Kuigi patogeeni ülekande mõned aspektid on 
seniajani teadmata, on toimunud suur edasiminek haigustekitajate reservuaa-
ride ja leviku teede välja selgitamisel (Roasto jt., 2011). Perekond Campylo-
bacter esindajad kuuluvad sugukonda Campylobacteraceae ja tänapäeval on 
teada 17 kampülobakterite liiki ning 6 alamliiki (Euzeby, 2006). Inimeste 
maosooletraktiga on kõige rohkem seotud termotolerantsed kampülobakte-
rite liigid C. jejuni, C. coli ja C. lari. Termofiilsed kampülobakterid on ente-
raalsed bakterid ja inimestele patogeensed. Campylobacter spp. on paljudes 
riikides põhiliseks inimeste bakteriaalsete enteraalsete haigestumiste põhjus-
tajaks ning Eestis ja Euroopas tervikuna näitab haigusjuhtumite arv tõusuten-
dentsi (EFSA, 2012). Enamik termofiilsete kampülobakteritega seonduvatest 
infektsioonidest on põhjustatud C. jejuni ja C. coli poolt ja kuigi enamasti on 
tegemist iseenesest mööduva kõhulahtisusega võivad nad inimestel harvem 
esile kutsuda raske haigestumise, pikaajalise töövõimetuse ja mõnikord võib 
kampülobakterioos või sellest põhjustatud sekundaarne infektsioon lõppeda 
ka inimese surmaga.

Perekonna Campylobacter mitmed liigid on sageli mets- ja koduloo-
made ning -lindude maosooletraktis ilma, et põhjustaks loomade ja lindude 
haigestumist. Seega võib väita, et mets- ja koduloomad ning -linnud on terved 
kampülobakterite kandjad. Uuringud on tõestanud, et inimestel põhjustavad 
haigestumist eelkõige loomsetest reservuaaridest pärinevad bakterid. Enamik 
kampülobakteritest põhjustatud haigustest tekib sporaadiliselt ja nakatumise 
taust ei ole sageli teada. Kampülobakterioosi haiguspuhangute peamiste nak-
kusallikatena on varasemate uuringutega (Nachamkin, Blaser, 2000) kindlaks 
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tehtud töötlemata joogivesi ja toorpiim. Sellegipoolest on tänapäeval teada, 
et linnuliha omab kõige suuremat tähtsust toidupõhise kampülobakterioosi 
tekkes ja seda on tõestanud mitmete teadusuuringutega (Domingues jt., 2002; 
SchönbergNorio jt., 2004; Wingstrand jt., 2006; EFSA, 2009; Rosenquist 
jt., 2009). Potentsiaalseteks nakkusallikateks tuleb lugeda ka teisi tooreid ja 
loomse päritoluga toitusid (Schönberg-Norio jt., 2004; Stafford jt., 2006).

Zoonooside ehk loomadelt inimestele ülekanduvate haiguste uurimine 
on oluline mitte ainult nende ohtlikkuse ja sageda esinemise tõttu, vaid ka 
seepärast, et nad on sageli ettearvamatud ning raskesti diagnoositavad. 

Eestis varasemalt läbi viidud teadusuuringuid (Roasto jt., 2005; 
Praakle-Amin jt., 2007; Roasto jt., 2007; Meremäe jt., 2010) on tõestanud, 
et kampülobakterite levimus Eestis müüdavas linnulihas on olnud kõrge ning 
probleeme on olnud ka isoleeritud Campylobacter tüvede antibiootikumidele 
resistentsusega. Probleemide esinemisest tingituna tuleb uuringuid jätkata 
ning 2012. aastal alustati neli aastat kestva teadusprojekti teostamist, mille 
põhieesmärgiks on uurida Campylobacter spp. võimalikke leviku teid ja 
seonduvaid riskitegureid ning toiduahelas profülaktiliste meetmete raken-
damise võimalusi. Samuti on eesmärgiks uurida isoleeritud toidupatogeenide 
tüvede bioloogilisi omadusi ning koostada Eesti Campylobacter genotüüpide 
andmebaas. Uuringute lõpptulemustest lähtuvalt on võimalik välja pakkuda 
meetmeid riskitegurite vähendamiseks ja inimeste kampülobakterioosi naka-
tumise vältimiseks. Järgnevalt esitame uurimisprojekti esimese aasta töötu-
lemused, mis keskendusid Campylobacter levimuse uuringutele Eestis müü-
davas broilerilihas. Lisaks eelnevale uuriti tapamaja tasandil linnufarmide 
kampülobakteritega saastatust.

