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SAATEKS 

 

Eesti vutikasvatuses saab käesoleval aastal täis 40 aastat. 1977. a. 

asutati Kaiavere vutifarm ja alustati tööstuslikku vutimunade ja vutiliha 

tootmist. 1977. aastat tuleb lugeda ka eesti vutitõu aretamise algaastaks.  

Eesti vutitõug sai tunnustamiseks valmis aastal 1987. Seega saab eesti 

tõugu vutt käesoleval aastal 30-aastaseks. Kümme aastat tagasi, 2007. a. 

korraldasime juubelikonverentsi Elvas Waide motellis, kus vaeti eesti vuti 

produktiivsusenäitajaid ja vutikasvatuses tehtava teadustöö saavutusi. 

Ajaratas on sest ajast teinud kümme aastaringi. Aeg on jälle kokkuvõtet 

teha. Kuna ülalmainitud tähtpäevade tähistamiseks mingeid teisi pakkumisi 

ei tehtud, osa olulisimaid algdokumente aga olid mul kodus säilinud, 

otsustasin seekord kirjutada raamatu Eesti vutikasvatusest ja eesti vutitõu 

loomisest. 

Raamatusse muidugi ei mahu kõik vutikasvatuse arenguga seotud 

küsimused ja eesti vutitõu loomise nüansid. Ainuüksi vutikasvatusest 

Eestis on ilmunud rohkem kui 100 teadusartiklit, raamatut, erialaste 

raamatute peatükki ja erialast kirjutist. Kõiki neid lühidaltki refereerides 

oleks antud väljaanne pidanud tulema kaheköiteline. 

Raamatus on toodud palju arvulist materjali ja fakte, ka vutikasvatuses 

ja eesti vuti aretuses osalenute kohta. Kõik see põhineb trükistest saadud 

teabel: erialaraamatud, teadusartiklid, trükitud ettekanded, kinnitatud 

käskkirjad, protokollid ja aktid ning tõufarmide aastaaruanded. Siia lisaks 

muidugi isiklik osavõtt kõikidest vutikasvatuses tehtud teaduslikest 

uurimistöödest ja organisatsiooniliste küsimuste lahendamisest alates 
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Kaiavere vutifarmi käivitamisest 1977. a. kuni 2012. a. lõpuni ning 2016. 

a. juunist kuni käesoleva raamatu ilmumiseni. 

Eesti vutikasvatus ja eesti vutitõug on jõudnud meheikka. Sellesse 

jõudmisel andsid endast parima kõik vutikasvatajad – entusiastid, nüüdseks 

meie hulgast lahkunud Rene Treier, Viive Tikk ja Ülo Pullisaar. Väga 

suure osa Eesti vutikasvatuse praegusest heast tasemest võlgneme neile. 

Vutikasvatus turumajanduse tingimustes praegusele tasemele tõsta oli 

märgatavalt raskem ülesanne kui seda oli eesti vutitõu loomine.  

Vutikasvatus Eestis kogub hoogu. Talufarmid - Estfarm OÜ, Jaaniraotu 

talu, Kadrilauri talu OÜ ja LjaL-Farm OÜ annavad praegu 

nimetamisväärse osa vutimunatoodangust. Neile lisanduvad aga üle kogu 

Eestimaa veel 52 vutikasvatajana registreerunud persooni. Nii suur 

vutikasvatusest huvitatute ring on ehk paljudele uudiseks. Ja eks antud 

raamatuski ole uudiseid. 

 

Head lugemist! 

EMÜ emeriitprofessor Harald Tikk 
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PÕLDVUTT.  KES TA SELLINE ON? 

 

Vastuse sellele küsimusele annavad vaid mõned viimsel kümnendil 

ilmunud ja eesti keelde tõlgitud linnuraamatud. Põldvutt (Coturnix 

coturnix) kuulub kanaliste seltsi (Galliformes), faasanlaste sugukonda 

(Phasidanidae) ja vuttide perekonda (Coturnix). Vuttide perekonnas on 

kokku kuni kuus liiki, neist olulisim on põldvutt (Coturnix coturnix), ingl. 

k. Common quail. See liik jaguneb areaaliti kuni viieks alamliigiks. 

Tähtsaimad on nende hulgas Euroopas ja osalt ka Aasia lääneosa 

parasvöötmes elav euroopa põldvutt (Coturnix coturnix coturnix) ning Ida-

Aasias ja Jaapanis elav jaapani põldvutt (Coturnix coturnix japonica). 

Viimast käsitletakse tänapäeval paljudes väljaannetes ka omaette liigina 

(Coturnix japonica). Kaasajal põllumajanduslindudena kasvatatavad vutid 

pärinevad jaapani põldvutist. 

Põldvutid on kõige väiksemad, umbes kuldnokasuurused kanalised 

kehamassiga 73-134 g, kes tegutsevad maapinnal ja puudele ei lenda. 

Põldvutid on ainukesed parasvöötmes elutsevad kanalistest rändlinnud. 

Pesitsemise ajal meelsasti ei lenda, teevad seda ainult rändeperioodidel 

öisel ajal.  

Põldvuttide asuala on suur: alates Atlandi ookeani saartest (välja 

arvatud Island) ning Vahemere saartest ja Skandinaaviast kuni Loode-

Indiani, Põhja-Hiinani ning Jaapanini. Pesitsusalasid leidub ka Põhja-

Aafrikas, Lõuna-Aafrikas ja Madagaskaril. Aafrikas ja Madagaskaril 

elavad vutid ei ole rändlinnud. Euroopa põldvutid talvituvad peamiselt 

troopilise Aafrika põhjaosas, aga ka Araabias, Pakistanis ja Indias 

(Loomade..., 1980). 
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Et põldvutid elavad väga ulatuslikus areaalis, on nad elutingimuste osas 

ka väga kohanemisvõimelised. Eelistades põllumajanduslikke ja kultuur-

maastikke on nad kohastunud eluks ka stepitingimustes. Euroopas 

valitakse pesitsemiseks peamiselt heina- ja teraviljapõllud, nende äärealad, 

looduslikud ja kultuurniidud. Vast kõige tihemini võib Eesti looduses 

kohata põldvutte, õigemini kuulda nende häälitsusi, pesitsemise ajal 

talivilja- ja põldheinapõldudel. Kaasajal on põldvutt Eestis jäänud 

harulduseks. Lindu ennast tegutsemas nähakse haruharva, lendu tõuseb ta 

vaid äärmusliku hädaohu korral. Vaenlaste eest põgeneb joostes ja kiiresti 

end tihedasse taimestikku peites. Lendab ainult rändel, suurte seltsingutena 

ja öösel. Hädaohu korral lendu tõustes kostab omapärane vurin nagu 

nurmkanadegi lendu tõusmisel. Lendab sagedaste tiivalöökidega, madalalt, 

maabumisel liueldes. Raske on uskuda, et see küllalt töntsaka keha, 

lühikese saba ja tiibadega (tiibade siruulatus 32-35 cm, linnu üldpikkus  

16-18 cm) lind peab oma põhilisel rändeteel ületama nii Vahemere kui ka 

Sahara kõrbe. 

Põldvutti iseloomustab elukeskkonnast tulenev varjevärvus. Seljapoolt 

on sulestik kollakaspruun rohkete tumepruunide tähnide ja triipudega ning 

kuld- või helekollaste tähnide-täppidega. Keha allpoolne sulestik on 

tunduvalt heledam, eriti kõhuosa. Pealaelt kuklasse jookseb kuldne 

suletriip. Emas- ja isaslindude sulestiku värvus on peaaegu sarnased. 

Isaslindudel on aga peaaegu must nokaalune ja musta-valgetriibuline kurk 

ning täppideta puguala sulestik. Emaslindudel ja noortel põldvuttidel on 

kaks musta suletriipu põskedel ja puguala sulestik tähnide-täppidega. 

Põldvutid ei moodusta alalisi paare. Isaslinnud paarituvad mitme 

emaslinnuga. Isaslinnu kutse (ka võitlushüüd) vut-vutvut või vutt-vutt-vutt, 

ka hvit-vit-vit reageerib emaslind oma kutsehüüuga prää-vit ja linnud 

saavad paaritamiseks kokku. Viimase aja uurimuste (D. Couzens, 2005) 
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tulemustel on leitud, et sigimisperioodil kogunevad lähikonna isas- ja 

emaslinnud nn. paarituskeskustesse, 4-12 ha suurustesse ühispesitsus-

aladesse. Võib arvata, et kuna põldvutid on senini oma territooriumi väga 

hajali asustanud, osutusid selle linnuliigi evolutsioonis paarituskeskuste 

tekkimised liigi säilimisele vajalikuks. 

Põldvuti pesa on primitiivne, väheste rohukõrtega palistatud lohuke 

talivilja- või heinapõldudel, niitudel, ka võsastunud heinamaaservades. 

Pesas on tavaliselt 8-20, vahel ka 24 erineva intensiivsusega pruuni-

taustalist, tumepruunide kuni mustade täppide-laikudega muna. 

Munakurna haub emaslind üksinda. 15-17 päeva kestnud haudumise 

järel koorunud vutipoegi hoiab samuti ainult emaslind. Pojad kasvavad 

kiiresti, juba koorumisel on neil tiibadel hoosulgede algmed. Lendama 

hakkavad vutipojad seetõttu juba 10-11-päevaselt, hästi lendavad 20-

päevaselt. Vanalindude suuruse saavutavad 35-40-päevaselt, suguküpsuse 

12-15 nädala vanustena. Viimane näitaja sai tõestuse alles hiljuti. 

Ornitoloogid leidsid, et rändevutid Aafrikas võivad seal talvitudes ka üles 

kasvatada pesakonna, kelle esindajad “koju”, Põhjalasse jõudes kasvatavad 

paralleelselt oma rändevanematega üles oma vutipere. 

Põldvutid söövad peamiselt taimseid saadusi: mitmesuguseid 

põlluumbrohtude ja looduslike kõrreliste seemneid, teraviljade ja rapsi - 

rüpsi valmimisel ka teri. Ei põlata muidugi ära ka ettejäävat loomset sööta - 

väiksemad putukaid, nende vastseid ja pisiliblikaid. Vutitibud on 3-4 

nädala vanuseni ainult proteiinirikkal putuktoidul. Sellest ka nende väga 

kiire kasv. Sügisel rikkalikult mahavarisenud terade arvel põldvutid 

rasvuvad, et pikaks rännakuks talvitamisaladele oleks varutud küllalt 

energiat. Sel ajal peetakse neile ka jahti, Euroopas peamiselt Vahemere 

põhjarannikul ja saartel, Venemaal peamiselt Musta mere põhja- ja 

idarannikul ning Põhja-Kaukaasia eelmäestikus. 
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Aastal 1964 Kaukaasias Estonka kolhoosis üliõpilasekskursiooniga 

jäätmaal jõeorus telkides ööbides olin tunnistajaks, kui suured on 

põldvuttide rändeparved ja kui paljud vutid jätavad oma elu kohalikuks 

“spordialaks” saanud vuttide küttimisel. Tol korral me ei saanud algul aru, 

mis toimub. Ööpimeduse vähenedes ja koidu saabumise eel algas jäätmaal 

selline püssipaukude kanonaad, et pani telkides vere tarretama. Etteöeldult: 

ei meie ega ka telgid kannatada ei saanud. See mitmekümnest torust 

järjepidev tulistamine oli kohalikele tavaline vutijaht. Vutid lendavad 

öösiti, pimedas. Koidu hakul nad laskuvad rännuteedel juba tuttavatesse 

kohtadesse. Seal ootasid neid aga kütid. Tavaliselt lasti selles vanas jõeorus 

hommikuti mõnisada kuni tuhat põldvutti. Suur enamik neist müüdi suurte 

kuurortlinnade, näiteks Sotši, turgudel delikatesslihana. 

Et põldvuttidele rände ajal Vahemeremaades jahti peetakse, märkis juba 

C. R. Jakobson üle-eelmise sajandi algul oma “Lugemisraamatus 

loodusest”. Ainuüksi Napolis viidavat neid mõnel päeval turule 100 000 

tükki (C. R. Jakobson, 1981).  

 

AJALOOLISI NOPPEID PÕLDVUTTIDEST 

 

V. Tikk (2003) kirjutab oma raamatu “Vutikasvatus” peatükis “Vutitõud 

ja teisendid” põldvuttide püüdmise ja kasutamise kohta alljärgnevalt: 

“Esimesed andmed põldvuttidest pärinevad Egiptuse 6. dünastia vaaraode 

hauakambritest umbes 2300-2200 a. e.m.a. Kireva (laulva) vutikuke 

kujutist on paljudel tolleaegsetel joonistel, emasvutte koos munadega aga 

mitte. Põldvutte on nimetatud ka piiblis. Teises Moosese raamatus on 

seoses iisraeli rahva väljarändamisega Egiptusest öeldud: “Eha ajal peate te 

liha sööma... Ja see sündis õhtul, kui vutid tulid üles ja katsid leeri...” 

Hiljem kartsid muistsed iisraellased suuri põldvutiparvi kui põldude 
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laastajaid (V. Tikk, H. Tikk, 1986). Euroopa põldvutte arvatakse olevat 

kodustanud või püüdnud kodustada nii egiptlased kui ka roomlased. 

Ka Euroopa folklooris on mitmeid vuttidega seotud müüte. Näiteks 

vanas germaani muistendis toodi igavese nooruse viljade hoidja Idun 

pärast röövimist jumaluse juurde tagasi vuti kujul (C.-F. Lundevall, M. 

Bergström, 2005). Samade autorite andmetel peeti Kreekas põldvutti 

kevadekuulutajaks, kusjuures uskumuse järgi ennustas kevadine vutilaul 

kuulajale abiellumist. Mitu korda vutt-vudvutt kõlas, niimitme aasta pärast 

oli siis oodata abiellumist. 

Põldvutti on korduvalt käsitletud rahvameditsiinis. Juba Plinius Vanem, 

Vana-Rooma loodusteadlane kirjutab oma hiidteoses “Looduslugu”, et 

vutiaju aitab langetõve vastu ja et vuti väljaheidet on kasutatud silma 

sarvkestapõletiku raviks. Samuti pidavat vutimunad tõstma meeste 

seksuaalpotentsi, vutilihast valmistatud puljong on aga raviva toimega 

neeruhaiguste ja kõhukinnisuse puhul. Seega on vutiliha ja -munad 

meditsiinis olnud kasutusel juba rohkem kui kaks aastatuhandet ja see 

suund jätkub ka kaasajal. 

Peatüki lõppu sobib teave meie, Eestimaa looduses elava põldvuti 

Coturnix coturnix kohta. Liigi arvukus on viimase 20 - 30 aasta jooksul 

drastiliselt vähenenud, vähemalt kümme, võimalik, et rohkem kordi. Kui 

1993. a. ilmunud “Eesti Linnuatlases” märgitakse, et Eestis on põldvutt 

väikesearvuline ja üksnes paiguti esinev haudelind, siis praegu (so aastal 

2017) võib teda meil kohata kui haruldast haudelindu. Lähitulevikus läheb 

selle linnuliigiga meil olukord veel halvemaks. Põhjusi põldvuti 

väljasuremiseks on põhiliselt kolm. Esiteks vuttide kui delikatesstoiduaine 

üle igasuguse piiri ületanud küttimine rände-perioodidel; teiseks 

elanikkonna arvu kasvu tõttu vuttide väljatõrjumine rändeteedelt ja 

talvitusterritooriumilt; kolmandaks, pesitsedes peamiselt teravilja- ja 
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heinapõldudel, hävivad nende pesad intensiivse, kaasaegse agrotehnika 

rakendamisel. Heinapõldudel ja heinamaadel toimub esimene niitmine 

silotegemiseks just parajasti mai lõpus või juuni alguses, kui vuttidel on 

munetud osa- või täiskurn. Niitmisel pesad hävivad. Suviviljapõldudel 

saavad munadega vutipesad kaela samal ajal 2-3 korda toimuva 

umbrohutõrje või kahjurite tõrje pritsimise. Munevad või hauduvad 

emaslinnud pagevad hirmunult pesalt, munad võtavad vastu mürgipritside 

sisu. Hullem on olukord veel siis, kui vastkoorunud pojad saavad üle 

pritsitud. Ma olen näinud peale sellist mürgist vihma põlluteele välja 

komberdanud mõnepäevaseid kiivitajapoegi: tavalise üsna kiire jooksmise 

asemel nad komberdasid, kukkusid, nende tasakaal oli häiritud. Arvatavasti 

just seetõttu on kiivitaja kultuurmaastikelt kadumas. Nagu ka rukkirääk. 

Ma ei ole sel sajandil kuulnud põldvuti kutsehüüdu, möödunud aastal 

kuulsin rukkirääku vaid kahel korral. 

   Mida ette võtta, et ülalloetletud linnuliigid meil ei häviks? Võimaluste 

piirides mugandada intensiivset agrotehnoloogiat liigikaitseliste 

meetmetega. See on väga pikaajaline protsess, arvatavasti aga ainuke 

lahend antud ajas ja ruumis. Viimase 42 aastaga on Maa selgroogsete 

populatsioonidest kadunud ca 58 % ning prognoositakse, et 2020. aastaks 

jääb võrrelduna 1970. aastaga järgi vaid 32 % loomaliikide arvukusest. 

Meie osas ei ole siiski  üldpilt nii kurb. Tahaks nii väga, et Euroopa Liidus 

kehtestatud püsirohumaade säilitamise kohustusest ka Eestis kinni peetaks. 

See 207 500 hektarit annab maaspesitsevatele lindudele siiski mingi 

võimaluse pesitsemiseks. Püsirohumaad tuleb ju samades piirides hoida 

vähemalt 6 aastat. 
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VUTITEISENDITEST  JA  -TÕUGUDEST 
 

Kõik kaasajal tuntud kodustatud vutiteisendid ja -tõud arvatakse 

pärinevat metsikust jaapani põldvutist (Coturnix coturnix japonica), kelle 

looduslik areaal asub Aasias 55. põhjalaiuskraadi ja 17. lõunalaiuskraadi 

vahel. Jaapanlaste endi arvates oli jaapani põldvutt tuntud seal juba varem 

kui 1000 a. e.m.a. Edo ajastul (1603-1868) pidasid samuraid jaapani 

põldvuti isaslinde laululindudena puurides. 19. sajandi alguseks oli jaapani 

põldvutt Jaapanis sedavõrd kodustatud ja selekteeritud munevaks 

põllumajanduslinnuks, et ta hakkas tõmbama endale tähelepanu kogu 

maailmas. Laulvate vuttide populatsioon aga hääbus enne II Maailmasõda 

(S. Takahashi et al, 1991). Isasvuttide tavalisele häälitsusele - rrah, mida 

nad esitavad kurinal kümmekond korda järjestikku, järgnes laulvatel 

vuttidel nn. “lauluosa”. 

Looduses levinud jaapani põldvuti sulestik sarnaneb kodustatud jaapani 

vuti sulestikuga. See on tumepruun, kollakasvalgete triipudega. Isaslindude 

puguala sulestik on beežikam kui emaslindudel ja ilma tumepruunide 

täppideta. Selline puguala värvus lubab sugupooli eristada juba 20-21- 

päevaselt. Lisaks on isasvuttide kloaagi nahk roosakas, emasvuttidel 

sinakashall. Jaapanlased ise määravad vutimunade tootmisel vutitibude 

sugupoole kohe peale nende koorumist, nn jaapani meetodil, tibu kloaagi 

seljapoolses osas paiknevate primaarsete suguorganite algmete kuju järgi. 

Mulle oli see meetod tuttav, kuna proovisin seda kasutada vutimunade 

ökonoomsemaks tootmiseks - polnuks vaja isasvutte kuni nende sugupoole 

selgitamiseni välimiku järgi üles kasvatada. Selgus aga, et vaatamata 

asjaolule, et seda meetodit kasutati kanatibude sugupoole järgi 

sorteerimiseks juba rohkem kui kümme aastat, ei suutnud ka meie parimad 

kanatibude “seksijad” küllaldase täpsusega vutitibude sugupoolt määrata. 
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Proovisin seda ka ise teha - ei aidanud siin tugevad luupprillid ega kange 

tahtmine. Tulemused olid lootusetult kehvad. 1988. a. Jaapanis, Nagoias 

XVIII Ülemaailmsel Linnukasvatajate Kongressil viibides oli 

ekskursandina võimalus tutvuda meie mõistes ülisuure, 350 000 munavutti 

pidava kooperatiivse ettevõttega. Ekskursiooni käigus näidati ka, kuidas 

vutitibude sugupoolt määratakse. Seda tegid spetsiaalsete prillidega 

varustatud üsna vanad mehed. Suhtlemise käigus ütlesin, et olen seda 

kodus, Eestimaal, ka veidi proovinud. Sattusin edeva giidi tõttu lõksu. 

Vanamehed tahtsid näha, kas peale nende veel keegi üldse sellist tööd 

oskab? Egas midagi, prillid pähe ja tööle! Sain mulle antud kümnest tibust 

õigesti sugupoole määratud kaheksal. Giid pärast ütles, et vanamehed olid 

arvanud, et 80 % täpsuse korral see härra neil küll elatist välja ei teeniks. 

Igatahes oli vanameeste traditsiooniline jaapani kummardus meie 

lahkumisel märgatavalt pikem kui tutvumisel. 

Ekskursiooni käigus näidati ka üht munejate vuttide lindlat.     

Kaheksakorruselised puuripatareid olid paigutatud risti lindlat. Lindude 

söötmine toimus käsitsi, munade kogumine käsitsi, läbi puuri võrkpõhja 

paberlindile langenud väljaheited keerutati vastava trumli ja vända abil 

samuti lindla ühe seina äärde sõnnikurenni käsitsi. Jootmine rennjootjast, 

kusjuures pealevool oli 8. korruselt. Hiljem lühibriifingul küsisime, teise 

eesti mehena oli kongressil tollane põllumajandusminister, põllumajandus-

kandidaat Vello Lind, et miks on farm tehniliselt mahajäänud? Meile 

selgitati, et kogu selle suurfarmi tehnika väljavahetamise kannataks 

kooperatiiv küll ära, kuid vabanevale 300-400 töölisele uue elukutse 

õpetamine käib neile üle jõu. Tööjõuküsimus sellisena oli siis meile veel 

tundmatu suurus, oli aasta 1988. 

Ajaloolisest seisukohast on jaapani vuti kohta teabematerjali üsna 

rohkesti. Tõenäoliselt kodustati jaapani põldvutid 11. sajandil, eeldatavasti 
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Jaapanis, kuid on ka arvamusi, et nad toodi Jaapanisse juba kodustatud 

lindudena Hiinast või Koreast. D.  K. Wetherbee (1961) järgi oli jaapani 

põldvutt esimene inimese poolt kodustatud lind, kuid selle kohta puuduvad 

kindlad tõendid. Kirjalikke andmeid kodustatud põldvuttide kohta on alates 

12. sajandist (J. R. Howes, 1964), mõnedel andmetel ka alles 13. sajandist 

(E. Hoffmann, 1988). Esialgu, nagu eespool öeldud, peeti ja aretati 

põldvutte nende laulu pärast (R. D. Craword, 1990), kuid neid kasutati ka 

võitluslindudena (M. Prakashbabu et al., 1980). Aegade jooksul õpiti 

tundma ka põldvutimunade positiivset toimet mitmete haiguste puhul. 

Intensiivselt hakati vutikasvatusega tegelema alles ligikaudu 100-120 a. 

tagasi. Vutimunade ja -liha dieetilisi väärtusi hakati Jaapanis hindama 

1910. aastast alates, USA-s jõuti selleni juba 1895. a. (D. K. Wetherbee, 

1961; J. R. Howes, 1964). Nüüdseks on põldvutikasvatus väga populaarne 

ja kiiresti kasvav linnukasvatusharu, kusjuures on kasutusele võetud 

lindude lühem nimetus “vutid”, mida ka selles raamatus edaspidi 

farmilindude  puhul kasutatakse. Tuntud vutikasvatusmaad on Jaapan, 

Itaalia, Prantsusmaa, Brasiilia ja sel sajandil on vutimunade ja -liha 

tootmisel esikoha maailmas vallutanud Hiina. Vutikasvatuse tõus teiste 

linnukasvatusharude kõrvale on olnud kiire. Möödunud sajandi 50. 

aastatest alates mindi Jaapanis esimestena üle vutimunade tööstuslikule 

tootmisele. Juba 1965. a. toodeti 1,5 miljonit vutimuna päevas ja 

vutimunad kuulusid koolilaste igapäevasesse menüüsse. 1990. a. toodeti 

Jaapanis 15 vutimuna elaniku kohta aastas (M. Sugiyama, 1991). Itaalias ja 

Prantsusmaal pöörati suuremat tähelepanu rohkem vutiliha tootmisele. 

Delikatessidele on nende maade elanikud alati maiad. Juba 1980. a. toodeti 

Prantsusmaal 96 miljonit vuti lihakeha, Itaalias vastavalt 80 miljonit. 

Näiteks Elsassis paiknev Prantsusmaa vutifarmis “La gaille Geromoise” 

toodeti 100 000 vutti nädalas (W. Bessei, 1977). Jaapani vutte kui 
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vähenõudlikke ja kõrgetoodangulisi linde hakati möödunud sajandi 

viimase aastakümnel arvukamalt kasvatama veel Inglismaal, Saksamaal, 

Poolas, Bulgaarias, Ungaris, endise Jugoslaavia lagunemisel tekkinud 

riikides ja USA-s. Käeoleval sajandil on toodangumahult esirinnas Hiina ja 

Brasiilia. Hiinas mõõdetakse vutimune mitte miljardites, vaid  tuhandetes 

tonnides (ühes tonnis on keskmiselt 90 000 vutimuna). Möödunud sajandi 

lõpukümnendil oli Hiinas 25 miljonit munevat vutti, aastatuhande 

vahetuseks lubati see arv viia 400 miljonini. Seejuures tegelikult algas 

munavutikasvatus Hiinas alles 1951. a. Lihavutid toodi Prantsusmaalt 

Hiinasse alles 1986. a. (L. Dong, D. Ki, 1991). Aastatuhande vahetuseks 

oli üheks suuremaks vutimunade ja -liha tootjaks tõusnud Brasiilia. Näiteks 

ainuüksi W. Fujikura farmis toodeti aastas 60 miljonit vutibroilerit ja peeti 

selleks 2 miljonit suguvutti (J. A. Bezerra, 2000). 

Vutikasvatuse kiiret kasvu stimuleerib kindlasti ka asjaolu, et vutid on 

laboratoorsete katsete objektid, eriti geneetika, aretuse ja seedefüsioloogia 

valdkondades. Vutid sobivad eeltoodud valdkondades uurimisobjektidena  

oma väikese kehamassi, kiire põlvkonnavahetuse ja intensiivse 

ainevahetuse tõttu. 

Endisesse Nõukogude Liitu toodi jaapani vutid sisse 1964. a. 

