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RMK Põlula kalakasvatuskeskuses (PKK) nähakse ühe arengusuunana kaitsealuste ja 

ohustatud kalaliikide niisa sügavkülmutamise tehnoloogia rakendamist ja 

krüogeenipanga loomist, et lihtsustada  kalakasvanduse tööd ja hoida kokku ressursse. 

PKK peamiseks kasvatatavaks kalaliigiks loodusesse asutamise eesmärgil on atlandi 

lõhe (Salmo salar L.), kelle sugukarja peetakse paljundamise eesmärgil kasvanduses. 

See on kulukas ja nõuab palju basseinipinda. Kalade niisa sügavkülmutamise 

tehnoloogiate arendamisega on maailmas viimastel kümnenditel aktiivselt tegeldud, kuid 

Eestis katsetati atlandi lõhe niisa külmutamist esmakordselt alles käesoleva magistritöö 

raames. Töö eesmärgiks on rakendada niisa sügavkülmutamise/sulatamise tehnoloogiat 

PKKs loodava krüogeenipanga pidamisel. Kirjanduse andmetele tuginedes tehti niisa 

sügavkülmutamise/sulatamise ja marja viljastamise katse, mille käigus hinnati niisa 

kvaliteeti ja sellega saavutatud viljastumise tulemust võrreldes värske niisaga. Katses 

kasutatud suguproduktid koguti PKK sugukarja kaladelt. Sügavkülmutamise katse viidi 

läbi Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Kehtna Kunstliku Seemendusjaama laboris 

(ETKÜ) ja viljastamise katse PKKs. Üleküpsenud marja tõttu oli viljastumise tulemus 

nii värske kui ka sügavkülmutatud/sulatatud niisaga väiksem PKK tavapärasest või 

kirjandusest leitavast. Katses saadi viljastumise protsendiks värske niisaga keskmiselt 

13,7% ja sügavkülmutatud niisaga keskmiselt 13,5% (p=0,995) ning parimas katsegrupis 

vastavalt 32,5% ja 33,6% (p > 0,05). Seega statistilist erinevust värske ja 

sügavkülmutatud/sulatatud niisaga viljastamisel ei olnud (p > 0,05). Kuna töö 

eesmärgiks oli rakendada niisa sügavkülmutamise/sulatamise tehnoloogiat atlandi lõhe 

marja viljastamisel PKK-s, siis on tulemus positiivne. Autor soovitab korrata katset 

oluliselt suuremas mahus. 

Märksõnad: niisa kvaliteedi hindamine, krüoprotektandid, viljastumise määr 
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Cryopreservation techniques of fish sperm have been developed actively throughout last 

decades in the world but in Estonia they were tested for Atlantic salmon for the first time 

in this thesis. The main fish species produced at Põlula Fish Rearing Centre (PFRC) of 

State Forest Management Centre for restocking to the nature (wild) is Atlantic salmon 

(Salmo salar L.). Keeping fish broodstock at the farm is expensive and requires much 

space. The important task in developing PFRC is to simplify the work processes through 

application of cryopreservation techniques for fish milt and creation of cryobank for 

protected and endangered species of fish. The objective of this thesis is to test 

cryopreservation techniques in order to apply it for creating cryobank at PFRC in the 

near future. The sperm and eggs used in this study were collected from broodstock at 

PFRC. Cryopreserving process was carried out at the laboratory of ABAE and 

fertilisation at PFRC in 2016. Based on the literature a review about cryopreservation, 

thawing and fertilisation studies was composed. In the experimental part the quality of 

frozen and fresh milt was evaluated and fertilisation results with them were compared. 

Due to overripening of the eggs the results of fertilisation level with both cryopreserved 

and fresh milt in our experiment were lower than usually at PFRC or in described in 

literature tests. Average fertilisation percentage with fresh milt was 13.7% and with 

cryopreserved milt 13.5% (p=0,995), in the best test group the results were 32,5% and 

33,6% (p > 0,05) correspondingly. As the objective of this thesis was to test the 

cryopreservation technology of Atlantic salmon milt at PFRC, the results can be 

considered  positive. There were no differences in fertilization rate with frozen/thawed 

and fresh sperm. Author of this thesis suggests to continue application of this technology 

and repeat this study with greater amount of milt and eggs of high quality.  

Keywords: milt quality assessment, cryoprotectants, fertilization rate  
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandusloomade sugurakkude sügavkülmutamine vedelas lämmastikus kunstliku 

viljastamise hõlbustamiseks on ülemaailmselt laialdaselt kasutatav tehnoloogia, kuna see 

lihtsustab aretusjaamade (nt. tõuloomakasvatuse keskused) tööd. Samuti muudab 

nimetatud tehnoloogia lihtsamaks kõrgekvaliteediliste sugurakkude kogumisjärgse 

säilitamise aretusjaamades ning nende müümise ärilisel eesmärgil.  

 

Viimastel kümnenditel on aktiivselt tegeletud ka kalade niisa sügavkülmutamise 

tehnoloogiate arendamisega. Sügavkülmutamise/sulatamise protokolle on loodud paljudele 

erinevatele kalaliikidele. Fookuses on olnud nende protokollide efektiivsuse tõstmine ja 

standardiseerimine. Niisa sügavkülmutamine lihtsustab oluliselt haudemajade tööd ja aitab 

kokku hoida ressursse elusgeenipankade arvelt. Samuti aitab see sünkroniseerida 

kunstlikku viljastamist juhul, kui emas- ja isaskalad küpsevad eri ajal või näiteks mõnel 

aastal ei õnnestu loodusest koguda isaskalade suguprodukte. 

 

Eestis on seni kala niisa sügavkülmutamiseks tehtud üksikuid katseid, kuid see tehnoloogia 

ei ole veel otsest rakendust leidnud. RMK Põlula kalakasvatuskeskuse (edaspidi PKK) ühe 

arengusuunana nähakse kaitsealuste ja ohustatud kalaliikide (nt lõhe, tuur, säga, harjus, 

siig) niisa sügavkülmutamise tehnoloogia rakendamist ja krüogeenipanga loomist. PKK 

peamiseks kasvatatavaks liigiks loodusesse asutamise eesmärgil on atlandi lõhe (Salmo 

salar L.), mille puhul on olnud eesmärgiks säilitada Eesti algupäraste lõhepopulatsioonide 

(Kunda, Keila, Vasalemma) geneetilist materjali. Seni on geneetilist materjali säilitatud 

sugukarjadena kalakasvanduse rajatistes, kuid seda soovitakse edaspidi säilitada ka 

krüogeenipangas.  

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli katsetada kirjanduses leiduvaid teadmisi niisa 

sügavkülmutamise/sulatamise tehnoloogia kohta  PKKs, et saadud kogemusi hiljem 

rakendada loodava kalade krüogeenipanga pidamisel.  

 

 



 

6 

 

Töö eesmärgist lähtuvalt püstitati järgmised uurimisülesanded: 

1) saada ülevaade lõhe niisa sügavkülmutamise/sulatamise senistest tehnoloogiatest; 

2) valida lõhe krüogeenipanga pidamiseks PKKs sobiv metoodika niisa 

sügavkülmutamiseks/sulatamiseks; 

3) hinnata sügavkülmutatud/sulatatud niisa kvaliteeti ja sellega saavutatavat  viljastumise 

tulemust võrreldes värske niisaga. 

 

Eesmärgi saavutamiseks tehti atlandi lõhe viljastamise võrdluskatse värske ja 

sügavkülmutatud/sulatatud niisaga. 

 

Töö sisulises osas kirjeldatakse lühidalt atlandi lõhe bioloogiat ja levikut Eesti jõgedes, 

samuti käsitletakse PKK tegevust ja eesmärke. Kirjanduse ülevaate põhirõhk on kala niisa 

sügavkülmutamise/sulatamise tehnoloogiate ja viljastamise protsessi kirjeldamisel.  

 

Töö eksperimentaalne osa kirjeldab detailselt antud magistritöö raames tehtud niisa 

sügavkülmutamise/sulatamise ja viljastamise katset. Esimene pool katsest, niisa 

sügavkülmutamine, viidi läbi Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Kehtna Kunstliku 

Seemendusjaamas laboris (edaspidi ETKÜ). Teine pool katsest, kunstlik viljastamine 

värske ja sügavkülmutatud/sulatatud niisaga, viidi läbi PKKs. 

 

Töö autor tänab siinkohal oma juhendajaid Peeter Padrikut, Ene Saadret ja Katrin Kaldret. 

Käesoleva magistritöö katsete läbiviimine sai võimalikuks tänu suurepärasele 

meeskonnatööle ning on väga hea näide teadusasutuse ja praktikute vahelisest koostööst. 

Seega veel erilised tänusõnad Tanel Bulitkole ja ETKÜ labori personalile, samuti Kunnar 

Klaasile ja PKK personalile. Eriti suured tänusõnad ka Tiit Paaverile ja Eesti Maaülikooli 

vesiviljeluse osakonna inimestele. 

  



 

7 

 

 

 

KASUTATUD MÕISTED JA LÜHENDID 

 

ABAE - Animal Breeders´ Association of Estonia 

Actifish – vedelik sügavkülmutatud/sulatatud spermide aktiveerimiseks viljastamise ajal. 

ETKÜ – Eesti Tõuloomakasvatajte Ühistu 

IMV (IMV-TECHNOLOGIES) – ettevõte, mis tegeleb paljundamise biotehnoloogiatega. 

Samuti pakub täislahendusi nii põllumajandusloomade sperma, kui ka kalade niisa 

sügavkülmutamiseks.  

Krüopreservatsioon – sügavkülmutamine/sulatamine hõlmab elusmaterjali külmutamist, 

külmsäilitamist ja sulatamist. Sügavkülmutamine on protsess, kus bioloogilist 

elusmaterjali, nagu rakud ja koed, säilitatakse väga madalal temperatuuril (-196 °C vedelas 

lämmastikus), kuid hiljem soojendades üle 0 °C püsivad need elujõulistena.  

Krüoprotektandid - on kemikaalid, mis võimaldavad rakkudel sügavkülmutamise käigus 

ellu jääda ja neid grupeeritakse selle alusel, kas nad on võimelised tungima läbi raku seina 

või mitte. 

PKK – Põlula Kalakasvatuskeskus 

PFRC - Põlula Fish rearing centre of State Forest Management Centre 

RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Lõhe bioloogia ja kudejõed Eestis 

 

Atlandi lõhe (joonis 1) (Salmo salar L.) kuulub kiiruimsete (Actinopterygii) klassi lõheliste 

seltsi (Salmoniformes) lõhilaste sugukonda (Salmonidae) ja perekonda lõhe (Salmo) 

(Integrated Taxonomic Information System 2017). Eestis on esindatud lõhilaste 

sugukonnast: Atlandi lõhe (Salmo salar L.), meriforell (Salmo trutta L.), jõeforell (Salmo 

trutta morpha fario L.), rääbis (Coregonus albula L.), Euroopa siia (Coregonus lavaretus 

L.) mereskudevad ja poolsiirdevormid, peipsi siig (Coregonus lavaretus maraenoides 

Poljakow) ja harjus (Thymallus thymallus L.) (Kangur et al. 2003). 

 

 

Joonis 1. Lõhe eluring. Allikas: (ASF 2017) 

 

Lõhele iseloomulik tunnus on rasvauim, mis asub seljauime taga sabavarre alguses. Keha 

külgedel asetsevad tumedad x-tähe kujulised tähnid, neid on vähem kui meriforellil ning 

ainult mõni üksik asub küljejoonest allpool ja lõpusekaanel (Rannak et al.1983). 

Sabauimel on märgatav sälk ning isastel ilmneb kudemise eel alalõuale konksutaoliselt 
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kõverdunud moodustis, mis ei võimalda kalal suud täielikult sulgeda. Tavaliselt kasvavad 

lõhed 50–80 cm pikkuseks ning kaaluvad 2–7 kg (Hunt 2012). 

 

Lõhe on külmalembeline jões kudev anadroomne siirdekala, kelle kasvuks ja arenguks on 

soodsaim hapnikurikas vesi temperatuuril alla 15˚C (Rannak et al. 1983).  Lõhe eluringi 

kirjeldab joonis 1. Lõhe jõuab Eesti jõgedesse oktoobris-novembris ning suurem kudemine 

toimub veetemperatuuril 5–6 ºC (Rannak et al. 1983; Kangur et al. 2003; Pihu 2006). 

Kudema saabuvad suguküpsuse saavutanud kalad oma sünnijõkke („homing“ instinkt) 

pärast mere-elu perioodi. Isaskalad saavad suguküpseks tavaliselt pärast ühte–kahte, 

emased pärast kahte–kolme mere–elu suve (Kangur et al. 2003; Palmé et al. 2012). 

Kudemine kestab 3–14 päeva, eelistatult kruusase põhjaga kiirevoolulistel jõelõikudel 

umbes 0,5–3 m sügavusel (Ojaveer et al. 2003). Emaslõhe koeb marja portsjonite kaupa 

pesalohkudesse, kus see isaste poolt kohe viljastatakse. Koetud mari kaetakse kruusaga, 

misjärel tekib pesakühm (Rannak et al. 1983). 