Materjal ja meetodid

Uuritavaks materjaliks olid põhiliselt nii Eestis toodetud kui Ees-
tisse imporditud toored linnuliha tooted. Projekti esimesel aastal uuriti alates 
jaanuarist kuni detsembrini igal kuul kampülobakterite levimust eelkõige 
Eesti ja Leedu päritolu toodetes. Proove koguti ja analüüsiti iga kuu esime-
sel ja viimasel nädalal. Uuringute teostamiseks koguti ja analüüsiti aastal 
2012 ühtekokku 600 proovi, millest 220 broileriliha proovi ning 380 umb-
soolesisaldise proovi. Kõik proovid analüüsiti Eesti Maaülikooli Veteri-
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naarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna toidu 
mikrobioloogia laboris. Linnulihaproovid koguti Eesti jaekaubandusket-
tide poodidest. Jaekaubandustasandi kontaminatsiooni vältimiseks kuulusid 
proovivalimisse üksnes tööstuses kohapeal pakendatud jahutatud linnuliha 
tooted ning pakendamata lihaproovide arv oli proovivalimis minimaalne. 
Pakendamata linnulihaproove analüüsiti selleks, et positiivsete proovide kor-
ral tüvede isoleerimisel oleks hilisemate genotüpiseerimise uuringutega või-
malik kindlaks määrata jaekaubandusettevõtete spetsiifiliste Campylobacter 
tüvede olemasolu. Lihaproovid toimetati laboratooriumisse külmakastides 
ning analüüsidega alustati hilisemalt kaks tundi pärast proovide võtmist. 
Laboratoorsetes uuringutes kasutati üksnes kehtivat ISO metoodikat 
termofiilsete kampülobakterite tuvastamiseks (EVS-EN ISO 10272-1:2006) 
ja loendamiseks (ISO/TS 10272-2:2006). Värsked umbsoolesisaldise 
proovid võeti tapamajas broilerite algtöötlemise liinilt. Proovimaterjal võeti 
umbsoolest steriilse 10 μl külviaasaga ja asetati seejärel tuubi, mis sisaldas 
10 ml Bolton rikastuspuljongit (Oxoid, Basingstoke, Hampshire, England). 
Proovidega tuubid asetati külmakasti +4ºC juurde ja toimetati laborisse 
nii kiiresti kui võimalik. Laboratoorsete analüüsidega alustati proovide 
laboratooriumisse jõudmise päeval ja esimeseks etapiks oli proovimaterjaliga 
tuubide asetamine termostaatkappi, kus neid inkubeeriti mikroaeroobsetes 
tingimustes 42ºC juures 24 tundi. Fekaalproovide analüüsi järgnevad etapid 
kattusid ISO metoodikapõhise linnuliha proovide laboratoorsete analüüsidega. 
Umbsoole proovid koguti alates juunist kuni oktoobrini (viie kuuline periood) 
kuupõhiselt kuna varasemate Eestis teostatud uuringute alusel on selgunud, et 
antud periood on Eestis termofiilsete kampülobakterite farmitasandi levimuse 
suhtes kõige olulisem.

Tulemused ja arutelu

Käesolev uuring kajastab termofiilsete kampülobakterite levimuse 
uuringuid nii broilerilihast kui umbsooltest.
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Broilerilihaproovid
Aastal 2012 uuriti 12 kuulise perioodi jooksul ühtekokku 220 jahuta-

tud linnulihaproovi, millest 118 oli Eesti päritolu (Tallegg), 82 Leedu päritolu 
(Rannamõisa) ja 20 Läti päritolu (Talupoja). Läti päritolu proovide vähene 
osakaal tulenes sellest, et nende müügiosakaal oli Eesti jaekaubanduses võr-
reldes Eesti ja Leedu toodetega tunduvalt väiksem ning Talupoja kaubamärgi 
nimetuse all ilmusid tooted Eestis müüki alles 2012. aasta oktoobrikuus. Sel-
lest lähtuvalt ei saa Eestis müüdavate Läti toodete kampülobakteritega saas-
tatuse kohta teha ka aastapõhiseid järeldusi. Lätis teostatud kampülobakterite 
levimuse uuringute põhjal võib öelda, et Läti linnulihatoodete kampülobakte-
ritega saastatus on Eesti toodetega võrreldes tunduvalt kõrgem ulatudes 56,3 
protsendini (Kovalenko jt., 2013). 

Eestis aastal 2012 teostatud uuringute põhjal (Tabel 1) võib järeldada, 
et võrreldes Läti ja Leedu linnulihatoodetega oli Eesti linnulihatoodete kam-
pülobakteritega saastatus tunduvalt väiksem (levimus) ja madalam (arvukus), 
mis viitab linnulihatootmisettevõtete erinevale bioohutuse ja üldhügieeni 
tasemetele, sest ettevõtete geograafiline asukoht ei peaks Baltimaade konteks-
tis erilist rolli omama. Samuti olid suured erinevused positiivsete proovide 
kampülobakterite arvudes, mis olid kõrgemad Läti päritolu linnulihatoodetes 
2,8 x 103 (2800) pmü/g ning tunduvalt madalamad Eesti linnuliha toodetes 
3,3 x 102 (330) pmü/g. Leedu kampülobakteritele positiivsete proovide kesk-
mine kampülobakterite arv oli 1,4 x 103 (1400) pmü/g. Kampülobakterite 
arvude määramine on oluline seetõttu, et kõrgemad patogeenide arvud toidus 
kujutavad suuremat riski inimeste kampülobakterioosi haigestumisel ning 
sellest tingituna on Euroopa Toiduohutusamet kampülobakteritest tingitud 
riskide vähendamise põhieesmärgiks seadnud üles kampülobakterite arvu-
kuse vähendamise linnulihatoodetes (EFSA, 2012). Kõrged kampülobakte-
rite arvud linnulihatoodetes viitavad ebaefektiivsetele bioohutuse meetmetele 
broilerifarmide tasandil. Samuti on see kaudne viide lihatööstuste võimali-
kule saastatusele ning seega ka ebaefektiivsetele enesekontrolli programmi-
dele. Probleemsetes ettevõtetes tuleb rakendada efektiivsemat Campylobac-
ter kontrolli, logistilist lindude tapmist, bioohutuse meetmete parendamist 
ning positiivsetest karjadest pärit linnuliha termilist töötlemist.