Jugoslaaviast ja uuesti 1968. a. Jaapanist. Vuttidega hakati tegelema ka 

Üleliidulises Linnukasvatussaaduste Töötlemise Teadusliku Uurimise 

Instituudis M. Pigareva eestvedamisel. Üleliiduline Linnukasvatuse ja 

Tehnoloogia Teadusliku Uurimise Instituut, N. Liidu linnukasvatuse 

põhiinstituut jäeti millegi pärast kõrvale. N. Liidus olid vutikasvatuse 

pioneerideks Maikopi Riiklik Metsa- ja Jahimajand ning Hosta 

Aiandussovhoos nr. 3. Viimases toodeti 1970. a. juba 3,5 miljonit 

vutimuna ja 240 000 vutibroilerit. Mõnda aega pidurdasid NLiidus 

vutikasvatuse arengut võhikute poolt kirjutatud ja ajakirjanduses avaldatud 
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põhjendamatud artiklid, mis panid kahtluse alla vutikasvatussaaduste 

toiteväärtuse ja nende positiivse mõju mitmete haiguste taastusravil. 

Võltskriitika tulemuseks oli mitmete äsja organiseeritud vutifarmide 

likvideerimine (В. Игнатов, В. Скитский, 1971). 

1970. a. toodi Inglismaalt sisse musta sulestikuga munavutte ja 1975. a. 

imporditi N. Liitu ka lihatüüpi nn. vaarao vutid. Just seitsmekümnendate 

aastate keskel võis nentida vutikasvatuse laialdasemat levikut N. Liidus. 

Suured vutifarmid asusid Usbeki NSV-s, Ukraina NSV-s, Tjumeni oblastis 

ja Stavropoli krais. Peale eesti vutitõu tunnustamist 1988. a. võitis see 

kiiresti vutikasvatajate poolehoiu ja eelmise sajandi viimasest kümnendist 

alates kasvatati pea kõikides endise N. Liidu territooriumil asuvates 

vutifarmides eesti vutte või nende kohalike populatsioonidega saadud 

järglasi (V. Tikk, 2003). 

 

 

Vutimunad on üsna värvikirevad. Domineerivad mustjaspruunid ja hele-   

kuni tumesinised toonid. 
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Jaapani vuttide produktiivomadused ja sulestiku 

värvusmutatsioonid 

Jaapani põldvuttide isaslindude kehamass looduses on 98 g, 

emaslindudel 102 g. Farmis peetuina on jaapani vuttide kehamass vaid 

veidi suurem: emaslindudel 120 g, isaslindudel 110 g (H. Sugiura, Y. 

Uchida, 1991). V. Spektorov (1978) toob vastavateks näitajateks 126 g ja 

102 g, M. G. Pigareva 138 g ja 120 g, Eestisse 1977. a. sisse toodud 

jaapani emasvuttide kehamass oli 153 g, isasvuttidel 138 g (V. Tikk, 

2003). 

Munema hakkavad jaapani vutid varakult, 35-40-päevaselt. Esimese 

munemiskuu lõpul on munemisintensiivsus juba 80 % piirides, mis teisest 

kuni seitsmenda munemiskuuni püsib 90 % lähedal. Aastas muneb jaapani 

vutt 310-320 muna, munemisintensiivsus on 85-88 %. Muna keskmiseks 

massiks on 11-12 g. Tavaliselt on munemisperioodi pikkuseks 10 kuud. 

 

 

Koorunud eesti vutitibud on pealt vaates isegi veidi triibulised. 
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Et vuttide väga oluliseks omaduseks on  resistentsus paljude lindude 

nakkushaiguste suhtes, mida püütakse seletada vuttide 2 kraadi kõrgema 

kehatemperatuuriga kui kanadel, on ka nendelt saadud haudemunade 

kvaliteet kõrge: õige sugupoolte vahekorra puhul (üks isaslind 3-4 

emaslinnu kohta) on munade viljastatus 90% ja kõrgem, kooruvus 80-85%. 

Inkubatsiooni kestus on 16-18, keskmiselt 17 päeva. Koorunud tibud 

kaaluvad 7-8 g. Jaapani vuttide eluea rekordiks on 10 aastat. Tavaliselt 

prakeeritakse munavutid 10 kuu munemise järel , mis teeb nende elueaks 

tootmises 11,5-12 kuud (P. J. Altman, S. D. Ditmer, 1962; Die 

Japanische..., 1972). 

Jaapani vuttide kehamõõtmed on esitatud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Täiskasvanud jaapani vuttide kehamõõtmed, cm 

(V. Tikk, 2008). 

Näitajad, cm Isasvutid Emasvutid 
Rinna sügavus 4,63 4,93 
Rinna laius 3,65 3,63 
Selja pikkus 10,41 10,25 
Tiiva pikkus 14,27 14,35 
Pea pikkus 4,91 5,03 
Kaela pikkus 4,06 3,59 
Varvaste pikkus 2,51 2,55 
Pikkus nokast varvasteni 26,21 25,70 
   

 

Vuttide sulestiku värvus ja seda mõjustavad geenid 

Jaapani vuttide aretuses on kindlaks tehtud 27 sulestiku värvusmutanti. 

Nende loetelu on toodud tabelis 2. (V. Tikk, 2008). Vastavaid uurimusi on 

tehtud eelmise sajandi 60-ndatest, põhiliselt siiski 70-ndatel aastatel. 
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Tabel 2. Jaapani vuttide sulestiku värvusmutatsioonid ja seda 
põhjustavad geenid (K. M. Cheng, M. Kimura, 1990). 

Sulestiku värvus Geeni sümbol 
Pruun E, e+ 
Retsessiivne valge wh,Wh+ 
Musta-kollase viiruline Bh, bh+ 
Ebakorrapärane tumesulgne dn, Dn+ 
Punasepealine erh, e+ 
Kannikesevärviline ps, Ps+ 
Kollane Y, y+ 
Kollakaspruun YF, y+ 
Kaneelivärviline cin, Cin+ 
Tuhmkollane pk, Pk+ 
Heledam, tumedasilmne alD, Al+ 
Kollakasbeež ro, Ro+ 
Dominantne valge W, w+ 
Täpiline bl, Bl+ 
Retsessiivne hõbedavärviline rs, Rs+ 
Marmorivärviline ma, Ma+ 
Panda wh, Wh+ (s, S+) 
Pruunilaiguline valge p, P+ 
Hõbesulgne B, b+ 
Valgerinnaline wb, Wb+ 
Valge sirpja rinnalaiguga cr, Cr+ 
Valge rinnalaiguga bi, Bi+ 
Valge primaarne wp, Wp+ 
Kontuursulgedel valged ebemed c, C+ 
Täielik albinism a, A+ 
Ebatäielik albinism al, Al+ 

 

Tabelis 2 toodud jaapani vuttide sulestiku värvuse mutatsioone aitab 

lahti mõtestada nende alljärgnev iseloomustus. 

Dominantne valge - on mittetäielikult dominantne (W) genotüüp, valge 

sulestikuga, kellel heterosügootsena võib esineda vähepigmenteerunud 
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sulgi. Selle genotüübi heterosügootsete lindude hulgas on leitud veel ka 

autosoomne värvuse lahjendusgeen ja dominantne lahjendusgeen. 

Ebatäielik albinism - põldvutiga võrreldes on neil mutantidel toimunud 

sulestiku pruuni värvuse lahjenemine kas geenide alD  (helenenud 

tumesilmne), alc (kaneelivärvi) või reb (punasilmne pruun) toimel. Mõnede 

geneetikute arvates võib nimetatud geene pidada homoloogseteks. 

Hõbedavärviline - retsessiivne autosoomne mutant (rs) ei ole 

vutikasvatajate poolt kasutamist leidnud, kuna homosügootsed emaslinnud 

ei ole võimelised munema. Normaalsed reproduktiivomadused on ainult 

homosügootsetel isaslindudel ja heterosügootsetel emaslindudel. 

Hõbesulgne - sulestiku värvuse määrab mttetäieliku mõjuga dominantne 

geen B. Homosügootsed mutandid on puhasvalge sulestikuga, 

heterosügoodid hallikasvalged. Geen B esinemisega kaasneb homo-

sügootsetel lindudel aeglane kasv ja madal sigivus. 

Kaneelivärviline - sulestiku värvuse määrab geen cin, mis vähendab 

genotüübis olevat pruuni värvuse geeni E mõju, mistõttu vuttide sulestiku 

üldvärvus muutub heledamaks, kaneelivärviliseks. 

Kannikesevärviline - geeni ps kandjad sarnanevad sulestiku värvuselt 

punapealise mutandiga, erinevus on sulestiku põhivärvuse varjundis, mis 

on vähem kontrastne. 

Kollakasbeež - peaaegu samasuguse sulestiku värvusega kui pruunid, 

kuid ristamistel on kollakasbeežidega (ro) saadud erinevaid tulemusi 

võrreldes pruunide suguliitelistega (br). 

Kollakaspruun - värvuse kutsub esile geen YF. Isaslinnud on helepruuni 

kuni kollakaspruuni värvusega, emaslindudel on tumedaid täppe seljal ja 

rinnal. 
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Kollane - värvust põhjustab dominantne autosoomne geen Y. Vutid on 

kuldse nisuvärvi sulestikuga. Mutant on kasutusel mandžuuria kollase vuti 

kommertskarjades. Homosügoodid hukkuvad peale 2-päevast hautamist. 

Marmorivärviline - see sulestiku värvuse mutant (ma) saadi Venemaal. 

Sulestikus on halle, sinakaid ja hõbejaid toone. Sulestik on helesinaka kuni 

hõbehalli värvusega, silmad normaalse pigmentatsiooniga. 

Mittetäielik albinism - retsessiivse geeni al mõjul on vuttide sulestik 

valge, õrna helepruuni varjundiga. Mutantidel on kõrge koorumisjärgne 

suremus ja esineb kasvudepressiooni. Söödakasutus ja muna keskmine 

mass on halvemad kui jaapani vuttidel. 

Musta-kollase viiruline - sellise värvuse määrab dominantne 

autosoomne geen Bh. Homosügootsed looted surevad 4,5-8 päeva kestnud 

hautamisel. 

Panda - homosügootset panda geeni (S) kandvad vutid erinevad 

retsessiivsetest valgetest (wh) ja pruunilaigulistest valgetest (p) peamiselt 

silmade ümbruses paiknevate tumedate sulgede (suleringide – nn. panda 

efekt) ja kogu kere sulestikus esinevate suuremate pruunide sulelaikude 

poolest. 

Pruun - värvuse erisuse määrab geen br. Mutandi valged suled või 

sulelaigud on punakad. Sugupooled ei ole värvuse põhjal eristatavad, kuigi 

isaslinnud on tumedamad kui emaslinnud. 

Pruun, šokolaadivärvi - pruuni kuni tumepruuni sulestiku värvuse 

määrab geen E, mis esineb vutiteisenditel ‘inglise šokolaadivärviline’ ja 

‘tuxedo’. Geen E on mittetäielikult dominantne, mistõttu selliste vuttide 

sulestiku pruun värvus on intensiivsuselt varieeruv. 

Pruunilaiguline valge - see retsessiivne autosoomne valge-pruuni-

laiguline sulestiku värvuse mutant (geeni p mõju) oli üks esimesi 

valgesulgseid vutimutante. Mutandi homosügootsed linnud on valge 
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sulestikuga, mõne pruunika sule või sulelaiguga peal, seljal, tiibadel ja 

rinnal. Silmad pigmenteerunud nagu põldvutil. 

Punapealine - põhjustab geen erh, mis on retsessiivne geeni E suhtes. 

Sulestik põhiliselt valge, milles esineb musti ja roostevärvi laike ja täppe. 

Emasvuti pealagi must, isasvutil roostevärvi punakas. 

Sirpja valge rinnalaiguga - retsessiivsetel mutantidel, kes kannavad 

geeni cr, on rinnal sirpja kujuga valge sulestikulaik, mis võib olla erineva 

suuruse ja kujuga. Ülejäänud sulestiku värvus sarnaneb põldvuti omaga. 

Tumekollane - värvuse määrab retsessiivne autosoomne geen pk, mis 

muudab vuti sulestiku heledamaks, kuid tumedad täpid jäävad endisteks. 

Silmad roosad, produktiivsusomadused madalad. 

Tumesulgne - põldvuti sulestikust tunduvalt tumedam, esile kutsub 

retsessiivne autosoomne geen dn, mis ühtlasi kutsub lindudes esile ka 

füsioloogilisi ja anatoomilisi muutusi. Mutantidest sureb enne 20 nädala 

vanust ca 40 %.  

Täielik albiino - põhjustab retsessiivne autosoomne geen a. Sulestik 

täiesti valge, varjunditeta. Silmad helepunased. 

Täpiline - retsessiivse geeni bl mõjul on sellel mutandil luitunudhall 

sulestik kreemikate ja valgete täppidega. 

Valge - inglise valge vutiteisendi põhivärvus, linnud kannavad 

muteerunud geeni wh. Peamiselt kuklal ja seljal esineb ebakorrapäraselt 

põldvutile omase värvusega üksikuid pruune sulgi. Jookse, varbad ja nokk 

pigmenteerumata, silmad pigmenteerunud nagu põldvutil – pruunikad. 

Valge rinnalaiguga - sulestiku värvuse määrab retsessiivne geen bi, 

mille esinemisel on vuti alanoka all ja kõril valge sulelaik või -tutt. 

Ülejäänud sulestik sarnaneb põldvuti omale. 

Valged esmased tiivasuled - retsessiivse geeni wp poolt esile kutsutud 

osaline esmaste tiivasulgede depigmenteerumine on senini teadlaste 
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uurimisobjektiks. On leitud, et selle mutandi selektsioonil on suurenenud 

ka valgelaiguliste lindude osatähtsus populatsioonis. 

Valged udusuled - põhjustab retsessiivne geen c, mis homosügootidel 

põhjustab ka suremuse embrüonaalperioodil või kuni 2 päeva pärast 

koorumist. 

Valgerinnaline - valgerinnalisuse tagab retsessiivne geen wb. Valge 

värvus algab peal silmadest kõrgemal, haarab enda alla kaela alumise osa, 

rinna ja kõhu. Esmased ja osa teiseseid tiivasulgi on valged. Ülejäänud 

kehaosade sulestik ja silmaümbrus sarnanevad värvuselt põldvuti 

sulestikule. 

 

Eeltoodud mutantse sulestiku baasil on maailmas levinud mitmeid 

vutipopulatsioone. Nende produktiivsuse näitajaid jaapani vuttidega 

võrreldes selgub, et põhivärvusega jaapani munavutid on siiski kõige 

produktiivsemad. 

Inglise valged vutid, retsessiivse geeni wh kandjad on valge sulestikuga, 

nokk ja jalad roosakaspruunid. Paljusel esineb tumedaid sulestikulaike pea 

tagaosas ja kaelal. Silmad tumepruunid. Nad on retsessiivse valge 

sulevärvuse geeni homosügoodid. Emas- ja isaslindude välimus on identne, 

emaslinnud vaid veidi isaslindudest raskemad. Neid kasutati Poolast nö. 

“taskus sissetoodult” ka eesti vuti aretuse algstaadiumis.  

Inglise musta sulestikuga vutid on tavalistest jaapani vuttidest küll 5 % 

raskemad, kuid jäävad viimastele alla varavalmivuses ja ka muna-

toodangus. Nende lihakehade kaubanduslik välimus on mustade 

verisulekontsude tõttu halvemad kui standardvuttidel (J. E. Fulton et al., 

1982). 



25 
 

Inglise šokolaadivärvi vutid on muteerunud geenide E (pruun sulestik) 

ja eth (punane pea) mõjul muutunud tunduvalt heledamaks kui tavalised 

jaapani vutid. Kurgualune on neil valge. 

Austraalia kollakaspruunid vutid (muteerunud sulestikuvärvuse 

mõjutajaks on olnud ilmselt geenipaar YFy) on kollakaspruuni 

põhivärvusega ja tumepruunide täppidega sulestikuga. Isaslindude pea on 

tume- kuni roostepruun. Kasvatatakse neid ka USA-s (K. Thear, 1994). 

Marmorvutid. 1976. a. saadi N. Liidus heledat suitshalli marmorit 

meenutava sulestikuga vutiteisend (määrav geen ma). Kehamassilt  ja 

munatoodangult sarnanevad jaapani vuttidega, kuid lihakeha kaubanduslik 

välimus on parem. 

Mandžuuria kuldsed vutid. Päriolumaaks peetakse Mandžuuriat. Kas 

kasutati mõnda sealset metsikut jaapani vutipopulatsiooni, ei ole selge. 

Kuldkollase põhivärvusega sulestik on pruunitriibuline ja dekoratiivne. 

Kauni välimuse tõttu on populaarne hobivutikasvatajate hulgas. Kollast 

sulestiku värvust põhjustav geen Y on autosoomne ja dominantne, mistõttu 

homosügootsed looted surevad teise hautamispäeva lõpul. Selle teisendi 

omavahelisel paaritamisel saadakse kuldseid ja uluksulestikuga isendeid 

vahekorras 2:1, kusjuures 25 % looteid hukkub hautamisel. 

Sulestikuvärvuse teisendeid on ka lihavuttidel. 

Tuxedo vutid. Vutiteisend pruuni seljasulestikuga, kõht, rind ja kaela 

alaosa valged, mis on geenipaaride Wh+ wh EE mõju. Kasvatatakse 

rohkesti USAs. 

Vaarao vutid - aretatud USA-s. Eestisse toodi endise N. Liidu kaudu 

1976. a. Oli üheks lähtetõuks eesti vuti aretusel. N. Liitu 1975. a. sisse 

toodud vaarao vuttide kohta on mõningaid nende produktiivsusnäitajaid 

esitatud tabelis 3. 
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Tabel 3. Vaarao vuttide tähtsamad produktiivsusnäitajad  

(V. Tikk, 2003). 

Näitajad 
М. Пигарева, 

1978 

В. Гужва, В. 

Руденко, 1982 

Kehamass 45-päevaselt, g 150...180 x 

Täiskasvanud emasvuti kehamass, g 235 175,6 

Täiskasvanud isasvuti kehamass, g 200 146,3 

Munemisperioodi algus, päeva 40...50 x 

Munatoodang, tk. 220 121,9 

  (aastane) (300-päevane) 

50 % munemisintensiivsuse   

saavutamine, päeva x 77 

Muna keskmine mass, g 12...18 10,9 

Munade keskmine viljastatus, % x 80,6 

Munade keskmine kooruvus, % x 74,1 

 

Vaarao vutid on tüüpilised lihatüüpi vutid, kelle sulestik sarnaneb 

jaapani vuttide sulestikuga, on sellest aga mõnevõrra tumedam. 

Käitumiselt on nad rahulikumad kui jaapani vutid, munemisintensiivsus oli 

madalam, kui eesti vuti samaaegsetes populatsioonides. Munade 

kogumassilt olid aga võrreldud populatsioonid peaaegu võrdsed. 

Vaarao vutipopulatsiooni hulka kuuluvad Ü. Pullisaare poolt 1996. a. 

Prantsusmaalt firmalt “De Rycke Hatcheries” ostetud lihatüüpi vuttide 

munad. Ostetud haudemunad inkubeeriti Eestis. Sulestiku värvuselt ei 

erinenud ostetud vutid eesti vuttidest, kehamassilt edestasid nad eesti vutte 

tunduvalt. Sugupooled olid eristatavad rinnasulestiku erineva värvuse 
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alusel 3-nädalaselt. Sissetoodud prantsuse vutipopulatsiooni tibude kasv on 

esitatud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Noorvuttide kehamass, g  (J. Hämmal, V. Tikk, 1997). 

Vanus Isasvutid Emasvutid 

Koorumisel 9,7 

2 nädalat 59,8 

3 nädalat 105,6 106,9 

4 nädalat 161,0 177,1 

5 nädalat 190,6 194,0 

6 nädalat 224,0 232,4 

 

 

Vaarao vutte aretav prantsuse firma “Savimat” annab seda tüüpi 

vutitibude kasvu kohta järgmised andmed: ühepäevased tibud kaaluvad 9 

g, ühenädalased 52 g, kahenädalased 102 g, kolmenädalased 150 g, 

neljanädalased 200 g, viienädalased  249 g  ja kuuenädalased 280 g. 

Lihasuunaliste vutiteisendite kehamassi rekordnäitajate kohta toob 

andmeid E. Hoffmann (2000): Floridas saadi 70-päevaste vuttide 

kehamassiks 444 g ja Briti Kolumbias 63 päevaga 500 g. Firma “Savimat” 

vaarao vuttide keskmised produktiivsusenäitajad on esitatud tabelis 5. 

2006. a. ostis Ü. Pullisaar firmalt “Savimat” uuesti lihavuttide 

haudemune. Koorunud tibude hulgas oli nii jaapani vuttidele sarnase 

sulestikuga, aga ka heledamaid kollasekirjusid ja ka täiesti valge 

sulestikuga isendeid. Tegu oli ilmselt 2-liinilise krossiga saadud 

tarbelindudega, mitte aga ühe kindla populatsiooniga. Heleda sulestikuga 

vuttidel ei saa sulestiku värvuse järgi sugupoolt määrata, mistõttu on 

sugulindude valik raskendatud. Ostetud vutid olid siiski väga heade 



28 
 

lihaomadustega. Täiskasvanud emasvutid kaalusid 300 g, isasvutid 25 g 

võrra vähem. 

 

Tabel 5. Firma “Savimat” vaarao vuttide keskmised produktiivsus-

näitajad (H. Tikk, jt. 2008). 

Produktiivsusnäitajad Arvnäitajad 

Kehamass 45-päevaselt, g 150…180 

Täiskasvanud emasvuti kehamass, g 235 

Täiskasvanud isasvuti kehamass, g 200 

Munemisperioodi algus, päeva 40…50 

Munatoodang aastas, tk 220  

Muna keskmine mass, g 12…18 

 

 

 

Prantsuse firma “Savimat” lihavutid. 
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Peale sulestiku värvuse teisendite tuntakse ka erineva munakoore 

värvusega mutante. Jaapani vuti tavalise pruunikirju munakoore kõrval 

esineb ka valge munakoorega vutte (põhjustab geen we) (H. K. Poole, 

1964) ja punase munakoorega vutte (põhjustab geen R) (J. W. Hardiman et 

al., 1975). S. Ito et al. teatasid 1988. a. uuest jaapani vuti mutandist, kelle 

munakoor oli merelainevärvi hallikasroheline. Selle värvuse järgi saigi 

mutant nimeks ‘celadon’. 

Vutti on püütud ka hübridiseerida. On saadud kana-vuti steriilseid 

hübriide, näiteks seemendati emasvutt kunstlikult valge korniši kuke 

spermaga. Viljastatus oli 20-30 %, kooruvus 4-10 % (G. Takashima, G. 

Mizuma, 1982). Teadlased on saanud ka vuti ja faasani hübriide (P. 

Savella, R. Morris, 1976). 

 

 

EESTI  VUTITÕU ARETUSLUGU 

 

Kuna toiduainetest, eriti lihasaadustest oli endises N. Liidus alati 

puudus, anti valitsuse poolt mitmele üleliidulisele ministeeriumile nende 

korraldus hakata põhisuuna kõrval tootma ka toiduaineid. Sellest 

kampaaniast ei pääsenud ka ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse 

Ministeerium. Tehti algust pardikasvatusega Kaarepere Metsamajandi 

egiidi all Kaiavere järve ääres. Linnukasvatuse praktikute-spetsialistidega 

konsulteerimata arvati, et kõige ratsionaalsem partide toitumise seisukohalt 

on neid pidada veekogu otseses läheduses. Nii ehitatigi Kaiavere järve 

äärde mahukas partla ja alustati pardikasvatust pardiliha tootmiseks. Sindi 

sohvoosi kogemused olid ju ka juba ees. 

Tegelikud tulemused osutusid aga oodatuist väga palju kehvemaiks. 

Projekti initsiaatorid ei arvestanud asjaoludega, et kodupart saab 
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põhjaloomastikku kätte mitte sügavamalt kui 40 cm ning et 

nimetamisväärselt hakkab põhjaloomastik meie laiuskraadidel kasvama ja 

arenema alles maikuus. Pardid küll käivad veekogul meelsasti end pesemas 

(mitte kaugemal kui 100-200 m partlast), aga need “jalutuskäigud” 

raiskavad asjatult energiat (jõusööta). Pealegi meeldib põhikarja 

emaspartidele muneda vette. 

Oodatud efekti ei saavutatud. Saadud majanduslik efekt jäi pea kaks 

korda alla Sindi sovhoosi pardikasvatajate tulemustele. Miks? Meie 

tingimustes loota, et pardid koguks meie järvedelt oma kasvuks sööta, on 

alusetu. Meie järvede kaldavöönd, kus part midagi põhjast kätte saaks, on 

kitsas. Põhjaloomastiku areng samuti lühiaegne, 3-4 kuud. Eeltoodu põhjal 

kukkus partide veekogu-äärne pidamine nii Kaiaveres kui ka Järlepal läbi. 

Lisaks oli looduse- ja veekaitse seisukohalt selline veekogude reostamine 

väga tõsine eksimus loodushoiu normide vastu. 

Et ministeeriumil oli kohustus kõrvaltootmisharusid arendada, prooviti 

vutikasvatusega, siis jahifaasanikasvatusega ning kaheksakümnendate 

aastate lõpupoole ka muskuspardi- ja sinikaelpardikasvatusega. 

Jahifaasanikasvatus hääbus, ülejäänud linnuliikide kasvatuse tase oli hea. 

Tänu ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi kõrgete 

riigiametnike mõistvale suhtumisele ja sihikindlale tegevusele koos 

teadlastega on meil praegu väga heatasemeline muna-lihasuunaline eesti 

vutitõug. Oli ka heatasemeline muskuspardikasvatus Kaarepere 

Metsakatsejaamas. Põllumajandusreform hävitas muskuspardikasvatuse 

kõrval ka täiesti heal tasemel olevad kalkuni-, pardi- ja hanekasvatuse 

Eestis. Ilma riikliku abita ei ole nende linnukasvatusharude taastamine 

Eesti võimalik. Olen olnud kõikide nende linnuliikide tööstusliku arenguga 

seotud, eriti vuti-, kalkuni- ja muskuspardikasvatuses. On väga kahju, et 
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möödunud sajandi üheksakümnendate aastate alguses mõisteti 

vabaturumajandust just nii. 

 

Eesti vutitõu aretuse algusaastad 

Eestisse toodi esimesed vutid 1967. a. prof. C. Ruusi initsiatiivil. EPA 

eriloomakasvatuse kateedrisse O. Paesalu poolt toodud 100 vuti 

haudemuna pärinesid Üleliidulise Linnukasvatussaaduste Ümbertöötlemise 

Teadusliku Uurimise Instituudi katsefarmist Moskva lähistelt. See instituut 

sai omakorda vutimunad 1966. a. Kiievis toimunud ülemaailmsel 

linnukasvatajate kongressil osalenud Jugoslaavia linnukasvatajatelt (C. 

Ruus jt., 1967). See kongress oli esimene maailmakongress, millest osa 

võtsin. Toodud munadest hautati tibud ja C. Ruus, H. Tikk ja O. Paesalu 

viisid saadud vuttidega läbi põhjaliku uurimuse uue linnuliigi kasvust, 

munemisbioloogiast ja vutisaaduste kvaliteedist. Kahjuks ei olnud aga 

Eesti NSV Põllumajandusministeerium tollal vutikasvatamise arendamisest 

huvitatud ja ettevõtmine soikus. 