 

Lõhe suhteline viljakus on keskmiselt 1100–1200 marjatera ühe kilogrammi kehamassi 

kohta ja marja areng viljastumisest koorumiseni kestab keskmiselt 440 kraadpäeva (5–6 

kuud, sõltuvalt vee temperatuurist) (Karlsson, Karlstörm 1994). 

 

Koorunud eelvastsed toituvad oma rebukotist ligikaudu 1,5 kuud. Pärast rebukoti täielikku 

imendumist (umbes maikuu lõpuks) saab eelvastsest vastne, kes poeb pesakühmust välja ja 

läheb seejärel järk-järgult üle segatoidule. Seejärel hakkab vastse keha kattuma 

soomustega ja juuni lõpuks saab temast maim. Suve lõpuks kattub kogu keha soomustega 

ja lõhemaimust saab noorkala ehk tähnik, kes alustab oma 1–5 aasta pikkust elu magevees 

(Eestis kestab see tavaliselt 2 aastat) (Rannak et al. 1983). 

 

Pärast magevee-elu sünnijões toimub smoltifitseerumine, tähnikust saab smolt ehk laskuja 

(Rannak et al. 1983). Tähnikule omased täpid kaovad, keha muutub saledamaks ja rohekas 

värvus hõbehalliks. Sel ajal toimuvad muutused ka noorkala füsioloogias, et kala saaks 

kohaneda eluga soolases vees (Ojaveer et al. 2003). 

 



 

10 

 

Lõhe laskuja suundub kevadel (mais-juunis) merre, et asuda toitumisrändele. Lõhed võivad 

rännata tuhandeid kilomeetreid, keskmiselt 50–100 km päevas (Rannak et al. 1983; 

Ojaveer et al. 2003). 

 

19. sajandi keskel oli Läänemeres lõhe laialt levinud, kuid viimase 150 aastaga on 

Euroopas looduslike lõhepopulatsioonide hulk oluliselt vähenenud (Ojaveer et al. 2003). 

Eestis on lõhepopulatsioonid ajalooliselt esinenud kaheteistkümnes jões: Narva, Purtse, 

Kunda, Selja, Loobu, Valgejõgi, Jägala, Pirita, Keila, Vääna, Vasalemma ja Pärnu (Rannak 

et al. 1983; Kangur, Viilmann 2006). Eestis on lõhepopulatsioonid drastiliselt vähenenud 

peamiselt erinevate takistuste rajamise tõttu kudejõgedele. Näiteks Narva jõele rajati 1955. 

hüdroelektrijaam, mille tulemusena jäid kudealad kuivale ja Pärnu jõel takistati lõhe 

sigimisränne 19. sajandil ehitatud Sindi paisuga. Jägala jõel tõkestas lõhe tõusu koelmule 

Linnamäe elektrijaama pais. Purtse jões hävis lõhe põlevkivitööstuse reostuse tõttu 

(Ojaveer et al. 2003). 

 

Algupärased lõhepopulatsioonid on säilinud ainult Kunda, Keila ja Vasalemma jõgedes. 

Segaasurkonnaga on Purtse, Selja, Loobu, Jägala, Valgejõgi, Pirita, Pärnu Vääna jõed. 

Nendesse asustatakse või on asustatud lõhe noorjärke, mille tulemusel on neis looduslik 

sigimine suuremal või vähemal määral taastumas (Kangur 2010; ICES 2013). Narva jõe 

lõhesaak põhineb ainult kasvandustest pärit asustatud lõhel (Ojaveer et al. 2003). 

 

Lõhe populatsioonide püsimajäämiseks ja taastamiseks kasvatatakse lõhe noorkalu 

kasvandustes ning asustatakse jõgedesse. Eestis tegeleb ohustatud kalaliikide noorkalade 

kasvatamise ja nende asustamisega jõgedesse RMK Põlula Kalakasvatuskeskus. 

 

 

1.2. RMK Põlula kalakasvatuskeskuse tegevus ja eesmärk 

 

RMK Põlula kalakasvatuskeskus asub Lavi külas Lääne-Virumaal Pandivere kõrgustiku 

kirdenõlval. Keskus asutati 1994. aastal keskkonnaministeeriumi hallatava asutusena  

endise Põlula Kalamajandi territooriumile. Põlulas on kalu kasvatatud üle 120 aasta. 

Esimene kirjalik teade kalakasvanduse tegevusest pärineb 1895. aastast, mil Põlula 

mõisaomanik Hermann von Krause eksponeeris Riia põllumajandusnäitusel Põlulas 
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kasvatatud elusaid jõeforelle. Alates 2014. aasta algusest kuulub Põlula kalakasvandus 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) koosseisu (RMK 2017). 

 

PKK asutamise järel, aastatel 1994 – 1997, kalakasvandus rekonstrueeriti, ehitati juurde 

uusi hooneid ja rajatisi. Veevarustussüsteem ja haudemaja rekonstrueeriti täielikult. Ehitati 

kaks uut kalakasvatushoonet, keskusehoone ja kommunikatsioonid (elektri- ja 

joogiveevarustus, kanalisatsioon, välivalgustus, piirdeaed). Kalakasvanduse võimsuseks oli 

projekteeritud 100 tuhat kaheaastast lõhe laskujat keskmise isendikaaluga 70—80 grammi. 

Kuid kuna keskuse väljaehitamine jäi rahastamise lõppemise tõttu pooleli, siis 

projekteeritud võimsust ei saavutatud. 1998. aastal valmima pidanud kaheaastaste kalade 

hoonet poole tänase päevani ehitatud. Seega jäi kalakasvatuskompleksi esialgsest plaanitud 

mahust 1/3 välja ehitamata (Saadre 2010; RMK 2017). 

 

PKK ülesanneteks on külmaveeliste kalade, eeskätt lõhilaste noorjärkude kasvatamine 

Eesti vete ohustatud kalaliikide populatsioonide säilitamiseks ning nõrkade asurkondade 

taastamiseks, nende geneetilise materjali kogumine ja hoidmine, töötamine 

kalakasvatusalaste teadusuuringute tugibaasina ning üliõpilaste praktikakohana (Saadre 

1998; RMK 2017). 

 

1995. aastal alustati Soomest Laukaa kalauurimis- ja kasvatuskeskusest saadud Soome lahe 

päritolu lõhemarja inkubeerimisega. 1997. aastal asustati esimesed lõhe noorjärgud Selja 

jõkke, kus populatsioon oli praktiliselt välja surnud. 1998. aastast alates koguti 

suguprodukte Selja ja Narva jõgedesse tõusvatelt sugukaladelt. 2001–2002 alustati Kunda 

jõe lõhe ja meriforelli elusa geenipanga loomist eesmärgiga säilitada ja paljundada 

algupäraseid populatsioone. 2007. aastal hakati Kunda jõe päritolu sugukalade järglasi 

asustama Põhja-Eesti jõgedesse (Paaver et al. 2010; Saadre 2010). 

 

Lõhe  noorjärkusid on asustatud kümnesse Soome lahte suubuvasse jõkke (Saadre 2011). 

2012., 2013. ja 2014 aastatel toodi kasvandusse Daugava jõest pärit lõhe marja ja niiska 

eesmärgiga taastada Pärnu jõe lõhekari. 18 aasta vältel on PKKst asustatud Eesti jõgedesse 

umbes 5 miljonit mitmesuguses vanuses lõhe, väiksemates kogustes ka meri- ja jõeforelli 

noorkalu (RMK 2017). 
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PKK tegevus põhines 1997. aastal Läänemere Kalanduskomisjoni (IBSFC) poolt 

käivitatud rahvusvahelisel Lõheplaanil (Salmo Action Plan), millega Eesti on ühinenud ja 

mille eesmärgiks on Läänemere lõhe looduslike asurkondade taastamine (Paaver et al. 

2010). Lõheplaani täitmine oli Eestile kohustuslik (RMK 2017).  PKK tulevikuplaanidena 

nähakse (RMK 2017): 1) karantiinihoone ehitamist; 2) siia ja harjuse 

kasvatamistehnoloogiate arendamist; 3) ohustatud kalaliikide niisa sügavkülmutamist ja 

hoidmist krüogeenipangas. Aruandes „Põlula kalakasvatuskeskuse arendamise 

võimalused“ (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut,  2011) rõhutatakse, et kindlasti on vaja 

luua võimalus kalade niisa sügavkülmutamiseks ja selle kasutamiseks töös 

geenipankadega, kuna see:  

1) lihtsustab geenipankade tööd; 

2) muudab lihtsamaks tegelemise uute kalaliikidega. Näiteks harjuse puhul on 

viljastamiseks parim emas- ja isaskalade arvu suhe 1:1. See tähendab, et emas- ja isaskalu 

peab elusas geenipangas olema võrdselt. Kui niiska sügavkülmutada, saab isaste karja 

vähendada ning kulusid kokku hoida;  

3) aitab vältida sugulusaretust. Sügavkülmutatud niiska kasutades on võimalik 

paljundamiseks kasutada eelnevate põlvkondade isaseid, s.t. algupärase ja vaesumata 

geenipanga geneetilist materjali; 

4) sügavkülmutatud niisa kasutamine muudab palju efektiivsemaks erinevate 

põlvkondade omavahelise ristamise, seega aitab lisada geneetilist mitmekesisust, aga 

samas ei nõua suuremat basseinipinda;  

5) loodusest püütud kalade sügavkülmutatud niisa kasutamine geenipanga 

järgnevate põlvkondade emaskalade marja viljastamiseks kindlustab looduslikus 

keskkonnas elanud kalade alleelide edasikandumise; 

6) kui geenipanga värskendamiseks ei õnnestu loodusest sugukalu püüda, saab 

selleks kasutada varem varutud sügavkülmutatud niiska.  
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1.3. Niisa sügavkülmutamise/sulatamise tehnoloogia geneetilise materjali 

kogumiseks ja säilitamiseks 

 

Krüopreservatsioon hõlmab elusmaterjali külmutamist, külmsäilitamist ja sulatamist ning 

on kasulik kalade bioloogilise mitmekesisuse ja väärtuslike aretusliinide säilitamiseks ning 

paljundamise hõlbustamiseks (Martínez-Páramo et al. 2009). Krüopreservatsioon (edaspidi 

niisa sügavkülmutamine/sulatamine) on protsess, kus bioloogilist elusmaterjali, nagu rakud 

ja koed, säilitatakse väga madalal temperatuuril (-196 °C vedelas lämmastikus), kuid 

hiljem soojendades üle 0 °C püsivad need elujõulistena (Tiersch 2008). 

 

Krüobioloogia ja krüopreservatsiooni esimesed teaduslikud uuringud on avaldatud 1950-

ndatel aastatel. Kuke sperma sügavkülmutamisel aastal 1949 avastati glütserooli kaitsev 

toime, 1953. aastal avaldati esimesed uuringud kala niisa sügavkülmutamisest ning peale 

seda on avaldatud sadu sellealaseid uuringuid üle maailma (Tiersch 2008).  

 

Labbé et al. (1998), Haffray et al. (2004), Tiersch (2008), Cabrita et al. (2010), Bernáth 

(2014) töödes on rõhutatud, et niisa sügavkülmutamine/sulatamine on vajalik nii 

kaubakalakasvatuses kui ka ohustatud kalaliikide loodusesse taasasustamisel ning selle 

kasulikkuse võib kokku võtta järgneva nelja punktiga: 

1)  lihtsustab haudejaama tööd, kuna võimaldab kasutada niiska just siis, kui seda 

vaja on ja teostada kunstlikku viljastamist. Seega laheneb olukord, kus küpsete 

munarakkude jaoks ei ole niiska piisavalt saada. Samuti toetab kala niisa külmsäilitamine 

tõhusalt küpsete suguproduktide saadavuse sünkroniseerimist kudemisperioodil, 

kõrgekvaliteediliste isassugurakkude säilitamist ja lihtsustab sugukarja majandamist; 

2) parandab haudejaama majandamist, kuna niisa sügavkülmutamine optimeerib 

kalakasvanduse ruumide kasutamist. Suurt isaskaladest koosnevat sugukarja ei ole vaja 

enam pidada ja ruumi jääb üle. Kogu vabaneva ruumi ja vahendid saab kasutada emaste 

kalade ja vastsete jaoks; 

3) niisa sügavkülmutamise abil on võimalik säilitada väljasuremisohus kalade 

geneetilist materjali, et luua ohustatud liikide geenipankasid ning säilitada bioloogilist 

mitmekesisust; 
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4) toetab ja kiirendab väärtuslike kalaliinide aretamist ehk tõuaretusprogramme, 

võimaldab kasvatada uusi ja parendatud omadustega isendeid, geneetilist potentsiaali 

jaotada või kaitsta ja hinnata aretuse geneetilist progressi. 

 

Kala niisa sügavkülmutamine/sulatamine on seega kasulik ja kasumlik mitmel viisil. 