117

Tabel 1. Kampülobakterite levimus ja arvukus Eestis müüdavas linnulihas aastal 2012

Riik ja kaubamärk Analüüsitud
proovide arv

Positiivsete proovide arv/
positiivsete %

Keskmine arvukus* positiiv-
setes proovides, pmü/g

Läti (Talupoja) 20 9/45 2,8x103 (2800)
Leedu (Rannamõisa) 82 40/48,8 1,4x103 (1400)
Eesti (Tallegg) 118 22/18,6 3,3x102 (330)
Kokku 220 65/29,5 1,3x103 (1300)

*Campylobacter spp. arvukus

Umbsooleproovid
Farmi tasandi uuringuteks koguti umbsoole sisaldise proovid  Eesti 

broilerite tapamajast ning kuna transpordiaegne kampülobakteritega saastu-
mine on välistatud võime tapamaja tasandil võetud proove käsitleda kui farmi 
tasandi proove.

Eesti tapamaja/farmide tasandil teostatud uuringute tulemused on esi-
tatud tabelis 2 ning nende alusel võib järeldada, et aastal 2012 oli kampü-
lobakterite levimuses selge hooajaline varieeruvus, mis väljendus juuni- ja 
oktoobrikuu negatiivsetes tulemustes (saastatus puudus) ning juuli-, augusti- 
ja septembrikuu positiivsetes tulemustes. Sarnaselt aastal 2012 saadud tule-
mustele on ka meie varasemad uuringud osutanud faktile, et kampülobakte-
rite leviku kõrghooaeg on soojadel suvekuudel, mis sõltuvalt aastatest võib 
veidi erineda. See on tingitud eelkõige sellest, et soojadel aastaaegadel on 
kõige suuremad võimalused kampülobakterite vektoritepõhiseks levikuks. 
Vektoriteks võivad olla putukad, metslinnud, närilised ning ka ebahügieeni-
line farmipersonal, samuti saastunud sööt ja joogivesi. 
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Tabel 2. Farmi tasandi Campylobacter levimuse uuringud aastal 2012 Eestis
Kuu Proovide arv Posit. proovide arv/posit. 

proovide protsent
Juuni

Kokku juuni:

19
19
3
20
19
20
100

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

Juuli

Kokku juuli:

20
20
20
20
20
100

10/50
0/0
9/45
0/0
20/100
39/39

August

Kokku august:

20
20
20
20
20
100

16/80
20/100
16/80
20/100
20/100
92/92

September

Kokku september:

20
20
40

0/0
18/90
18/45

Oktoober

Kokku oktoober:

20
20
40

0/0
0/0
0/0

Ühtekokku 380 149/39,2

Järeldused ja kokkuvõte

Uurimistulemustele toetudes võime järeldada, et Eestis müüdavad 
linnulihatooted olid termofiilsetest kampülobakteritest saastunud. Võrreldes 
Eesti linnulihatoodetega olid Leedu ja Läti päritolu tooted tunduvalt rohkem 
kampülobakteritest saastunud ning Läti ja Leedu päritolu saastunud toodetes 
esinesid ka tunduvalt kõrgemad kampülobakterite arvud. Võttes aluseks Eesti 
päritolu toodete saastumise näitajaid võib järeldada, et suurim linnuliha saas-
tatus koos kõrgemate kampülobakterite arvudega ilmnes soojadel suvekuudel 
ning seega tuleks ettevõtte enesekontrolli programmides teha täiendusi ning 
võtta rakendusele tõhusamad meetmed selleks, et tarbijate haigestumise risk 
suve perioodil oleks võimalikult minimaalne. Meetmetena tuleb rakendusele 
võtta farmitasandi uuringud, kus suvekuudel vahetult enne broilerikarja tap-
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misele suunamist võetakse farmidest värsked roojaproovid (“sussi” proovid), 
analüüsitakse neid PCR meetodiga ning positiivseteks osutunud linnukarjad 
tuleb tappa eripäevadel või nt tööpäeva lõpus. Samuti on võimalik positiiv-
setest karjadest pärit linnuliha külmutada, sest termofiilsed kampülobakterid 
on külmatundlikud ning hävivad nt. -18°C juures mõne päeva jooksul. Kam-
pülobaktereid on võimalik hävitada ka linnuliha kuumtöötlemise teel. Farmi-
tasandil tuleb tõhustada rakendatavaid bioohutuse meetmeid ning teha kõik 
selleks, et vektoritel (putukad, närilised) puuduks ligipääs farmidesse. Kont-
rollida tuleb ka sööda ja joogivee puhtust ning koolitada farmide talitajaid/
teenindajaid (remondimehed), et nad mõistaks põhjalikult heade hügieeni 
tavade ja heade tootmistavade põhimõtteid.

Riigi tasandil tuleb võtta kasutusele meetmed, et vältida saastunud 
importtoodete jõudmist Eesti tarbijateni.

Tänuavaldus

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuuri grandist nr. 
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Sissejuhatus

Listeria monocytogenes on väike, grampositiivne, fakultatiivselt 
anaeroobne, katalaaspositiivne, spoore mittemoodustav, viburiga varustatud 
pulgakujuline bakter. L. monocytogenes on võimeline edukalt taluma kesk-
konnast lähtuvat stressi – madalat temperatuuri ja vee aktiivsust ning eri-
nevaid pH väärtusi ja NaCl kontsentratsioone. Ekstreemsetes tingimustes 
paljunemis- ning eluvõime säilitamine on L. monocytogenes’el võimaldanud 
laialdaselt levida nii looduskeskkonnas kui ka toidu tootmise, töötlemise ja 
tarbimise ahelas (Hellström, 2011). Listeria perekonda kuuluvast kaheksast 
liigist on L. monocytogenes ainus, mis põhjustab inimestel listerioosi-nime-
list haigust. 