Vutikasvatusega alustamise vastu osutati Kaarepere Metsakatsejaamas 

huvi juba 70-ndate aastate algul, mil Metsakatsejaama direktor K. Ilmet  

suunas oma töötaja E. Vihti tutvuma Moskva lähedase vutifarmiga ja 

sealse töö juhendaja M. Pigareva ettevõtmistega. Vutikasvatus ei saanud 

aga õiget hoogu enne, kui ministri asetäitja F. Nõmmsalu oli tutvunud 

Saksa DV vutikasvatusega. Sellest peale oli algatusel ka ministeeriumis 

toetaja. 
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                  Vutitibud kasvatati üles turvasallapanul. 

 

1976. a. otsustati Eesti NSV Metsamajanduse ja looduskaitse 

Ministeeriumi initsiatiivil rekonstrueerida Kaiaveres tühjalt seisev 

standardpartla vutifarmiks (J. Naaber, K. Ilmet, 1986). Projekt koostati 

Eesti Maaehitusprojektis A. Lassi ja R. Keldosilla poolt (Aruanne...,1990). 

Esimesed 1000 vaaraovuti haudemuna toodi farmi R. Kerge poolt 20. 

novembril 1976. a. Moskva lähistelt koondisest "Kompleks". Kogemuste 

nappus ja mitmed organisatsioonilist laadi raskused (sisustuse sobimatus, 

vuttidele mittevastav jõusööt jm.) pidurdasid algul farmi arengut, kuid 

vuttide arvu suudeti siiski pidevalt suurendada. 1980. a. oli farmis juba 

5200 vutti ja kuus toodeti 70 000 vutimuna. 



33 
 

1977. a. algas farmis teaduslik uurimistöö nii vutikasvatuse tehnoloogia 

kui ka vuttide produktiivomaduste parandamiseks ja täiustamiseks. 

Uurimistööd juhendas Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi 

soovil selle raamatu kirjutaja. Olin siis juba EPA Eriloomakasvatuse 

kateedri professor. 

Mõningast edu saavutati tootmisnäitajate osas juba farmijuhatajate 

Gerta Tummi ja Mare Salemi töö tulemusena, kuid põhilise pöörde 

vutikasvatuse majanduslikes näitajates tõi farmijuhataja Valeri Nepsi 

tööleasumine 1980. a. Farm rekonstrueeriti, vahetati välja vutitibude 

kasvatamisel seni kasutatud kanatibude puuripatareid КБЭ-1, juurutati 

vutitibude ja noorvuttide kasvatamine turvasallapanul. Lõplikul kujul anti 

farmihoone käiku 1981. a. Vutifarmi kasulik pind oli 1200 m2, kubatuur 

3600 m3. Farmi maksimaaltoodanguks planeeriti 5 miljonit vutimuna 

aastas. 

Seitsmekümnendate aastate lõpupoole (1978) pidas Rakveres hobikorras 

vutte ka juba  hilisem vutikasvatuse “grand old man” Ülo Pullisaar. 

Järjepidevalt vuttide pidamistehnoloogiaga ja aretustööga tegelemine 

andis häid tulemusi ja toodangu-

näitajad (tabel 6) paranesid samm-

sammult. 

 

 

 

 

Kaiavere vutifarm rekonstrueeriti 

1980. a. Eesti vutid uutes 

puuripatareides. 
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Tabel 6. Kaiavere vutifarmi toodangunäitajad (J. Naaber, K. Ilmet, 1986). 

Näitajad Aasta 

  1981 1982 1983 1984 1985 

Toodetud mune, tuh. tk. 2097 2563 3029 4036 4307 

Emasvutte, tk. 8034 9599 10818 13869 14075 

Mune vutilt aastas, tk. 261 267 280 291 306 

Toodetud vutiliha, kg 1378 2367 3317 3900 4376 

Noorvuttide säilivus, % 88,6 88,7 95 98,4 98,6 

Haudemunade tootmise 

rentaablus, % 
92,3 100 102,7 105,4 108,3 

 

1982. a. kinnitati Eesti Lindude Tõunõukogu poolt Kaiavere vutifarmi 

algatusel vuttide boniteerimise (komplekse hindamise) juhend. 1985. a. 

vuttide boniteedihindeks oli põhikarjas ja selektsioonikarjas “eliit”.  

1989. a. boniteerimistulemusi iseloomustab tabel 7.  

 

 

Tabel 7. Eesti vutipopulatsiooni boniteerimistulemused Kaiaveres  

1989. a. (Aruanne..., 1990). 

Näitajad Põhikari Selektsioonikari 

  

91353 

vutti 
boniteediklass

 885 

vutti 
boniteediklass 

1 2 3 4 5 

Mune algvutilt 16 

nädala vanuselt, tk. 
55,4 eliitrekord 68,5 eliitrekord 

Mune algvutilt 32 

nädala vanuselt, tk. 
141,6 eliit 142,9 eliitrekord 
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1 2 3 4 5 

Muna keskmine mass 

14 nädala vanuselt, g 
12,2 eliitrekord 12,4 eliitrekord 

Kooruvus hauduma 

pandud munadest, % 
79 eliit 80 eliitrekord 

Noorvuttide säilivus 4 

nädala vanuselt, % 
98,8 eliit 99 eliitrekord 

Noorvuttide kehamass 4 

nädala vanuselt, g     

isasvutid 112 eliitrekord 112 eliitrekord 

emasvutid 118 eliitrekord 118 eliitrekord 

 

 

Kaiaveres konstrueeritud vutimunade kogumise käru oli kogujaile väga 

käepärane.  
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Tabelist 7 selgub, et vuttide boniteerimisjuhendi kinnitamise ajal ei 

osanud sellist aretusedu keegi ette näha. 

1984. a. ehitati farmi eraldi saal selektsioonitööks. 350 individuaalpuuri 

lubasid selektsioonitöös üle minna liinide ja perekondade aretuse tasemele 

ja suuremamahulisele individuaalsele jõudluskontrollile. Farmi asuti 

ehitama uut olmehoonet ja vuttide tapatsehhi. 

Järjest suurenevale toodangule leiti 1981. a. uus turg N. Liidu bio-

kombinaatide näol. Vutilooteid kasutati neis mitmete vaktsiinide 

tootmiseks. Kaiavere vutid olid haigusvabad ja seetõttu ka nende munad  

N. Liidu biotööstuses väga hinnatud.  

 

 

Vutitibude ja noorvuttide jootmisseadeldis Kaiavere vutifarmis. 

 

Aastatel 1981 - 1985 müüdi N. Liitu Stšolkovo, Hersoni, Omski, Kurski 

ja Alma-Ata biokombinaatidele, Viirushaiguste Teadusliku Uurimise 

Instituudile, Üleliidulisele Gripi Teadusliku Uurimise Instituudile ja 

Leningradi Pasteuri Instituudile 10 537 500 viljastatud vutimuna 
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(Aruanne..., 1990). Et biopreparaatide valmistamiseks Kaarepere Metsa-

katsejaamast ostetud vuti haudemunad oleksid haigustevabad, kontrollisid 

Moskva Viiruspreparaatide Teadusliku Uurimise Instituudi töötajad farmi 

kaks korda aastas. Kontrollitavate haiguste nimestik oli üsna pikk: 

leukosarkoom, Mareki haigus, Gumboro haigus, infektsioosne 

larüngotrahheiit, infektsioosne bronhiit, Newcastle’i haigus, gripp, 

mükoplasmoos, pulloroos, parasitaarhaigused. Kontrolliks ja vuttide 

pidamiseks olid välja töötatud täpsed üleliidulised eeskirjad 

(Ветеринарно-санитарные..., 1989). 

Suurenenud nõudlus vutimunadele, aga ka uute loodud vutiliinide 

kindlaks säilimiseks ootamatute õnnetuste või haiguspuhangute korral 

loodi Kaiavere farmi juurde 1987. a. kolm tütarfarmi, igaüks 2000-3000 

emasvutile. Väikefarmid asusid Kaareperest 20-70 km kaugusel ja töötasid 

igal aastal uuesti sõlmitava lepingu alusel. Need farmid olid: 

 Rene Treieri farm Äksis, 

 Ülo Pullisaare farm Leies ja  

 Tiit Kollisti farm Elvas. 

Need (talu)väikefarmid, Kaiavere vutifarmi tütarfarmid, andsid ligi viie 

aasta jooksul suure panuse Eesti vutikasvatusse. Nimetatud farmid ostsid 

lepingu alusel Kaiavere vutifarmilt 21-24-päevased noored sugulinnud ja 

sööda ja müüsid toodetud haudemunad Kaiaverre tagasi. Ülalloetletud 

väikefarmid ehitati ja lasti käiku 1987-1988. a. Nad olid selle aja kohta  

hästi mehhaniseeritud, tootmine intensiivne. 1990. a. tootsid need farmid 

kokku 1,85 miljonit haudemuna. Haudemunade väljatulek kogutoodangust 

oli 85-86 %, munemisintensiivsus (6-kuuse munemisperioodi kestel) 83-85 

%. Talunik Tiit Kollist (Elvas) tootis 1990. a. 3400 algvuti kohta 771540 

haudemuna, farmer Rene Treier (Äksis) 3000 algvuti kohta 717539 

haudemuna, farmer Ülo Pullisaar (Leies) 2100 algvuti kohta 364150 
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haudemuna. Kokku toodeti 1990. a. koos Kaiavere vutifarmiga Eestis 7,1 

miljonit vutimuna ja 6,1 tonni vutiliha (V. Tikk, 2003). 

Kaarepere farmis käis tootmise edenemiseks hoogne teadustöö, mille 

tulemusi esitati nii eriajakirjades kui ka konverentsidel. Esimene  

vutikasvatusalane teaduslik-metoodiline sümpoosion “Vähemlevinud 

linnuliikide osatähtsuse tõstmine toitlusprogrammi täitmisel” toimus 

Kaarepere Metsakatsejaamas 1986. a., olles pühendatud vutikasvatuse 10. 

aastapäevale Eestis. 

Sümpoosionil peeti 19 ettekannet ja sellest võttis osa hulgaliselt 

linnukasvatusteadlasi ka Moskvast ja Leningradist. Sümpoosionil 

teadvustati üleliidulisele kuulajaskonnale esmakordselt eesti vutitõu 

loomise ideed ja käiku. 

 

 

Waide talu vutifarmi omakonstrueeritud puuripatereid. Mune korjab            

perenaine Viive Kollist. 
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Vutitalunikud Viive ja Tiit Kollist. 

 

Selektsioonitöö eesti vutitõu loomise algusaastatel 

Kaiavere vutifarmi sissetoodud vuttidega alustati nende 

üleskasvatamise, söötmise ja pidamistingimuste parandamise kõrval ka 

nende produktiivnäitajate uurimist. Aretus-selektsioonitöö alustamise 

vajadus oli põhjendatud sissetoodud vuttide madala ja ebaühtlase 

produktiivsusega. 1976. a. Moskva oblasti teadus-tootmiskoondisest 

“Kompleks” sissetoodud vaarao vutipopulatsioonil oli noorlindude 

üleskasvatamisel väljalangemine 18 %, täiskasvanuil 10 %, ka munemis-

intensiivsus oli väga madal. 1977. a. “Primorski” sovhoosist ostetud 

jaapani vuttide munemisintensiivsus oli  45-55 %, haudemunadeks sobisid 

vaid 30 %  munadest. Kooruvus haudesse pandud munadest oli 30-50 % 

(Выведение..., 1988). Pidamis- ja söötmistingimuste parandamine 

suurendas munemisintensiivsust vaid vähesel määral. 1977. a. viidi 

vutikarjas läbi sisestav ristamine, lootuses saada ristandeid, kellel oleks  

nn. tagasiristamise puhul vaarao vuti rahulik iseloom, suurem kehamass, 
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tugev kehaehitus ja jaapani vuti kõrge munemisintensiivsus. Suuremat 

kehamassi taotleti selleks, et loodav populatsioon oleks kõlblik ka kergete 

vutibroilerite tootmiseks. Muidu tuleks sulestiku värvuse järgi sugupoole 

eristamisel (21-päevaselt) ülearused isaslinnud utiliseerida. Kulutused aga 

21-päevasele noorvutile moodustavad pea 40 % vutibroileri omahinnast. 

Sisestavaks ristamiseks kasutati skeemi: jaapani isasvutiga paaritati 

vaarao emasvutti, järgmistes põlvkondades paaritati jaapani isasvutiga 

ristandemasvutte. Läbiviidud sisestav ristamine ja sellele järgnev mass-

sektsioon kõrge munemisintensiivsuse, varavalmivuse ja suurema 

kehamassi suunas andis rahuldavaid tulemusi. Igas populatsioonis 

kontrolliti individuaalselt 300-600 emasvutti. Kontrollitavatest 

emasvuttidest praagiti I põlvkonnas 76 %, II põlvkonnas 66 % ja III 

põlvkonnas 62 %. 

Esimene sisestav ristamine ja järgnev selektsioon andis märgatavat 

efekti tootmisnäitajate osas (tabel 8). 

 

Esimene sisestav ristamine ühtlustas märgatavalt vuttide kehamassi. 

Täiskasvanud ristandvuttide isaslinnud kaalusid 160-170 g, emaslinnud 

190-200 g. Suurenes ka muna keskmine mass. Ristandlinnud olid märksa 

rahulikumad jaapani vuttidest ja seetõttu ka vähem tundlikud stressoritele. 

Ristandvuttide sulestik oli veidi tumedam lähtepopulatsioonide omast. 

Mõnevõrra paranesid ka munade haudeomadused. Soovida jättis veel 

noorvuttide säilivus ja munatoodang keskmise vuti kohta. Suhteliselt ruttu 

kippus vuttide vananedes langema ka munemisintensiivsus. 
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Tabel 8. Esimese sisestava ristamise järgsed vuttide produktiivsusnäitajad 

1977.-1979. a. (Aruanne...,1990). 

  
  Produktiivsusnäitajad 

Lähtetõug 

 või põlvkond 

emas-

vuttide 

arv 

emas-

vuttide 

keha-

mass, g 

mune 84-

päevase 

perioodi 

jooksul, 

tk. 

mune-

mis- 

inten-

siivsus, 

% 

muna 

kesk-

mine 

mass, g 

 I muna 

munemis-

vanus, 

päeva 

Vaarao 282 221 41,6 49,5 11,6 53 

Jaapani 161 153 60,1 71,5 9,8 46 

Ristandid       

I põlvkond 211 169 50,6 60,2 10,9 47 

II põlvkond 302 183 53,2 63,3 11,2 46 

III põlvkond 317 190 56,6 67,4 11,5 46 

 

1979. a. õnnestus Poolast sisse tuua väike partii (ca 400 muna) inglise 

päritoluga ja valge sulestikuga vuttide haudemune. Üleskasvatatud valgeid 

isasvutte kasutati II sisestavaks ristamiseks - inglise valge vuti isaslind 

paaritati eelmisel sisestaval ristamisel saadud III põlvkonna emase 

ristandvutiga. Tagasiristamise kasutati isaslinnuna eelmisel ristamisel 

saadud III põlvkonna vutte. Ristamise eesmärgiks oli munaproduktiivsuse 

tõstmine ja inbriidingu (sisearetuse) mõju vähendamine. Teise sisestava 

ristamise tulemused on esitatud tabelis 9. 
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Eesti vutitõu eestvedajad Kaiavere vutifarmi ees (vasakult): V. Neps,  

R. Teinberg, V. Tikk, K. Ilmet, J. Puidak, H. Tikk 

 

Tabel 9. Teise sisestava ristamise järgsed vuttide produktiivsusenäitajad 

1979.-1982. a. (Создание..., 1986). 

Näitajad 

Eesti 

vutipopu-

latsioon 

Inglise 

valged 

vutid 

Ristandite põlvkond 

      I II III 

1 2 3 4 5 6 

Emasvuttide arv 247 115 203 320 343 

Emasvuttide keskmine 

kehamass, g 
194 148 180 188 191 

Munatoodang 84-päevase 

munemisperioodi jooksul, 

tk. 

56,3 67,8 61,9 63,4 69 

Munemisintensiivsus, % 67 80,7 73,7 75,5 82,1 
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1 2 3 4 5 6 

Muna keskmine mass, g 11,7 10,4 11,1 11,4 11,8 

Esimese muna munemise 

vanus, päeva 
46 44 46 45 44 

Munade viljastatus, % 92,7 83,5 92,1 90,8 93,1 

Kooruvus, % 76,8 64,4 79,8 81,2 82,3 

 

 

Eesti vutitõu algusaastad. R. Laur ja H. Tikk Kaiavere vutifarmi  

selektsioonilindlas. 

 

Saadud populatsiooni hakkasime nimetama eesti vutipopulatsiooniks. 

Nende kehamass oli võrrelduna esimeste ristanditega ligikaudu võrdne, 

munatoodang aastas aga mitukümmend muna rohkem. Kuivõrd inglise 

valgete vuttide sulestiku värvust määrab ilmselt retsessiivne geenipaar wh, 

siis oli saadud populatsiooni sulestiku värvus lähedane jaapani vuti ja 

esimesel ristamisel saadud ristandite sulestiku värvusega. Ajuti ilmuv 

valge suleke või mitu valget sulekest tiivanukkide sulgkattes näitab valge 
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vuti osalemist tõu loomisel. Kaasajal esineb valget väikest sulge eesti vuti 

tiivanukkidel haruharva. 

Uut populatsiooni peeti Kaiaveres algul perekondadena. Moodustati 128 

perekonda, neist munatoodangu suunaga 76, lihatoodangu suunaga 52. 

Peale jõudluskontrolli läbimist praagiti neist 40 perekonda, edasisse 

selektsioonituumikusse jäi 88 perekonda, kellede järglased on kõik 

kaasajal kasvatatavad eesti vutid. 

 

Vutid arvutisse 

Pärast selektsioonisaali lõplikult valmimist 1984. a. osutus elektron-

arvuti kasutuselevõtt suuremahulise andmepanga tõttu hädavajalikuks. 

Leping arvuti kasutamiseks sõlmiti Saku Maaviljeluse Instituudiga, 

programmi koostamist juhendas prof. R. Teinberg. Iga selektsioonilindlas 

peetava vuti kohta sisestati arvutisse järgnevad andmed (kas otse või arvuti 

poolt algandmetest leituna): vuti inventarinumber, põlvkonna number, ema 

ja isa inventarinumber, koorumiskuupäev, esimese muna munemise 

kuupäev, vanus esimese muna munemisel, kehamass 40- ja 183-päevaselt, 

munemiskuu number ja edasi iga 28-päevase munemiskuu kohta: munade 

arv, munemispausi päevade arv, munade kogumass, munemistsüklite arv, 

munemispauside arv, muna keskmine mass. Iga põlvkonna vuttide kohta 

saadi väljatrükk nii üksikute emasvuttide kaupa kui ka keskmistena. Masin 

tegi ära hiigeltöö korrelatsioonide arvutamisel munemisandmete vahel, 

samuti emade ja tütarde korrelatsiooni ja regressiooni ning päritavus-

koefitsiendi (h2) arvutamisel (R. Teinberg, 1986). 

Näitena olgu toodud arvutist saadud kokkuvõte esimesest arvutisse 

sisestatud vutipartiist 1987. a.: 

 emasvuttide arv I munemiskuu lõpul - 329 

 munade arv vutilt XIII munemiskuu lõpul - 326,8 
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 munade keskmine mass - 12,01 g 

 vuti kohta toodetud munamassi - 3925,7 g 

 munemistsükli keskmine kestus - 10,6 päeva 

 munemispauside keskmine kestus - 1,2 päeva 

 emasvuttide kehamass 40-päevaselt - 157,2 g 

 emasvuttide kehamass 183-päevaselt - 215,0 g 

 esimese muna munemise vanus - 47 päeva. 

 

Liinide moodustamine 

1986. a. alustati tööd tõusiseste liinide moodustamisega. Eesti vutitõus 

loodi 4 muna- ja 2 lihatootmissuunalist (tegelikult 4 kergema ja 2 suurema 

kehamassiga) liini. Iseloomustab neid liine tabel 10. 

Lihatootmissuunaliste liinide valiku aluseks oli suur kehamass 28-

päevaselt (üle 115 g) ja 40-päevaselt (155 g). Valikul arvestati ka 

isaslindude sugulist aktiivsust. Päritavuskoefitsient (h2) kehamassi osas oli 

vuttidel 0,356, mis mõnevõrra kergendas selektsioonitööd. 

Munatoodangusuunalistes liinides valiti vutte eelkõige 3 munemiskuu 

(84 päeva) munatoodangu ja muna keskmise massi alusel (11-13 g). 

Päritavuskoefitsiendiks munaproduktiivsuse osas oli esimese kolme 

munemiskuu järel 0,123, muna keskmise massi osas 0,256. 

Lihatoodangusuunaliste liinide märgistamiseks otsustati kasutada tähte 

H, munatoodangusuunalisi vutiliine tähega V. Kaasajal eksisteerivad nad 

pere nr. 8 ja pere nr. 4 koosseisus. 
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Tabel 10. Eesti vuttide tõusiseste liinide iseloomustus  

(Выведение..., 1988). 

Liini nr. 
Perede 

arv 
Produktiivsus 

    

munatoodang 

280 päevaga, 

tk. 

keskmine kehamass 4-

nädalaselt, g 

      isaslindudel emaslindudel 

Lihatootmissuunalised     

563 38 223,4 121 131 

581 32 228,7 124 136 

Munatootmissuunalised     

606 41 239,1 118 127 

657 39 234,8 117 121 

551 31 235,4 116 129 

437 29 240,8 111 120 

 

 

Aretusvuti märgistamine tiivanumbriga. 
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Eesti vuti välimik, kehamõõtmed ja produktiivsusenäitajad 1988. a. 

Eesti vutid on ümara kehaga, lühikese saba ja kaelaga. Sulestiku 

põhivärvus on tuhmjas ookerpruun, tumepruunide vöötidega. Sulestiku 

dimorfism on selgelt väljenduv. Isasvutil on kurgualune ja põsed pruunid, 

pugu ümbrus ookerpruun, pea peal kolm kollakasvalget triipu. Hoosuled 

on tumepruunid, heledate vöötidega. Jalgade värvus varieerub heleroosast 

kuni kollakashallini. Nokk on mustjaspruun heledama otsaga. Kloaagi 

ümbruse nahk on roosakas. 

Emasvuttidel on nokaalune ja põsed helehallid, puguala ja rind 

hallikaspruunid tumedate tähnidega. Nokk on heledam kui isasvuttidel, 

hallikaspruun. Jalad on heleroosad, kloaagi ümbruse nahk sinakashall. 

Noorlinnud sarnanevad algul emaslindudega, sulestiku värvus on küll 

ühetoonilisem. Puguala ja rinna sulestiku värvuse järgi saab noorvutte 

sugupoole järgi eristada küllaldase täpsusega 3 nädala vanuselt. 

 

 

Eesti vutitõu emasvutt (vasakul) ja isasvutt (paremal). 
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Eesti vuttide kehamõõtmed on toodud tabelis 11. 

 

Tabel 11. Eesti vuttide kehamõõtmed, mm (Акт..., 1988). 

Näitajad Emasvutid Isasvutid 

  x s x s 

Kehamass, g 190 4,5 172 2 

Tiiva pikkus 111 0,5 108 0,8 

Rinna sügavus 59 0,4 58 0,5 

Rinna laius 40 0,4 39 0,5 

Pea pikkus 42 0,4 40 0,6 

Pea laius 22 0,7 21 0,3 

Pöia pikkus 37 0,4 36 0,3 

Pöia diameeter 5,1 0,2 5 0,1 

Noka pikkus 12 0,1 11 0,3 

 

Tabelist 11 nähtub, et emasvutid on isasvuttidest suuremad ja raskemad. 

Kehamasside osas on erinevus statistiliselt usutav, kehamõõtmete osas 

mitte. 

Prof. R. Teinbergi poolt viidi läbi ka eesti vuttide tsütogeneetiline 

uurimus 5-7-päevaste vutiloodetega. Leiti, et nende kromosoomide arv  

2n=78, neist 5 paari makrokromosoome ja üks paar sugukromosoome 

(Выведение..., 1988). 

Selektsioonitöö eesti vutiga oli kestnud ca 12 aastat. Tõu tunnustamisele 

esitamisel olid eesti vutipopulatsiooni põhilised produktiivsusenäitajad 

alljärgnevad (Акт..., 1988) (tabel 12). 
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Tabel 12. Eesti vuttidele iseloomulikud produktiivsusenäitajad 1988. a. 

Näitajad                                                                                          Produktiivsus 

Munatoodang algvuti kohta kuni 32-nädala vanuseni, tk. 150,2 

Munatoodang algvuti kohta aasta jooksul (karja käive 1,8), tk.  285,0 

Muna keskmine mass, g   12,0 

Noorvuttide säilivus kuni 5-nädala vanuseni, %   98,8 

Noorvuttide kehamass 4-nädala vanuselt, g 

 isasvutid 113 

 emasvutid 125 

Täiskasvanud vuttide keskmine kehamass, g 

 isasvutid 169 

 emasvutid 191 

Munade kooruvuse %  79,1 

Söödakulu 1 kg munamassi tootmiseks, kg    2,62 

Söödakulu noorvuttide 1 kg massi-iibele 42-päevaselt, kg    3,07 

 

Ristamiste ja selle järgnenud selektsioonitöö 20 põlvkonna kestel 

parandas põhilisi produduktiivsusnäitajaid kokkuvõtlikult järgmiselt 

(Акт..., 1988): munatoodang suurenes 88,4 %, 4-nädalaste isas- ja 

emasnoorvuttide kehamass suurenes 34,5 % ja 33,3 %,  täiskasvanud isas- 

ja emasvuttide kehamass suurenes 23,2 % ja 27,5 %. Noorvuttide säilivus 

nende üleskasvatamisel suurenes 29,3 %, täiskasvanud vuttide säilivus    

16 %. 

Ülaltoodud tulemuste saavutamiseks oli vaja läbi viia rida intensiivset 

aretustööd toetavaid uurimistöid: eesti vuttide sobivus vutibroilereiks; 

noorte vuttide sügavallapanult puuripatareidesse paigutamise vanus; 

munemistsükli ja muna keskmise massi muutumine munemistsüklites; 

munemisbioloogiliste näitajate korrelatiivsed seosed ja munatoodangu 
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prognoosimine; isasvuttide paaritusvõime ja sugupoolte optimaalne 

vahekord suguvuttide karjas. Allpool püütakse neid uurimistulemusi 

lühidalt refereerida. 

Eesti noorvuttide sobivust vutiliha tootmiseks vutibroileritena uuriti 

põhjalikumalt 1987. a. Kaarepere vutifarmis. Uurimistulemused on esitatud 

tabelites 13, 14, 15 ja 16. 

 

Tabel 13. Eesti vutitõu vutitibude kehamassid, g (V. Tikk jt., 1989). 