Samas on ka palju mõjureid, millest peab olema teadlik ning neid täpselt jälgima, et 

protsess õnnestuks. Selle protsessi jooksul võivad seemnerakkude füsioloogilises seisundis 

muutusi põhjustada nii kasutatavad vahendid, nagu krüoprotektant, selle kontsentratsioon 

kui ka protseduurilised eripärad ning nendeks kulutatud aeg (Lahnsteiner et al. 1995; 

Lahnsteiner et al. 2000; Glogowski et al. 1999; Chao et al. 2001). Samuti mõjutavad 

protsessi jooksul niisa kvaliteeti pH, osmolaalsus, morfoloogia ning ioonide,  ATP ja 

proteiini sisaldus (Cabrita et al. 2010; Fauvel et al. 2010). Eduka krüopreservatsiooni 

arvestada kõigi järgnevate teguritega (Gwo 2011; Murgas et al. 2007): 

 lahjendid 

 lahjendusaste 

 krüoprotektandid 

 krüoprotektantide kontsentratsioon 

 tasakaalustusaeg 

 külmutamise kiirus  

 külmutamise meetod  

 sulatamise temperatuur ja aeg 

 niisa kvaliteet 

 marja kvaliteet  

 niisa ja marja suhe viljastamisel 

 

Loetletud tegurite puhul tuleb lisaks võtta arvesse ka kalaliiki, millega tegeletakse. 

Erinevatel kalaliikidel on erinev tundlikkus lahjendustasemete ja kasutatavate ainete suhtes 

niisa külmutamise protsessis, mistõttu tuleb igale liigile välja arendada liigispetsiifiline 

sügavkülmutamise/sulatamise protokoll (Lahnsteiner et al. 1995; Glogowski et al. 1999; 

Bernàth et al. 2014). Selleks, et saada maksimaalselt elujõulisi järglasi, tuleb testida 

loetletud komponentide erinevaid kombinatsioone ja vastavalt sellele koostada protokoll 

(Lahnsteiner et al. 1995; Glogowski et al. 1999; Lahnsteiner et al. 2000; Murgas et al. 

2007). 
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Sügavkülmutamise/sulatamise protokollis kirjeldatakse täpselt kõik tegevused õiges 

järjekorras ning vahendid ja nende kasutamine. Tavapärane tegevuste järjekord kala niisa 

sügavkülmutamise/sulatamise protokollis sisaldab järgnevaid etappe (Maria, Carneiro 

2012;) (joonis 2):  

1) niisa kogumine (ja vajadusel lahjendamine) + kvaliteedi hindamine 

mikroskoobiga; 

2) lühiajaline säilitamine jahutatult proovide transpordiks; 

3) transpordi järgne niisa kvaliteedi hindamine mikroskoobiga; 

4) lahjendite ja krüoprotektorite lisamine + kvaliteedi hindamine mikroskoobiga; 

5) proovide pakendamine; 

6) külmutamine; 

7) külmsäilitamine; 

8) sulatamine + kvaliteedi hindamine mikroskoobiga; 

9) viljastamine; 

10) embrüo ja vastsete arengu jälgimine, et hinnata protseduuri edukust.   
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Joonis 2. Kala niisa sügavkülmutamise/sulatamise etapid. (autori joonis). 
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Dziewulska et al. (2011) on kirjeldanud sügavkülmutamise/sulatamise protokolli loomist 

atlandi lõhe jaoks, kui nad testisid paljunemise edukust sügavkülmutatud/sulatatud niisaga. 

Selleks võrreldi kaheksat erinevat kombinatsiooni: 1) läbi membraani tungivad 

krüoprotektandid, 10% dimetüülsulfoksiid (DMSO) või metanool (MeOH); 2) läbi 

membraani mitte tungivad krüoprotektandid glükoos (0.3 M)  ja sahharoos (0.6 M) ja 

külmutamine 0,1 ml graanulites või 0,25 ml kõrtes.  

 

 

1.3.1. Niisa kogumine ja säilitamine 

 

Sugukalad püütakse loodusest (de Mestral Bezanson et al. 2010; Bernáth et al. 2015) või 

valitakse välja kalakasvanduste (Dziewulska et al. 2011; Figuero et al. 2016; Nynca et al. 

2016)  sugukarjadest. Sõltuvalt kalaliigist ja olukorrast kogutakse niiska kas 

suguproduktide lüpsmise või seemnesarja kirurgilise eemaldamise teel (Labbé et al. 2013). 

Hõlpsamaks lüpsmiseks suuremate isendite puhul võib kala anesteesiaga (Joudin et al. 

2006; de Mestral Bezanson et al. 2010; Nynca et al. 2016)  uimastada. Lüpsmise käigus 

tekib niisa veega või uriiniga saastumise oht, mistõttu niisk muutuks kasutuskõlbmatuks, 

kuid tähelepanelikult ja korrektselt toimides on võimalik seda vältida (Labbé et al. 2013).  

 

Lüpsmise teel kogutud niisk on juba lahustatud seemnelises plasmas, kuid seemnesarjast 

kogutud niisa jaoks tuleb otsida sobiv lahjendi (Labbé et al. 2013). Kogutud niiska saab 

edukalt säilitada mõnest tunnist mitme päeva ja nädalani (Bobe, Labbe 2008), kui seda 

hoiustatakse lahuses, mis aitab: 1) vältida spermide aktiveerumist; 2) sobituda spermile 

vastava pH, osmolaalsuse ja toitainetega; 3) vältida seente ja bakterite kasvu. Lahjendi 

peab olema võimalikult sarnane kala seemnevedeliku omadustega või väliskeskkonnaga 

(nt merevesi) (Labbé et al. 2013). Enamasti saab kala niiska krüopreserveerimise eel 

säilitada ilma lisakaitseta külmikus või sulava jää kohal termokastis 0–4 °C juures (Labbé 

et al. 2013). 
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1.3.2. Niisa kvaliteedi hindamine 

 

Kvaliteeti hinnatakse kohe nii pärast värske niisa kogumist kui ka sulatamise järgselt 

(Joudin et al. 2006; Negus 2008; de Mestral Bezanson et al. 2010; Dziewulska et al. 2011; 

Figuero et al. 2016; Nynca et al. 2016). Kõige tähtsam lõplik kvaliteedinäitaja on 

viljastamise tulemus ehk uute noorjärkude arv (Dziewulska et al. 2011; Labbé et al. 2013). 

Kogumisjärgselt hinnatakse niisa liikuvuskarateristikuid selleks, et otsustada, kas seda 

niiska kasutada või mitte (Negus 2008; Labbé et al. 2013). 

 

Tänapäeval kasutatakse niisa kvaliteedi hindamiseks valgusmikroskoopi ja spetsiaalselt 

loodud arvutiprogrammi Computer-assisted Sperm Analysis (CASA) (joonis 3) (Joudin et 

al. 2006; Negus 2008; de Mestral Bezanson et al. 2010; Dziewulska et al. 2011; Figuero et 

al. 2016; Nynca et al. 2016). Kõige olulisem ja enamlevinud hindamise mõõdik on 

liikuvate spermide % (motility %) (Joudin et al. 2006; Negus 2008; de Mestral Bezanson et 

al. 2010; Dziewulska et al. 2011; Figuero et al. 2016; Nynca et al. 2016). Nynca et al. 

(2016); Dziewulska et al. (2011) on lisaks liikuvate spermide % le mõõtnud ka järgnevaid 

liikuvuskarakteristikuid: 

 spermide kiirus sirglõigul (SKS, μm/s) / Velocity Straight Line (VSL, μm/s), 

 spermide kiirus liikumisteekonnal (SKL, μm/s) / Velocity Curve Line (VCL, μm/s), 

 spermide kiirus trajektooril (SKT, μm/s) / Velocity Average Path (VAP, μm/s), 

 spermide otseliikuvus SOL (SKS/SKL) / Linearity LIN (VSL/VCL), 

 spermide kõrvalekaldeamplituud liikumistrajektoorist (SKA, μm) / Amplitude of 

Lateral Head Displacement (ALH, μm). 

 

Samade liikumiskarakteristikute abil hinnatakse ka pullide sperma kvaliteeti ETKÜ laboris 

(Padrik, Jaakma 2004; Padrik et al. 2010). 

 

Hinnata võib läbi mikroskoobi visuaalselt vaadates või spetsiaalse valgusmikroskoobi abil, 

mis on ühendatud CASA programmiga (joonis 2). Kala niisa hindamise teeb eriti 

keerukaks see, et pärast aktiviseerumist langevad elujõulisuse näitajad väga kiiresti – 

mikroskoobiga tuleb niisa liikuvust hinnata ligikaudu 15 sekundi jooksul, kuna peale seda 

langeb liikuvus järsult (Negus 2008). On tavapärane, et osa niisast paistab pindpinevuse 

tõttu liikumatu, kuid kõrge kvaliteediga niisa puhul peaks liikuvate spermide hulk olema 
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95–98% (Negus 2008). Alla 50% liikuvusega niisaga pole otstarbekas edasi tegeleda, see 

tuleb kõrvaldada ja võtta uus (Negus 2008). 

 

 
Joonis 3. Valgusmikroskoop on ühendatud arvutiga, kus CASA programm analüüsib 

spermide liikumiskarakteristikuid. Allikas: (IMV 2017) 

 

Negus (2008) on niisa hindamise protseduuri kirjeldanud järgnevalt: 1) valitakse välja 

hinnatav niisk; 2) välja valitud niisk asetatakse katseklaasi mikroskoobi alla (objektiiv 

200X); 3) katseklaasi peale pipeteeritakse 200µL niisa aktiveerimislahust; 4) 10µL niiska 

pipeteeritakse katseklaasi peale aktiveerimisvedeliku keskele, natukene segatakse, mille 

järel hinnatakse parameetreid 15 sekundi jooksul. Negus (2008) on niisa 

aktiveerimislahuse valmistamist kirjeldanud järgnevalt: 1) Liitrisesse katseklaasi valatakse 

4,5 g NaCl, 0,605 g TRIS, 0,75 g glütsiini; 2) lisatakse 500ml destilleritud või 

deioniseeritud vett; 3) segatakse lahustumiseni; 4) segamise ajal mõõdetakse pH-meetriga; 

NaOH lahuse abil reguleeritakse pH 9,0 ni; 5) valmis lahus valatakse liitrisesse anumasse, 

kus seda on võimalik 4 °C juures säilitada mitu kuud. 

 

PKKs hinnatakse niisa kvaliteeti ühe okulaariga valgusmikroskoobi abil. Värske niisa 

hindamiseks tavatingimustes  piisab tavaliselt väikesest suurendusest. Prepareerimisnõela 

ots kastetakse niisakotti, sellele kleepub tavaliselt piisavalt niiska, et spermide liikuvust 

hinnata. Paksema konsistentsiga niisa korral kleepub nõela otsa isegi liiga palju niiska. 

Niisatilk kantakse alusklaasile ja lisatakse veidi vett. Vesi aktiveerib spermid, edasi  tuleb 

tegutseda väga kiiresti - panna katteklaas peale ja vaadata liikuvust valgusmikroskoobi 

väikese suurenduse vaateväljas. Kui sellest ei piisa, vaadatakse ka suures suurenduses, kuid 
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arvestama peab, et spermide liikuvus väheneb väga kiiresti, sekundite jooksul. Kogenud 

silmaga läheb hindamine ruttu.  Hindepunkte antakse 0–5-ni. 0 – niisas puudus igasugune 

liikumine; 1 – on märgata väga üksikuid liikuvaid sperme 2 – liikuvaid sperme on rohkem, 

aga ikka väga vähe; 3 – liikuvaid sperme on alla poole ; 4 – liikuvad on üle poolte 

spermidest; 5 –spermide liikumine on väga aktiivne. Mõnikord lisatakse hinnetele ka 

plussid või miinused, kui tulemus näib olevat kahevahel (Ene Saadre  suulised andmed). 

 

 

1.3.3. Krüoprotektandid ja nende lisamine 

 

Krüoprotektandid on kemikaalid, mis võimaldavad rakkudel sügavkülmutamise käigus ellu 

jääda ja neid grupeeritakse selle alusel, kas nad on võimelised tungima läbi raku seina või 

mitte (Labbé et al. 1998; Haffray et al. 2004).  

 

Läbi rakumembraani tungivatest krüoprotektantidest kasutatakse kõige enam kala niisa 

puhul dimetüülsulfoksiidi (DMSO) ja metanooli (MeOH) (Labbé et al. 2013). Nende 

kontsentratsioon jääb vahemikku 5–20% kogu krüolahuse mahust (Labbé et al. 2013). 

(DMSO) ja (MeOH) kontsentratsioonis 5–10% on kasutuses krüoprotektantidena ka 

atlandi lõhe puhul (Joudin et al. 2006; Negus 2008; de Mestral Bezanson et al. 2010; 

Dziewulska et al. 2011; Figuero et al. 2016; Nynca et al. 2016).  

 

Sageli lisatakse raku membraanist läbi tungivatele krüoprotektantidele lisaks raku 

membraanist mitte läbitungivaid aineid, mis tõstavad sügavkülmutamise efektiivsust. 

Mitteläbitungivatest molekulidest lisatakse suhkruid (sahharoos, trehaloos, glükoos), 

valkusid ja lipiide (BSA, munakollane, kooritud piim) (Labbé et al. 2013).  Hiljutistes 

katsetes lõhe niisa puhul on kasutatud glükoosi, sahharoosi ja munakollast (Joudin et al. 

2006; de Mestral Bezanson et al. 2010; Dziewulska et al. 2011).  