Listerioos on zoonootiline haigus, millesse nakatuvad nii loomad kui 
ka inimesed (Roasto jt., 2011). Inimestel põhjustab listerioosi eelkõige saas-
tunud toidu tarbimine – toit, peamiselt söömiseks valmis (RTE – ready-to-
eat) kala- (Johansson jt., 1999), liha- (Fabrizio, Cutter, 2005) ja piimatooted 
ning köögiviljad, on üheks oluliseks patogeeni ülekandevektoriks inimestele 
(Carpentier, Cerf, 2011). Sõltuvalt L. monocytogenes’e virulentsusfaktoritest 
ning inimorganismi tundlikkusest võib haigus väljenduda raskemal juhul sep-
titseemiana, kergemal juhul maosooletrakti ärritusena või kulgeda tõsisemate 
sümptomite avaldumiseta. Listerioos ohustab eelkõige riskigruppi kuuluvaid 
isikuid – rasedaid, vastsündinuid, vanureid, organ-transplantaatidega pat-
siente ja immuunpuudulikkusega inimesi (Roasto jt., 2011).

Euroopa Liidus registreeriti 2010. aastal 1601 inimesel diagnoosi-
tud listerioosi haigusjuhtu. Peaaegu samal tasemel püsis haigestunute arv ka 
2009. aastal, kui 1645 inimesel diagnoositi listerioos, mis on 19,1% kõrgem 
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2008. aastal Euroopa Liidus registreeritud juhtudest. Eesti Terviseameti and-
metel oli 2009. aastal inimestel registreeritud listerioosi teavitusmäär Eestis 
0,2 juhtu 100 000 elaniku kohta, mis on kaks korda madalam kui Euroopa 
Liidu keskmine (0,4) (Kramarenko jt., 2013). 2009. aastal suri Euroopa Lii-
dus listerioosi 270 inimest (suremus 16,6%) (EFSA, 2011). Eestis on aastatel 
2004-2010 olnud 2 listerioosiga seotud surmajuhtumit.

L. monocytogenes’ga nakatunute suhteliselt kõrge suremuse tõttu on 
Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr. 2073/2005 L. monocytogenes arvule 
valmistoitudes kehtestatud kindlad piirmäärad – L. monocytogenes’t ei tohi 
olla (1) 25 grammis eriotstarbelistes toitudes ning toidupatogeeni kasvu soo-
dustavates toodetes ja (2) tema arvukus peab olema väiksem kui 100 pmü/g 
valmistoitudes kogu kõlblikkusaja jooksul.

Hoolimata karmistunud nõuetest on Euroopa Liidus olnud jätkuvalt 
toidutekkelisi listerioosi puhanguid. Eestis registreeriti 2010. aastal 5 inime-
sel diagnoositud listerioosi haigusjuhtu, mis näitab antud temaatika aktuaal-
sust. Seetõttu on oluline uurida L. monocytogenes’e levimust ning arvukust 
Eestis müüdavates riski kategooriasse kuuluvates toiduainetes.

Materjal ja meetodid

L. monocytogenes’e levimuse ja arvukuse uurimiseks koguti kuupõ-
hiselt, perioodil jaanuar-detsember 2012 (kokku 12 kuud) jaemüügi tasan-
dilt 190 Eesti päritolu ning Eesti suuremate jaekaubanduskettide kauplustes 
müüdavat riski kategooriasse kuuluvat toodet. Seitsmest erinevast jaekauban-
dusettevõttest võeti aasta jooksul juhuslikult 12 tootja 101 vaakumpakenda-
tud (VP) RTE lihatoodet ning 18 tootja 89 RTE gaasikeskkonda pakendatud 
(MAP) ja VP kalatoodet. Analüüside teostamiseni säilitati kogutud proove 
4°C juures, bakteri isoleerimise ning arvukuse määramisega alustati tootele 
märgitud realiseerimisaja viimasel päeval. L. monocytogenes’e tuvastamiseks 
kasutati 25g ning arvukuse määramiseks 10g proovimaterjali.

L. monocytogenes’e isoleerimine ja arvukuse määramine teostati 
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis kooskõlas EVS-EN ISO 11290-1:2000/
A1:2004 standardiga. 

Kõikidest L. monocytogenes positiivsetest proovidest säilitati -80°C 
juures edaspidisteks molekulaarbioloogilisteks genotüpiseerimise uuringu-
teks kuni 3 isolaati.
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Tulemused ja arutelu

 2012. aasta 12 kuulise perioodi jooksul analüüsiti L. monocytogenes’e 
levimuse uuringu käigus 190 riski kategooriasse kuuluvat Eesti toiduainet. 
Tabelis 1 toodud tulemustest on näha, et uuringusse kaasatud 190 RTE too-
test andsid positiivse tulemuse 23 (12,1%). Sealhulgas analüüsitud 101 RTE 
lihatootest osutus positiivseks 7 (6,9%) ning 89 analüüsitud RTE kalatootest 
osutus L. monocytogenes positiivseks 16 (18%) proovi. Aastatel 2008, 2009, 
2010 Eestis läbiviidud L. monocytogenes levimuse uuringutes oli positiivseid 
proove RTE lihatoodetes vastavalt 1,6%, 3% ja 1,4% ning RTE kalatoodetes 
3,8%, 3,8% ja 8% (Kramarenko jt., 2013). Belgias läbiviidud sarnase uuringu 
tulemusena leiti, et analüüsitud proovidest olid L. monocytogenes positiivsed 
23,4% (Van Coillie jt., 2004). Hispaanias oli vastav näitaja 22,3% (Domin-
guez jt., 2001) ning Lätis 30% (Kramarenko jt., 2013).