Vutibroilerite vanus ja sugupool x s  

2 nädalat 

 isasvutid 46,8 7,4 

 emasvutid 48,6 6,9 

3 nädalat 

 isasvutid 80,7 12,9 

 emasvutid 84,8 13,8 

4 nädalat 

 isasvutid 116,4 17,1 

 emasvutid 125,1 18,6 

5 nädalat 

 isasvutid 132,1 22,4 

 emasvutid 143,6 23,4 

6 nädalat 

 isasvutid 140,2 24,3 

 emasvutid 155,8 25,1 

 

Tabelist 13 järeldub, et 6 nädala (42 päeva) vanuste eesti vutitõu 

noorvuttide (broilerite) kehamassid olid küllalt suured: emasnoorvuttidel 
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156 g ja isasnoorvuttidel 140 g. Seega sobisid tollal kergete broileritena 

realiseerida. 

Tabel 14. Vutibroilerite keha anatoomiline koostis, % kehamassist  

(V. Tikk jt., 1989). 

Näitajad 35-päevased 42-päevased 49-päevased 

Kehamass, g 132,9 158,0 136,1 168,1 144,3 177,8 

Veri 3,9 3,7 3,6 3,6 3,4 3,5 

Suled 6,1 5,8 5,7 5,1 5,5 4,5 

Pea 4,7 3,8 5,3 3,7 5,5 3,9 

Jalad 2,1 1,9 2,1 1,7 2,3 2,0 

Süda 1,0 1,0 0,9 0,8 1,2 0,9 

Maks 2,5 2,9 2,0 2,5 2,1 2,6 

Puhastatud  

            lihasmagu 2,0 1,9 1,7 1,5 1,7 1,8 

Mittesöödavad 

            siseelundid 10,5 14,1 11,6 20,5 10,9 22,2 

Munandid 1,3 - 2,8 - 3,4 - 

Munajuha,  

            folliikulid - 0,5 - 6,7 - 8,0 

Tapasaagis 67,2 64,9 67,1 60,6 67,4 58,6 

Rinnalihased 20,2 19,4 19,6 17,9 18,9 17,3 

Reielihased 12,5 11,9 12,7 10,7 12,2 10,5 

Kõik söödavad osad 59,6 57,5 60,1 54,5 58,4 53,0 

 

Tabelist 14 selgub, et isasnoorlinde võib küll tapasaagise seisukohast 

49-päevaseks pidada, emaslindude optimaalne realiseerimisvanus on 

esitatud tabelandmete alusel umbes 40 päeva. Emaslindudel kiiresti 

arenevad folliikulid ja munajuha vähendavad hiljem tunduvalt tapasaagist. 
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Tabel 15. Vutibroilerite lihakeha morfoloogiline koostis, % lihakehast 

(V. Tikk jt., 1989). 

Näitaja 35-päevased 42-päevased 49-päevased 

Lihakeha, g 89,4 102,6 91,3 101,9 97,2 104,2 
Kopsud 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6 1,6 
Neerud 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 
Nahk koos naha- 
         aluse rasvaga 9,2 11,1 9,1 11,1 8,6 10,3 
Luud ja kõõlused 19,7 20,4 19,9 18,2 20,7 18,6 
Lihased 68,3 65,7 68,3 67,9 67,8 68,1 
 rinnalihased 30,1 29,8 29,1 29,5 28,0 29,5 
 reielihased 18,5 18,3 18,8 17,7 18,1 17,9  

 

Tabelis 15 esitatud lihakeha morfoloogilise koostise andmetel on 

vutirümbas keskmiselt 68 % liha, lisaks ca 10 % nahka koos nahaaluse 

rasvaga. Seega üle 78 % söödavaid osi. Kõrge on rinnalihaste osatähtsus, 

keskmiselt 30 %. 

 

 

Vutitibude lihakeha anatoomilis-morfoloogilise koostise määramine 

 R. Treieri juures 1999. a. 
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Tabel 16. Eesti vuttide liha keemiline koostis (V. Tikk jt, 1989). 

Broilerite vanus 

Liha sisaldab, % 100 g liha 

energia- 

sisaldus, kJ 

toorpro-

teiini 

toor-

rasva 

toor-

tuhka 

Kogu liha ♂♂     

35-päevased 21,5 3,0 1,4 454 

42-päevased 22,2 5,1 1,7 543 

49-päevased 24,5 7,0 1,5 654 

Rinnalihas ♂♂     

35-päevased 23,8 3,2 1,5 520 

42-päevased 24,1 3,4 1,5 532 

49-päevased 24,0 3,2 1,6 524 

Kogu liha ♀♀     

35-päevased 22,6 6,4 1,3 620 

42-päevased 22,0 9,5 1,4 729 

49-päevased 23,9 5,2 1,5 595 

Rinnalihas ♀♀     

35-päevased 23,4 2,8 1,5 499 

42-päevased 23,7 3,3 1,4 524 

49-päevased 25,5 3,5 1,5 561 

 

Tabelist 16 selgub, et vutiliha toorproteiinisisaldus suureneb kuni 49 

päeva vanuseni. 100 g vutiliha energiasisaldus on madal, 42-päevaselt 

keskmiselt 636 kJ. Seega dieetliha. 
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Seniste uurimistulemuste refereerimisel selgus, et vutibroilereid 

soovitatakse realiseerida väga erinevates vanustes, 5-10-nädalaselt. 

Kaarepere uuringute tulemused olid kokkuvõtlikult järgmised: 

 1. Eesti vutid sobivad kasutada broileritena juba 35 päeva vanuses, mil 

isasvuttide keskmine kehamass oli 132,9 g ja emasvuttidel 158,0 g. 

 2. 35-, 42- ja 49-päevaste noorvuttide tapasaagis oli isaslindudel  

67,2 %, 67,1 % ja 67,4 %, emaslindudel vastavalt 64,9 %, 60,6 % ja     

58,0 %. 

 3. Söödavate osade % kehamassist ei suurene koos noorlinnu vanusega. 

 4. Sisemise rasva ja nahaaluse rasvakihi puudumine ei võimaldanud 35-

49 päeva vanuste noorvuttide lihakehi edukalt suitsutada. 

 5. Ökonoomilisest seisukohast (arvestades söödakulu, juurdekasvu ja 

tapasaagist) tuleks eesti vutibroilereid realiseerida 35 päeva vanustena. 

Uurimus oli esimene, kus 

fikseeriti noorvuttide keha 

morfoloogilis - anatoomiline 

koostis, rinna ja jalalihaste 

osakaal lihakehas ja nende 

keemiline koostis. 

 

 

 

 

Kuni 2013. aastani 

nummerdasime 

selektsioonilindlas vutid 

tiivanumbritega. Fotol Viive 

ja Harald Tikk. 
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Noorte vuttide sügavallapanult puuripatareidesse paigutamise vanuse 

uurimine oli vutimunade tööstusliku tehnoloogia väljatöötamisel oluline 

küsimus. Uurimus toimus 5 katserühma baasil, kus noorvuttide 

ümberpaigutamine toimus nende 25., 30., 35., 40. ja 45. elupäeval. Katse 

kestis 6 munemiskuud. Katse käigus selgus, et 1. muna muneti I ja II 

katserühmas 39. elupäeval, III katserühmas 42., IV katserühmas 44. ja V 

katserühmas 46. elupäeval. 50 %-ne munemisintensiivsus saavutati 

katserühmades vastavalt 47., 47., 49., 50. ja 54. elupäeval. 

Munemisintensiivsus oli katserühmades 84,3, 83,4, 77,1, 81,1 ja 80,5 %. 

Toodud arvudest nähtub, et eesti noorvuttide sobivaim 

ümberpaigutamisvanus on 25-30 päeva. Varane ümberpaigutus ilmselt 

võimaldab vuttidel paremini puuriga kohaneda ja munemise alguseks üle 

saada keskonnamuutuste stressist. 

Eesti vuttide munemisbioloogia uurimisel keskenduti munemistsüklite 

ja muna keskmise massi muutumise uurimisele munemistsüklites. 1986. a 

Kaiaveres läbi viidud katses kasutati 100 emasvuti 4 munemiskuu andmeid 

alates nende 50. elupäevast. Kokku uuriti 730 tsüklit. Katsest selgus, et 1-

munalisi tsükleid esineb eesti vuttidel 8,1 % kõikide tsüklite koguarvust, 2-

7-munalisi 26,5 % .Valdav enamus tsükleid oli 8-12-munaliaed (41,3 %). 

13-19-munalisi tsükleid esines 19,4 %, sellest pikemaid tsükleid esines 

harva (4,7 %). Pikim tsükkel oli 29-munaline. Munemispausid olid eesti 

vuttidel valdavalt 1-päevased. Selgus ka, et muna järjekorranumber tsüklis 

ei mõjuta muna keskmist massi mingis kindlas suunas. Eelnevast 

olulisemaks osutusid vuttide munemisbioloogiliste näitajate 

korrelatsioonikordajate (r) arvutamine. Selektsioonilindla vuttide 

tootmisnäitajate baasil tehtud arvutused näitasid suure statistilise 

tõenäosusega, et valitsevad tihedad seosed eri vanuses munejate vuttide  
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munatoodangute vahel. Uurimistöös saadud korrelatsioonikordajate 
väärtused on toodud tabelis 17 (Aruanne..., 1990). 
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Tabel 17 andmeist nähtub, et mida vanemana muneti 1. muna, seda 

suuremaks osutus munatoodang (r =0,25*) ja mida kergem oli emasvutt 

40-päevaselt, seda rohkem sai temalt mune (r = - 0,49 ***). Emasvuti 

kehamass munemise lõpul ei olnud usutavas seoses munatoodangu 

suurusega, samuti ei olnud muna keskmine mass seotud teiste 

munemisbioloogiliste näitajatega. Munatoodang üksikutel munemiskuudel 

oli omavahel küllaltki tihedas seoses. Aretustöös rakendatavad on neist 

korrelatsioonikordajatest 6 ja 13 kuu munatoodangute vaheline seos 

(r =0,53***) ning 3 ja 13 kuu munatoodangute vaheline seos (r=0,41***). 

 

Läbikatsetamist vajasid ka järgmised küsimused vuttide sugukarjas, eriti 

selektsioonikarjas: kui kaua muneb emasvutt peale paaritamist viljastatuid 

mune ja milline on optimaalne sugupoolte vahekord suguvuttide 

puuriviisilisel pidamisel. Rohkem kui pooleteise tosina teadlase poolt 

saadud tulemused olid väga erinevad. Meie uurimistest selgus,  et isasvuti 

juurde paigutatud esimese emasvuti poolt muneti 100 %-selt viljastatud 

mune. Teisena isasvuti juurde ühetunnise intervalliga paaritamiseks 

paigutatud emasvuttidest munes viljastatud mune vaid 57,2 %, kolmandana 

sama isasvuti juurde tunnise intervalliga paigutatud emasvuttide munade 

viljastatus oli vaid 28,6 %. Esimesel kokkulaskmisel paaritasid isasvutid 

emasvutte 1 tunni jooksul keskmiselt 3,4 korda. Seega võib katsest 

järeldada, et edukaks paarituse toimumiseks pole vaja sugulinde koos 

hoida üle ühe tunni. Enne järgmise emasvuti paigutamist sama isasvuti 

juurde paaritamiseks oleks isasvutile vaja anda vähemalt 2-3 tunnine 

puhkepaus. Kõrgema munade viljastatusega oli see katserühm, kus isas- ja 

emasvuttide vahekord puuris oli 1:3. 
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Riikliku kontrollkomisjoni eelne nõupidamine 1987. a. Kaiavere 

vutifarmis. Vasakult: J. Puidak, R. Teinberg, V. Tikk, H. Tikk,  

V. Neps. 

 

Eesti vutitõu tunnustamine 

Aretus- ja selektsioonitöö tulemusena saavutatud produktiivsusnäitajate 

tõus ja individuaalse jõudluskontrolli sisseviimine koos liinide loomisega 

andis aluse esildise tegemiseks Eesti NSV ATK kaudu Üleliidulise 

Agrotööstuskomitee Põllumajandusloomade Tõuaretuse Teadus-

tootmiskoondisele eesti vutitõu tunnustamiseks. Vajalikud dokumendid  

esitati Moskvasse 8. detsembril 1987. a. Esialgne vastus saabus 1. aprillil 

1988. a. (direktori asetäitja I. V. Lušnikovi kiri nr. 742-11/294), milles 

keelduti tõu tunnustamist arutlusele võtmast põhjendusel, et uus tõug pole 

läbinud konkurss-võrdluskatsetusi teiste analoogsete vutitõugudega. 

Põhjendus oli absurdne, kuna teisi vutitõuge polnud N. Liidus olemas. Ka 

puudus N. Liidus vuttide tarbeks jõudluskontrolli katsejaam. Seetõttu 

moodustas NSVL ATK  Linnukasvatuse Peavalitsuse (VPNO) peadirektor 
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prof. V. I. Fišinin tõu tunnustamiseks vajaliku ekspertkomisjoni 16. märtsil 

1988. a. 

 

Komisjoni kuulusid: 

Esimees - prof. I. L. Galpern, Üleliidulise Loomakasvatuse Aretuse 

ja Geneetika Teadusliku Uurimise Instituudi 

linnukasvatuse osakonna juhataja; 

Sekretär - T. I. Gordeejeva,  NSVL ATK Linnukasvatuse Pea-

valitsuse juhtiv ökonomist; 

Liikmed - G. D. Afanasjev, Timirjazevi nim. Põllumajanduse 

Akadeemia vanemteadur, põllumajanduskandidaat; 

 G. G. Dugina, NSVL ATK Üleliidulise Teadus -Tehnilise 

Tootmiskoondise vanemteadur põllumajandusloomade ja -

lindude aretuse alal; 

 L. I. Kroik, Tootmiskoondis “Kompleks” tootmis-

eksperimentaalse linnuvabriku direktori asetäitja; 

 M. D. Pigareva, Timirjazevi nim. Põllumajanduse 

Akadeemia linnukasvatuse kateedri vanemteadur, 

põllumajanduskandidaat; 

 V. J. Sirvydis, Vilniuse Riikliku Pedagoogilise Instituudi 

zooloogia kateedri juhataja, põllumajandusdoktor; 

 T. A. Stolljar, Üleliidulise Linnukasvatuse Teadusliku 

Uurimise ja Tehnoloogia Instituudi munade ja linnuliha 

tootmise tehnoloogia osakonna juhataja, professor, 

põllumajandusdoktor. 
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Eesti vutitõu tunnustamise akti esileht ja liikmete allkirjad. 

 

Komisjon tutvus uue vutitõu aretustööga kohapeal 12. aprillist kuni 14. 

aprillini 1988. a., külastades Kaiavere farmi, E. Treieri ja T. Kollisti 
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väikefarme. Põhjalikult vaadati läbi arvuti väljatrükid põlvkondade kaupa 

ja kogu esitatud dokumentatsioon. Komisjoni istungid toimusid Tartus, 

Kaiaveres ja Elvas. Tõu loojatena võtsid istungitest osa prof. H. Tikk, prof. 

R. Teinberg, K. Ilmet, V. Tikk, V. Neps ja R. Laur. Ekspertkomisjoni 

hinnang-akt kirjutati alla 14. aprillil 1988. a. T. Kollisti vutitalus. Selle akti 

põhjal anti 9. detsembril 1988. a. välja NSVL ATK käskkiri nr. 819 “Uue 

eesti vutitõu kinnitamisest”. Uue tõu autoriteks kinnitati: 

 

Tikk, Harald Hansu p. - EPA eriloomakasvatuse kateedri juhataja,  

     professor, põllumajandusdoktor, uurimisrühma juht; 

Neps, Valeri Peetri p. - Kaiavere vutifarmi juhataja; 

Laur, Reet Viktori t. - Kaiavere vutifarmi juhtiv zootehnik; 

Teinberg, Rein Rudolfi p. - Eesti Eksperimentaalbioloogia Instituudi  

     loomade füsioloogia ja geneetika osakonna juhataja, professor,  

     põllumajandusdoktor. 

 

Uue tõu loomisele kaasaaidanute nimekiri kinnitati järgmiselt: K. Ilmet, 

T. Täpsi, V. Tikk, S. Roosipuu, J. Piiri, M. Kure. 
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Eesti vutitõu loomise autoritunnistus. 

 

Spetsialistide poolt koostatud 12-leheküljelises tõu aprobeerimisaktis 

(masinkirjas, vene keeles) jäid eesti vutitõu standarditena kõlama 

järgmised näitajad: munatoodang algvuti 25-nädalase munemisperioodi 
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kohta 150 muna; aastane munatoodang vutikarja 1,8-kordse käibe korral 

285 muna; muna keskmine mass 12 g; noorlindude kehamass 4 nädala 

vanuselt isaslindudel 113 g, emaslindudel 125 g; täiskasvanud lindude 

kehamass isaslindudel 169 g, emaslindudel 191 g; vutitibude kooruvus    

79 %; vutitibude säilivus 5 nädala vanuses 99 %; täiskasvanud vuttide 

säilivus 97 %; söödakulu 1 kg munamassile 2,62  kg, 1 kg kehamassile 

2,83 kg (Акт..., 1988). 

Selle raamatu järgmistes osades kirjeldatakse, kuidas need näitajad, va. 

vutitibude ja täiskasvanud vuttide säilivus, on tunduvalt kaasajaks ületatud. 

Ilmselt olid vutitibude üleskasvatustingimused Kaarepere farmis 

vutitibudele sobivamad kui hiljem Matjamal Järveotsa farmi 

tibukasvatusruumides. Vutitibude paigutustihedus, tibu kohta kasutatud 

allapanumaterjali kogus, ruumi õhu relatiivne niiskusesisaldus, 

ventilatsiooni intensiivsus ja rida teisi tegureid võivad mõjutada erinevates 

lindlates kasvatatavaid vutitibusid erinevalt. Muidugi pöörati Kaiaveres 

selektsioonil ka erilist tähelepanu noorlindude üleskasvatamisele. 

Tavaliselt loetakse heaks tulemuseks, kui noorvuttide säilimine 5-6-

nädalaselt on 95 %. 

Muidugi kaasnes uue vutitõu kinnitamisele rida meeldivaid 

kokkutulekuid, pidulikku tunnustamist ja lõpuks tõu loomisel tehtud töö 

esitamine ENSV Ministrite Nõukogu preemiale. 90-leheküljeline “bulla” 

vene keeles ja masinakirjas – “Uue eesti põldvutitõu aretamine ja 

vutimunade tööstusliku tootmise tehnoloogia juurutamine Eesti 

Metsainstituudi Kaarepere Metsakatsejaama põldvutifarmis”. Preemia loeti 

Ministrite Nõukogu poolt väljateenituks. Pea kõik, kes oma panuse 

Kaiavere vutifarmi väljaehitamisse, vuttide kasvatamise ja pidamise 

tehnoloogia väljatöötamisse ning uue vutitõu aretamisse olid andnud, said 

ENSV ministrite Nõukogu preemia laureaatide austava nimetuse: 
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 F. Nõmmsalu, V. Neps, Ü. Parik, H. Tikk, I. Ilmet, R. Keldosild, R. Laur, 

J. Naaber, I. Piir, S. Roosipuu, R. Teinberg, V. Tikk, A. Täpsi. Kollektiivse 

preemia kogusummaks oli 15 000 rbl. (Aruanne..., 1988). Oli Eesti 

vutikasvatuse kuldaeg, seda kuni üheksakümnendate aastate alguseni. 

 

 

 

Kaiavere farm oli töötanud väga rentaablilt. 1980. a.  oli rentaabluseks 

83,6 %, munade müük N. Liidu biotööstustele tõstis selle näitaja 1982. a. 

100 %-le. 1987. a. oli rentaablus juba 114 %. See ajendas Metsamajanduse 

ja Looduskaitse Ministeeriumi ettevõtmisel ja Eesti Metsainstituudi 

täideviimisel projekteerima ja ehitama Tartumaale Matjamale SPF 

(spetsiifilistest linnuhaigustest vaba) vutifarmi, toodanguga 12 miljonit 

viljastatud haigustevaba vutimuna aastas. 48000 emasvutti toodanguga 250 

muna aastas, 16000 isasvutti  ja ümmarguselt 120000 noorvutti pidid seal 

oma kodu leidma. 
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Matjama SPF vutifarmi projekteerimisele eelnesid ligikaudu terve 1986. a. 

kestnud nõupidamised, kus Leningradi ja Tartu juhtivate veterinaaride ja 

linnuteadlastega arutati ja täpsustati ehitatava haigustevaba farmi töötamise 

põhimõtteid. Keegi sellest seltskonnast, mida juhtis Leningradis töötav 

prof. P. N. Korovin ja mille Eesti-poolsed esindajad olid prof. J. Parre, 

veterinaariakandidaat A. Puidak, prof. H. Tikk ja V. Neps, ei olnud 

haigusvabu haudemune tootvat farmi isegi mitte kaugelt näinud. Erialases 

kirjanduses oli küll olemas teoreetilisi skeeme, tegelikkuses varjasid aga 

firmad saladusi. Kuidagi ikka need nõuded haigusvabu vutimune tootva 

farmi kohta valmis said ja projekteerijale üle anti. Nagu hiljem selgus, oli 7 

mehe ja 2 naise töö tühja läinud (Ветеринарно- санитарные..., 1989). 

 

 

Matjama vutifarmi nurgakivi panekul peeti kõnesid.  
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Nii see nurgakivi 17.dets. 1987. a. paika pandi. Vasakul H. Tikk,   

paremal F. Nõmmsalu. 

 

Vutifarmide töö koordineerimiseks loodi Eesti Metsainstituudi juurde 

1987. a. ühiskondlikel alustel töötav Vutifarmide Nõukogu. 

1986. a. alustati RPI “Maaehitusprojektis” Matjama SPF põldvutifarmi 

projekteerimisega individuaalprojektina. Projekti peainseneriks oli 

teeneline insener Raimond Keldosild, kes oli ka arhitektuur-ehitusliku osa 

autor. Nurgakivi pandi 17. detsembril 1987. a. 

Lindlahoone oli monteeritud Saksa DV-s toodetud 12 m laiuse ja 93 m 

pikkuse metallkarkasshoonena, kuhu oli ehitatud neli saali á 12000 

sugulinnule puuridega W-433 ja tibula, mis oli jaotatud kümneks 

sektsiooniks. Tibulaga oli ühendatud abihoone, kus oli haudejaam 

(inkubaatorid “Universaal-55”) ja söötade jagamise ruum ning 

elektroodkatlamaja ja elektrialajaam. Teine abihoone oli ühendatud lindla 

keskosas asuva söötade jagamise ruumiga, kuhu olid paigutatud töötajate 
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olmeruumid, munade sorteer ning personaalarvuti ja veterinaarteenistuse 

ruumid. 

Matjama farmi juhatajaks oli määratud Jaanus Hämmal. Esimesed vutid 

viidi farmi 1990. a. sügisel. 

See ettevõtmine, et Matjama farm hakkab N. Liidu biotööstusele 

hirmkalleid SPF mune tootma, kukkus läbi kahel põhjusel. Esiteks - Eesti 

iseseisvuse lävel olles ei maksnud seni sõlmitud kokkulepped enam isegi 

mitte seda paberit, millele nad olid kirjutatud. Teiseks - informatsiooni 

puudulikkuse tõttu me ei teadnud, et kogu maailma biotööstus oli 

vaktsiinide valmistamisel üle minemas haigusvabadelt linnuloodetelt 

kunstlikult kasvatatavatele kudedele. 

Kõik oli hästi mõeldud. Nõukogude Liidus oleks Matjama olnud 

esimene selline farm. Aga jäime mõned aastad hiljaks. Hirmkallist farmi 

tuli hakata kasutama haude- ja toidumunade tootmiseks ajal, mil enamikul 

rahvast oli rahakott tühi. 

 

Vutikasvatuse populariseerimine 

Eesti vutitõu loomisega kaasnes aktiivne vutikasvatuse 

populariseerimine. Korraldati kaks vabariiklikku vutikasvatusalast teadus-

tehnilist konverentsi: 1984. a. Kaarepere Metsakatsejaamas ja 1986. a. 

Tartus Metsainstituudis. 

Kaareperes 1984. a. korraldatud konverentsil oli osalejaid 36, kokku 10 

ettekandega, neist 5 juhtivatelt Moskva viroloogidelt ja vutikasvatajatelt. 

Tartus Eesti Metsainstituudis 1986. a. korraldatud vabariiklik teaduslik-

metoodiline sümpoosion “Vähemlevinud linnuliikide osatähtsuse 

tõstmisest toitlusprogrammi täitmisel” oli pühendatud Eesti vutikasvatuse 

10. aastapäevale. Ettekandeid 19, neist N. Liidu juhtivatelt viroloogidelt ja 

veterinaaridelt 6. Eestlaste ettekanded käsitlesid osaliselt ka Eestis teisi 
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vähemlevinud põllumajanduslinnuliike ja uuritavaid metslinnuliike. 

Vutikasvatusalasest uurimistööst oli vast olulisim välja toodud 

alljärgnevates ettekannetes: H. Tikk, V. Neps “Eesti vutipopulatsiooni 

munemisbioloogia korrelatiivsetest seostest”, J. Naaber, K. Ilmet “Kümme 

aastat Kaiavere põldvutifarmi”, R. Teinberg “Raali kasutamine eesti 

vutipopulatsiooni selektsioonil”, Ü. Parik “Uue vutifarmi ehitamise 

põhinõuetest”. Esitatud olid uurimistulemuste põhiselt ka kalkuni-, hane-, 

pardi-, muskuspardi- ja pärlkanakasvatusest ning metsise keskkonna-

taluvusest Eestis. 

Oluliseks toeks eesti vutitõu tutvustamisele maailmatasemel tuleb 

lugeda Jaapani linnukasvatusteadlaste delegatsiooni visiiti Eestisse 1990. a. 

maikuus. Delegatsiooni juhtis prof. Yukio Yamada, Ülemaailmse 

Linnukasvatajate Teadusliku Assotsiatsiooni president. Eesti vuti kõrged 

produktiivsusnäitajad olid seega jõudnud maakera vastaspoolele. 

Neljaliikmeline teadlaste delegatsioon külastas Kaiavere vutifarmi ja       

Ü. Pullisaare, R. Treieri ja T. Kollisti perefarme. Külaskäigu tulemusena 

tegi prof. Y. Yamada ettepaneku korraldada Eestis 1991. a. I  Ülemaailmne 

vutikasvatajate konverents. 
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Jaapani delegatsioon Kaiavere vutifarmi ees. Vasakult: K. Ilmet,  

H. Tikk, N. Selina, Y. Yamada, Y. Maeda, jaapani tõlk, M. Yamazaki, 

M. Sugijama, R. Teinberg, V. Neps. 

 

I Ülemaailmne vutikasvatajate konverents toimus 17. - 21. septembrini 

1991. a., alguspäev Tallinnas, edasi Tartus. Konverentsil olid esindatud 9 

riigi teadlased: Jaapan (suurim delegatsioon, 27 teadlast), Hiina, Poola, 

Vene, Saksa DV, Tšehhoslovakkia, Belgia, Ukraina, Hispaania ja Eesti. 