 

Läbi raku seina tungivad krüoprotektandid võivad olla spermidele toksilised, eriti kõrgel 

temperatuuril ja kui nende kontsentratsioon on liiga kõrge. Krüoprotektandi valik on alati 

kompromiss raku kaitsmise ja mürgisuse vahel. Minimiseerimaks toksilisuse efekti, tuleb 

neid lisada aeglaselt ja madalal temperatuuril. Krüoprotektandid tuleb lahjendada 
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külmutamise lahjendis enne, kui lahjendile lisatakse juurde niisk (Labbé et al. 1998; 

Haffray et al. 2004; Labbé et al. 2013). 

 

Tänapäeval on võimalik tellida kõik vajaminevad lahused ja krüoprotektandid ettevõttetest, 

mis on sellele valdkonnale spetsialiseerunud (Martínez-Páramo et al. 2016). Näiteks IMV-

Technologies (www.imv-technologies.com) ja Cryogenetics AS (www.cryogenetics.com) 

(Martínez-Páramo et al. 2016). Firma IMV-Technologies (IMV) poolt on atlandi lõhe jaoks 

spetsiaalselt välja töötatud krüoprotektantide ja lahjendite komplekt Kit Freezefish M 500 

ml. See sisaldab puhast vett, soolasid, bioloogilist puhvrit, metanooli ja rasvade lahust. 

Lahjendi segatakse valmis vahetult enne sügavkülmutamise protsessi. Lahjendi koosneb 

kolmest komponendist: 1) Freezesol; 2)  Freezlip; 3) DMSO või MeOH (joonis 4). 

Komponentide täpsed kogused (tabel 1) mõõdetakse välja automaatpipetiga (IMV 2017). 

 

Tabel 1. Freezefish M 500 ml komponendid ja osakaalud lahjendis. Allikas: (IMV 2017)  

Komponent Freezesol Freezlip DMSO või MeOH 

Komponendi osakaal 

lahjendis (%) 
87,5 2,5 10 

500 (ml) lahjendi 

koostis 
437,5 12,5 50 

50 (ml) lahjendi 

koostis 
43,75 1,25 5 

Märkus. Freezefish M 500 ml puhul on võimalik valida läbi rakumembraani tungivaks 

krüoprotektantideks nii DMSO kui MeOH. Antud magistritöö valiti MeOH, kuna see on atlandi 

lõhe puhul parimaid tulemusi ka teiste autorite töödes ja samuti soovitasid seda IMV spetsialistid.  

 

 

Joonis 4. Lahjendid kala niisa sügavkülmutamiseks ja niisa aktiveerimiseks. Allikas: (IMV 

2017)  

 

http://www.imv-technologies.com/
http://www.cryogenetics.com/
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Lahjendusaste kala niisa ja krüolahuse vahel on üsna varieeruv, alates 1:1 kuni 1:20 (Labbé 

et al. 2013). Lõhe puhul on lahjendusaste enamasti 1:3 (Negus 2008; de Mestral Bezanson 

et al. 2010; Dziewulska et al. 2011; Figuero et al. 2016; Nynca et al. 2016) või 1:4 (Joudin 

et al. 2006). Oluline on leida kontsentratsioon, milles on võimalikult suur niisa osakaal, 

mis tähendab, et ühe spermakõrrega saab viljastada korraga rohkem munarakke, kuid niisa 

kontsentratsioon ei tohi olla ka liiga suur, et ei tekiks kokku kleepumise ohtu (Labbé et al. 

2013). Pärast krüoprotektantide lisamist niisale võib olla vaja kuni 30 minutilist (sõltuvalt 

krüoprotektandi tüübist ja kontsentratsioonist) tasakaalustusaega, et krüoprotektandid 

läbiksid rakumembraani (Labbé et al. 2013). 

 

 

1.3.4. Lahjendatud niisa pakendamine spermakõrtesse  

 

Niisa pakkimiseks kasutatakse kõige rohkem plastikust spermakõrrekesi (French straws) 

(joonis 6) suurusega 0,25–0,5 ml (de Mestral Bezanson et al. 2010; Dziewulska et al. 

2011; Joudin et al. 2006; Figuero et al. 2016; Negus 2008; Nynca et al. 2016), kuid on 

tehtud katseid ka niisa külmutamisel pelletitega. Dziewulska et al. (2011) võrdlesid 

külmutamise edukust kõrtes ja pelletites  ning pelletid osutusid ebatõhusaks võrreldes 

kõrtega. Kuid samas just seni peamiselt kasutatud 0,25 ja 0,5 ml kõrred on olnud 

limiteerivaks faktoriks kala niisa krüopreservatsiooni arengus, kuna ühe kõrrega saab 

korraga viljastada ainult 500–1000 marjatera, mis on suhteliselt väikse kogus (Sarosiek et 

al. 2016). Lõhelised koevad kuni 12 700 marjatera, seega 0,25 ja 0,5 ml lahjendatud niiska 

on ebapiisav, et katta haudemaja vajadusi (Serezli et al. 2010).  

 

Niisa laadimiseks kõrtesse on kolm võimalust: 1) käsitsi (pipetiga); 2) poolautomaatne 

(vaakumpumbaga) ja 3) automaatne pakendamisviis (kõrte laadimismasin)  (joonis 5). 

Väikse koguse niisa külmutamiseks kasutatakse käsitsi pakkimise meetodit. Selle puhul 

imetakse krüoprotektantidega lahjendatud niisk pipeti abil kõrre sisse. Suuremate koguste 

puhul kasutatakse poolautomaatset ja automaatset pakendamisviisi. Kõrte sulgemiseks 

kasutatakse veekindlat tihendusvahendit. Automaatne pakendaja prindib ise vajaliku 

markeeringu kõrtele (IMV 2017; Minitube 2017). Käsitsi ja poolautomaatse laadimisviisi 

puhul tuleb vajalik markeering teha käsitsi või vastava seadmega. 
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Joonis 5: Niisa kõrtesse laadimise viisid. Allikas: (vasakult foto autor Gergely Bernáth, Agtech 

2017, foto autor Peeter Padrik)  

 

Kasutatakse peamiselt kahte tüüpi spermakõrsi: 

1) veiste kõrred – need on odavad (ei ole õhukindlad). Seda tüüpi kõrsi kasutatakse 

tänapäeval kõige rohkem. 

2) CBC kõrred – on kallimad ja õhukindlad. Nende puhul ei ole ülekandumise ja 

saastumise ohtu erinevate viiruste ja bakteritega. CBC kõrred tihendatakse mõlemast otsast 

jootes. Tõenäoliselt kasutatakse tulevikus peamiselt seda meetodit, kui kala niisa 

vahetamine ja müümine sama levinuks muutub, nagu pullide sperma müük (Labbé et al. 

1998; Haffray et al. 2004). 

 

Lihtsaim viis kõrte eristamiseks on kasutada erivärvilisi kõrsi (joonis 6) ja märkide 

süsteemi kõrtel identifitseerimaks kala numbrit ja krüoprotektanti ning selle 

kontsentratsiooni (IMV 2017). 

 

 

Joonis 6. Erivärvilised spermakõrred niisaproovide eristamiseks. Allikas: (IMV 2017) 
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Kõrred asetatakse vedellämmastikus kasutamise jaoks mõeldud konteineritesse, mida 

nimetatakse pokaalideks (joonis 8). Pokaale toodetakse mitmetes erinevates värvides ja 

need peavad olema märgistatud nii, et oleks võimalik identifitseerida liik, kuupäev, tehnik, 

külmutamise eesmärk ja muu täiendav asjakohane teave (Negus 2008).  

 

 

1.3.5. Külmutusseadmed 

 

Külmutusseadmeid on kahte tüüpi (joonis 7):  

1) tavaliselt kasutatakse väikeses koguses niisa külmutamiseks vahtpolüstüreenist 

termokasti, kuhu sisse valatakse vedel lämmastik, mille peale asetatakse ujuma 

polüstüreenraam, kuhu peale laotakse kõrred. Kõrte ja vedellämmastiku vahele peab jääma 

3–6 cm (Dziewulska et al. 2011; Joudin et al. 2006; Figuero et al. 2016; Nynca et al. 

2016). Selline seade ei võimalda konstantset külmutamismäära ning külmumise kiirus on 

enne kristalliseerumist väga järsk (Labbé et al. 2013). Kristalliseerumine algab 

eksotermiliselt, külmumise määr väheneb kuni proovi kristalliseerumise lõpuni ja siis 

kiireneb jälle (Haffray et al. 2008). Niisa panemine otse vedelasse lämmastikku on 

kahjulik sõltumata liigist (Labbé et al. 2013). 

 

2) programmeeritava kontrollitud kiirusega külmutusseadme (CRF, controlled-rate 

programmable freezer) eeliseks on see, et paljud muutujad (külmumise määr, külmumise 

kõver (joonis 8), väline keskkond ümber kõrte), mis võivad mõju avaldada 

krüopreservatsiooni tõhususele on stabiilsed ja kontrollitud (Bernáth et al. 2015).  
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Joonis 7. Niisa sügavkülmutamise seadmed. Allikas: (foto autorid vasakult Gergely Bernáth, 

Peeter Padrik) 

 

Kasutates CRF-külmutusseadmeid, on võimalik luua spetsiaalsed krüopreservatsiooni 

protokollid vastavalt liigi niisa külmutustundlikkusele kasutatavale lahjendile ja 

krüoprotektandile (Butler et al. 2012). CRF-külmutusseadet võib olla hea kasutada ärilisel 

eesmärgil, kuna tehnoloogia on lihtsalt korratav ja viiakse läbi kontrollitavas keskkonnas 

(Babiak et al. 1999). 

 

 

Joonis 8: Külmumise kõverad. Allikas: (IMV 2017) 

 

Bernáth et al. (2015) võrdlesid kahte eelpool kirjeldatud meetodit ahvena (Perca 

fluviatilis) niisa krüopreservatsioonil. Sulatamisjärgsed niisa liikumiskarakteristikud olid 

märgatavalt paremad CRF-seadmega (Bernáth et al. 2015). 
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1.3.6. Proovide säilitamine vedelas lämmastikus 

 

Proovide säilitamiseks on spetsiaalselt selleks disainitud vedela lämmastiku anumad, 

Dewari nõud. Joonisel 9 on  niisaproovide transportimiseks mõeldud väikesemahuline 

vedela lämmastiku anum. Säilitamine toimub vedelas lämmastikus temperatuuril -196 °C. 

Säilitamise aega pikendatakse vedela lämmastiku lisamisega anumatesse. 

 

 

Joonis 9. Vedela lämmastiku anum spermakõrte hoiustamiseks. Allikas: (PrincetonCryo 

2017)  

 

Vedela lämmastiku anumad valitakse lähtuvalt kasutamise eesmärgist. Väikse 

mahtuvusega anumad on mõeldud eelkõige külmutatud niisaproovide transpordiks, suure 

mahutavusega anumad on mõeldud pikemaajalisemaks säilitamiseks. Iga vedela 

lämmastiku anuma tootja annab kaasa toodet puudutava detailse info ( säilitatavate kõrte 

suurus ja arv, säilitamise aeg, täitmise tihedus, suurus, mõõdud jne (IMV 2017; Mintube 

2017; PrincetonCryo 2017; Agtech 2017). 

 

 

1.3.7. Niisa sulatamine, marja viljastamine ja tulemuste jälgimine 

 

Sulatamine viiakse alati läbi veevannis (joonis 10). Kõrred tuleb koheselt peale 

säilitusanumast välja võtmist sulatada või asetada termokasti, mis on osaliselt täidetud 

vedela lämmastikuga. Tuleb kindlustada, et käsitsemise ajal ei hakkaks proovid sulama 
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enne kui selleks ette nähtud sulatusvannis.  0,25–0,5 ml kõrsi tuleb hoida veevannis 25–40 

°C juures 5–10 sekundit (sõltub sellest, kui suurt hulka korraga sulatatakse).  Sulatamise 

juures on väga oluline kasutada veevanni, sest soojas vees toimub sulamine kiiremini kui 

õhus. Rusikareegel ütleb, et kõrred tuleb sulatada sinnamaani, kuni õhumullid kõrre sees 

saavad vedelikus vabalt liikuda. Sulatamise käigus ei tohi temperatuur kõrre sees ületada 4 

°C, kuna üle selle temperatuuril muutuvad krüoprotektandid toksiliseks (Labbé et al. 

2013). 

 

Joonis 10. Kõrte sulatamise seadmed. Allikas: (IMV 2017) 

 

Hiljutistes atlandi lõhega tehtud sügavkülmutamise/sulatamise katsetes on kõrte sulatamise 

puhul veevanni temperatuur reguleeritud 40 °C juurde ja kõrsi sulatatud 5–7 sekundit (de 

Mestral Bezanson et al. 2010; Dziewulska et al. 2011; Joudin et al. 2006;  Nynca et al. 

2016). Samuti on katsetatud ajaliselt pikemat sulatamist madalamal veetemperatuuril, kus 

veevann reguleeriti 10–11 °C juurde ja sulatamine kestis orienteeruvalt  30 sekundit 

(Negus 2008).  

 

Viljastamise protsessid sügavkülmutatud/sulatatud ja värske niisaga on sarnased. Erinevus 

seisneb koguses, kui palju niiska kasutatakse viljastamiseks sama hulga marja kohta. 