Tabel 1. L. monocytogenes levimus Eesti toiduainetes aastal 2012
Proovimaterjal Analüüsitud proovide arv Positiivsete proovide arv / positiivsete %
RTE lihatooted 101 7 / 6,9
RTE kalatooted 89 16 / 18
Kokku 190 23 / 12,1

 L. monocytogenes’e loenduse tulemused (Tabel 2) näitavad, et 22 
postiivses proovis ei ületanud arvukused lubatud normi (<100 pmü/g). Antud 
tulemus kinnitab varasemate Eestis läbiviidud uuringute tulemusi, et Eesti 
toitudes L. monocytogenes arv enamasti ei ületa seaduses kehtestatud piir-
määra (Kramarenko jt., 2013). Madalama arvuga kui 10 pmü/g tooteid oli 
18, neist 6 olid RTE lihatooted ning 12 madala soolasisaldusega ja külm-
suitsu RTE kalatooted. Nelja positiivse proovi L. monocytogenes arvud jäid 
vahemikku 10-100 pmü/g, neist 1 oli RTE lihatoode (toorsalaami) ning 3 
madala soolasisaldusega RTE kalatooted (õrnsoola lõhe). Ühes RTE kalatoo-
tes, madala soolasisaldusega lõhefilee viilud, oli L. monocytogenes’e arvukus 
140 pmü/g, ületades Euroopa Liidu kehtestatud piirmäära. Hispaanias läbivii-
dud uuringus (analüüsitud proove 170) tuvastati 20 RTE kalatootes suuremat 
L. monocytogenes arvu kui 100 pmü/g (Dominguez jt., 2001). 
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Tabel 2. L. monocytogenes arvukus Eesti toiduainetes aastal 2012 

Proovimaterjal
Arvukused (pmü/g)
0 <10 10-100 100-1000

RTE lihatooted 94 6 1 0
RTE kalatooted 73 12 3 1
Kokku 167 18 4 1

 Täiendavad tulemused L. monocytogenes’e levimuse ja arvukuse 
uuringusse kaasatud ettevõtete kohta on esitatud tabelis 3. Eesti toiduainetöös-
tuse 30 ettevõttest tuvastati L. monocytogenes positiivseid proove kaheksast 
(26,7%). RTE lihatootjaid oli uuringus 12, neist kolmest (25%) leiti patogeeni 
sisaldavaid tooteid. Ettevõtetest A, B ja C analüüsitud 22, 30 ja 11 proovist 
olid positiivsed vastavalt 3 (13,6%), 3 (10%) ja 1 (9,1%). 18 RTE kalatootjast 
kuuel (33,3%), oli probleeme L. monocytogenes’ga. Ettevõtetest E, F, G ja I 
võetud 16, 10, 13 ja 7 proovist osutusid positiivseteks vastavalt 1 (6,3%), 7 
(70%), 5 (38,5%) ja 1 (14,3%). Ettevõtetes F ja G leitud positiivsete proovide 
suhteliselt suure arvu tõttu võib eeldada, et antud juhul on tegemist tööstuset-
tevõtte sisese saastumisega, mille põhjustajaks võib olla püsiv ettevõttesisene 
(in-house) L. monocytogenes’e tüvi. Kahe RTE kalatootja (ettevõtted D ja 
H) tooted osutusid positiivseteks, kuid vähese proovi koguse tõttu ei ole või-
malik teha põhjapanevaid järeldusi. Ettevõtte spetsiifiliste L. monocytogenes 
tüvede olemasolu tehakse kindlaks grandiprojekti edaspidiste teadusuurin-
gute käigus.
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Tabel 3. L. monocytogenes levimus ja arvukus Eesti toiduainetes aastal 2012 ettevõtted
Uuritavad Analüüsitud 

uuritavate arv
Positiivsete arv / 
positiivsete %

Tootjad1 30 8 / 26,7
RTE lihatootjad1 12 3 / 25
Ettevõte A2 22 3 / 13,6
Ettevõte B2 30 3 / 10
Ettevõte C2 11 1 / 9,1
RTE kalatootjad1 18 6 / 33,3
Ettevõte D2;3 1 1 / 100
Ettevõte E2 16 1 / 6,3
Ettevõte F2 10 7 / 70
Ettevõte G2 13 5 / 38,5
Ettevõte H2;3 1 1 / 100
Ettevõte I2 7 1 / 14,3

1Uuritavaks on ettevõte
2Uuritavaks on toode
3Täiendavate proovide võtmine

Järeldused ja Kokkuvõte

 Antud uurimistöö tulemused näitasid, et L. monocytogenes’e levimus 
Eesti RTE liha- ja kalatoodetes on suhteliselt madal (12,1%). Olulisem on 
fakt, et patogeeni arvud riski kategooriasse kuuluvates toodetes jäid üldjuhul 
alla seaduses lubatud piirnormi, mis ületati vaid ühe RTE kalatoote puhul. 
Madala levimuse ning arvukuse tõttu võib järeldada, et Eesti päritolu RTE 
liha- ja kalatoodete tarbimisel on inimeste listerioosi nakatumise risk madal.

 Kuna praegu Eestis kasutusel olev riiklik L. monocytogenes’e toidu 
seireprogramm ei sisalda isoleeritud tüvede molekulaarset kirjeldamist (näi-
teks tüpiseerimist), piirab see oluliselt molekulaarepidemioloogiliste uurin-
gute võimalusi, et anda adekvaatne hinnang L. monocytogenes levimusteede 
ja Eesti inimeste tervise riskidele.