Kokku oli konverentsil osalejaid 84, kes esinesid 32 ettekandega 77 

teadlase nimel. 

Konverentsi 9-liikmeline organiseerimiskomitee töötas esimehe V.  

Fišinini ja peasekretär R. Mändmetsa  juhtimisel koosseisus: N. Selina 

(vene - inglise tõlk, Moskva), V. Neps, A. Käsper, M. Peegel, L. Kroik 

(Moskva), H. Tikk ja K. Ilmet. Konverentsil kanti ette neli Eestis valminud 

uurimistööd kuue teadlase poolt. Meeldiv on märkida, et eestlaste V. Tiku 

ja H. Tiku ettekanne “The Quail Industry in Estonia” (Vutikasvatus Eestis) 
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tuli konverentsil ettekandmisele päevakorras kolmandana. Oli ju ikkagi 

maailmakonverents! 

Siinkohal oleks otstarbekas tsiteerida sellekohast teksti V. ja H. Tiku 

mälestusraamatust “Käsikäes. Jutustus meie perest” (2016): 

 “Et sel ajal tuli veel välismaalaste kutsumiseks kõiki asju ajada 

Moskvaga, tuli konverentsi orgkomitee esimeheks kutsuda mulle juba 

heaks tuttavaks saanud NSVL-i Linnukasvatuse Teadusliku Uurimise ja 

Tehnoloogia Instituudi direktor ja Ülemaailmse Linnukasvatuse 

Teadusliku Assotsiatsiooni Venemaa osakonna president V. Fišinin. 

Konverents oli esinduslik, osavõtjaid  Euroopast, Venemaalt ja Jaapanist. 

Konverentsi lõpuõhtul Sangaste lossis oli külalisi kokku küll tunduvalt üle 

saja. Konverents kulges kõigiti edukalt. Esiteks olid peamised 

organisaatorid (H. Tikk, R. Mändmets, K. Ilmet ja V. Neps) sellise 

orgtööga küllaltki kogenud: konverentsi toimetised, päevakavad, 

ekskursioonid, majutamine, toitlustamine, ava- ja lõpupidustused jne. 

õnnestusid hästi. Teiseks ei olnud puudus rahast, kuna 

linnukasvatusettevõtted olid suhteliselt rikkad ja aega raha koguda oli 

samuti. Kokku 16 asutust, välisfirmat, sovhoosi ja ministeeriumi panid 

sellele üritusele õla alla. Linnukasvatajate rahakott sai oskuslikult ära 

kasutatud.” 
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Jaapani teadlaste delegatsioon tutvumas Kaiavere vutifarmiga 1990. a. 

 

 

Jaapani delegatsioon külastamas Kollistite pere Waide vutifarmi. 
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Jaapanlaste delegatsioon kohvi- Jaapani külalistele pakuti  

lauas. Ees prof. Y. Yamada. Waides torti. Paremal prof.

 M. Sugijama. 

 

Suurt huvi tundsid konverentsi vastu jaapanlased. Nad võtsid osa 

kõikidest ekskursioonidest, eriti huvitatud oldi vutifarmidest. Peale 

vutikasvatajate-väikefarmerite külastuse pidi järgmise päeva ekskursioon 

Jaapani rühmale meie Põllumajandusmuuseumi peaaegu ära jääma - 

jaapanlased olid õhtul purjutama hakanud ja olid veel hommikul tulivee 

Konverentsikülalistele 
näidati ka kaunist Eestimaad. 
Tiit Kollist, Jaapani tõlk, Ove 
Tikk. 
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kõva mõju all. Või nagu giid hiljem ütles, et kui üks jaapani härrasmees oli 

eesti hobuse topise suunas kõvasti hinganud, oli viimane selle järel hallist 

raudjaks muutunud. 

Mul oli võimalus selle viskijoomise tagamaa kätte leida. Nimelt 

Barcelonas prof. Yamadaga kohtudes küsisin, kuidas nüüd, aasta hiljem, 

eesti vutt talle meeldib. Ja siis ta mulle rääkis, et peale farmide külastamist 

ja vuttide toodangunäitajatega tutvumist olid jaapani teadlased 

masendatud. Et väike kollektiiv teeb peaaegu põlve peal palju parema vuti, 

kui neil on. Ta ütles ka, et ei ole omi professoreid alkohoolikutena seni 

näinud. In vino veritas! On see 

tõepoolest nii? Konverentsile lubasid 

tulla ka ameeriklased. Kuid kogu 

delegatsioon, 21 persooni, loobusid 

Eestisse sõidust. Küllap poliitiliselt 

segaste aegade tõttu. 

 

 

 

Maailma vutikonverentsi teadustööde 

kogumiku esikaan. 

 

Viive ja Harald Tiku ettekanne Eesti vutikasvatusest sellel 

maailmakonverentsil avaldati täiendatud kujul 1993. a. kõrgindeksiga 

ajakirjas “World´s Poultry Science Journal”, olles ühtlasi selles ajakirjas 

esimene Eestimaalt tulnud teadusartikkel. 
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VUTIKASVATUSE LANGUSPERIOOD 

 

Eesti Vabariigi iseseisvumisega kaasnesid kahjuks ka elanikkonna 

ostuvõime järsk langus ja Venemaa tollipiirangud. Kaarepere vutifarm 

lõpetas tegevuse 1992. a. Farmi sisustus, sealhulgas ka külalistoa sisustus 

kanti laiali, kõrgetoodanguline põhikari hävis. Kõrge kvaliteediga 

haudemunadega koos jõuti Moskvasse asjahuvilistele maha kupeldada ka 

kogu Kaiaveres kasutatav vutimunade tootmistehnoloogia. Rohkem kui 10-

aastane kollektiivne töö aretuses ja tootmistehnoloogia täiustamisel oli 

juudaseeklite eest maha müüdud! 

Kaiavere vutifarm hakkas oma tegevust lõpetama 1991. a. seoses 

Venemaa biotööstuse kui peamise kaubanduspartneri kaotamisega. Samal 

ajal sai valmis Matjama vutifarm, alustades tootmist 1991. a. detsembris. 

Farm hakkas toodangut realiseerima 1992. a., vahetult pärast Eesti krooni 

käibele laskmist, kuid sattus kohe rahalistesse raskustesse. Kaiavere 

vutifarm ja ta tütarfarmid Ü. Pullisaare ja T. Kollisti juhtimisel olid 

lõpetanud oma tegevuse. 

Vutifarmidest jäid 1993. a. tööle 

ainult Matjama ja R. Treieri 

väikefarm. 

 

2003. a. alustati prof. V. Sirvidise ja 

selle raamatu autori initsiatiivil iga-

aastaste Balti ja Soome 

linnukasvatuskonverentsidega, 

milliseid on senini toimunud 20 

korda. 
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Siinjuures meenub, kuidas Matjama farm omale põhikarja ostis. 

Kaiavere farmi juhataja V. Neps tahtis eesti vuti haudemunade eest 

ligikaudu viiekordset hinda, võrreldes poodides oleva hinnaga. Kuna oli 

teada, et kauplustesse viidavad vutimunad olid viljastatud, ostis Matjama 

farm omale põhikarja toidupoodidest. Niisugusele tasemele oli siis läinud 

suhtlemine Eesti turumajanduses vutikasvatajate vahel. Ja erandina võib 

tolleaegse munatootmise kohta öelda - kauplusest oled sa tulnud, kauplusse 

sa ka lähed.  

Matjama farmis juhatajana töötav J. Hämmal püüdis vabaturu-

majandusega kohaneda. Laiendati sortimenti - väikepakendis munad, 

vutimunade konservid mitmesugustes marinaadides, suitsuvutid jne., kuid 

kõrge omahind (ostujõusööda ja elektrihinna tõus) välistas laialdase 

ostjaskonna. Seega jõudis Eesti vutikasvatus kolme aastaga madalseisu ja 

aastatepikkuse tööga loodud linnutõugu ootas oma kodumaal elanikkonna 

ostujõuetuse tõttu väljasuremine. 1995. a. toodeti Matjamal vaid 520 000 

vutimuna (Я. Хяммал, Х. Тикк, 1997). 

1995. a. ostis Matjama farmi firma Neiveland, kuid ka jõukas firma ei 

suutnud võidelda söötade hinna pideva tõusu ja elanikkonna kõhnukese 

rahakotiga. 1996. a. Matjama farm suleti ja eesti vuttide genofond säilis 

ainult R. Treieri vutifarmis. Suletud populatsioonis hakkas mõjuma 

sugulusaretusest tekkiv toodanguvõime langus. 2000. aastaks olid eesti 

vuttide põhilised produktiivsusnäitajad langenud järgmisele tasemele: 

munatoodang aastas keskmiselt 282 muna ja munade kooruvus 71 % (tabel 

18). 
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Rasked ajad elas Eesti vutikasvatus üle tänu R. Treieri entusiasmile. 

 

 

Vutitibud R. Treieri farmis. 
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Tabel 18. R. Treieri vutifarmi vuttide tõukarja peamised 

produktiivsusnäitajad 1995-2000. a. (H. Tikk, V. Tikk, 2007). 

Näitajad 
Aastad 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Munatoodang aasta 

keskmiselt emasvutilt, 

tk 

307 294 283 291 291 282 

Munejate vuttide 

keskmine arv aastas 
3040 2560 2640 2380 2070 2010 

Müüdud ja kasutatud 

haudemune 

munatoodangust, % 

12 14 12 12 10 8 

Munade kooruvus, % 79 76 72 71 70 71 

Söödakulu 10 muna 

tootmiseks, kg 
0,40 0,41 0,40 0,41 0,40 0,40 

 

Tabel 18 andmed näitavad eelkõige eesti vuttide munade haude-

omaduste tunduvat langust, kuid kaugeltki ideaalilähedane ei olnud  ka 

munemisintensiivsus. Munade 

kooruvuse madal näitaja on 

tavaliselt üks sugulusaretusega 

kaasnev nähtus. 

 

 

 

Vutimunade sorteerimine         

R. Treieri farmis. 
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Peamiselt tabel 18 alusel, arvestades ka eesti vuti standardnäitajatega 

tõu tunnustamisel 1988. a. ja paranenud söötmistingimustega, planeeriti 

2000. a. eesti liha-munavuttide produktiivnäitajad tõsta alanud aretustöö 

tulemusena järgmisele tasemele: 

 munatoodang aastas keskmiselt emasvutilt, tk. 310 

 emasvuti kehamass, g 240 

 isasvuti kehamass, g 210 

 vutimunade kooruvus, %   79 

 söödakulu 1 kg munamassile, kg    2,5 

 söödakulu 1 kg kehamassile, kg    2,7 

 vutitibude säilivus kuni 5 nädala vanuseni, %  90 

 täiskasvanud vuttide säilivus, %  90 

 

1993. a. sai eesti vutt kantud Ülemaailmsesse säilitamist vajavate linnu- 

ja loomatõugude nimekirja (World Watch List for Domestic Animal 

Diversity). 2001. a. kanti eesti vutitõug ohustatud tõugude nimekirja. 

Selliste tõugude säilitamise pidi tagama asukohariik. Nii saadigi Eesti 

Linnukasvatajate Seltsi esimehe PhD Matti Piirsalu ja seltsi juhatuse 

liikmete abiga Eesti Põllumajandusministeeriumilt nõusolek Eesti 

Linnukasvatajate Seltsi poolt heaks kiidetud eesti vutikasvatuse programmi 

“Eesti vutitõu geneetiliste ressursside taastamine aastail 2001 – 2006. a.” 

käivitamiseks. 
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Vutifarmerid Rene ja Eha Treier 2004. a. 

 

Eespool märgitakse, et uute standardite püstitamist lubasid ka vuttide 

paranenud söötmistingimused. Alates möödunud sajandi kaheksa-

kümnendate aastate algusest tuli paralleelselt aretustööga rinda tegelda 

vutitibude ja noorvuttide kui ka munejate vuttide optimaalsele toitainetega 

varustamisega, ehk teiste sõnadega optimaalse koostisega jõusöötade 

väljatöötamisega. Üheksakümnendate aastate algupoolel hakkasid jõusööta 

tootvad firmad tegema jõusööta tellija retsepti järgi. Võttes aluseks 

maailmakirjanduses olevad (katse)andmed noorvuttide (R. J. Young et al., 

1978) ja suguvuttide (N. K. Allen, R. J. Young, 1980) söötmisnormide 

kohta, vuttide vitamiinide vajadust (М. Д. Пигарева, Г. Д. Афанасьев, 

1989) ja rida aastaid ka Kaiavere vutifarmis kasutatud K. F. Shim ja V. 

Vohra (1984) söötmisnorme, töötasime välja Eestis soovitatavad vuttide 

söötmisnormid (H. Tikk ja M. Piirsalu, 1997; tabel 19). Need vuttide 

söötmisnormid sisaldavad normatiive kuni 4-nädalastele, 4-6 nädalastele 

noorvuttidele ja suguvuttidele. Neis leidub andmeid vuttide 
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söödaratsioonides vajaliku energia, toitainete, makro- ja mikroelementide, 

aminohapete ja vitamiinide kohta. Tabelis esitatud normid on kinnitatud 

Eesti Linnukasvatajate Seltsi poolt ja on käibel tänaseni. 

 

 

Söötmiskatses osalevad noorvutid Järveotsa farmis. 
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Tabel 19. Eestis soovitatavad vuttide söötmisnormid, %  
(H. Tikk, M. Piirsalu, 1997). 

Näitaja Noorvutid, vanus nädalates Sugu- 
vutid 0...4 4...6 

1 2 3 4 
Metaboliseeruv energia    
100 g söödas kcal 300 290 290 
 MJ 1,26 1,22 1,22 
Toorproteiin 27,5 24,0 22,5 
Toorkiud, maksimum 3,0 4,0 4,0 
Linoolhape 1,2 1,0 1,4 
Kaltsium 1,1 1,0 4,1 
Üldfosfor 0,80 0,70 0,80 
Omastatav fosfor 0,45 0,40 0,45 
Naatrium 0,17 0,17 0,17 
Kaalium 0,50 0,50 0,40 
Kloor 0,15 0,15 0,20 
Magneesium 0,06 0,06 0,05 
Mikroelemendid, g/t:    
Mangaan 90 90 70 
Tsink 70 70 50 
Raud 50 50 60 
Vask 8 8 8 
Jood 0,6 0,6 0,6 
Seleen 0,2 0,2 0,2 
Koobalt 0,7 0,7 0,7 
Aminohapped:    
Lüsiin 1,39 1,21 1,12 
Metioniin 0,50 0,44 0,47 
Metioniin+tsüstiin 1,00 0,87 0,79 
Trüptofaan 0,28 0,24 0,21 
Arginiin 1,60 1,40 1,28 
Histidiin 0,58 0,51 0,36 
Leutsiin 1,90 1,66 1,40 
Isoleutsiin 1,05 0,92 0,88 
Fenüülalaniin 0,90 0,78 0,71 
Fenüülalaniin+türosiin 1,80 1,57 1,37 
Treoniin 1,00 0,87 0,71 
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1 2 3 4 
Valiin 1,20 1,05 0,86 
Glütsiin 1,32 1,25 0,90 
Vitamiinid:    
A, retinool, mln RÜ/t 15 10 10 
D3, kolekaltsiferool, mln RÜ/t 2,0 1,5 1,5 
E, dialfatokoferool, g/t 40 30 30 
K, menadioon, g/t 2 2 2 
B1, tiamiin, g/t 4,0 4,0 4,0 
B2, riboflaviin, g/t 6,0 6,0 6,0 
B3, pantoteenhape, g/t 20 20 20 
B4, koliinkloriid, g/t 1200 1200 1500 
B5, nikotiinhape, g/t 50 50 50 
B6, püridoksiin, g/t 6,0 6,0 6,0 
Bc, foolhape, g/t 1,00 1,00 1,00 
B12, kobalamiin, g/t 0,025 0,025 0,025 
H, biotiin, g/t 0,20 0,20 0,20 
C, askorbiinhape, g/t 50 50 50 

 

 

 

Fotol on Ü. Pullisaar, V. Tikk ja R. Treier varustamas sertifikaatidega 

järjekordset tõumunade saadetist Venemaale. 
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PROGRAMMI “EESTI VUTITÕU GENEETILISTE RESSURSSIDE 

TAASTAMINE AASTATEL 2001 - 2006” KÄIVITAMINE 

 

Tõuaretustöö üheks põhialuseks vuttidega on nende individuaalne 

munevuse kontroll. Ilma emasvuti munatoodangu andmeteta ei ole 

võimalik perekondade moodustamine, liinialustajate väljaselgitamine ja 

liinide moodustamine. Eesti vutitõu aretamisel olid need etapid juba kord 

läbitud. Vajalik oleks olnud antud materjalist parimate munejate 

väljaselgitamiseks paigutada individuaalpuuridesse umbes 300 emasvutti. 

Seoses asjaoluga, et Kehtna Kanade Kontrollkatsejaam kuulus nüüd 

kohalikule ühistule ja see ei huvitunud seal läbi viima eesti vuttide 

munajõudluskontrolli, saadi kokkulepe selleks tööks R. Treieri erafarmis 

Äksis, kes muide oli eesti vutitõu ainuke säilitaja peale 

“põllumajandusreformi”. Farmi aga ei saanud selektsioonitööks kasutada 

soovitud mahus, kuna tootmise huvides ei olnud farmis selektsioonitööks 

võimalik väga suures koguses puuripatareide mahtu eraldada. Vutimunade 

tootmiseks kasutatud ühe puuripatarei 36 puuri baasil rekonstrueeriti 108 

individuaalpuuri, mida alates 2001. a. kasutati emasvuttide munevuse 

individuaalseks kontrollimiseks. 

Eesti vutikasvatuse ajalugu jälgides tuleb siinkohal jutujärjes väike vahe 

teha ja vaadata, mis toimus samal ajal Matjamal. 

 

1996. a. alustas taas tööd Ü. Pullisaare väikefarm Leies, kuhu 1996. a. 

lõpuks eesti vuttidele (R. Treieri farmist) lisaks osteti Prantsusmaalt firmalt 

De Rycke Hatcheries lihatüüpi vuttide haudemune. Koorunud vutitibud 

osutusid elujõulisteks ja produktiivseteks. Tasapisi hakkas laienema ka 

vutimunade ja -liha turg. 2001. a. ostis Matjama farmi tühjalt seisnud 

hooned pangalaenu abil Ü. Pullisaar ja suutis 2002. a. tööle rakendada ühe 
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neljandiku farmi võimsusest. 

Nüüdseks on farmi nimetuseks 

Järveotsa Vutifarm OÜ. Aastal 

2002 toodeti Eestis juba 2,08 

miljonit vutimuna (H. Tikk, 

2002). 

 

 

Viive Tikk selektsioonihauta-

miseks vutimune valimas ja 

kaalumas. 

 

 

   

Parimate munejate munad tuleb selektsioonikoorutamisel pakkida eri 

võrkpakenditesse. 



85 
 

Programmi täitmisel kasutatud aretusmeetodid ja -viisid 

Eesti vutitõu geneetiliste ressursside taastamisel vutitõu säilitamiseks 

kasutati alates 2001. a. puhasaretust, alates 2002. a. puhasaretuse tasandil 

kasutusele võetud perekonna (pere) aretust. 2003. a. kasutati eesti vuttide 

kehamassi tõstmiseks ja haudemunade kooruvuse parandamiseks nende 

ristamist 1996. a. Eestisse toodud prantsuse vuttidega. Sisestava ristamise 

meetodil paaritati prantsuse lihatüüpi isasvuttidega eesti emasvutte. 

Ristandemasvutid paaritati edaspidi ainult eesti isasvuttidega. Nagu 

eespool öeldud, oli sisestava ristamise eesmärgiks parandada eesti vuti 

lihaomadusi, kasvukiirust ja söödakasutust vutibroilerite tootmisel. 

Munatootmisel jääb suurem osa isasnoorlinde sugulindudena kasutamata, 

majanduslikult on neid kasulik realiseerida broileritena. Loodud uus 

populatsioon oli väga heaks materjaliks juba tootmises olevate kõrge 

munatoodanguga perekondade ühendamisel. Selliselt toimuv genotüübi 

rikastamine oli tagatiseks nii eesti vutitõu produktiivsuse parandamisele 

kui ka eesti vutitõu säilimisele. 

 

 

Ülo Pullisaar oli alati farmis tehtavate aretustehniliste tööde juures. 
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Aretusviisidest on senini kasutatud peamiselt modifitseeritud 

tandemselektsiooni, kus peamiseks eesmärgiks on olnud põlvkondade 

kaupa lindude valik munemisintensiivsuse, aga ka kehamassi ja munade 

kooruvuse alusel. F0-põlvkonnas kasutati vuttide kehamassi ja muna-

toodangu hindamisel mass-selektsiooni meetodit. Käesoleval ajal 

läbiviidava pereselektsiooni puhul toimub valik ja lindude järgnev 

hindamine peres nende feno- ja genotüüpiliste näitajate alusel. Hindamise 

aluseks on valik sõltumatute selektsioonipiiride järgi: igale valikutunnusele 

(munatoodang, muna keskmine mass, munade kooruvus jt.) kehtestatakse 

miinimum- või maksimumpiir, millest vastava näitaja osas väljaspool 

kehtestatud piiri linde aretustöös ei kasutata. 

 

 

Perearetuse üks töömahukamaid etappe on vutitibude eraldi peredena 

kasvatamine kohapeal konstrueeritud võrkkastides. 

 

Aretusedu saavutamise abinõudest kasutati järgmisi: aretuslindude, ka 

vutitibude individuaalne märgistamine; munejate vuttide individuaalne ja 
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rühmaviisiline munemise kontroll; perekondaretuse plaanide koostamine ja 

rakendamine; individuaalne ja rühmaviisiline (perearetus) emasvuttide 

paaritamine; individuaalne ja rühmaviisiline (perearetus) munade 

hautamine; paremate emaslindude munade selektsioonhautamise saadud 

tibude eraldi üleskasvatamine kuni 21-päevasteks; aretuslindude 

normikohane söötmine; pidev katseandmete läbitöötamine ja saadud 

tulemuste võimalikult kiire rakendamine selektsioonitöös. 

Vutipõlvkondade vahetus populatsioonis on kiire, keskmiselt kord aastas. 

Piiratud selektsioonivõimaluste korral tuleb paratamatult 

populatsioonisisese inbriidingu vältimiseks 10-15 aastase vaheaja järgi 

kasutada nn. verevärskendust sisestava ristamise abil. 

 

Esimesed jõudluskontrolli tulemused F0-põlvkonnas R. Treieri 

vutifarmis Äksis 2001. a. 

Vuttide põhikarjast aretustööks sobiva lähtematerjali väljaselgitamiseks  

viidi Äksis läbi kaks järjestikku individuaaljõudluskontrolli perioodkatset. 

I rühma vuttidega (108 emasvutti) alustati jõudluskontrolli 12. märtsil 

2001. a. Perioodkatsete eesmärgiks oli, nagu eespool märgitud, edasiseks 

aretustööks sobiva lähtematerjali väljaselgitamine, aga ka ehitatud 

individuaalpuuride sobivus katselindude pidamiseks: söötmise ning 

jootmise korraldamine, katsetulemuste registreerimine jne. 

Jõudluskontrollile I rühmas allutati 28 päeva kestel farmi sugukarjast 

kolmandat kuud munevad emaslinnud keskmise kehamassiga 246 g, kes 

olid 115 päeva vanused. 28-päevase perioodkatse tulemused olid 

järgmised: kokku saadi mune 2814 tk 

 ühelt vutilt saadi 26,1 muna 

 munemisintensiivsus 93,1 % 

 muna keskmine mass 13,2 g. 
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Munemisintensiivsuse alusel kontrollitud vutte analüüsides selgus 

järgnev (tabel 20): 

 

Tabel 20. Jõudluskontrollile allutatud I rühma vuttide jagunemine 

munatoodangu alusel (H. Tikk, V. Tikk, 2007). 

 Vuttide  

Munatoodang 

vutilt perioodis 

arv % Munemis-

intensiivsus % 

Päevas kaks muna 

munenud vuttide arv 

26 ja vähem 57 52,8 88,0 5 

27 28 25,9 96,4 2 

28 20 18,5 100,0 4 

29 1 0,1 103,6 1 

31 1 0,1 110,7 1 

34 1 0,1 121,4 1 

Kokku 108 - - 14 

 

Kontrollitud 108 emasvutist viidi selektsioonirühma 51 lindu (47,2 % 

kontrollvuttidest). 
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Esialgu püüdsime vutitibusid märgistada ornitoloogide poolt  

kasutusele võetud jalarõngastega. 

 

 

Selline märgistamine oli juveliiritöö, kuid seda ei saanud kasutada 

vutikasvatuses. 
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II rühma vuttidega (108 emasvutti) alustati jõudluskontrolli 9. aprillil 

2001. a. ja lõpetati 27. aprillil, testimine kestis 19 päeva. Selle rühma 

emasvutid pärinesid farmi suguvuttide karjast samuti kui I jõudluskontrolli 

rühma vutid, kuid olid katse algul umbes ühe kuu võrra vanemad (143- 

päevased). Jõudluskontrolli  tulemused osutusid II rühmas järgnevaiks: 

 kokku saadi mune 1921 tk. 

 ühelt vutilt saadi 17,8 muna 

 munemisintensiivsus 93,6 % 

 muna keskmine mass 13,6 g. 

 

Kontrollitud II rühma vuttide jagunemine munatoodangu alusel on 

esitatud tabelis 21. 

 

Tabel 21. Jõudluskontrollile allutatud II  rühma vuttide jagunemine 

munatoodangu alusel (H. Tikk, V. Tikk, 2007). 

Munatoodang 

vutilt 

perioodis, tk 

Vuttide Munemis- 

intensiivsus, 

% 

Päevas kaks 

muna munenud 

vuttide arv 

arv % 

16 ja 

vähem 

17 15,7 72,8 7 

17 24 22,2 89,5 9 

18 24 22,2 94,7 6 

19 26 24,1 100,0 14 

20 8 7,4 105,3 8 

21 6 5,6 110,5 6 

22 3 2,8 115,8 3 

Kokku 108 - - 53 
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Kontrollvuttidega paralleelselt fikseeriti ka kogu farmi suguvuttide 

munemisintensiivsus, mis oli 2001. a. alljärgnev: 

 jaanuaris 82,3 % 
 veebruaris 85,2 % 
 märtsis 77,4 % 
 aprillis 77,5 % 
 mais 78,0 % 
 juunis 77,7 % 
 juulis 75,2 %. 
 

Tabeli 21 näitajate alusel komplekteeriti need vutid, kes munesid 

kontrollperioodil 18 ja rohkem muna (67 vutti) täiendavalt 

selektsioonirühma. Seega moodustus selektsioonirühm 128 emasvutist, 

kellelt saadi rühmpaarituse järel haudemunad, milledest koorus F1 - 

põlvkond. 