Näiteks IMV spetsialistid soovitavad ühe liitri marjaterade kohta kasutada  3 ml värsket 

niiska või 10 ml sügavkülmutatud/sulatatud niiska (IMV 2017).  Kui värske niisa puhul 

kasutatakse spermide aktiveerimiseks tavaliselt haudemaja vett (Ene Saadre suulised 

andmed), siis sügavkülmutatud/sulatatud niisa puhul soovitatakse selleks kasutada 

spetsiaalset lahust (IMV 2017). Näiteks IMV-Technologies on välja töötanud spetsiaalse 

lahuse „Actifish“ (joonis 4) spermide aktiveerimiseks (IMV 2017).  „Actifish“ on 

kontsentreeritud isotooniline lahus, mis aktiveerib värske ette valmistatud külmutatud niisa 

ja parandab viljastumist. Kala sugurakud on seemnevedelikus liikumatud, see moodustab 
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80% seemnevedelikust. Spermid hakkavad liikuma mageda (hüpotoonilise) vee lisamisel. 

„Actifish“ on isotooniline lahus, mille kaaliumi sisaldus on väga väike ja võimaldab 

aktiveerida lõhe niiska (IMV 2017).   

 

Sügavkülmutamise/sulatamise protokollide tõhusust on üldiselt hinnatud 

sügavkülmutatud/sulatatud spermide liikuvuse abil (CASA analyse) või on jälgitud 

embrüote varajast arengut (Dziewulska et al. 2011). Kuid selline hindamine ei peegelda 

alati üleüldist sügavkülmutatud spermide edukust kalade paljundamisel (Dziewulska et al. 

2011). Lisaks osmootsele stressile ja jääkristallide tekkimisele võib külmutatud rakke 

kahjustada ka krüoprotektantide toksilisus, mille tulemusena saab kahjustada DNA, raku 

membraan, liikuvuse aparatuur, raku metabolism jne (Cabrita et al. 2005; Dziewulska et al. 

2011). Kahjustused ei ole alati ultrastrukturaalsed  ja võivad avalduda erinevatest 

staadiumites nagu niisa liikuvuses, viljastumise võimes või järglaste arengus (Dziewulska 

et al. 2011). Järelikult järglaste hulk ja nende normaalne areng on kõige tähtsamad näitajad 

kvaliteedi hindamisel (Dziewulska et al. 2011).  

 

Dziewulska et al. (2011) on kirjeldanud sügavkülmutatud/sulatatud ja värske niisaga 

viljastamist järgnevalt. Kontrollgrupis kasutati värske niisa puhul ligikaudu 400 X 103 

spermi ühe marjatera kohta. Sulatusjärgne niisa-marja suhe oli sellest väärtusest kümme 

korda kõrgem. Niiska segati vaikselt 20–30 sekundit. Pärast 2–3 minutit lisati haudemajas 

kasutusel olevat vett ja loputati marja mõned korrad ja siis jäeti mari paisuma 45–60 

minutiks, kuni marjaterad olid lõplikult kõvaks muutunud. Marjaterad tõsteti eraldi 

plastikust kaussidesse ja inkubeeriti 8–10 °C juures. Surnud marjaterad eemaldati 

regulaarsete intervallide järel. Viljastumise määra ja arengut hinnati, loetledes silmtäpis 

marjateri (25 päeva pärast viljastamist), samuti loeti kokku järglaste hulk koorumisel (50 

päeva pärast viljastamist), ühe kuu vanuseid vastseid (söömist alustanud vastsed) ja kahe 

kuu vanused maime. Vastsete kasvumäära jälgiti alates nende sööma hakkamisest kuue 

nädala jooksul (Dziewulska et al. 2011). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

2.1. Suguproduktide kogumine 

 

Uurimistöö materjal koguti ajavahemikul 14–18. novembrist 2016.a. kuni 31. jaanuarini 

2017 PKKs sealsete spetsialistide ja töö autori koostöös. Sügavkülmutamise/sulatamise 

katse viidi läbi ETKÜ laboris. Suguproduktide kogumine ja viljastamiskatse viidi samuti 

läbi PKKs. 

 

Katseplaani järgi sooviti kasutada viljastamiskatseks marja ja niiska 5-10-lt  PKKs 

kasvatatavalt Kunda jõe päritolu sugukalalt, rakendades viljastamisel faktoriaalset 

meetodit,  so jagades iga emaskala marja  isaskalade arvule vastavateks osadeks ning iga 

isaskala niisa emaskalade arvule vastavateks osadeks ja viljastada need osad omavahel 

eraldi. Kuna kontrolliks oli vaja samade emaskalade marja viljastada ka värske niisaga, tuli 

iga mari jagada isaskalade kahekordsele arvule vastavateks osadeks.     

 

Katset alustati 14. novembril 2016. a kell 9.00 niisa võtmisega kümnelt 3+ vanuses 

isaskalalt, vähemalt 3 ml niiska isendi kohta. Niisa kogust hinnati visuaalselt. Niisa 

kättesaamiseks ei kasutatud hormonaalset stimulatsiooni. Enne lüpsmist uinutati kalad 

uinutusaine bensokaiini lahuses. Selleks asetati kalad vanni, mis oli täidetud uinutusaine 

töölahusega. Emalahusevalmistamiseks segati 100g ainet 1 liitri piiritusega. Töölahuses 

kalade uinutamiseks kasutati   4 ml emalahust 10 liitri vee kohta. Vahetult enne lüpsmist 

loputati kalad puhtas vees ja kuivatati paberrätikuga. Niisad lüpsti soonkinnisega kilekotti, 

kuhu lisati hapnik,  suleti kott ning asetati transpordiks termokasti. Termokast oli täidetud 

1/3 ulatuses sulava jääga. Vältimaks niisaproovide otsest kokkupuudet jääga, pandi jää ja 

niisaproovide vahele kuiv rätik. Seejärel viidi niisad termokastis (transpordi aeg 2,5 tundi) 

+4 °C temperatuuri juures ETKÜsse, kus need sügavkülmutati (vt pt 2.3.). 

 

Katse järgmisel etapil, 18. novembril 2016. a.,  toimus marja lüpsmine, samadelt 

isaskaladelt värske niisa võtmine, viljastamine ja hauduma panek. Marja võeti Kunda jõe 

populatsiooni sugukarja 5+ vanustelt emaskaladelt. Marja kättesaamiseks ei kasutatud 
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hormonaalset stimulatsiooni. Enne lüpsmist uinutati kalad uinutusainega bensokaiin, nagu 

isaskalade uinutamiselgi. Kalad loputati puhtas vees ja kuivatati paberrätikuga Iga 

emaskala mari lüpsti eraldi plastikust kaussi ja pandi valguse eest kaitsmiseks katte alla. 

Kokku uinutati 20 kala, marja saadi neist 11-lt. Visuaalse hinnangu järgi saadi katseks 

kõlblikku marja vaid 7-lt emaskalalt (tabel 2). Osa katseks allesjäänud emaskalade 

marjadest osutusid hiljem ikkagi  üleküpsenuteks (kogu viljastamiskatse hilines ca 1–1,5 

nädalat). Paralleelse viljastamiskatse tegemiseks värske ja külmutatud niisaga võeti uuesti 

niiska samadelt isaskaladelt, kellelt saadud niisk oli katse esimesel päeval 

sügavkülmutatud. Pärast lüpsmist hinnati kohe spermide liikuvust (tabel 4). Niisa  võtmine 

ja hoiustamine oli  samasugune, nagu 14. novembril. Neljapäevase vahega võetud niisk oli 

ühtlaselt  hea kvaliteediga.  

 

 

2.2. Niisa ja marja kvaliteedi hindamine 

 

Marja kvaliteeti hinnati visuaalselt kohe pärast marja lüpsmist. Niisa kvaliteeti hinnati nii, 

nagu on kirjeldatud peatükis 1.3.2. Niisa kvaliteedi hindamiseks kasutati  tavalist ühe 

okulaariga valgusmikroskoopi, hinnates spermide liikuvust 7 x 8 -kordse   väikese 

suurenduse ning vajadusel 7 x 40 -kordse suure suurendusega vaateväljas.    

 

Sügavkülmutamise katses kasutatud ühe ja sama isaskala spermide liikuvust hinnati neljal 

korral: 1) vahetult pärast niisa lüpsmist; 2) ETKÜ laboris enne lahjenduste tegemist ja 

krüoprotektantide lisamist; 3) vahetult pärast sügavkülmutamise/sulatamise protsessi; 4) 

vahetult enne viljastamiskatse algust PKKs. Sügavkülmutamise/sulatamise protsessi jaoks 

kasutati ainult neid niiskasid, mille kvaliteet oli esimese hindamise ajal väga hea. 

 

 

2.3. Sügavkülmutamise protsess 

 

14. novembril 2016.a. kell 12.00 toimus niisa sügavkülmutamise/sulatamise katse ETKÜs. 

Transpordi järel avati laboriruumis termokast osaliselt, et ühtlustada niiskade temperatuur 

15 min jooksul  ruumi ja seadmete temperatuuriga. Katse ajaks tehti ruumi aknad lahti ja 

õhk jahtus seal 5–7°Cni.  Enne sügavkülmutamist vaadeldi mikroskoobi all uuesti 
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külmutamata niiskasid nr 1, 2 ja 3, et veenduda transportimise õnnestumises. Spermide 

aktiivsus ei olnud langenud.  

 

Külmutamise ja sulatamise eelkatsetamiseks võeti väike kogus niiska nr 1 ning lahjendati 

suhtes 1:3 (1 osa niiska ja 3 osa lahjendit). Lahjendi Freezefish M segati eelnevalt kokku 

kolmest komponendist: Freezesol (osakaal lahjendis 87,5%), Freezlip (osakaal lahjendis 

2,5%) ja metanool (osakaal lahjendis 10%). Õigete koguste saamiseks kasutati 

automaatpipette. Vajalikud ained olid tellitud Prantsusmaalt firmast IMV Technologies. 

Seejärel laaditi krüoprotektantidega lahjendatud niisk automaatse kõrte täitmise masina 

(Minitube, joonis 5) abil 0,25 ml spermakõrtesse (IMV, joonis 6), hoiustati lühiajaliselt 

külmikus 4°C juures ning seejärel tõsteti sügavkülmutusmasinasse (TurboFreezer, 

Minitube, Germany, joonis 7). Niisaproovide külmutamiseks kasutatid ETKÜ laboris 

kasutatavat pullide sperma külmutamise programmi (joonis 11). 

 

 

Programmi 

kestvus 

(min) 

Temperatuur oC 

0:00 +5 

0:30 -5 

2:30 -5 

3:30 -50 

4:30 -80 

5:30 -105 

6:30 -120 

Joonis 11. Pullide sperma sügavkülmutamise programm ETKÜ laboris. Allikas: (ETKÜ 

labor 2017) 

 

Ennelõunal külmutati isaskalade nr 1, 2 ja 3 niisad,  pärastlõunal isaskalade nr 4, 5 ja 8 

niisad. Peale masinas sügavkülmutamist asetati kõrred vedelasse lämmastikku  (196  oC). 

Iga niisa külmutamisele järgnes ühe niisaga täidetud kõrre sulatamine ning hinnangu 

andmine spermide aktiivsusele, et saada külmutamise ja sulatamise protsessile esmane 

hinnang. Niisa mikroskopeerimiseks lisati niisale aktiveerimislahust (kirjeldatud Negus 

(2008) poolt, vt peatükk 1.3.2). Eespool kirjeldatud metoodikat kasutati kõikide niiskade, 

kaasa arvatud eelkatsest järele jäänud niisa nr 1 külmutamisel ja sulatamisel. 
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Kõrtes sügavkülmutatud niisad asetati isaskalade kaupa kannudesse ja seejärel eelnevalt 

vedela lämmastikuga täidetud transpordianumasse (MVE Spectrum 8, IMV). Niisad nr. 1–

5 said kannudesse nr. 1–5 ja niisk nr. 8 kannu nr. 6. Õhtul transporditi niisad 

transpordianumaga RMK Põlula kalakasvatuskeskusesse ja hoiustati ruumis, kus 

õhutemperatuur on hilissügisel ööpäevaringselt 5–10 °C.  

 

 

2.4. Kõrte sulatamine ja marja viljastamine sügavkülmutatud/sulatatud 

niisaga 

 

Kuna eri emaskaladelt saadud marja kogused olid väikesed (63–663 g),  tuli viljastamiseks 

osa emaskalade marjadest kokku panna (tabel 2). Oli vaja saada nii suuri marjakoguseid, 

mida oleks võimalik jagada 11–ks portsjoniks. Igast marjakogusest kasutati viis osa 

külmutamata ja kuus osa külmutatud ja sulatatud  niisaga viljastamiseks. 