 Teadustegevuse järgmise etapina alustame 2013. aastal 
L. monocytogenes’e tüvede molekulaarsete tunnuste ning omaduste uurimist.
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Sissejuhatus

 Küüslauk (Allium sativum) on lauguliste sugukonda ning laugu pere-
konda kuuluv mitmeaastane rohttaim, mille maitse- ja raviomadused on inim-
konnale teada juba üle 7000 aasta. Küüslauk pärineb Aasia edelapoolsetelt 
aladelt ning tänapäeval kasvatatakse seda kogu maailmas mõõduka ja sub-
troopilise kliimaga piirkondades. FAO andmetel küündis 2010 aastal maail-
matoodang 18 miljoni tonnini, mida on iga maailma elaniku kohta peaaegu 
2,5kg aastas. Maailmatoodangust 77% kasvatatakse Hiinas. Järgnevad India, 
Lõuna-Korea, Egiptus ja Venemaa.

 Ravimtaimena on küüslauk tuntud nii meil kui ka mujal. Esimesed 
kirjalikud märkmed küüslaugu raviomaduste kohta pärinevad Giza püramii-
dide ehitamise ajast. Hauakaevajad 18. sajandi Prantsusmaal jõid küüslau-
guga rikastatud veini, et kaitsta end Euroopat laastava katku eest. Nii I kui ka 
II maailmasõja ajal anti sõduritele küüslauku, et vältida gangreeni. Tänapäe-
val on müügil hulgaliselt küüslaugust valmistatud toidulisandeid, mis luba-
vad alandada vererõhku, vähendada veresoonte lupjumist ning tugevdada 
immuunsüsteemi.

 Eesti rahvameditsiinis tuntakse küüslauku samuti enesetunde paran-
daja, südame tugevdaja, vererõhu korrastaja ning sooleperistaltika paranda-
jana. Unustada ei saa aga ka küüslaugu tugevat antimikroobset toimet, tänu 
millele on see taim juba aastasadu kuulunud erinevaid nakkushaigusi leeven-
davate ravimite hulka. 

 Juba aastakümneid on selge, et tervistavalt mõjuvad inimestele eel-
kõige küüslaugus leiduvad väävelorgaanilised ühendid. Tänapäevased mee-
todid, nagu kõrgefektiivne vedelik-kromatograafia ning mass-spektromeetria 
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(HPLC-MS) võimaldavad aga küüslaugus leiduvaid ühendeid ning nende 
keemilisi omadusi palju täpsemalt hinnata kui seni võimalik. Samuti on vii-
mastel aastatel läbi viidud sadu kliinilisi katseid nii inimeste kui ka looma-
dega. 

 Käesoleva artikli eesmärgiks on tänapäevastele rahvusvahelistele tea-
dusartiklitele tuginedes refereerida maailmas küüslauguga läbi viidud tervi-
seuuringute tulemusi ning anda ka ülevaade Eesti Maaülikoolis toimuvatest 
biokeemilistest ning agrotehnilistest sordivõrdluskatsetest. 

Teadusuuringute tulemused

Küüslaugu keemiline koostis
 Küüslauk, nagu enamik aedvilju, koosneb põhiliselt veest, mis moo-

dustab 62-66% massist. Ülejäänud küüslaugust moodustab kuivaine 34-38% 
(Põldma jt., 2012), millest peaaegu pool on tärklis ja neljandik valgud. Liit- ja 
lihtsuhkruid leidub küüslaugus kuni 2% ning kiudaineid 3%. Õli leidub küüs-
laugus kuni 0,6% ning orgaanilisi happeid kuni 0,2%.

 Küüslaugu aktiivseteks toimeaineteks peetakse alliini, diallüül disul-
fiidi, S-metüül-l-tsüsteiin sulfoksiidi, ajoeeni ning viimase derivaate. Aktiiv-
seid ühendeid võib küüslaugus leiduda vahemikus 0,1-0,3%. Kuna enamik 
küüslaugus leiduvatest bioaktiivsetest ühenditest sisaldavad väävlit, on 
küüslauku soovitav väetada sulfaate sisaldavate väetistega (Surendra, 2008). 
Küüslauk sisaldab ka ohtralt vitamiine, milles domineerivad tiamiin (B1), 
riboflaviin (B2), niatsiin (B3), tokoferool (E), askorbiinhape (C) ning karote-
noidid.

 Tähtsaimaks küüslaugust pärit tervistavaks ühendiks peetakse täna-
päeval aga allitsiini. Just allitsiin annab küüslaugule omapärase kibeda maitse 
ja lõhna. Allitsiini sünteesitakse küüslaugus alliinist ensüüm allinaasi toimel. 
Terves ja vigastamata küüslaugus allitsiini ei leidu ning see tekib alles rak-
kude mehaanilisel purustamisel (Block, 1985). Teadlased on arvamusel, et 
läbi sellise süsteemi kaitseb küüslauk end erinevate taimekahjurite rünnakute 
eest.

 Allitsiin on väga ebapüsiv ühend, mis laguneb kiiresti nii kõrgete tem-
peratuuride, valguse kui ka õhu toimel (Block, 1985). Seetõttu on kõige ter-
vislikum tarbida küüslauku värskelt ning termiliselt töötlemata. Aine ebapü-
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sivus muudab keeruliseks ka selle laboratoorse analüüsi – kvantiteerimiseks 
vajamineva tunnusaine säilitamine on raskendatud ning kõrgetel temperatuu-
ridel töötavad analüüsimeetodid nagu gaaskromatograafia on vastunäidusta-
tud.