 

 

Vuttide aretusprogramm oli VTA kontrolli all. Vasakult: H. Tikk,        

K. Reili (VTA asedirektor) ja M. Piirsalu Järveotsa farmi jõudlus-

kontrolli vuttide juures.  
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Vuttide munemise päevarütmist ja munemistsüklitest 

Munemise päevarütmi uuriti eesti vuttidel 1984. a. Kaiavere vutifarmis. 

Munad korjati igal täistunnil 3 ööpäeva kestel. Arvutustes kasutati 306 

muna andmeid. Tsüklis kahe järjestikku munetud muna keskmiseks 

intervalliks (muna moodustumise kestuseks) kujunes keskmiselt 26,0 

tundi. Uuritud munadest muneti 23-tunnise intervalliga ainult seitse       

(2,3 %). Pikimaks intervalliks oli 29 tundi, ka selliseid mune oli seitse    

(2,3 %). Leitud keskmine intervall kahe muna munemise vahel oli 

ligikaudu kokkulangev vastava näitajaga jaapani vuttidel. Siiski esineb 

erialases kirjanduses andmeid, et jaapani vuttide hulgas esineb emasvutte, 

kes munevad teisel ja kolmandal munemiskuul (30 päeva kestel) üle 31 

muna. Sellistel vuttidel oli muna arenemise kestuseks 14-16 tundi. Eesti 

vuttide juures sellist nähtust Kaiavere vutifarmis ei täheldatud. 

Munemistsüklite ja muna keskmise massi uurimused eesti vuttidel viidi 

läbi Kaiavere vutifarmi selektsioonilindlas 1986. a. Arvutustes kasutati 100 

emasvuti nelja munemiskuu andmeid alates nende 50. elupäevast. Kokku 

uuriti 730 munemistsüklit, samaaegselt koostati ülevaade ka munemis-

pauside kohta. Uuritud vuttide munemisintensiivsus katse kestel oli 

keskmiselt 90 %. Eesti vuttide munemistsükleid iseloomustab tabel 22. 

 

  



93 
 

Tabel 22. Eesti vuttide munemistsüklid I - IV munemiskuul 

(Aruanne..., 1990). 

Munemistsükli pikkus Munemistsüklite          Vastava 
päevades                              arv                                munemistsükli 
                                                                       esinemissagedus, % 

 1 59 8,1 
 2 38 5,2 
 3 32 4,4 
 4 28 3,9 
 5 26 3,6 
 6 39 5,3 
 7 30 4,1 
 8 52 7,1 
 9 55 7,5 
 10 69 9,5 
 11 69 9,5 
 12 56 7,7 
 13 37 5,1 
 14 32 4,4 
 15 12 1,6 
 16 15 2,1 
 17 20 2,7 
 18 13 1,8 
 19 12 1,7 
 20   4 0,5 
 21   7 0,9 
 22   3 0,4 
 23   6 0,8 
 24   6 0,8 
 25   3 0,4 
 26   2 0,3 
 27   4 0,5 
 28   1 0,1 
Kokku uuritud                             730                           100,0 
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Tabelist 22 nähtub, et 1-munalisi tsükleid esineb eesti vuttidel 8,1 % 

kõikide tsüklite arvust, 2-7-munalisi 26,5 %. Valdav enamus munemis-

tsükleid on 8-12-munalised (41,3 %). 13-19-munalisi tsükleid esines     

19,4 %, sellest pikemaid tsükleid esines harva (4,7 %). Pikim tsükkel oli 

28-päevane, tervelt ühe munemiskuu pikkune. 

Munemispausid olid eesti vuttidel valdavalt 1-päevased (91,5 % 

kõikidest munemispausidest). 2-3-päevaseid munemispause oli 7,4 %,  

4-7-päevaseid 1,1 %. Munemispauside pikkus ei saa 90 %-se 

munemisintensiivsuse korral  palju teistsugune ollagi. 

Muna keskmise massi muutusi sõltuvalt munemistsükli pikkusest uuriti 

samuti Kaiavere vutifarmis paralleelselt munemistsüklitega. Andmed 

koguti 30 emasvuti 4 munemiskuu kohta. Kokku uuriti 3030 muna 

andmeid. Uuringu tulemusena selgus, et ühemunalistes tsüklites on muna 

keskmine mass tunduvalt väiksem (kuni 1 g) kui ülejäänud tsüklites. Muna 

keskmise massi langust võis täheldada ka väga suure munade arvuga 

tsüklites. Seal oli 2 viimase muna mass tunduvalt väiksem kui tsükli 

eelnevate munade massid. Tsüklites pikkusega 2-5 muna oli muna massi 

suurenemine lineaarne vastavalt tsükli pikkusele. Tsüklites pikkusega     

10-15 muna oli muna keskmine mass ühtlaselt kõrge. Muna 

järjekorranumber tsüklis ei mõjutanud muna keskmist massi mingis kindlas 

suunas. Keskmiseks muna massiks uuringus oli 12,32 g (Aruanne..., 1990). 

 

Dublette munevad vutid  - kas eeldus uuele liinile? 

Eesti vuttide individuaaljõudluskontrollil R. Treieri farmis 2001. a. 

ilmnes, et mitmed eesti vutid munevad ööpäevas ka kaks muna. Ilmnenud 

nähtuse kontrollimiseks korraldati 23.-28. aprillini 2001. a. kontrollkatse, 

mille vältel katsetöötajad korjasid mune iga tunni tagant 5 ööpäeva 

jooksul. Selles katses osalejaid oli üsna mitu: kaks katsetöötajat, Viive ja 
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Harald Tikk, R. Treier ja meid vutiaretuse töömahukates protsessides alati 

aidanud Ü. Vares. Töö (osaliselt öötöö) tulemusena selgus, et 5 ööpäeva 

jooksul munesid dublette 108-st emasvutist 44. Seejuures munesid neist 8 

emasvutti sama aja jooksul 2 dubletti, üks emasvutt koguni 3 dubletti. 

Kokku munesid emasvutid 5 päeva jooksul 53 dubletti. Munade munemise 

kellaajalist vahet iseloomustab tabel 23. 

 

Tabel 23. Kahe samal päeval munetud muna kellaajaline vahe tundides 

(H. Tikk jt., 2003). 

Munemise 

vaheaeg 

tundides 

Dublettide 

arv katse jooksul 

Munemise 

vaheaeg 

tundides 

Dublettide 

arv katse jooksul 

1 1 9 1 

2 12 10 5 

3 1 11 6 

4 3 12 5 

5 3 15 4 

6 1 16 4 

7 2 19 1 

8 3 20 1 

Kokku           53 

 

Keskmiseks ajavaheks dubletis kujunes 8,4 tundi. Dubletile eelneva 

muna ja dubleti 1. muna keskmine ajavahe oli 19,7 tundi, 14 juhul eelnes 

dubletile munemispaus. Dubletile  järgnev muna muneti keskmiselt 24,4 

tunni pärast, oli ka 12 munemisvaba päeva (munemispausi). Katses oli 2 

emasvutti, kes munesid dublette kahel järjestikusel päeval,  kusjuures 

munemistel oli vahet vastavalt 11, 10 ja16 tundi ning 15, 20 ja 19 tundi. 
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Samas katserühmas oli tavaliselt munevate vuttide kahe muna munemise 

kellaajaline vahe (n=304) 24,8 tundi. Sinna sisse ei arvestatud 

munemisvabu päevi, munemispause. 

Kogu uuritud katserühma munemisintensiivsus oli katse vältel kõrge - 

90,3 %. Katserühma emasvuttide keskmine kehamass oli 260,6 g, dublette 

munenud emasvuttidel 248,5 g, erinevus ei olnud aga statistiliselt usutav 

katserühma lindude kehamasside küllalt suure varieeruvuse tõttu. 

Tabelite 21, 22 ja 23 alusel võis oletada, et valides tõuaretusse ainult 

dublette munevaid emasvutte, saab kiiresti tõsta vuttide munatoodangut. 

Tegelikult järgnevate 4-5 põlvkonna jooksul langes dublette munevate 

emasvuttide arv 1-2 %-le, kusjuures selle omaduse päritavus (h2) osutus 

madalaks, kuni 0,18. 

Vuttide omadus pärast nende ristamist mõne põlvkonna jooksul muneda 

dublette nõuab veel uurimist. See töö vajaks aga korraliku ensüümide  

laboratooriumi ja vuttide läbivalgustamisseadmete kasutamist. 

 

 

Viive Tikk ja Matti Piirsalu uurimas Ülenurme näitusel  

Järveotsa vutifarmi väljapanekut. 
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Vutikasvatussaaduste rikastamine ω-3 rasvhapetega 

Vutikasvatussaaduste stabiilseks läbimüügiks oli vaja selgitada 

ostjaskonnale vutiliha ja -munade kasulikke omadusi. Selleks korraldati 

1997.-2004. a. rida katseid, et rikastada vutimunade rebulipiide ja vutilihas 

olevaid lipiide ω-3-rasvhapetega. 

20. sajandi viimasel aastakümnel oli kogu maailma dietoloogide 

tähelepanu keskpunktis ω-3-rasvhapped, eelkõige nende võime tõttu 

vähendada vereliistakute kleepuvust ja seega ka ateroskleroosi ning 

infarktiohtu. Uuritud on ka ω-3-rasvhapete kasulikkust enneaegsete laste ja 

rasedate toidusedelis. 

Maailmas on koostatud haiguste loetelu, mis näitab nende seost 

inimtoidu mitteküllaldase ω-3-rasvhapete sisaldusega  Toome need seosed 

ära alljärgnevalt (The problems..., 1996). Iga haiguse järgi on toodud seos 

(tugev seos +++, keskmine seos ++, nõrk seos +). Ateroskleroos +++, 

tromboos +++, arütmia ++, vähk ++, hüpertensioon ++, atüüpiline 

dermatiit +, psoriaas +, migreen +, reumatoidartriit +++, hulgi-

koldekõvastus (polüskleroos) +, bronhiaalastma +, diabeet +, koliit +. 

Üheks võimaluseks suurendada inimtoidus südameveresoonkonna 

haigusi vältivate ainete ω-3-rasvhapete sisaldust on lindude söödaratsiooni 

rikastamine vastavaid vajalikke rasvhappeid sisaldavate söödalisanditega, 

et seeläbi suurendada ω-3-rasvhapete sisaldust nii linnulihas kui ka 

munades.  Eestis alustati uurimistööd kohalike linnukasvatussaaduste 

rikastamiseks ω-3-rasvhapetega 1997. a. (Hämmal, 2004). 

Vutimunade ja vutiliha rikastamise kohta ω-3-rasvhapetega 

erialakirjanduses andmed puudusid, seega võib väita, et Eestis alustati 

nimetatud uurimistööga esimest korda maailmas. 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida võimalusi ω-3-rasvhapetega  

rikastatud vutimunade ja vutiliha tootmiseks, kasutades kohalikke ω-3-
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rasvhapete-rikkaid söötasid nagu linaõli ja linakook. Uurimistöö põhiosa 

kandsid       J. Hämmal, H. Tikk ja V. Tikk, rasvhapped määras S. Kuusik. 

Uurimistöö raames määrati erinevatest vutikasvatussaadustest ja söödast 

järgmised rasvhapped: müristiinhape (C14:0), palmitiinhape (C16:0), 

palmitoleenhape (C16:1), steariinhape (C18:0), oleiinhape (C18:1), 

linoolhape (C18:2n-6), α-linoleenhape (C18:3n-3), eikoseenhape (C20:1), 

arahhidoonhape (C20:4n-6), eikosapentaeenhape (C20:5n-3), 

dokosapentaeenhape (C22:5n-3), dokosaheksaeenhape (C22:6n-3). 

 

Vutimunade rikastamine ω-3-rasvhapetega 

Katse, kus kolme katsenädala jooksul lisati vuttide ratsioonile 2 % ja     

4 % linaõli, toimus Järveotsa vutifarmis 1998. a. ja katse, kus vutimunade 

rikastamiseks ω-3-rasvhapetega kasutati söödaratsioonides 3 % linaõli ning 

3 % linaõli ja 7 % linakooki viidi samas läbi 2000. a. Eeltoodud linakoogi 

kogused valiti ökonoomilistel kaalutlustel, kuna 4 % linaõli lisamine 

segajõusöödale suurendas märkimisväärselt selle hinda. 

 

 

Raamatute 

“Linnukasvatus” 

I  ja II esitlus 

2008. a. 

Vasakult:              

J. Hämmal,        

H. Tikk, V. Tikk 

ja M. Piirsalu. 
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2 % ja 4% linaõli söötmisel suurenes ω-3-rasvhapete sisaldus kolme 

katsenädala kestel oluliselt: 2 % linaõli söötmisel 1,5 %-lt 3,6 %-le ja 4 % 

linaõli söötmisel 1,5 %-lt 4,9 %-le munarebu lipiidides. Teisest katsest 

annab ülevaate tabel 24. 

 
Tabel 24. Vutimunade rebulipiidide rasvhappeline koostis, % 

üldlipiididest (3 % linaõli või 3 % linaõli ja 7 % linakoogi sisalduse 

korral ratsioonis; J. Hämmal, 2004). 

Rasvhape  
Segajõusööt sisaldas  

standardne 3% linaõli  3% linaõli ja 
7% linakooki  

Müristiinhape C14:0 0,5 0,6 0, 4 

Palmitiinhape C16:0 26,2 27,6 26,1 

Palmitoleenhape C16:1 5,1 4,1 2,9 

Steariinhape  C18:0 10,6 11,5 12,8 

Oleiinhape C18:1 46,5 36,5 34,3 

Linoolhape C18:2n-6 7,6 13,4 15,1 

-linoleenhape C18:3n-3 0,6 2,6 4,8 

Arahidoonhape C20:4n-6 1,7 1,3 1,1 

Eikosapentaeenhape C20:5n-3 0,1 0,2 0,3 

Dokosapentaeenhape C22:5n-3 0,1 0,2 0,3 

Dokosaheksaeenhape  C22:6n-3 1,0 1,8 2,0 

-3-rasvhappeid 1,8 4,9 7,4 

-6-rasvhappeid 9,3 14,7 16,2 

-6: -3 5,1 3,0 2,2 

Üks muna sisaldab -3-rasv-
happeid, mg 

28 77 117 

Söödale lisatud -3- rasv-
hapetest konverteerus rebusse, % 

- 9,6 13,3 
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Tabelist 24 selgub, et tunduvalt paremaid tulemusi kui 3 % linaõli 

lisamine ratsioonile andis 3 % linaõli ja 7 % linakoogi lisamine 

katsevuttide ratsioonile. Kui 3 % linaõli sisaldusega ratsiooni puhul 

suurenes ω-3-rasvhapete sisaldus munarebu lipiidides ca kolmekordseks, 

siis 3 % linaõli ja 7 % linakoogi lisamisel rohkem kui neljakordseks. 

Ω-6-rasvhapete osas toimus samuti tabelis 24 esitatud andmetel 

mõlemas katserühmas nende koguse suurenemine, vastavalt 9,1 %-lt 9,9 

%-le ja 9,3 %-lt 16,2 %-le. Et ω-3-rasvhapete sisaldus katserühmade 

vuttide munarebu lipiidides suurenes kahe katse keskmisena 2,4-4,1 korda, 

vähenes ω-6-rasvhapete ja ω-3-rasvhapete suhe rebulipiidides 

inimtoitlustamisel soovitud suunas ja kujunes katserühmades 

alljärgnevaks: esimeses katses 2,6:1 ja 3,0:1, teises katses 2,0:1 ja 2,2:1. 

Tavaliselt inimeste menüüs on see vahekord 25:1, ideaalseks peetakse 

suhet 5:1      (C. Galli, A. D. Simopoulos, 1989; The problems ..., 1996; C. 

O. Leskanich, R. C. Noble, 1997). 

Vuttide sööda rikastamisel linaõli ning linaõli ja linakoogiga vähenes 

kõikide katserühmade munarebulipiidides arahhidoonhappe sisaldus, 

suurenes aga linoolhappe sisaldus. Küllastatud rasvhapetest vähenes 

kõikide katserühma vuttide rebulipiidides palmitoleen- ja oleiinhappe 

sisaldus, steariinhappe  sisaldus suurenes või jäi samale tasemele võrreldes 

kontrollrühma vastavate näitajatega. 

Vutimunade ω-3-rasvhapetega rikastamist saab erialakirjanduses 

võrrelda vaid kanamunade vastavate näitajatega, vutimunade kohta need 

puuduvad. Võttes aluseks, et katserühma vuttidelt saadud munade 

keskmine mass oli 13,5 g, võrdub 4,5 vutimuna keskmise suurusega 

kanamunaga (61g). Analüüsitavates katsetes saadi ühe vutimuna ω-3-

rasvhapete sisalduseks 3 % linaõli söötmisel 77 mg ning 3 % linaõli ja 7 % 

linakoogi söötmisel 117 mg. Järelikult 3 % linaõli söötmisel sisaldanuks 
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üks “arvestuslik” kanamuna 347 mg, 3 % linaõli ja 7 % linakoogi 

söötmisel 527 mg ω-3-rasvhappeid. Viimane kogus ω-3-rasvhappeid 

vastab mitmete teadlaste arvates inimese ööpäevase keskmisele ω-3-

rasvhapete vajadusele, 0,1-0,4 g (C. O. Leskanich, R. C. Noble, 1997; The 

importance ..., 1998). Järelikult ka 117 mg ω-3-rasvhappeid sisaldava 

vutimuna söömine päevas on juba täiesti arvestatav ω-3-rasvhapete allikas. 

Osa teadlasi väidab, et koronaarhaigusi aitab vältida 0,3-1,0 grammine ω-

3-rasvhapete päevane kogus (W. S. Harris, 1989; I. F. Duthie, S. M. 

Barlow, 1992). Ka eeltoodud keskmise koguse (ca 0,65 g) ω-3-rasvhappeid 

päevas tagaks 5-6 rikastatud vutimuna (ühes munas 117 mg) tarbimine. 

Söödaga manustatud ja munadega väljutatud ω-3-rasvhapete koguste 

võrdlemisel selgus, et vutid on söödast võimelised konverteerima söödas  2 

% linaõli sisalduse puhul 10,0 %, 3 % linaõli puhul 9,6 %, 4 % linaõli 

puhul 7,9 % ning 3% linaõli ja 7% linakoogi puhul 13,3 % ω-3-

rasvhapetest, nelja katserühma keskmisena 10,2 %. 

Alates 2001. a. maikuust toodab ja turustab Järveotsa vutifarm ω-3-

vutimune, mis sisaldavad keskmiselt 80-120 mg ω-3-rasvhappeid ühes 

munas. 

 

Ω-3-rasvhapetega rikastatud vutimunade mõju tervetele ja 

hüperlipideemiat põdevate meeste mõnedele verenäitajatele 

Varasematest uurimustest vutimunade rikastamisel kogunes hulgaliselt 

andmeid ω-3-rasvhapete mõjust nende lisamisel inimtoidule. Inimkatsetes 

tuldi järeldusele, et kahe polüküllastamata rasvhapetega rikastatud 

kanamuna söömine päevas võimaldab hoida vere üldkolesterooli ja madala 

sisaldusega kolesterooli sisaldust stabiilsena ning tõsta ω-3-rasvhapete 

kontsentratsiooni veres. Ω-3-rasvhapetega rikastatud kanamunadel leiti 

olevat võime alandada vererõhku ja vereplasma triglütseriidide sisaldust. 
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Rikastatud munade söömisel tõusis ω-3-rasvhapete tase inimese 

vereliistakute fosfolipiidides, mis omakorda vähendab vereliistakute 

aktiivsust ja kokkukleepumise ohtu, st. infarktiohtu. 

Erialakirjanduse põhjal ω-3-rasvhapetega rikastatud vutimunade mõju 

inimese verenäitajatele seni uuritud ei olnud. Seetõttu viidi Tartu Ülikooli 

Kliinikumis läbi kaks inimkatset selgitamaks ω-3-rasvhapetega rikastamata 

ja rikastatud vutimunade söömise mõju inimese verenäitajatele: 

1. Tavaliste ja ω-3-rasvhapetega rikastatud vutimunade mõju tervete 

meeste verenäitajatele;  

2. Ω-3-rasvhapetega rikastatud vutimunade mõju hüperlipideemia-

haigete meeste verenäitajatele. Katsete läbiviijaks oli TRÜ poolt 

meditsiinidoktor M. Viigimaa, EMÜ poolt J. Hämmal, H. Tikk ja V. Tikk. 

 

 

 

Viive Tikk esinemas 

“Südamenädalal” 1999. a. 

 

 

Peale ühiste katsete läbi-

viimise oli ka hilisem koostöö 

tollal Tartu tuntuima kardio-

loogiga sisukas. Dr. M. Viigimaa 

Tallinna siirdumisel kavandas ta 

seal “Südamenädala” seminaride 

sarja. Esimesel südamenädala 

seminaril olime koos Viive 

Tikuga Tallinnas Olümpia hotelli 
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Omega saalis 19. 04. 1999. a. esinejate esireas, teemadeks: V. Tikk - Mis 

on rasvhapped? ja H. Tikk - Tervisemuna: kasutamine maailmas ja Eesti 

perspektiivid. 

Esimesteks uurimisalusteks valiti terved noored mehed (üliõpilased 

vanuses 19-23 aastat), kes sõid kahe nädala kestel iga päev 8 keedetud 

vutimuna. Seega said uuringualused, kes sõid rikastamata vutimune, 

päevas 192 mg ω-3-rasvhappeid, rikastatud vutimunade tarbijad aga 795 

mg ω-3-rasvhappeid, mis on inimese päevane ω-3-rasvhapete keskmine 

tarve. 

Standardsete ja rikastatud vutimunade mõju vereliistakute 

agregatsioonile (kleepuvusele) oli erinev. Vutimunade kahenädalase 

söömise järel vereliistakute agregatsioon standardsete munade korral  

suurenes, rikastatud munade korral vastavalt eeldatule vähenes (3,8 %-lt 

3,1 %-le). Vere kolesteroolisisaldust mõjustasid vutimunad vähe, 

standardsete munade söömise korral ilmnes tendents veres 

kolesteroolisisalduse vähenemisele, rikastatud munade korral tendents 

suurenemisele. HDL kolesteroolisisalduse osas olid mõlemal juhul mõju 

vähenemise suunas. Standardsed vutimunad vähendasid veidi ka LDL 

kolesterooli ja triglütseriidide sisaldust veres. Vutimunade söömine ei 

mõjustanud oluliselt ka vere lipoproteiinide suhtelist sisaldust. Katse 

jooksul suurenes mõlemal juhul beetalipoproteiinide hulk, vähenes 

alfalipoproteiinide hulk. Rikastamata ja rikastatud vutimunade söömise 

mõju noorte tervete meeste verenäitajatele on esitatus tabelites 25 ja 26   

(M. Viigimaa et al., 2000; H. Tikk et al., 2001; J. Hämmal, 2004). 
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Tabel 25. Standardsete ja -3-rasvhapetega rikastatud vutimunade 
mõju tervete meeste (n=25) vereliistakute agregatsioonile. 

Verenäitaja   Standardsed 
vutimunad  

Rikastatud 
vutimunad   

x s x s 
Trombotsüütide agregatsioon,  
% 

    

spontaanne       
    enne katset  2,6 1,3 3,8 1,8 
    2 nädala pärast  3,0 1,6 3,1 2,3 
indutseeritud 0,25 µM/l ADP     
    enne katset  4,3 2,4 7,9 6,9 
    2 nädala pärast  5,6 3,6 6,4 6,0 
indutseeritud 1,0 µM/l ADP     
    enne katset  23,3 25,4 37,4 29,5 
    2 nädala pärast  28,4 25,5 29,9 28,2 
indutseeritud 0,25 µM/l 
adrenaliiniga 

    

    enne katset  44,6 27,3 52,2 23,7 
    2 nädala pärast  50,1 31,7 50,1 26,1 
indutseeritud 0,5 µM/l 
adrenaliiniga 

    

    enne katset  52,8 29,9 65,9 22,2 
    2 nädala pärast  59,9 29,6 66,3 23,6 

 

Katse tulemused võinuksid olla märgatavalt paremad, st. arvulised 

andmed statistiliselt usutavamad, kui katses olnud meeste arv olnuks 

vähemalt kaks korda suurem ja päevas söödud munade arv 12. Viimane 

oleks siis vastanud kahele kanamunale. Katsest osavõtnud 25 

meesüliõpilase nii vereliistakute  agregatsiooni kui ka vereseerumi lipiidide 

ja lipoproteiinide tase oli väga kõikuv, mis ei lubanud anda soovitusi ω-3-

rikastatud vutimunade tarbimiseks vereliistakute agregatsiooni 

vähendamiseks. Ilmselt katses kasutatud ca 800 mg ω-3-rasvhappeid 

katsealustele päevas tingis samuti verenäitajate hüplikkuse. Vaja oleks 

katsealustele sööta vähemalt 1200 mg ω-3-rasvhappeid rikastatud 

vutimunadega päevas. Kinnituseks sellele arvamusele on Kanadas 
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avaldatud ω-3-rasvhapete normid, tõustes täiskasvanud meestel 1800 mg-

ni päevas (Burnbrae..., 1992). 

 
Tabel 26. Standardsete ja -3-rasvhapetega rikastatud vutimunade mõju 
tervete meeste  (n=25) vereseerumi lipiidide ja lipoproteiinide sisaldusele. 
Verenäitaja  Standardsed 

vutimunad  
Rikastatud 

vutimunad   
x s x s 

Kolesterool, mmol/l     
    enne katset  4,6 0,8 4,8 0,9 
    2 nädala pärast  4,5 0,9 5,1 1,0 
LDL-kolesterool, mmol/l     
    enne katset  2,5 0,6 3,2 0,8 
    2 nädala pärast  2,4 0,8 3,2 1,3 
HDL-kolesterool, mmol/l     
    enne katset  1,4 0,3 1,5 0,4 
    2 nädala pärast  1,3 0,2 1,4 0,6 
Triglütseriidid, mmol/l     
    enne katset  1,6 0,6 1,1 0,7 
    2 nädala pärast  1,4 0,6 1,2 0,7 
Lipoproteiinide 
fraktsioonid, % 

    

külomikronid      
    enne katset  0,5 0,4 0,3 0,1 
    2 nädala pärast  0,4 0,5 0,4 0,4 
beetalipoproteiinid      
    enne katset  54,9 7,5 51,5 5,9 
    2 nädala pärast  53,6 9,4 52,7 5,8 
prebeetalipoproteiinid      
    enne katset  10,8 7,0 10,7 5,8 
    2 nädala pärast  14,3 6,5 12,2 6,7 
alfalipoproteiinid      
    enne katset    33,9 10,9 37,5 6,8 
    2 nädala pärast  31,4 9,8 34,7 6,9 

 
Teises inimkatses, kus hüperlipideemiahaigetele meestele söödeti 

päevas 8 ω-3-rasvhapetega rikastatud vutimuna, seega ca 800 mg ω-3-

rasvhappeid, saadi eelmise katsega võrrelduna paremaid tulemusi. 