 

Tabel 2. 5+ emaskalade andmed, katse jaoks kasutatud marjakogused ning eri emaskalade 

marjade  kokkupanemise skeem  

Emaskala nr 

katses 

Kiibi 

nr 

Kala 

pikkus, 

cm 

Kala 

kaal 

g 

Marja 

kaal 

g 

Marja kokkupanemine ja kasutamine 

kokku pandud kokku, g jah/ei 

1 2C7A 60 2800 240 1. 3. ja 4. 

emaskala mari 

kaussi  nr 1 

532 jah 3 92E6 75 5800 63 

4 74D1 71 5400 229 

6 DA87 60 3400 313 - - ei, üleküps 

7 6C2F 62 4000 171 - - ei, üleküps 

9 9CB7 62 3600 429 
9. ja 10. 

emaskala mari 

kaussi nr 10 

757 ei, üleküps 

10 931B 56 3000 328 

11 737D 60 3600 663 

11. emaskala 

mari jäi kaussi  

nr 11 

660 jah 

13 72D2 58 2800 369 

13. ja 20. 

emaskala mari 

kaussi nr 13 

704 jah 

19 5C16 57 3600 161 
7. ja 19. 

emaskala mari  

kaussi nr 19 

332 ei, üleküps 

20 3F05 47 1400 335 

 

Pärast marjaportsjonide valmispanemist kaussidesse sulatati sügavkülmutatud niisad ja  

määrati nende kvaliteet. Niisad võeti ühekaupa transpordianumast välja ja asetati 
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spetsiaalsele raamile (joonis 12). Kõrred pandi kinnastatud käega (puuvillane ja selle peal 

kilekinnas) alusele nii, et need ei puutuks omavahel kokku ja niisa ülessulamine oleks 

seega ühtlasem. Seejärel asetati kõrred koos raamiga viieks sekundiks +40 °C 

temperatuuriga vette. Rangelt jälgiti sulatamise aega ja veetemperatuuri, et sulatamise 

käigus ei tõuseks niisa temperatuur üle +4 °C. Selleks kontrolliti veetemperatuuri enne iga 

sulatamist ja reguleeriti täpseks. Probleemiks oli see, et kõrred jäid veepinnale ujuma. 

Enne kõrte avamist kuivatati need  paberrätikuga, et vesi ei satuks niisa hulka. Ühe isaskala 

kõrred avati mitme  kimbuna, lõigates kääridega esmalt kõrte ühed otsad, asetades seejärel 

kõrte avatud otsad niisatopsi kohale ning seejärel avades kõrte teised otsad. Niisatopside 

hoidmiseks valmistati eelnevalt penoplastist alus, kuhu sisse olid uuristatud augud. 

 

 

Joonis 12. Spermakõrte üheaegseks sulatamiseks tehtud spetsiaalne raam ning sulatatud 

niisa topsid. (foto autor Kristian Kalvet) 

 

Iga isaskala niisa sulatamise järel kontrolliti mikroskoobi abil selle kvaliteeti (tabel 5).  

 

Viljastamiskatse jaoks kaaluti  igasse kaussi (nr 1, 11 ja 13) pandud marjad 

üheteistkümneks portsjoniks suurusega 41–65 g (tabel 3). Iga  üheteistkümneks osaks 

jaotatud marjakausi sisu viljastati eraldi portsjonite kaupa viie osa värske ja kuue osa 

sügavkülmutatud niisaga. Ühe marjaportsjoni viljastamiseks kasutati 0,5 ml värsket või 2 

ml (seda on mõnevõrra rohkem IMV spetsialistide soovitusest, kuid värske ja 

sügavkülmutatud/sulatatud niisa suhe on sarnane) sulatatud niiska ning lisati mõlemal 

juhul ka 25 ml aktiveerivat lahust „Actifish“. Firma IMV Technologies soovitab lisada 

ühele liitrile marjale 3 ml värsket või 10 ml sulatatud niiska ning 0,5 liitrit lahust 

„Actifish“. Antud katses oli niisa ja aktivaatori kogus IMV soovitatuga ligilähedane. Niisa 

koguste mõõtmiseks kasutati automaatpipette ja vahetatavaid otsikuid. Viljastati 

kuivmeetodil: marjale lisati niisk, segati ettevaatlikult luigesulega, siis lisati natuke vett, 
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lasti mõne minuti vältel viljastuda, loputati ning pandi vähese veevoolu alla paisuma 

(joonis 13 ja 14). Viljastamine kestis kokku ca 25 minutit. 

 

Viljastamiskatsele järgneva päeva hommikul desinfitseeriti marjaportsjonid jodofoori 

Actomar K-30 lahuses ning paigutati haudemajja hauderenni asetatud  haudekarpidesse 

(Whitlock-Vibert box) (joonis 15 ja 16). Haudekarpide paigutus rennis oli juhuslik.  

 

Tabel 3. Marja viljastamisskeem värske ja sügavkülmutatud niisaga 

Kauss nr 1 

(emaskalad nr 1, 3 ja 4) 

Kauss nr 11 

(emaskala nr 11) 

Kauss nr 13 

(emaskalad nr 13 ja 20) 

värske niisk sügav- 

külmutatud/ 

sulatatud 

niisk 

värske niisk sügav- 

külmutatud/ 

sulatatud 

niisk 

värske niisk sügav- 

külmutatud/ 

sulatatud 

niisk 

isa-

se 

nr 

marja 

kogus,  

g 

isa-

se 

nr 

marja 

kogus,  

g 

isa-

se 

nr 

marja 

kogus,  

g 

isa-

se  

nr 

marja 

kogus, 

g 

isa-

se 

nr 

marja 

kogus, 

g 

isa-

se 

nr 

marja 

kogus, 

g 

  1 61   1 62   1 57 

2 47 2 52 2 61 2 57 2 55 2 52 

3 43 3 50 3 65 3 59 3 62 3 48 

4 46 4 45 4 62 4 60 4 55 4 59 

5 41 5 51 5 62 5 52 5 63 5 55 

8 41 8 47 8 62 8 51 8 58 8 59 

 

 

 

Joonis  13. Viljastatud mari on pandud  paisuma ühekordseks kasutamiseks mõeldud 

plastikust supikaussidesse. (foto autor Kristian Kalvet) 
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Joonis 14.  Paisuvale marjale lisatakse vett peenest voolikust. (foto autor Kristian Kalvet) 

 

 

Joonis  15. Withlock-Viber haudekarpide asetamine kuueste plokkidena hauderenni. (foto 

autor Kristian Kalvet) 

 

 

Joonis 16. Haudekarpide asetus hauderennis. (autori koostatud joonis PKK andmete põhjal) 
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Viljastamisskeemi märgistamiseks varustati haudekarbid numbri- ja 

tähekombinatsioonidega, mis moodustusid marjakausi numbrist, isaskala numbrist, niisa 

andmetest (V-värske / K-külmutatud niisk) (joonis 16). 

Näide: 1.8.V = mari 1. kausist, niisk 8. isaskalalt, värske niisk. 

Näide: 11.5.K = mari 11. kausist, niisk 5.isaskalalt, sügavkülmutatud 

niisk 

 

 

2.5. Marja hautamine ja hooldamine ning viljastamise tulemuse 

jälgimine haudemajas 

 

Alates 19. novembrist 2016 nopiti surnud marjateri ja registreeriti kord päevas nende arv 

haudekarpide (Withlock-Viber box) kaupa. Marja arengu eriti tundlikul perioodil, 60–140 

kraadpäeva vahel, nopiti surnud marjateri eriti ettevaatlikult. Viljastamisest kuni 

silmtäppstaadiumini tekkinud kaod on toodud tabelites 6 ja 7. Suurem osa hukkunud 

marjateradest korjati välja kohe haudemajja paigutamise järel, mis annab tunnistust marja 

halvast kvaliteedist üleküpsemise tagajärjel. 

 

 

2.6. Statistiline analüüs 

 

Katsete käigus määrati viljastunud marjaterade arv ja viljastumise protsent katsegruppide 

kaupa (tabel 6 ja 7 ning joonis 17). Katsete käigus kogutud andmete statistiline analüüs 

tehti järgmiselt: 

1) katsegruppides määrati viljastunud marjaterade protsent kõikidest  hauduma pandud 

marjateradest; 

2) värske ja sügavkülmutatud/sulatatud niisaga viljastatud marjaterade viljastumise 

tulemuste vahelise erinevuse hindamiseks kasutati Exceli F- ja T-testi ning tulemus esitati 

p-väärtusena. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Niisa liikumiskarakteristikud enne ja pärast sügavkülmutamise 

/sulatamise protsessi 

 

14.11.2016 kogutud värsketest niiskadest hinnati kümnest üheksa viiepallisüsteemis 

hindega viis ja üks hindega neli (tabel 4). 18.11.2016 koguti värsket niiska viielt kalalt ja 

kõik hinnati viiepallisüsteemis hindega viis (tabel 4). Kõik katses kasutatud värsked niisad 

olid väga hea kvaliteediga. 

 

Tabel 4. Katses kasutatud 3+ isaskalade andmed ja hinnang värskele niisale esimese ja 

teise lüpsi järel viiepallisüsteemis   

Isaskala 

nr  Kiibi 

nr 

Kala 

pikkus, cm 

Kala 

kaal, 

g 

Spermide 

liikuvus (0–5), 

14.11.16 

Spermide 

liikuvus (0–
5) 18.11.16 

Kasutamine 

katses jah/ei 

1 578F 39 800 5 ei võetud jah 

2 9272 45 1000 5 5 jah 

3 CF11 43 1200 5 5 jah 

4 55BA 40 800 5 5 jah 

5 B851 44 1000 5 5 jah 

6 6D91 48 1600 5 ei võetud ei 

7 64C8 45 1200 5 ei võetud ei 

8 D42D 51 1800 5 5 jah 

9 9358 44 1200 4 ei võetud ei 

10 3706 47 1200 5 ei võetud ei 

 

Vahetult pärast sügavkülmutamise/sulatamise protsessi ETKÜ laboris hinnati niisakade 

kvaliteedinäitajaid viiepallisüsteemis ja osade niiskade liikuvusele anti hinnang ka 

protsentides (tabel 5).  Number 3 isaskala niisale anti hindeks 3+, ülejäänud kalade 

niiskade puhul hinnati ligikaudset liikuvate spermide protsenti, milleks saadi 25–40%.  

 

18.11.2016 sulatati vahetult enne viljastamise katse algust igast külmutatud niisaproovist 

üks kõrs ja hinnati selle kvaliteeti (tabel 5). Kõigi kuue niisaproovi hinded jäid vahemikku 

3- kuni 4++. Isaskalade nr 1, 2, 3, 4, 5 niiskade liikuvused olid sarnased ja omavahel 

võrreldavad. Isaskala nr 8 niisk oli teistest selgelt kehvema kvaliteediga (sai hindeks 3-), 
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selle puhul täheldati 5 kuni 10 korda väiksemat liikuvust kui eelnevatel. Samas need 

spermid, mis liikusid, olid hästi liikuvad.  

 

Tabel 5. Sügavkülmutatud/sulatatud kõrte arv, sulatatud niisa kogus ja spermide liikuvus 

(Peeter Padriku ja Ene Saadre subjektiivsed hinnangud) 

Isaskala, nr Kõrte arv 

(0,25 ml), 

tk 

Sulatatud 

niisa kogus,  

ml 

Hinne spermide 

liikuvuse kohta 

(0–5) 

14.11.2016 

Liikuvus, % Hinne spermide 

liikuvuse kohta 

(0–5) 

18.11.2016 

1 90 10 3 ~30% 4+ 

Kommentaar ETKÜ laboris täheldati vahetult pärast külmutamist/sulatamist spermide liikuvust. 

PKKs hinnati spermide liikuvus päris heaks (4+). Ene Saadre hinnangul oli 

liikuvus vähemalt sama hea nagu ETKÜ laboris või isegi natuke parem. 

Kolmandal korral hinnates oli liikuvus parem kui esimesel korral. Sama tendentsi 

oli märgata niiskade hindamisel ka ETKÜ laboris, kohe pärast sulatamist oli 

liikuvus madalam kui näiteks 3 min pärast sulatamist. 

2 50 8  35–40% 3 

Kommentaar - 

3 65 10 3+ 25–30% 4 

Kommentaar ETKÜ laboris ei täheldatud esmavaatlusel spermide liikuvust (hinne 0). 

Kordusvaatlusel oli hinne 3+. Peeter Padriku hinnangul oli suures suurenduses 

spermide liikuvus 25–30%. PKKs hinnatu põhjal sarnaneb kvaliteet niisaga nr1. 

4 75 10 3-  4- 

Kommentaar Spermide liikuvus kehvem kui eelmistel niiskadel. Niisa nr 1 ja 2 vahepealne 

kvaliteet. 

5 75 10  25–30% 4 ++ 

Kommentaar Veel parem kvaliteet, kui niisal nr 1. 

8 170 10   3- 

Kommentaar ETKÜ laboris täheldati üksikuid liikuvaid spermide – liikuvus kehv. PKKs 

hinnatu põhjal - kehvapoolne niisk. 5 kuni 10 korda väiksem liikuvus kui 

eelnevatel. Samas need mis liiguvad, liiguvad hästi. 

Märkus. ETKÜs osadele niiskadele ei antud hinnanguid, kuna vahetult sulatusjärgselt oli nende 

kvaliteet väga madal. 

 

Viljastamise katse jaoks sulatati igast niisaproovist 10 ml niiska, välja arvatud proovist 

number kaks, mille puhul sulatati 8 ml, kuna külmutatud niisa kogus oli väiksem.  
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3.2. Viljastamise tulemus  

 

Silmapokaalide värvumist hallikaks ehk esimesi märke silmtäppstaadiumisse jõudmise 

kohta märgati umbes 270 kraadpäeva juures. Marja pesemise 26.01.2017 (309 

kraadpäeval) järel läksid valgeks veel allesjäänud viljastamata marjaterad. 31.01.2017 oli 

kogu katses ellujäänud mari silmtäppstaadiumis. 