 Aine ebapüsivus kuivatamisel muudab küsitavaks ka tabletivormis 
ning lõhnatute küüslauku sisaldavate toidulisandite efektiivsuse. Allitsiin 
muutub kuivatamisel ja säilitamisel teisteks püsivamateks väävelorgaanilis-
teks ühenditeks, millest tähtsaimaks peetakse S-allüül-tsüsteiini. Kuigi ka 
need ühendid võivad omada teatud bioloogilist aktiivsust, ei ole teadlased 
kindlad, et nende toime on võrreldav värske küüslaugu omaga. 

 Sellest lähtuvalt on biokeemikud arvamusel, et toidulisandina rek-
laamitavad “100% allitsiini” tabletid allitsiini ennast kuigipalju ei sisalda 
ning nende toidulisandite standardiseerimisel ning omavahelisel võrdlemisel 
tuleks lähtuda just S-allüül-tsüsteiini sisalduse määramisest (Cardelle-Cobas 
jt., 2010).

Meditsiinilised uuringud
 Tsaia jt. (2012) on analüüsinud viimase aastakümne jooksul küüs-

lauguga läbi viidud 29 meditsiinilise uuringu tulemusi ning järeldanud, et 
kuigi küüslaugu tarvitamine aitab tõepoolest alandada patsientide vererõhku, 
ei toimu statistiliselt olulisi muutusi nende vere kolesteroolitasemes. Kuigi 
mitmed üksikud uuringud on kinnitanud, et küüslaugu ning sellest valmis-
tatud toidulisandite tarvitamine langetab ka tervisele ohtlike madala tihedu-
sega lipoproteiinide (LDL-kolesterool) sisaldust veres ning tõstab kõrge tihe-
dusega lipoproteiinide (HDL-kolesterool) sisaldust, on läbiviidud uuringud 
ebajärjekindlad, läbi viidud erinevates tingimustes ning kasutades erinevaid 
algmaterjale.

 On avastatud, et küüslaugu tarvitamine mõjub positiivselt ka vere-
soonkonnale. Küüslaugu mõju on siin mitmene - on tõestatud, et küüslaugu-
ekstrakti intravenoosne manustamine väldib vereliistakute kokkukleepumist 
ning alandab seeläbi tromboosiohtu. Samuti arvatakse, et allitsiini ja selle 
derivaatide põletikuvastased omadused vähendavad kahjustusi endoteelile 
ning aitavad seeläbi vältida ateroskleroosi (Lee jt., 2011). Kunstlikult esile 
kutsutud diabeediga rottidel täheldati pärast 16 päevast küüslauguõli manus-
tamist veresoonte laienemist ning vähenesid ka südamerütmihäired (Ou jt., 
2010).
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 Viimastel aastatel on tähelepanu pööratud ka küüslaugu potentsiaal-
setele vähivastastele omadustele. Kim & Kwon (2009) on 19 kliinilise inim-
katse tulemustest järeldanud, et küüslaugul on kasvajavastane toime nii mao-, 
pärasoole-, rinna-, emaka- kui ka kopsuvähile. Kuigi täpsed toimemehhanis-
mid on teadmata, eeldavad teadlased, et küüslaugus leiduvad väävelorgaani-
lised ühendid mõjutavad rakkude jagunemist, kiirendavad vähirakkude apop-
toosi, seovad reaktiivseid vabu hapnikuradikaale ning tugevdavad üleüldist 
immuunsüsteemi.

 Ka küüslaugu antibakteriaalsed, fungitsiidsed ja viirusevastased toi-
med on laialt uuritud. Kui esimesed teaduslikud tõendid küüslaugu antibak-
teriaalsest toimest pärinevad Louis Pasteur’ilt 1858 aastast, siis tänaseks on 
nii mõnedki teadlased saanud hämmastavaid tulemusi. Briti teadlased uuri-
sid 146. patsienti platseebo-kontrollitud topelt-pime katses ning avastasid, et 
sügistalvisel perioodil esines platseebo rühmas oluliselt rohkem külmetus-
haigusi - vastavalt 65 ja 24 juhtumit, P <0,001. Haiguspäevi oli küüslaugu 
toidulisandit tarbivas katserühmas 111 ning platseeborühmas 366 ning hai-
gussümptomid kestsid keskmiselt vastavalt 1,52 ning 5,01 päeva. (Josling, 
2001)

 Kuigi nii äärmuslikke tulemusi pole seniajani suudetud reprodutsee-
rida, on siiski teada, et teatud patogeenitüvede vastu on küüslaugus leiduv 
allitsiin äärmiselt efektiivne. Lähtudes Cardelle-Cobas jt., (2010) uurimusest, 
on allitsiinil ja selle derivaatidel tõestatud efektiivsus rohkem kui 100 erineva 
viiruse, seene, bakteri või sooleparasiidi vastu. Tsao jt., (2007) on näidanud, 
et küüslauguekstrakt on osutunud efektiivseks isegi toidumürgistust põhjus-
tava antibiootikum-resistentse Staphylococcus aureus tüve vastu.

Võimalikud kõrvalnähud
 Küüslauk on Ameerika Ühendriikide Toidu ja Ravimiameti (FDA) 

poolt tunnustatud üldiselt ohutuks ning sama kinnitab ka aastatuhandeid väl-
danud kasutamiskogemus. Siiski sisaldab küüslauk bioloogiliselt aktiivseid 
ühendeid, mis mõnede tänapäevaste ravimitega võivad moodustada inimter-
visele ebasobivaid kombinatsioone.