Statistiliselt usutavalt oli vähenenud trombotsüütide agregatsioon, 
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lipoproteiinide ja nn. halva kolesterooli (LDL) hulk. Trombotsüütide 

agregatsiooni vähenemine muudab väiksemaks ka infarktiohu. 

Katse kokkuvõtteks võib nentida, et mõõdukalt hüperlipideemiahaigete 

meeste raviks on ω-3-rasvhapetega rikastatud vutimunad sobivad. Juba 

kahenädalane vutimunade tarbimine muutis katsealuste verenäitajad 

infarkti ennetavas suunas. Inimkatsed näitasid, et ω-3-rasvhapetega 

rikastatud vutimunad on hüperlipideemiahaigete meeste ravitoitlustamisel 

olulisel määral vähendanud vere nn. halva kolesterooli (LDL) hulka veres 

ja tõenäosuse piiril ka vereliistakute agregatsiooni (trombotsüütide 

kleepuvust). Arvulised näitajad selle katse kohta on toodud tabelis 27      

(J. Hämmal, 2004). 

Tabel 27. Hüperlipideemiahaigete meeste verenäitajate muutumine seoses 
-3-rasvhapetega rikastatud vutimunade tarvitamisega toidus (n=8). 

 
Verenäitaja 

 
Enne katset 

 
Peale katset 

Vea 
tõe-

näosus 
P 

 
x

 
s 

 
x

 
s 

Trombotsüütide 
agregatsioon, % : 

     

   Spontaanne 5,36 1,99 3,45 1,39 0,064 
   0,25µM ADP indutseeritud 19,32 26,67 17,38 20,69 0,807 
   1,0µM ADP indutseeritud 50,62 33,69 48,48 20,14 0,866 
   0,25µM adrenaliini induts. 50,05 19,72 51,63 27,53 0,285 
    0,5µM adrenaliini induts. 71,56 17,72 59,85 26,94 0,175 
Lipoproteiinide  elektroforee-
sil saadud fraktsioonid, % : 

     

   Külomikroneid 0,24 0,33 0,37 0,30 0,188 
   Beetalipoproteiin  55,64 5,35 58,83 8,06 0,104 
   Prebeetalipoproteiin 13,11 5,57 10,20 4,19 0,200 
   Alfalipoproteiin 31,03 7,14 30,60 8,64 0,825 
         
Kolesterool, mmol/l 7.55 1,39 6,99 1,20 0,122 
Triglütseriidid, mmol/l 1,53 0,64 1,43 0,44 0,596 
HDL-kolesterool, mmol/l 1,83 0,27 1,32 0,31 0,553 
LDL-kolesterool, mmol/l 4,89 1,09 3,98 0,78 0,040 
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Vutimunade töötlemise mõju nendes sisalduvate ω-3-rasvhapete 

säilivusele 

Et vutimunade müük on sesoonne, hakati Järveotsa vutifarmis 2004. a. 

otsima võimalusi vutimunade pikaajaliseks säilitamiseks, näiteks 

marineerituina konservides. Seejuures oli tarvis selgitada, kas munade 

töötlemisel säilivad ka tervisemunades suuremas koguses sisalduvad ω-3-

rasvhapped.  

 

 

Baltimaade juhtivad linnukasvatajad ja konverentside korraldajad, 

vasakult: professorid J. Nudiens, R. Gružauskas, H. Tikk, G. Sirvydis ja 

PhD M. Piirsalu. 

Katsesse võeti mune kolmelt eesti vuttide katserühmalt, milliseid oli 

söödetud erinevalt: I rühm, tavasööt, mille üldlipiididest 10,77 % oli ω-3-

rasvhappeid; II rühm, tavasöödale lisati 10 % linakooki, sööda 

üldlipiididest 23,71 % oli ω-3-rasvhappeid; III rühm, tavasöödale lisati 8 % 

linaseemneid, sööda üldlipiididest 23,50 % oli ω-3-rasvhappeid. Iga 
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katserühma vuttidelt saadud munadest analüüsiti 10 toorelt ja 10 kolm 

minutit keedetult. II ja III katserühmalt saadud munadest valmistati ka 

farmis kohaliku retsepti alusel konservid nii kooritud kui ka koorega 

munadest. Konservandina kasutati sidrunhapet, steriliseeriti 110 ºC juures 

autoklaavis. Konserve säilitati enne analüüsimist kaks nädalat külmkapis 

2-4 ºC juures. 

Munade keetmine vähendas kõikide uuritud munade ω-3-rasvhapete 

sisaldust 2-6 % võrra. See fakt vajaks ka tarbijatele intensiivset 

tutvustamist. Seni oli vutimunade tervistava mõju teadvustamine põrkunud 

tarbijate väitega, et nad ei armasta tooreid mune neelata. Kooritud munade 

marinaadiga koos autoklaavimine langetas ω-3-rasvhapete sisaldust 

tunduvalt, 13,7-24,8 %. Tervisemunad seega konserveerimiseks ei sobi. 

Koorega marineeritud munade autoklaavimine andis söötmisviisist 

sõltuvalt erinevaid tulemusi ja läbiviidud katsete põhjal siin kindlaid 

järeldusi pole võimalik teha (J. Hämmal, 2007). 

 

 

2003. a. kirjutas Viive Tikk raamatu "Vutikasvatus". 
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Ω-3-rasvhapete sisalduse suurendamine vutilihas 

1998. a. Järveotsa vutifarmis noorvuttidega läbi viidud katses söödeti 

katserühma linde ratsiooniga, mis sisaldas 4 % linaõli. Kontrollrühma 

noorvuttide ratsioonis linaõli puudus. Katse- ja kontrollrühmas oli 

kummaski 60 emaslindu, katse kestis 3 nädalat (24.-45. elupäevani). 

Vutiliha rasvhappeline koostis katselindudel on toodud tabelis 28             

(J. Hämmal, 2004). 

 

Tabel 28. Vutiliha rasvhappeline koostis, % üldlipiididest 4 % linaõli 

kasutamisel söödakomponendina (n = 6 emasvutti). 

Rasvhape  
Kontrollrühm  Katserühm (söödas 4% linaõli) 

rinna- 
liha 

reie- 
liha 

rasv 
rinna- 
liha 

reie- 
liha 

rasv 

1 2 3 4 5 6 7 
Müristiinhape   
C14:0 

0,7 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 

Palmitiinhape   
C16:0 

23,1 22,3 24,4 19,2 18,6 18,5 

Palmitoleenhape  
C16:1 

5,7 6,9 8,7 6,5 6,2 7,3 

Steariin- 
hape  C18:0 

12,8 11,8 7,3 11,3 10,5 6,4 

Oleiinhape   
C18:1 

26,1 31,6 40,4 29,8 31,4 39,3 

Linoolhape   
C18:2n-6 

18,5 16,5 14,6 17,9 18,1 17,0 

-linoleenhape   
C18:3n-3 

2,3 2,6 3,0 5,7 7,8 10,2 
 

Eikoseenhape   
C20:1 

0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 

Arahidoonhape   
C20:4n-6 

5,5 4,5 <0,05 5,3 3,4 <0,05 

Eikosapentaeen-
hape  
C20:5n-3 

0,4 0,3 <0,05 0,5 0,4 <0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 

Dokosapentaeen-
hape   
C22:5n-3 

0,9 0,9 <0,05 0,5 0,6 <0,05 

Dokosaheksaeen-
hape   
C22:6n-3 

1,5 1,2 <0,05 2,3 2,2 <0,05 

-3-rasvhappeid 5,1 5,0 3,0 9,0 11,0 10,2 
-6-rasvhappeid 24,0 21,0 14,6 23,2 21,5 17,0 
-6 : -3 4,7 4,2 4,9 2,6 2,0 1,7 
Uuritud objekt 
sisaldas rasva, % 

2,1 6,3 83,6 2,2 6,0 82,7 
 

100g sisaldas -3-
rasvhappeid, mg 

 
107 

 
315 

 
2508 

 
198 

 
660 

 
8435 

 
Tabeli 28 alusel saab öelda, et ratsiooni rikastamine linaõliga suurendab 

vuttide erinevates kehaosades ω-3-rasvhapete sisaldust ligikaudu 

kolmekordselt. Kahenädalane 4 % linaõliga rikastatud sööda söötmine 

suurendas α-linoleenhappe sisaldust vuttide  reie- ja rinnalihastes ning 

rasvas vastavalt 2,6 %-lt 7,8 %-le, 2,3 %-lt 5,7 %-le ja 3,0 %-lt 10,2 %-le. 

Samal ajal suurenes dokosaheksaeenhappe sisaldus reie- ja rinnalihastes 

vastavalt 1,2 %-lt 2,2 %-le ja 1,5 %-lt 2,3 %-le. Ratsiooni koostises 4 % 

linaõli söötmine vutibroileritele nende kasvu, samuti tapasaagist, võrreldes 

kontrollrühmaga ei mõjutanud. Katse alguses oli kontrollrühma 

vutibroilerite keskmine kehamass 112 g, katserühma vuttidel 111 g, katse 

lõpul vastavalt 211 g ja 212 g. Tapasaagis oli katse lõpul vastavalt 76,4 % 

ja 76,8 %. 
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2000. a. Järveotsa farmis analoogse katsekorralduse puhul andis katse   

3 % linaõli sisaldusega söödaga vutiliha rikastamise mõttes veelgi 

paremaid tulemusi (tabel 29). α-linoleenhappe sisaldus vuttide erinevates 

kudedes tõusis keskmiselt viis korda, nahas näiteks 1,7 %-lt 9,6 %-le, 

rasvas 1,5 %-lt 9,0 %-le. Ω-3-rasvhapete üldine sisaldus suurenes 

keskmiselt kaks korda, kusjuures dokosapentaeenhappe ja 

dokosaheksaeenhappe 

sisaldused  kontroll- ja 

katserühma vuttide lihastes 

oluliselt ei erinenud. Vutiliha 

ω-6-rasvhapete sisalduses ei 

olnud standard- ja rikastatud 

ratsiooni kasutamise korral 

statistilist olulist erinevust. 

 

 

 

H. Tikk esinemas 13. Balti ja 

Soome linnukasvatuskonve-

rentsil 2004. a. Helsingis, 

teemaks vutiliha kvaliteet. 

 

Vutibroilerite ratsioonile 3 % linaõli lisamine nende kehamassi ja 

tapasaagist võrrelduna kontrollrühmaga, statistiliselt usutavalt ei 

mõjutanud. Kontrollrühma lindudel oli lähtekehamass 108 g, kehamass 

katse lõpul 204 g ja tapasaagis 77,2 %. Katserühma vuttidel vastavalt 109 g 

ja 204 g ning 77,4 % (H. Tikk et al., 1999; 2002; J. Hämmal, 2004). 
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Tabel 29. Vutiliha rasvhappeline koostis, % üldlipiididest, 3% linaõli 

kasutamisel söödakomponendina (n= 6 emasvutti). 

Rasvhape  
Kontrollrühm  Katserühm (söödas 3% linaõli)  

rinna
-liha 

reie- 
liha  

nahk  rasv  
 

rinna-
liha  

reie- 
liha  

Nahk  rasv 

Müristiinhape   
C14:0 

1,0 1,0 1,2 1,1   0,8 0,9 1,0 0,9 

Palmitiinhape   
C16:0 

20,6 19,2 20,2 19,7    16,8 15,9 15,8 15,9 

Palmitoleenhape 
C16:1 

5,6 4,0 6,3 6,6      5,6 4,8 6,0 5,8 

Steariinhape   
C18:0 

10,6 16,0 6,9 6,7 7,6 12,9 4,9 5,0 

Oleiinhape C18:1 36,3 26,0 46,5 47,2 37,1 28,3 43,6 43,5 

Linoolhape   
C18:2n-6 

15,9 16,5 16,3 16,1 18,2 18,5 18,3 19,3 

-linoleenhape   
C18:3n-3 

1,4 1,3 1,7 1,5 8,1 6,7 9,6 9,0 

Eikoseenhape   
C20:1 

0,5 0,2 0,6 0,9 0,5 0,3 0,5 0,8 

Arahidoonhape   
C20:4n-6 

4,9 8,5 0,2 0,1 2,3 4,6 0,1 0,1 

Eikosaentaeen- 
hape C20:5n-3 

0,3 0,5 <0,05 <0,05 0,6 1,1 <0,05 <0,05 

Dokosapentaeen-
hape C22:5n-3 

0,4 0,8 <0,05 <0,05 0,3 0,6 <0,05   <0,05 

Dokosaheksaeen-
hape C22:6-3 

2,5 6,1 0,1 0,1 2,1 5,6 0,1 0,1 

Kokku -3-rasv- 
happeid 

4,6 8,7 1,8 1,6 11,1 14,0 9,7 9,1 

Kokku -6-rasv-
happeid 

20,8 25,0 16,5 16,2 20,5 23,1 18,4 19,4 

-6 : -3  4,5 2,9 9,2 10,1 1,8 1,7 1,9 2,1 
Uuritud objekt 
sisaldas rasva, % 4,2 8,2

 
39,2 

 
84,2

 
4,6

 
7,4 

 
40,3 

 
83,0 

100g sisaldas -3-
rasvhappeid, mg 193 713

 
706 

 
1347 

 
511 

 
1036

 
3909 

 
7553 
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Kokkuvõte programmi “Eesti vutitõu geneetiliste ressursside 

taastamine aastatel 2001-2006” täitmisest 

Eeltoodud peatükkides esitatud katsed ja uuringud ei ole täielik loetelu 

neist töödest, mis vajasid tegemist või millega tegelemine oli eesti vuti 

populariseerimiseks vajalik. Muidugi vajasid nad kõik rahastamist. 

Aruandeperioodi algul andis selles osas tuge Eesti Teadusfondi grant nr. 

3150 (1998.-2001. a.), hiljem eesti vutitõu säilitamiseks Eesti Põllu-

majandusministeeriumi rahaline toetus. Palju abi andsid uurimistööde 

läbiviimisel entusiastlikud vutifarmerid R. Treier ja Ü. Pullisaar. Ilma 

nende huvita ja heatahtliku suhtumiseta oleksid paljud probleemid Eesti 

vutikasvatuses jäänud lahendamata. Siinkohas kummardus neile selle 

raamatu autori poolt. 

Vaatame nüüd lähemalt seda 6-aastast perioodi, mille kokkuvõtted tehti 

ettekannete näol 25.mail 2007. a. Waide motellis, Tartumaal Eesti vuti 20. 

ja Eesti vutikasvatuse 30. aastapäevale pühendatud konverentsi käigus. 

Konverentsil oli kaks põhiettekannet: H. Tikk ja V. Tikk “Eesti vuti 20 

aastat” ja J. Hämmal “Vutikasvatussaaduste rikastamine ω-3-rasv-

hapetega”. Käsitleksime siin esimese ettekande lõpuosa - kuue aasta 

kokkuvõtet eesti vuttide produktiivsusest. 
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Viive Tikk rääkis vuttide perekonnaaretuse probleemidest. 

 

 

Harald Tikk andis ülevaate viimase 10 aasta selektsioonitulemustest. 
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Ülo Pullisaar rääkis vabaturumajanduse varjukülgedest. 

 

 

Konverentsi tipptegijad tööhoos, vasakult: M. Piirsalu, V. Tikk ja         

Ü. Pullisaar.  
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Munatoodang. 

Aruandeperioodi kestel saavutatud eesti vuttide munatoodang ja muna 

keskmine mass on esitatud tabelis 30. 

 

Tabel 30. Eesti vuttide põhikarja produktiivsus programmi täitmise 

jooksul (H. Tikk, V. Tikk, 2007). 

Kontrollaasta 

Täiskasvanud 
vuttide kehamass, g 

Vutimuna 
keskmine 
mass, g 

Munatoodang 
keskmise vuti kohta, 

tk 

♀♀ ♂♂ aretusvutid 
kogu 
farm 

2000 205 187 12,6 288 282 
2001 221 196 13,2 310 293 
2002 230 211 13,5 322 298 
2003 232 213 13,4 335 306 
2004 238 217 13,6 329 310 
2005 238 213 13,6 328 311 
2006 241 212 13,7 331 312 

Programmi  
eesmärk 

240 210 13,5 330 310 

 

Aretusvuttidele planeeritud munatoodang, 330 muna aastas saavutati 

praktiliselt juba 2003. a. Kogu farmi(de) eesti vutikarjale planeeritud 

munatoodang saavutati 2004. a. Munatoodangu tõus võrreldes 2000. 

aastaga on olnud aretusvuttidel vastavalt 51 muna ehk 17,7 % ning kogu 

farmis 30 muna ehk 10,6 %. Kõik Järveotsa farmis toodetud vutimunad 

olid rikastatud ω-3-rasvhapetega, mis oli ja on arvatavasti linnukasvatus-

toodangu osas maailmas ainulaadne saavutus. 
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Pildil eesti aretusvuti aastane toodang 2006. a. - 331 muna. 

 

Vutimuna keskmine mass. 

Aretusvuttide munade keskmine mass on toodud tabelis 30. Planeeritud 

vutimuna keskmine mass saavutati praktiliselt juba 2002. a. Edaspidi oli 

muna keskmine mass viimasel kolmel aruandeaastal veidi üle planeeritu 

(13,5 g), kuid eesti vuttide mõne populatsiooni hulgas leidus kuni 25 % 

isendeid, kes munesid suuri (14,6-16,0 g) ja ülisuuri mune (üle 16 g). Kuna 

vutimune kaubastatakse tükikaupa, mitte nende keskmise massi alusel, ei 

ole see majanduslikult kasulik - suure muna tootmiseks kulutatakse 

rohkem sööta. Ka vigastavad suured ja ülisuured munad munemisel 

munajuha, mistõttu esineb tihti selliste lindude karjast väljalangemist. 16 g 

vutimuna võrduks kehamasside alusel 120-grammise kanamunaga. Suurte 

munade munejad vutid praagiti aretuskarjast. Ja seda tehakse senini. 
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Viive Tikk ja Aili Mõru vutimune kaalumas. Tavatöö, eesmärgiks suuri 

mune munevad vutid selektsioonikarjast elimineerida. 

 

Täiskasvanud emas- ja isasvuttide kehamass. 

Täiskasvanud emas- ja isasvuttide kehamassid on esitatud tabelis 30. 

Praktiliselt jõuti täiskasvanud vuttide kehamassi osas isasvuttide soovitud 

kehamassini (210 g) 2001. a., emasvuttide osas (240 g) aga alles 2006. a. 

Vuttide kehamassi suurenedes suudeti säilitada ja tunduvalt suurendada 

nende munatoodangut. Arvestades linnukasvatuses erinevat üldbioloogilist 

suunda, et lindude kehamassi suurenedes nende munatoodang väheneb, on 

munatoodangu suurenemine koos kehamassi suurenemisega eriti väärtuslik 

saavutus. 
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Vutimunade kooruvus oli 2006. a. 85,4 %. H. Tikk koorumisraamiga. 

 

Vutimunade kooruvus. 

Vutimunade kooruvus on esitatud tabelis 31. Soovitud koorumisnäitaja, 

79 % haudesse pandud munadest, saavutati 2003. a. Viimase kolmel 

aruandeaastal on see näitaja olnud väga heal tasemel (84,1-85,4 %). 

Selekteeritud vutiperekondade ja nende järglaste plaanipärane omavaheline 

ühendamine on andnud oodatuist märgatavalt paremaid tulemusi, eriti kui 

võrrelda vastavat näitajat 2000. a. keskmiste koorumistulemustega (71 %).  

 

Tabel 31. Eesti vuttide noorkarja produktiivsus programmi täitmise 

jooksul (H. Tikk, V. Tikk, 2007). 

Kontrollaasta Kooruvus, % 
Noorvuttide 
säilivus, % 

42-päevaste noorvuttide 
kehamass, g 

emasvutid isasvutid 
1 2 3 4 5 

2000 71,0 85,1 180 162 
2001 73,5 87,0 187 167 
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1 2 3 4 5 
2002 77,5 96,2 195 173 
2003 82,3 95,4 199 174 
2004 85,3 93,8 208 183 
2005 84,1 94,1 210 187 
2006 85,4 94,0 215 187 

Programmi  
eesmärk 

79 90 215 190 

 

 

 

Vutitibud infrapunaste lampide all Järveotsa vutifarmis 2003. a. 

 

Vutitibude säilivus. 

Vutitibude säilivus on esitatud tabelis 31. Planeeritud vutitibude säilivus 

üleskasvatamisel (90 %) saavutati juba 2002. a. Järgnevatel aruandeaastatel 

on vutitibude üleskasvatamine toimunud 93,8-95,4 %-selt. Allapanul 

vutitibude sellist üleskasvatusnäitajat võib lugeda heaks. Peamiseks 

väljalangemise põhjusteks on olnud pidamistehnoloogilised vead. 
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Noorvuttide kehamassid 42-päevaselt. 

Noorvuttide kehamassid on esitatud tabelis 31. Noorvuttide 

kehamasside suurenemine on aruandeperioodi kestel olnud lineaarne. 

Planeeritud noorte emasvuttide (215 g) ja isasvuttide (190 g) kehamassid 

saavutati alles 2006. a. Noorvuttide kehamasside suurendamine antud 

vanuses on oluline, kuna enamus isanoorvutte tapetakse broileritena lihaks. 

Raskem noorvutt on lihatootmisel eelistatum. 

Eeltoodud perioodi arvulisest materjalist ja katsetest kokkuvõtet tehes 

võib järeldada, et läbiviidud selektsioonitöö on olnud viljakas ja annab 

aluse edasiseks aretustööks: kinnistada kogu olemasolevale eesti vutitõule 

saadud produktiivsusnäitajad ja juba selle baasil hakata täiustama või 

parandama eesti vutitõu muna- ja lihakvaliteedi näitajaid. 2006. a. lõpus oli 

puhtatõulisi eesti vutte kokku 6740 lindu, neist 5660 emas- ja 1080 

isasvutti. 

 

 

10 päevased vutitibud turvasallapanul. Juba veidi täiskasvanud vuti 

moodi! 
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Perspektiivseteks peamisteks uurimissuundadeks peeti 2007. a. 

olemasoleva eesti vutitõu munatoodangu suunaga populatsiooni baasil 

järgmisi: perede ühendamise parima variandi leidmine; muna keskmise 

massi stabiliseerimine; söödakulu vähendamise võimaluste uurimine; 

vutimunade rikastamine inimestele oluliste bioaktiivsete ainetega (ω-3-

rasvhapped, E-vitamiin, seleen). 

Lihatoodangusuunalise eesti vutipopulatsiooni aretuses on samuti üheks 

peasuunaks vutibroilerite söödaväärinduse uurimine selle parandamiseks, 

aga samuti uurimused vutibroileriliha rikastamiseks inimeste tervisele 

oluliste, ülalmainitud bioaktiivsete ainetega. Aeg näitas, et mitte kõiki 

eelloetletud ideesid ei olnud võimalik ellu viia. Seda peamiselt asjaolude 

tõttu, mis ei sõltunud programmi läbiviijaist: analüüside hinnad 

spetsiaalsetes laboratooriumides olid tõstetud pilvekõrguseks. 

Laboriuuringuid ei saanud vutifarm enam kasutada. 

 

 

Järveotsa vutifarmi peazootehnik O. Reimand munade 

sorteerimisruumis. 
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ARETUSTÖÖ TULEMUSED EESTI VUTITÕUGA AASTATEL 

2006 - 2012 

 

Eesti vuti edasiseks aretustööks koostati ja võeti aretajate poolt vastu 

programm: “Ohustatud tõu, eesti vuti aretus-säilitusprogramm aastateks 

2007-2011”, mille kinnitas ka Veterinaar- ja Toiduamet kui katus-

organisatsioon. 2008. a. selle programmi nimetus küll muudeti – 

“Ohustatud tõu eesti vuttide jõudluskontroll ja nende geneetilise 

jõudlusvõime säilitamine aastatel 2008-2012”, mis ei muutnud programmi 

sisu, aga pikendas aasta võrra programmi kestust. 

Alljärgnevalt püütakse tabelandmete abil ülaltoodud programmi 

täitmisel saadud andmeid vuttide produktiivsusnäitajate kohta nii esitada ja 

analüüsida, et nad oleksid võrreldavad ka eelneva perioodi vastavate 

näitajatega. Munatüübiliste (perekond 4) ja lihatüübiliste (perekond 8) 

vuttide produktiivsusnäitajad on  esitatud paralleelselt samades  tabelites. 

Kaasaegseid eesti vuttide muna- ja lihatüübilisi perekondi on välja 

kujundatud 2012. aastaks 22 põlvkonna jooksul. Tabelis 32 on esitatud 

analüüsitava perioodi kohta andmed sel perioodil läbi viidud munevuse 

individuaalkontrolli põlvkondade kohta, mis lihtsustab hiljem ka tekstist 

arusaamist. 
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Vutikasvatajad - entusiastid Järveotsa vutifarmis aastal 2007, esireas 
vasakult S. Kont, Ü. Pullisaar ja O. Reimand, tagareas K. Reimand,     
V. Tikk ja H. Tikk. 
 

 

Vutiaretuse tehnikud (vasakult): Viive Tikk, Irje Nutt ja Aili Mõru. 
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Tabel 32. Eesti vuttide munevuse individuaaljõudluskontroll aastatel 

2008-2012. Programmi 2008-2012. a. lõpparuanne. 

 

Kontroll- 

aasta 

Põlvkond 

(loetelu 

algus 

2001. a.) 

 

Perekond 

Kontrolli 

kestus, 

munemiskuud 

 

Farm 

2007 - 2008 F12 4, 6, 8 10 Järveotsa 

2007 - 2008 F13 4, 8 9 Treieri 

2008 - 2009 F14 4, 8 10 Järveotsa 

2008 - 2009 F15 4, 8 10 Treieri 

2009 F16 4, 8 10 Järveotsa 

2010 F17 4, 8 kalendriaasta * Treieri 

2010 - 2011 F18 4, 8 kalendriaasta Järveotsa 

2011 F19 4, 8 kalendriaasta Treieri 

2011 - 2012 F20 4, 8 kalendriaasta Järveotsa 

2011 - 2012 F21 4, 8 kalendriaasta Treieri 

2012 F22 4, 8 5 Järveotsa 

* Kalendriaasta all mõeldakse 365-päevast perioodi. 

 

Tabelid 33 - 38 pärinevad samast lõpparuandest, mis tabel 32. 

 

Munaproduktiivsus. 

Eesti vuttide munaproduktiivsus munemiskuude lõikes on toodud 

tabelis 33. 
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Tabel 33. Eesti vuttide perekondade 4 ja 8 erinevate põlvkondade 

munatoodang kalendriaasta jooksul.  