 

Värske niisaga viljastatud 6010-st marjaterast oli silmtäppstaadiumisse jõudnud 888 

marjatera (kadu - 5122 marjatera) (tabel 6 ja joonis 17), mis teeb viljastumise protsendiks 

13,7%. Sügavkülmutatud/sulatatud niisaga viljastatud 7643-st marjaterast jõudis 

silmatäppstaadiumisse 1075 marjatera (kadu – 6568 marjatera) (tabel 7 ja joonis 17), mis 

teeb viljastumise protsendiks 13,5%. 

 

 

Joonis 17: Viljastumise tulemused marja kausside kaupa, kaussides kokku ja tavapärane 

tulemus PKKs. 

 

Värske niisa (tabel 6 ja joonis 17) puhul oli selgelt kõige parem viljastumise tulemus 

(32,9%) haudekarpides, mis algasid numbriga 13. Haudekarpides, mis algasid numbriga 1 

oli viljastumise tulemus 8%. Värske niisa puhul oli selgelt kõige kehvem viljastumise 

tulemus (0,2%) haudekarpides, mis algasid numbriga 11.  
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Sügavkülmutatud/sulatatud niisa (tabel 7 ja joonis 17) puhul oli samuti selgelt kõige parem 

viljastumise tulemus (33,6%) haudekarpides, mis algasid numbriga 13. Haudekarpides, mis 

algasid numbriga 1, oli viljastumise tulemus 6,6%. Sügavkülmutatud/sulatatud niisa puhul 

oli selgelt kõige kehvem viljastumise tulemus (0,2%) haudekarpides, mis algasid numbriga 

11.  

 

Värske niisa (tabel 6) puhul haudekarpides, mis algasid numbriga 1, saadi parim 

viljastumise tulemus, viljastades nr 8 isase niisaga (11%); madalaim tulemus saadi, 

viljastades number 2 isase niisaga (2,9%).  

 

Värske niisa (tabel 6) puhul haudekarpides, mis algasid numbriga 11, saadi parim 

viljastumise tulemus, viljastades nr 2 isase niisaga (0,7%), viljastumise tulemus oli null 

viljastades number 3 ja 8 isaste niiskadega.  

 

Tabel 6. Värske niisaga viljastatud marja kadu 19.11.2016 – 31.01.2017 (334,8.  

kraadpäeval alates viljastamisest ) 

Haudekarbi number Hauduma 

pandud 

marjaterade 

arv, tk 

Marjaterade 

kadu, tk 19.11. 

– 31.01.2017 

Marjateri 

alles seisuga 

31.01.2017, 

tk 

Viljastumise 

% 

1.2.V 285 260 25 8,7 

1.3.V 273 265 8 2,9 

1.4.V 266 238 28 10,5 

1.5.V 239 223 16 6,7 

1.8.V 237 211 26 11 

Kokku haudekarpides nr 1 1300 1197 103 8,0 

11.2.V 447 444 3 0,7 

11.3.V 444 444 0 0 

11.4.V 495 494 1 0,2 

11.5.V 524 523 1 0,2 

11.8.V 441 441 0 0 

Kokku haudekarpides nr 11 2351 2346 5 0,2 

13.2.V 515 327 188 36,5 

13.3.V 436 290 146 33,4 

13.4.V 499 330 169 33,8 

13.5.V 478 341 137 28,6 

13.8.V 431 291 140 32,4 

Kokku haudekarpides nr 13 2359 1579 780 32,9 

Marjaterasid kokku 6010 5122 888 13,7 
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Värske niisa (tabel 6) puhul haudekarpides, mis algasid numbriga 13, saadi parim 

viljastumise tulemus, viljastades nr 2 isase niisaga (36,5%); madalaim tulemus saadi, 

viljastades number 5 isase niisaga (28,5%).  

 

Sügavkülmutatud/sulatatud niisa (tabel 7) puhul haudekarpides, mis algasid numbriga 1, 

saadi parim viljastumise tulemus, viljastades nr 1 isase niisaga (9,1%); madalaim tulemus 

saadi, viljastades number 8 isase niisaga (3,8%).  

 

Sügavkülmutatud/sulatatud niisa (tabel 7) puhul haudekarpides, mis algasid numbriga 11, 

saadi parim viljastumise tulemus, viljastades nr 4 isase niisaga (0,7%); viljastumise 

tulemus oli null, viljastades number 1, 2, 3 ja 5 isaste niiskadega.  

 

Tabel 7. Sügavkülmutatud/sulatatud niisaga viljastatud marja kadu 19.11.2016 – 

31.01.2017 (334,8.  kraadpäeval alates viljastamisest ) 

Haudekarbi number Hauduma 

pandud 

marjaterade 

arv, tk 

Marjaterade 

kadu, tk 

19.11 – 

31.01.2017 

Marjateri 

alles 

seisuga, tk 

31.01.2017 

Viljastumine 

% 

1.1.K 383 348 35 9,1 

1.2.K 332 308 24 7,2 

1.3.K 319 301 18 5,6 

1.4.K 299 278 21 7 

1.5.K 339 315 24 7 

1.8.K 342 329 13 3,8 

Kokku haudekarpides nr 1 2014 1879 135 6,6 

11.1.K 543 543 0 0 

11.2.K 518 518 0 0 

11.3.K 431 431 0 0 

11.4.K 544 540 4 0,7 

11.5.K 437 437 0 0 

11.8.K 392 391 1 0,2 

Kokku haudekarpides nr 11 2865 2860 5 0,2 

13.1.K 441 317 124 28 

13.2.K 419 281 138 32,9 

13.3.K 415 294 121 29 

13.4.K 495 303 192 38,7 

13.5.K 473 274 199 42 

13.8.K 521 360 161 31 

Kokku haudekarpides nr 13 2764 1829 935 33,6 

Marjateri kokku 7643 6568 1075 13,5 

 



 

42 

 

Sügavkülmutatud/sulatatud niisa puhul (tabel 7) saadi haudekarpides, mis algasid 

numbriga 13, parim viljastumise tulemus, kui viljastati number 5 isase niisaga (42%). 

Madalaim tulemus saadi, viljastades number 1 isase niisaga (28%).  

 

Kõikide katsegruppide lõikes ei olnud statistiliselt olulist erinevust viljastumise määrade 

vahel värske niisaga viljastamise (13,7%) ja sügavkülmutatud/sulatatud niisaga 

viljastamise (13,5%) puhul (p=0,995). Samuti ei olnud statistiliselt olulist erinevust 

parimaid viljastumise tulemusi näidanud haudekarpides, mis olid tähistatud numbriga 13 

(p=0,541), millest saab järeldada, et viljastumise protsent  olenes peamiselt marja 

kvaliteedist, eri isaskalade niisa omadused ega ka selle sügavkülmutamine tulemust 

oluliselt ei mõjutanud. 
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4. ARUTELU 

 

Katsed läbi viinud meeskonnaliikmed, kellel puudus varasem kogemus lahjendatud ja 

sügavkülmutatud/sulatatud niisa liikuvuse hindamiseks, andsid proovidele oma 

subjektiivse hinnangu visuaalse vaatluse teel. Sügavkülmutamise/sulatamise järgne 

niisaproovide liikuvus oli nende hinnangute kohaselt 25–40% ja viiepallisüsteemis said 

hinneteks 3- kuni 4++. Lahjendatud niisa puhul on spermidel katteklaasi all rohkem 

liikumisruumi ja nad liiguvad teistsuguse trajektooriga kui väikses veetilgas värske niisa 

puhul. Külmutamata niisa liikuvuse hindamisel viiepallisüsteemis piisab selle hetkelisest 

vaatamisest veetilgas mikroskoobi väikese suurenduse vaateväljas, sest spermide arv on 

suur ja hinnangu saab anda juba vee-niisa segu liikumise intensiivsuse põhjal. Spermide 

liikuvust %-des määrata väikeses suurenduses hästi ei õnnestu, aga suures suurenduses 

peaks ka värske niisa lahjendus olema suurem kui veetilgas tavaliselt. Saadud kogemus 

näitab, et sügavkülmutatud niisa puhul tuleb vajaliku vilumuse saamiseks spermide 

liikuvuse hindamist %-des esmalt harjutada suure suurenduse vaateväljas.  

 

Niisa kvaliteeti prooviti ka hinnata meetodil, mida on kirjeldatud Negus (2008) poolt (vt 

peatükk 1.3.2) ja mida kasutasid oma töödes Joudin et al. (2006), de Mestral Bezanson et 

al. (2010) ning Dziewulska et al. (2011), kuid see ei õnnestunud piisavalt hästi, et saada 

adekvaatseid tulemusi. Sarnast objektiivset hindamise metoodikat CASA-süsteemi abil 

kasutatakse  igapäevaselt ETKÜ laboris. Kala niisa käitumine sulatusjärgselt (aktiivsus 

langeb väga kiiresti) on aga  üsna erinev pulli sperma omast, nõuab eraldi kogemusi ja 

harjutamist, mistõttu otsustati subjektiivse hindamismetoodika kasuks.  

 

Niisa kvaliteeti hinnati sulatamise järgselt ETKÜ laboris nii protsentides kui ka 

viiepallisüsteemis. PKKs hinnati niisa kvaliteeti ainult viiepallisüsteemis. Seal märgati, et 

kui sulatusejärgselt niisk seisab mõne hetke (näiteks üle 30 sekundi) ja alles siis 

aktiveeritakse kvaliteedi hindamiseks, on liikuvus parem (tabel 5). Seega võib järeldada, et 

niisa kvaliteet oleks olnud parem ka protsentides hinnatuna, tõenäoliselt üle 25–40% 

liikuvusega. PKKs ei hinnatud niisa liikuvust protsentides, kuid seda tegi varem ETKÜs 

sealne spetsialist, kellel polnud võimalik hiljem katsega liituda.  
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Arvestades eespool kirjeldatud niisa hindamisega seotud asjaolusid (täpsemad 

kommentaarid toodud ka tabelis 5), võib väita, et antud magistritöö katses saadud 

tulemused olid võrreldavad teiste autorite tulemustega. De Mestral Bezanson et al. (2010) 

said ühes katsegrupis tulemuseks 0–70% ja teise katsegrupis 0–5%. Negus (2008) 

andmetel on parima niisa sulatusjärgne liikuvus ligikaudu 40% ja tavapärane keskmine 

tulemus 25%. Dziewulska et al. (2011) andmetel on lõheliste niisk, võrreldes muude 

kalade omaga, suurema tundlikkusega sügavkülmutamise suhtes ja enamasti jääb 

sulatusjärgne liikuvus 5–20% piiresse, vahetevahel võivad parimad tulemused olla 40–

60%. Dziewulska et al. (2011) mainivad ka ära, et lõheliste puhul võivad olla suured 

erinevused niisa korduval kogumisel. Nynca et al. (2016) said oma katses lõhe puhul 

parimaks sulatusjärgseks liikuvuseks 57–71%. 

 

Käesoleva töö puhul oli keskmine viljastumise määr silmtäppfaasis värske ja 

sügavkülmutatud/sulatatud niisaga vastavalt 13,7% ja 13,5% (p>0,05). Parimas katsegrupis 

(haudekarpides nr 13) olid tulemused vastavalt 32,9% ja 33,6% (p>0,05). See tähendab, et 

ei olnud statistiliselt olulist erinevust, viljastades marjaterasid värske või 

sügavkülmutatud/sulatatud niisaga. Viljastumise tulemused on palju kehvemad võrreldes 

PKK tavapäraste viljastumise tulemustega värske niisaga (>80%) ning ka teiste autorite 

poolt kirjeldatuga, kuid selle põhjuseks ei ole niiskade külmutamine/sulatamine, vaid marja 

üleküpsemine katsetööde hilinemise tõttu.  Kirjanduse põhjal on varieeruvus värske ja 

sügavkülmutatud/sulatatud niisaga viljastatud katsegruppide vahel olnud suurem. Joudin et 

al. (2006) said viljastumise määraks sulatamissjärgselt 52,7–83,5% ja kontrollgrupis 

värske niisaga 81,4%. De Mestral Bezanson et al. (2010) viljastamise katses esines suur 

varieeruvus paremate ja kehvemate tulemuste vahel.  Katsegrupis, kus sulatamisjärgne 

niisa liikuvus oli 0–70%, saadi viljastumise määraks 0,3–93,6% (keskmine 54%). Sama 

katsegrupi kontrollrühmas värske niisa puhul oli viljastumise määr 91,1%. Katsegrupis, 

kus sulatusjärgne liikuvus oli 0–5%, saadi viljastumise määraks 1,2–16% (keskmine 6%). 

Sama katsegrupi kontrollrühmas saadi värske niisaga viljastumise määraks 61,3% (de 

Mestral Bezanson et al. 2010). 