 Tavalisemad kõrvalnähud küüslaugu tarbimisel on ärritunud seede-
süsteem, puhitused, halb hingeõhk ning kehalõhnad. Samuti võib nahk liigse 
küüslaugu käsitlemise tagajärjel ärrituda. Harvem esinevad kõrvalnähud on 
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peavalud, väsimus, isukaotus, lihasvalud, peapööritus ja allergilised reakt-
sioonid. Kuna küüslauk vedeldab verd, võib liigne tarbimine suurendada ope-
ratsioonijärgset veritsusohtu. Inimesed, keda vaevavad maohaavad või kilp-
näärmeprobleemid, peaksid enne küüslaugu tarvitamist konsulteerima arstiga 
(Borelli jt., 2007). 

 Küüslauk võib mõjutada ka mõnede retseptiravimite toimet. On teada, 
et küüslaugu tarvitamine vähendab tuberkuloosi raviks kasutatavate isonia-
siidi sisaldavate ravimite imenduvust ning küüslaugu tarbimine ravikuuri ajal 
on vastunäidustatud (Dhamija jt., 2006). Samas väidavad aga uuemad uurin-
gud, et küüslauk vähendab isoniasiidi sisaldavate ravimite hepatotoksilisust 
(mürgisust maksale) ning koosmanustamine võib pakkuda uusi ravivõimalusi 
tundlikele patsientidele (Ilyas jt., 2011).

 Samuti alandab küüslauk proteaasi inhibiitorite – mitmed HIV ars-
timid - taset veres ning koosmanustamine ei pruugi anda soovitud tulemusi 
(Piscitelli jt., 2001). Küüslauk võib vähendada östrogeeni sisaldavate hormo-
naalsete rasestumisvastaste vahendite efektiivsust. 

 Teatud ravimite toime võib küüslaugu mõjul ka liigselt tugevneda. 
Nende hulka kuuluvad mitmed verevedeldajad nagu varfariin, atsetüülsa-
litsüülhape (aspiriin) ja klopidrogreel. Kuigi küüslaugu kasutamisel maitseai-
nena ei pruugi kõrvalnähte ilmneda, tasub ülalmainitud ravimite manustajatel 
igal juhul enne küüslaugu teraapilist kasutamist konsulteerida arstiga.

Maaülikoolis toimuv katsetöö
 Eesti Maaülikoolis tegeleb Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi 

aianduse osakond küüslaugu agrotehnika-, säilitus- ja sordivõrdluskatsetega. 
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakon-
nas uuritakse aga küüslaugu peamiste aktiivsete toimeainete allitsiini ning 
S-allüül-tsüsteiini sisaldust katsetatavates sortides. 

 Esialgsed tulemused näitavad, et Eestis kasvatatavates sortides jääb 
allitsiini sisaldus vahemikku 0,7-10,5 mg/g kohta. Leiti ka statistiliselt oluline 
erinevus uuritud 23 sordi allitsiini sisalduste vahel (F23,46=158.1, p<0,001), 
mis näitab, et erinevad sordid toodavad tervisele kasulikke ühendeid erinevalt 
(Joonis 1). Eestis enimkasvatatav maasort ‚Vene’ kuulub allitsiinirikkamate 
küüslaukude hulka (7,98 mg/g märgkaalus). Katses olnud suviküüslaukude 
‚Flavor’, ‚Cledor’ ja ‚Printanor’ allitsiini sisaldus oli märgatavalt väiksem kui 
talisortidel. 
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 Lähiaastatel on plaanis koostöös EMÜ Mikromeierei ning EMÜ Polli 
aiandusuuringute keskusega uurida väävelorgaaniliste ühendite dünaamikat 
küüslauku sisaldavate funktsionaalsete toodete valmistamisel ning säilitami-
sel. 

Joonis 1: Allitsiini sisaldus uuritud sortides 2012 saagiaasta sügisel (mg/g märgkaalus)

Järeldused ja kokkuvõte

 Viimastel aastakümnetel on läbi viidud hulgaliselt uurimusi, mis 
aitavad paremini mõista küüslaukudes leiduvate väävelorgaaniliste ühen-
dite metabolismi ning nende mõju inimtervisele. Mitmed kliinilised katsed 
on tõestanud küüslaugu positiivset mõju nii veresoonkonnale kui kinnitanud 
selle vähivastast toimet. On teada, et küüslaugu positiivne mõju võib tule-
neda nii vabade hapnikuradikaalide sidumise võimest, vererõhu ning madala 
tihedusega kolesterooli taseme langetamisest, vereliistakute kleepumise 
vähendamisest kui ka vähirakkude atoptoosi kiirendamisest.

 Kuid leidub ka vastupidiseid arvamusi. Läbi viidud kliinilised 
uuringud kasutavad erinevat lähtematerjali, uurivad erinevat hulka patsiente 
ning teevad seda erineva perioodi jooksul. On teada, et küüslaugus leiduvad 
bioaktiivsed ühendid võivad mõjutada ka mitmete sünteetiliste ravimite tööd. 
See kõik muudab tulemuste üldistamise väga keeruliseks ning pakub tead-
lastele veel palju väljakutseid. Siiski võib väita, et küüslauk kuulub maailma 
efektiivseimate ravimtaimede hulka ning selle ohutust on tõestanud aastatu-
handete pikkune kasutamiskogemus. 
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