 

Meie katses suuremat erinevust värske ja külmutatud niisa kasutamises välja ei tulnud, aga 

siin on põhjuseks kasutatud marja üleküpsemisest tingitud asjaolud.  Katse hilines, kuna 

niisa sügavkülmutamiseks vajalikud kemikaalid jõudsid Eestisse üks kuu hiljem kui oli 
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tellitud. Niisa kvaliteediga probleeme ei olnud, kuid osal marjadest olid selged 

üleküpsemise tunnusmärgid.   Väga üleküpsenud marja värvus on heledam, aga juba 

lüpsmise ajal on selgelt näha marjatera sees tumedamat rasvatilka (normaalse marja puhul 

on see nähtav hiljem), ovariaalvedelikku on palju ja see võib olla punakat värvi. Juhtudel, 

kus kogu mari pole veel üleküpsenud, on neid tunnuseid  näha vähem või nad puuduvad 

hoopis. Silma järgi ei saa marja üleküpsemise eri staadiume lõplikult hinnata. Mõnikord on 

ka normaalse välimusega mari üleküps ja viljastub halvasti või üldse mitte. 

 

Marja prooviti koguda kahekümnelt kalalt, kuid tegelikkuses saadi ainult üheteistkümnelt 

ja neistki osa olid juba visuaalsel hindamisel kasutuskõlbmatud. Üheteistkümne kala 

marjadest valiti välja silma järgi paremad ja osa pandi ka omavahel kokku (tabel 2). 

Tagantjärele selgus, et ka kaussidesse nr 1 ja nr 11 (tabel 2) pandud mari oli  ikkagi 

tugevalt üleküpsenud, mida näitab väga madal viljastamise tulemus nii värske kui 

sügavkülmutatud/sulatatud niisaga (tabel 6 ja 7 ning joonis 17). Kausis nr 13 olnud 

emaskalade nr 13 ja nr 20 marjad olid samuti osaliselt üleküpsenud, kuid kvaliteet oli siiski 

pisut parem, mida näitab mõnevõrra kõrgem viljastumise tulemus (tabel 6 ja 7 ning joonis 

17).  

 

Kui kehvema viljastumistulemuse peamiseks põhjuseks võib lugeda peamiselt marja 

üleküpsemist, siis tegelikkuses oli katse läbiviimisel ka muid erinevusi võrreldes teiste 

autoritega, kes on teinud sarnaseid katseid atlandi lõhega. Näiteks oli erinevusi 

külmutamise meetodis, krüoprotektantides ja ka viljastamiseks kasutatud  niisa kogustes 

marjaportsjoni kohta.  

 

Käesoleva magistritöö katses kasutati niisa külmutamiseks IMV spetsialistide soovitusel 

pullide sperma jaoks mõeldud programmi. IMV spetsialistid kasutavad ise programmi, 

mille külmumise kõverat on kirjeldatud joonisel 8. Antud magistritöös kasutati sellele 

sarnast programmi, mida kasutatakse igapäevaselt ETKÜ laboris ja mida on kirjeldatud 

joonisel 11. Joudin et al. (2006), De Mestral Bezanson et al. (2010), Dziewulska et al. 

(2011) kasutasid niisaproovide külmutamiseks tavapärast meetodit, mida iseloomustab 

joonisel 8 olev alumine külmumise kõver. Eeldatavalt andis kontrollitud külmumise 

määraga CRF – külmiku (joonis 7 kaks parempoolset pilti) kasutamine käesolevas 

magistritöös eelise, võrreldes teiste autoritega. Seda võib väita Bernáth et al. (2015) katse 
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põhjal, kus ahvena niisa puhul võrreldi külmutamise meetodeid ja sulatamisjärgsed niisa 

liikuvused olid märgatavalt paremad CRF-seadmega.  

 

Käesolevas töös kasutati krüoprotektantidena IMVst tellitud kemikaale (tabel 1 ja joonis 4). 

Joudin et al. (2006) ja de Mestral Bezanson et al. (2010) said parimad tulemused  5,4% 

glükoosi 0,17% KCl sisaldava lahjendiga, milles oli 10% metanooli ja 13,3% munakollast.  

Dziewulska et al. (2011) said oma parima tulemuse krüoprotektandi kombinatsioonis 10% 

metanooli (MeOH), glükoos (0.3 M) ja 10% munakollast. Eelpool nimetatud autorid said 

kõik parima tulemuse, kasutades läbi rakumembraani tungiva krüoprotektandina 

metanooli. Antud magistritöös kasutati samas kontsentratsioonis metanooli (tabel 1).  

 

Joudin et al. (2006) kasutasid 225 marjatera viljastamiseks ühte 0,5 ml sulatatud 

spermakõrt. De Mestral Bezanson et al. (2010)  kasutasid 500 marjatera viljastamiseks 

kümmet 0,5 ml sulatatud spermakõrt. Dziewulska et al. (2011) kasutasid värske niisa puhul 

suhet 400 x 103 spermi ühe marjatera kohta ja sulatatud niisa puhul oli suhe 10 korda 

kõrgem. Dziewulska et al. (2011) mõõtsid seega täpset spermide kontsentratsiooni niisas. 

Joudin et al. (2006), Mestral Bezanson et al. (2010) ja ka käesoleva töö autor seda ei 

teinud. Antud magistritöös viljastati 41–65g marjaportsjoneid (tabelite 4, 7 ja 8 andmete 

põhjal võib järeldada, et 41–65g marjaportsjonid võrduvad ligikaudu 250–500 marjateraga) 

0,5 ml värske ja 2 ml sügavkülmutatud/sulatatud niisaga. Seega kasutati käesolevas 

magistritöös sarnases koguses niiska marja viljastamiseks nagu Joudin et al. (2006), kuid 

5–10 korda vähem, võrreldes de Mestral Bezanson et al. (2010). Dziewulska et al. (2011) 

ei ole toonud välja täpseid niisa mahulisi koguseid viljastamisel, on vaid märkinud, et 

sügavkülmutatud/sulatatud niiska kasutati kümme korda rohkem kui värsket.  

 

Nii antud katses kui ka Dziewulska et al. (2011), Joudin et al. (2006), de Mestral Bezanson 

et al. (2010) kasutati marja viljastamisel niisaga kuivmeetodit.  

 

Arvestades kõiki eelnevaid asjaolusid (antud katses kasutatud marja kehv kvaliteet ja 

sügavkülmutamise/sulatamise iseärasused), – võib väita, et madal viljastumisprotsent oli 

põhjustatud eelkõige marja üleküpsemisest ja mitte niivõrd muudest 

sügavkülmutamise/sulatamisega seotud detailidest. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli katsetada niisa sügavkülmutamise/sulatamise 

tehnoloogiat RMK Põlula kalakasvatuskeskuses (PKK) krüogeenipanga loomise 

ettevalmistamiseks. Lähtuvalt töö eesmärgist püstitati järgmised uurimisülesanded; 1) 

saada ülevaade senistest lõhe niisa sügavkülmutamise/sulatamise tehnoloogiatest; 2) leida 

sobilik viis lõhe niisa sügavkülmutamise/sulatamise tehnoloogia rakendamiseks PKKs;  3) 

hinnata sügavkülmutatud/sulatatud niisa kvaliteeti ja sellega saavutatavat  viljastumise 

tulemust võrreldes värske niisa kasutamisega. Töös anti kirjanduse põhjal mahukas 

ülevaade seni katsetatud tehnoloogiatest, mille järgi valiti välja katse läbiviimiseks sobivad 

lahjendid ja külmutamise ning sulatamise režiim. Katse käigus rakendati teadusartiklite 

andmetel mujal maailmas kasutatud tehnikaid ning kombineeriti neid Eesti spetsialistide 

oskustega. Katse mõnes osas tuli lahendus ise luua, näiteks loodi koos PKK 

spetsialistidega sügavkülmutatud kõrte sulatamiseks spetsiaalne seade. Viljastamise 

võrdluskatse unikaalne tehniline lahendus mõeldi välja ja teostati samuti kohapeal. 14. 

novembril 2016. tehti niisa sügavkülmutamise/sulatamise katse ETKÜ laboris. 18. 

novembril 2016. a. viidi läbi viljastamiskatse värske ja sügavkülmutatud/sulatatud niisaga 

PKKs. Katsed viidi läbi autori koostöös ETKÜ labori ning PKK spetsialistidega.  

 

Niisa kvaliteet oli pärast külmutamist ja sulatamist võrreldav teiste autorite saadud 

tulemustega. Visuaalse subjektiivse hinnangu alusel oli sügavkülmutamise/sulatamise 

järgne niisa liikuvus 25–40% ja viiepallisüsteemis 3- kuni 4++. Autorist mitteolenevatel 

põhjustel katse hilines, millega kaasnes marja üleküpsemine ja väga halb kvaliteet.  

Seetõttu jäi viljastumise protsent  tavapärasest (> 80%) väiksemaks. See oli värske niisaga 

viljastamisel keskmiselt 13,7% ja sügavkülmutatud/sulatatud niisaga viljastamisel 13,5% 

(p=0,995). Parimas katsegrupis olid tulemused vastavalt 32,5% ja 33,6% (p>0,05). Seega 

värske ja sügavkülmutatud/sulatatud niisaga viljastades saadi statistiliselt usaldatavalt sama 

tulemus, mis näitab, et kasutatud niisa külmutamise ja sulatamise tehnoloogia on sobiv 

lõhilaste kalade krüogeenipanga loomiseks.  
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Käesoleva magistritöö tulemuste põhjal võib soovitada katsetatud 

sügavkülmutamise/sulatamise tehnoloogia rakendamist PKK-s ja  korrata katset järgmise 

kudemisperioodi alguses, kuid oluliselt suuremas mahus, et saada 100% usaldatav tulemus. 

Katse õnnestumiseks on vaja kasutada kvaliteetset marja. Sügavkülmutada tuleks 

maksimaalne kogus niiskasid, mis on ühe või kahe päeva jooksul võimalik. Soovitatavalt 

tuleks esialgu eelistada koostööd ETKÜ laboriga ja organiseerida niisa sügavkülmutamine 

seal veel paremini (kõiki sealseid tegevusi saab teha kiiremini). Niisa sügavkülmutamise 

labori sisustamine ja ruumide ettevalmistamine on väga kulukas ja sellega ei ole mõttekas 

PKK-s tegeleda enne, kui kogu tehnoloogia on täiesti omandatud ja seda on eelnevalt 

mitme aasta vältel testitud. Lõhe niiska saab kaladelt võtta külmutamiseks  ainult ühe-kahe 

kuu vältel aastas ja ülejäänud aja seisaks labor kasutuna.  

 

Järgmise niisa sügavkülmutamise katse puhul soovitab autor täiendada niisa kvaliteedi 

hindamise protsessi CASA-süsteemi. Samas ei ole niisa hindamise osa kõige määravama 

tähtsusega ja rahuldavaid tulemusi annab ka subjektiivne hindamine, nagu on kasutatud 

käesolevas  töös. Kõige olulisemad tulemuslikkuse näitajad on viljastumise tulemus  

(marjaterade ellujäämus silmtäppfaasi saabumiseni)  ja noorjärkude edasine areng.  

 

Autor soovitab leida PKK-l võimalus säilitada  sügavkülmutatud niiskasid ETKÜ laboris. 

PKK-s kohapeal tuleks luua võimalus säilitada vajalikke niisakoguseid vastavalt 

viljastamise vajadusele konkreetsel hooajal. Selleks on vaja soetada juurde mõned vedela 

lämmastiku anumad. 

 

Magistritöö käigus tehtud kalade niisa sügavkülmutamise/sulatamise ja marja 

sügavkülmutatud niisaga viljastamise katse oli edukas ja Eestis esmakordne. 
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APPLICATION OF CRYOPRESERVATION TECHNIQUES 

FOR ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR L.) MILT IN 

RMK PÕLULA FISH REARING CENTER  

 

SUMMARY 

 

The objective of this thesis was to test cryopreservation techniques in order to apply them 

for creating cryobank at Põlula Fish Rearing Centre (PFRC) of State Forest Management 

Centre. Cryopreservation techniques of fish sperm have been developed actively 

throughout last decades in the world but in Estonia they were tested for Atlantic salmon for 

the first time in this thesis. Based on the literature a review about cryopreservation, milt 

freezing/thawing and eggs fertilisation studies was composed. In the experimental part the 

quality of frozen/thawed and fresh milt was evaluated and fertilisation results with them 

were compared. 

 

The main fish species produced at PFRC for restocking to the nature is Atlantic salmon 

(Salmo salar L.) but reproduction of the additional  fish is in development phase. Keeping 

fish broodstock at the farm is expensive and requires much space. The important task in 

developing PFRC is to simplify the work processes through application of 

cryopreservation techniques for fish milt and creation of cryobank for protected and 

endangered fishes. 

 

The sperm and eggs used in this study were collected from broodstock at PFRC. 

Cryopreserving process was carried out at the laboratory of Animal Breeders´ Association 

of Estonia and fertilisation at PFRC in 2016. There was no statistically reliable difference 

in sperm motility between frozen/thawed and fresh milt. 

 

Due to overripening of the eggs before our tests the fertilisation level with both 

cryopreserved and fresh milt in our experiment were lower than usually at PFRC or in 

described tests in literature. Average fertilisation percentage with fresh milt was 13.7% and 
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with cryopreserved milt 13.5% (p=0,995), in the best test group the results were 32,5% and 

33,6% (p > 0,05) correspondingly. 

 

As the objective of this thesis was to test the cryopreservation technology of Atlantic 

salmon milt at PFRC, the results can be considered  positive. There were no differences in 

quality or in fertilization rate with frozen/thawed and fresh sperm.  Author of this thesis 

suggests to continue application of this technology for creating the cryobank and repeat 

this study with greater number of male spwaners  and with eggs of higher quality. 

 