Munemis-

kuu 

Munade arv, tk 

perekond 4 perekond 8 

F19 

2011 

F20 

2011-12 

F21 

2012 

F19 

2011 

F20 

2011-12 

F21 

2012 

I 22,4 16,7 21,2 21,7 18,8 19,8 

II 26,1 25,4 26,0 26,0 25,3 25,3 

III 26,2 25,6 25,8 25,7 26,4 25,4 

IV 26,2 25,6 25,2 25,4 26,2 25,1 

V 26,3 25,3 24,9 25,0 25,4 25,3 

VI 26,0 25,1 23,3 25,5 25,0 22,3 

VII 25,8 25,1 25,8 25,5 25,8 25,4 

VIII 25,6 25,7 25,5 25,8 25,7 24,8 

IX 23,8 25,1 25,4 25,2 24,5 24,6 

X 23,5 23,6 25,1 25,3 21,3 23,3 

XI 23,5 23,4 24,8 24,6 22,7 23,5 

XII 22,7 24,3 25,5 23,1 23,1 24,1 

XIII 23,9 26,0 24,8 24,0 25,3 23,3 

I - X 251,9 243,6 248,2 251,1 248,9 241,5 

I - XII 298,1 291,3 297,5 298,8 294,7 289,1 

Kalendri-
aastal 

322,0 317,3 322,3 322,8 320,0 312,4 

 

  



127 
 

 

Tabelist 33 selgub, et eesti vutid saavutasid juba teisel munemiskuul üle 

90 %-se munemisintensiivsuse ja see püsis nii muna- kui ka lihatüübilistel 

vuttidel kõrge kuni munemisperioodi lõpuni. Eesti vuttide munajõudlus 

2011-2012 kontrollaastatel oli kõrge, olulisi erinevusi kahe perekonna 

vuttide munatoodangus ei olnud. Seejuures tuleb märkida, et ka eri 

vutifarmides läbi viidud jõudluskontroll näitas sama taset. Viie aasta 

keskmine munatoodang oli munatüübilistel vuttidel 320,5  ja lihatüübilistel 

vuttidel 318,3 muna. Mõlema perekonna aasta keskmiseks 

munemisintensiivsuseks kujunes üle 87 %, mis on märkimisväärne 

tulemus. 365-päevase munatoodangu andmed (tabelis 33) näitavad, et 4. 

perekonna emasvuttide munatoodang oli mitteoluliselt suurem kui 8. 

perekonna emasvuttidel. 2009. a. munesid munatüübilised üksi puuris 

peetud emasvutid 322,0 ja lihatüübilised 318,5 muna. Järgmisel, 2010. 

aastal peeti emasvutte paaris koos isaslinnuga. Munajõudlus oli veidi 

suurem munatüübilistel vuttidel, kes munesid aastas keskmiselt 321,5 

muna. Lihatüübilistelt vuttidelt saadi keskmiselt 312,9 muna. Vuttide  

munemisintensiivsus ja aastas saadud munade arv ei olenenud sellest, kas 

emasvutte peeti koos isasvuttidega või olid emasvutid individuaalpuurides 

üksikult. 

 

Huvipakkuvad on rekordmunejad. Näiteks perekonna 4 mõned 

emasvutid R. Treieri farmis (põlvkond F19) munesid 2011. a. 

aastatoodanguna järgnevalt: vutt nr. 1 - 342 muna, vutid nr. 21 ja 44 - 346 

muna, vutt nr. 53 - 350 muna ja vutt nr. 30 - 351 muna. 
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Uurimuste tulemusi oli võimalus tutvustada ka väliskonverentsidel ja 

kongressidel. Fotol H. Tikk, V. Tikk ja M. Piirsalu 1997. a. Ungaris 

Budapestis Maailma Lindude Haiguste XI Kongressil. 

 

Munemahakkamise vanus. 

Vutid on varavalmivad linnud ja hakkavad munema noorelt. Tabelis 34 

esitatu põhjal võib öelda, et esitatud 7 põlvkonna kestel on vastava 

selektsiooni tulemina munatüübilistel emasvuttidel munemahakkamise 

alguspäev 3,9 päeva võrra lühenenud, lihatüübilistel emasvuttidel aga 1,5 

päeva võrra pikenenud. 7 põlvkonna keskmine vastav näitaja on aga 

mõlemal perekonnal võrdne: perekonnal 4  52,3 ja perekonnal 8  52,5 

päeva. 
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Tabel 34. Eesti vuttide erinevate põlvkondade emasvuttide munemise 

alguspäev. 

Põlvkond 

Munemist alustanud emasvuttide, % Keskmine 
munemise 

algus 
(elupäeva) 

enne 45. 
elupäeva 

45. - 50. 
elupäeval 

51. - 55. 
elupäeval 

peale 56. 
elupäeva 

Perekond 4 
Enne 

programmi 
algust 

(2007. a.) 

0 11,7 50,1 38,2 56,2 

F14 7,4 38,9 31,4 22,3 50,1 
F16 7,5 52,7 26,7 13,1 50,4 
F17 11,1 61,3 20,0 7,6 47,5 
F19 18,5 53,6 26,0 1,9 47,9 
F20 7,4 44,4 37,0 7,4 51,1 
F21 9,2 59,1 20,4 11,3 47,1 
F22 7,3 40,8 24,1 27,8 52,3 

Perekond 8 
Enne 

programmi 
algust 

(2007. a.) 

0 22,2 58,3 19,5 51,0 

F14 0 44,5 46,2 9,3 51,5 
F16 12,9 68,4 13,0 5,7 48,4 
F17 7,5 48,9 29,4 14,2 50,3 
F19 16,7 62,9 18,5 1,9 47,6 
F20 11,2 62,4 18,5 3,7 47,8 
F21 3,7 51,8 38,8 5,7 49,9 
F22 1,8 37,1 48,2 12,9 52,5 

 

Muna keskmine mass. 

Viimastel aastatel on eesti vuttide muna keskmine mass võrreldes tõu 

tunnustamise aegsega (12,0 g) tunduvalt suurenenud.  Ülevaate eesti 
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vuttide munamassi keskmisest dünaamikast 2010. kontrollaasta kestel 

annab tabel 35. Sellest selgub, et munatüübilistel vuttidel (perekond 4) oli 

see 13,9 g ja lihatüübilistel (perekond 8) 13,8 g . Seega munesid kergemad 

vutid veidi raskemaid mune ja vastupidi, kuigi erinevus ei olnud suur ega 

statistiliselt usutav. Munatüübilistel eesti vuttidel oli keskmine muna mass 

kogu munemisperioodi vältel üle 14 g, ainult esimesel munemiskuul 

munetud munad olid veidi kergemad. Selles rühmas oli ka linde, kes 

munesid vahel ka alla 10-grammiseid mune. Lihatüübilistel vuttidel oli 

munade keskmise massi varieeruvus väiksem, keskmine muna mass jäi alla 

14 grammi, kuid alla 10-grammiseid mune ei esinenud. Muna keskmise 

massi stabiliseerimiseks on individuaalkontrollil olevate eesti vuttide seast 

pidevalt prakeeritud raskeid ja üliraskeid (15-25 g) mune munevad 

emasvutid. 

 

Emasvuttide kehamass individuaalpuuri paigutamisel. 

Emasvuttide kehamassi 35-päevaselt iseloomustavad tabelis 36 toodud 

andmed. Eesti emasvuttide kehamass oli analüüsitud perioodil 8 põlvkonna 

andmete alusel perekonnas 4  160,3 g, perekonnas 8  166,3 g, viimasel 

kolmel põlvkonnal aga vastavalt 170,9 g ja 170,6 g. 

 Munemisaasta jooksul suurenes emasvuttide kehamass tunduvalt, olles 

vastavalt 4. ja 8. perekonna lindudel munemisaasta lõpus 261 ja 263 g. 

Kehamassi varieeruvus oli suurem lihatüübilistel vuttidel, nende rühmas 

ulatus munemisperioodi lõpul mõne emasvuti kehamass 362 grammini. 

Tõu tunnustamise ajal, 1987. a., kaalusid 6-kuused emasvutid keskmiselt 

191 g. 
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Tabel 35. Eesti vutitõu mõnede põlvkondade emasvuttide munade 

keskmine mass. 

Näitaja / 

munemis-

kuu 

Perekond 4 Perekond 8 

F16 F18 F20 F16 F18 F20 

Muna keskmine mass, g 

I 13,0 13,9 13,0 13,0 13,3 12,9 

II 13,3 14,0 13,9 13,0 13,6 13,4 

III 13,4 14,3 14,1 13,6 13,7 13,8 

IV 13,7 14,2 13,9 13,7 13,7 13,9 

V 13,7 14,3 14,2 13,5 13,9 14,0 

VI 13,5 14,3 14,3 13,3 13,5 14,1 

VII 13,2 14,2 14,2 13,2 13,8 14,0 

VIII 13,4 14,1 14,3 13,4 13,7 14,0 

IX 13,6 14,3 14,1 13,5 13,8 13,2 

X 13,8 14,2 13,9 13,9 13,9 13,3 

XI x 14,0 14,3 x 13,7 13,8 

XII x 14,0 13,8 x 13,8 13,4 

Keskmine 13,5 14,1 14,1 13,4 13,7 13,6 

Kaalutud munadest, % 

alla 12 g 4,8 4,4 2,6 5,1 5,4 4,7 

üle 15 g 15,3 17,1 18,1 15,9 18,1 16,4 
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Tabel 36. Individuaalkontrollis osalenud eesti vuttide erinevate 

põlvkondade 35-päevaste emasvuttide kehamassid (n=54), g. 

 

Põlvkond 

Perekond 4 Perekond 8 

 

keskmine

kergeim

♀  

raskeim

♀  

 

keskmine

kergeim

♀  

raskeim 

♀  

F14 165,9 130 206 174,0 134 210 

F16 142,7 120 176 170,4 148 188 

F17 123,2 90 166 127,8 94 150 

F18 175,3 156 198 180,4 132 208 

F19 162,3 146 180 166,4 148 194 

F20 171,7 136 212 175,3 144 200 

F21 167,9 128 200 164,3 132 192 

F22 173,2 150 208 172,1 148 206 

 

Emasvuttide munajõudlusnäitajate vahelised seosed. 

Korrelatiivsete seoste uurimisel eesti vuttide mõne viimase aasta 

munemisbioloogiliste näitajate vahel selgus järgmist. 

Vuttide esimese munemiskuu munatoodang oli tugevas korrelatsioonis 

nende 3 ja 6 kuu munatoodanguga. Vuttide munemahakkamise vanus oli 

negatiivses korrelatsioonis nende hilisema munajõudlusega. Kahe 

perekonna individuaalse jõudluskontrolli andmetel põhinevatel arvutustel 

uuritud korrelatsioonikordajad omavahel oluliselt ei erinenud. Olulisi 

erinevusi ei olnud ka viimaste aastate seoste võrdlemisel 1988. a. avaldatud  

vastavate korrelatsioonide suurusjärkudes. Endiselt esineb ka tugev 

positiivne korrelatsioon esimese munemiskuu ja kuue munemiskuu 

munatoodangu vahel, mis võimaldab prognoosida vuti potentsiaalset 

munatoodangut munemisperioodi varajases faasis. 
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Eesti vuttide lihajõudlus. 

Eesti vutitõu 42-päevaste broilerite lihajõudlus on esitatud tabelis 37. 

Sellest nähtub, et perekond 8 vutibroilerite katsetapmisi-analüüse on tehtud 

6 korda ja perekond 4 puhul 2 korda. Oluliseks näitajaks on siin tapmisele 

minevate vutibroilerite kehamass ja tapasaagis. Vutibroilereid võiks 

realiseerida ka vanematena kui 42 päeva, seda ainult isaslindude osas. 

Emaslinnud hakkavad munema, neid kauem lihalindudena pidada ei saa. 

Ka juba 42 päeva vanustena on nende tapasaagis tunduvalt väiksem kui 

isaslindudel. Seda peamiselt juba arenenud folliikulite ja munajuha tõttu. 

Mõnevõrra on analüüsitud perioodil vutibroilerite tapasaagist vähendanud 

ka asjaolu, et alates 2011. a. ei arvestata lihakeha kaela rümba koosseisu. 

2012. a. võrdluseks tapetud samas vanuses valgete lihavuttide 

tapasaagis oli isasnoorvuttidel 65,0 %, emasnoorvuttidel 61,7 %. Viimane 

näitaja viitab samuti emasvuttide arenenud suguelunditele ja õige 

tapmisvanuse möödalaskmisele. 
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Minister Ester Tuiksoo vestlemas Ülo Pullisaarega. 

 

 

Osa vuttide tapaliini sisseseadest. 
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Uut tapamaja on uudistamas ka eesti vuti selleaegne aretuskolmik: V. 

Tikk, H. Tikk ja M. Piirsalu. 

 

 

Tapamaja avamisele järgnes pidulik eine koos ajakohaste 

sõnavõttudega. 
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Uue tapamaja uudistajaid jätkus. Keskel Järveotsa farmi eelmine 

juhataja J. Hämmal. 

 

 
 

Vutitibu kaalub keskmiselt 10 g. 
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Tabel 37. Eesti vutitõu 42-päevaste broilerite lihajõudlus erinevatel 

kontrollaastatel (n=5). 

Kontrollaasta, 
perekond ja 

sugupool 

Elusmass,
g 

Tapasaagis,
% 

Lihakeha 

g 
sellest 
rinna-

lihased, % 

sellest 
jala-

lihased, 
% 

Perekond 8      
♀♀      
2007 188,8 74,0 139,8 28,2 17,9 
2008 230,8 66,9 154,4 28,3 17,9 
2009 214,6 71,0 152,3 27,8 18,3 
2010 219,2 67,0 146,8 24,3 17,3 
2011 203,6 64,8 132,0 31,6 18,2 
2012 212,4 61,5 130,6 31,4 20,4 
♂♂      
2007 168,4 72,2 121,6 27,8 17,8 
2008 180,8 75,7 136,8 27,1 17,7 
2009 180,4 72,0 129,9 26,9 18,1 
2010 204,2 70,2 143,4 25,3 17,4 
2011 184,4 65,2 120,2 30,1 20,5 
2012 181,6 65,1 118,2 31,6 20,4 

Perekond 4      
♀♀      
2011 196,8 62,2 122,6 32,3 19,6 
2012 204,8 62,1 127,0 32,8 20,8 
♂♂      
2011 182,0 65,8 114,6 29,2 21,7 
2012 187,2 64,1 120,0 31,2 20,5 
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Eesti vutitõu munade kooruvus. 

Vutimunade madal koorumisprotsent hautamisel ja tibudel esinevad 

anatoomilised anormaalsused (näiteks nn. ristnokalisus, ebaühtlane 

sulgedega kattumus, tasakaalutus liikumisel jt.) viitavad enamasti 

sugulusaretuse mõjudele. Madalat, alla 70 %-list kooruvust võivad 

põhjustada ka vead hautamisrežiimis ja suguvuttide söötmisel. Vuttide 

puhul võib heaks näitajaks pidada 80 %-list munade kooruvust. Uuritud 

perioodi vutipõlvkondade F13 - F22 munade keskmised koorumistulemused 

on toodud tabelis 38. 

 

 

 

 

Eesti vutitibude koorumisprotsent on kõrge. 
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Tabel 38. Eesti vutitõu munade kooruvus programmi jooksul, %. 

Põlvkond Perekond 4 Perekond 8 

F13 83,6 89,4 

F14 84,2 87,6 

F15 80,3 79,8 

F16 78,9 78,1 

F17 80,8 79,5 

F18 77,5 85,5 

F19 78,4 77,1 

F20 77,1 82,3 

F21 78,3 74,5 

F22 82,9 84,3 

 

Tabelist 38 selgub, et vutimunade kooruvus on hakanud alates 

põlvkonnast F16 mõnevõrra halvenema, seda eriti perekonnas 4. Et 

erinevate põlvkondade ja perekondade munade koorumisandmed on 

kõikuvad, viitavad need sugulinnukarja suurenenud inbriidingule, aga 

võimalik ka, et praktiliselt amortiseerumisjärgus töötavatele 

inkubaatoritele. Viimase kontrollaasta koorumisprotsendid (üle 82 %) ei 

anna veel siiski põhjust häireseisundiks. 

 

Eesti vuttide liha keemiline koostis. 

Ajavahemikku 2007-2012 jääb ka vutiliha keemilise, peamisel küll 

mineraalse koostise uurimine. Eesti vuti liha ja lihakeha ning teiste Eestis 

kasvatavate vutipopulatsioonide lihakeha morfoloogilist ja keemilist 

koostist oli uuritud ka varem: J. Hämmal jt., 2001; V. Tikk, 2003; H. Tikk 

jt., 2008; J. Hämmal, 2004; H. Tikk jt., 2006; H. Tikk jt., 2007; H. Tikk jt., 
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2009. Järveotsa farmis 2008./2009. a. üleskasvatatud  42-päevaste eesti 

vutitõu vutibroilerite liha keemilise koostise kohta annab ülevaate tabel 39 

 

  

Eesti tõugu suguvutte peetakse Järveotsal uute puuripatareidega 

sisustatud saalis. 

 

 

Tabelist 39 selgub, et mõlema sugupoole rinnalihased olid 

proteiinirikkamad kui jalalihased. Ultramikroelementidest pliid, 

elavhõbedat ja kaadmiumi oli uuritud materjalis vähe, mistõttu võib 

vutiliha pidada väga kõrgeväärtuslikuks toiduaineks. Raua, vase, tsingi ja 

seleeni kogused olid analüüsitud vutilihas pea kaks korda kõrgemad kui 

kanabroilerilihas, mis omakorda jällegi tõstab vutibroileriliha hinnalisust 

konkureerimisel kanabroilerilihaga. 
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Tabel 39. Eesti vutibroilerite liha keemiline koostis  

(H. Tikk et al., 2009). 

Sisaldis            Emaslinnud            Isaslinnud 

  rinnalihased jalalihased rinnalihased jalalihased 

Toortuhk % 1,36 1,02 0,95 1,03 

Toorproteiin " 22,18 19,47 22,17 20,12 

Toorrasv " 1,45 1,96 2,06 2,83 

Kuivaine " 24,14 22,22 24,50 23,75 

Süsivesikud " < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Kolesterool mg/100 g 58 54 55 60 

Kaalium g/100 g 0,34 0,30 0,33 0,29 

Naatrium " 0,05 0,07 0,06 0,07 

Kaltsium mg/100 g 5,0 4,6 6,6 6,1 

Raud " 1,4 1,0 1,4 1,2 

Mangaan " 0,02 0,02 0,02 0,02 

Tsink " 0,6 1,0 0,6 1,0 

Vask " 0,10 0,08 0,10 0,10 

Plii µg/ 100 g < 1 2 2 1 

Arseen " < 5 < 5 < 5 < 5 

Nikkel " < 2 < 2 < 2 < 2 

Elavhõbe " < 1 < 1 < 1 < 1 

Kaadmium " 0,3 < 0,2 < 0,2 0,3 

Kroom " < 2 3 < 2 4 
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ÜLEVAADE “OHUSTATUD EESTI VUTITÕU GENEETILISTE 

RESSURSSIDE SÄILITAMISE JA ARETUSE PROGRAMMIST 

AASTATEKS 2013-2018” TÄITMISEST 

 

Programmi väljatöötamisel osalesid EMÜ emeriitprofessor H. Tikk, 

EMÜ dotsent A. Lember, ELS-i juhatuse esimees PhD M. Piirsalu ja ELS-i 

teadur V. Tikk. Programm kinnitati ELS-i juhatuse koosolekul 

1. septembril 2012. a. Ülenurmel. Programm kinnitati samal kuul 

Veterinaar- ja Toiduameti poolt. 

Programmi preambulas on märgitud, et selektsioonialuste emasvuttide 

aastane munatoodang oli 2012. a. 320 muna, kogu populatsioonis 304 

muna; täiskasvanud emasvutid kaalusid 257, isasvutid 218 g; muna 

keskmine mass oli 14 g; 42-päevased emasnoorvutid kaalusid 208 g, 

isasnoorvutid 184 g; vutimunade kooruvus oli 83,6 % ja vutitibude säilivus 

üleskasvatusperioodil 95 %. Munevate vuttide säilivus aastase 

munemisperioodi kestel oli 94 %. Eesti vutitõug  on olnud rohkem kui 30 

aastat olnud nakkustevaba. 

2012. a. lõpus oli FIE E. Treieri eesti vuti aretusfarmis 900 munevat 

emasvutti, neist 108 individuaalse munajõudluskontrolli all, ja 250 

isasvutti. Järveotsa Vutifarmi OÜ-s oli 6700 eesti tõugu emas- ja 1700 

isasvutti. 108 emasvutti peeti individuaalpuurides. Puhtatõulisi linde oli 

2012. a. lõpus kahes farmis kokku 9550, neist  7600 emasvutti ja 1960 

isasvutti. 

Kogu programmi siin äratoomine selle mahu tõttu on võimatu. Märgime 

vaid, et kasutatakse nagu varemgi modifitseeritud tandemselektsiooni, kus 

peamiseks eesmärgiks on olnud vuttide valik põlvkondade kaupa 

munemisintensiivsuse alusel, arvestades ka lindude kehamassi, munema 

hakkamise algust, munade keskmist massi ja kooruvust. 



143 
 

Olulisem osa programmist on tööplaan aastateks 2013-2018: 

2013. a. tööplaani alusel jätkub F22 põlvkonna individuaalkontroll 

Järveotsa vutifarmis ja E. Treieri vutifarmis. F23-põlvkonna üles-

kasvatamisel suurendatakse valgustustihedust, et püüda munemise algus 

varasemaks tuua. Toimub liiga suuri mune munevate vuttide praakimine. 

Koostatakse eesti vuttide uus standard. 

2014. a. Lõpeb F23 põlvkonna jõudluskontroll. Toimub 4. ja 8. 

perekonna ühendamisel saadud järglaste jõudluskontroll F24 koos 

söödakulu uurimisega Järveotsa vutifarmis ja sisestaval ristamisel saadud 

vuttidele E. Treieri farmis. Eesti vuti uus standard kinnitatakse. 

2015. a. on jõudluskontrollis optimaalse keskmise munamassiga 

emasvuttide järglased. Jätkub parema söödaväärindusega vutirühmade ja 

põlvkondade F24, F25, F26 ja F27 individuaalne jõudluskontroll. 

Kontrollitakse munemise algusaja nihutamise tulemusi. Põlvkonna F25 

tagasiristamine ja saadud emasvuttide jõudluskontroll. 

2016. a. F26 ja F27 põlvkondade parimate emasvuttide individuaalse 

paaritamise tulemusel saadud munade selektsioonhautamine ja saadud 

vutitibude perekonniti üleskasvatamine sugukarja täiendamiseks. 

Individuaalses jõudluskontrollis on F27 ja F28 põlvkonnad. 

Rekordtoodanguga (prognoositav 330 muna) munejatega katse optimaalse 

söötmistaseme väljaselgitamiseks. 

2017. a. jätkub eelmisel aastal alustatud jõudluskontroll. Võrdluskatses 

selgitatakse eesti vutibroilerite optimaalne tapmisvanus. Kõige raskemad 

lihasuunalised eesti noorvutid suunatakse paljundusse. 

2018. a. paigutatakse F27 ja F28 põlvkondade järglased 

individuaalkontrolli, mille põhjal moodustatakse parimatest munejatest 

tõutuumik. Koostatakse soovitused tõu geneetilise potentsiaali säilimiseks. 
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Allpool lühidalt 2013. a. kuni 2017. a. eesti vutitõuga tehtud tööst 

eespool esitatud programmi valguses ja muudatustest programmi täitjate 

osas personaalselt. 

 

Järveotsa vutifarm juhtide põlvkonnavahetuse keeristuultes 

Kaheksakümnendad juubelid peetud, otsustasime (Viive Tikk ja Harald 

Tikk), et on aeg tõsiselt pensionile jääda, seega panna maha kohustused ka 

eesti vuttide geneetilise potentsiaali säilitamiseks ja tõstmiseks tehtavas 

töös. Eesti vutt oli 2007. a. ja 2012. a. vahemikus heas seisus ja meie töö 

jätkajal ei tohtinuks olla probleeme selle edukaks edasiviimiseks. 

Samasuguse otsuse oli teinud ka perekond Reimand. Olli Reimand oli 

farmi peazootehnikuks, Kaljo Reimand farmi peamehhaanikuks. Toreda 

lahkumispeo oli farmi kollektiiv korraldanud just Järveotsa farmi 25. 

sünnipäevaks. Farmi peremees Ü. Pullisaar tegi meile Viivega üllatusliku 

kingituse - suure kullatud kahekäekarika, mille jalale oli graveeritud “Lp. 

perekond Tikk. Täname meeldiva ja viljaka koostöö eest! Järveotsa 

vutifarmi kollektiiv. Anno 2012.”  

Farmi tegevdirektorina alustas tööd lihatehnoloogina EPA lõpetanu 

Lembit Liivamägi, zootehnikuna Madis Laan, kelle vahetas kiiresti välja 

(aretus)zootehnikuna Anneli Tsakuhhin. Eesti Linnukasvatajate Seltsi 

poolt jõudluskontrolli läbiviimise ja selle baasil vuttide aretustöö 

korraldajana asus tööle EMÜ dotsent Aleksander Lember. Nii mindi 2013. 

aastasse. See aasta tõi samuti suuri muudatusi Järveotsa farmi ellu: aasta 

lõpukuul suri Ülo Pullisaar, farmi hakkas juhtima juba 2011. a. 

täisomanikuks saanud Ülo Pullisaare tütar Janika Jõgi. Ü. Pullisaar oli üks 

neist, kes pani Eesti Vabariigis, sootuks uutes turumajanduse tingimustes 

tööle vutimunade ja -liha tööstusliku tootmise. Varemlahkunud 
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vutientusiasti Rene Treieri teeneks oli aga eesti vutipopulatsiooni 

säilitamine peale “põllumajandusreformi”. 

 

 

Tikkude abielupaar karika ja roosidega lahkumisel vutiaretusest 2012. a. 

 

Ülo Pullisaar, Viljandimaal Leies taluperes 1933. a. sündinud maapoiss 

valis endale elukutse hoopis teisest vallast, ta lõpetas 1952. a. Tartu 

Elektro-Mehhaanika tehnikumi elektriinsenerina. Tema peamine elutöö oli 

mitu aastakümmet kestnud elektriliinide ehitus Põhja-Eestis, juhtides 

Rakvere Mehhaniseeritud Rändkolonni ja Võrgurajooni, kes hoolitses 

elektrivarustuse eest peaaegu kolmandikul Eesti territooriumil. Juba 

Rakverre ehitatud majas alustas Ü. Pullisaar 1977. a. jaapani vuttide 

kasvatamisega. Tagasi tulles lapsepõlvemaile Võrtsjärve äärde Leiele, 

ehitas sinna kodumaja ja pidas edasi vutte, soetades endale ka lihatüüpi 

vutid vutibroilerite kasvatamiseks. Et ruum kodutalus jäi kitsaks, ostis ta 

(väga suuresti riskides) 2001. a. pangalaenu abil ära tühjalt seisnud 

Matjama vutifarmi ja pani selle kiiresti tööle. Ta pani aluse ühele 
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suuremale vutifarmile 

Euroopas. Nii et tehtud sai nagu 

kaks elutööd - elektriliinide 

ehitus ja rakendus ca 30 aastat 

ja vutikasvatus (küll väikeste 

vaheaegadega) 36 aastat. Ta oli 

seega ühtlasi ka üks vanimaid 

vutikasvatajaid Eestis.  

 

 

Ü. Pullisaar oli alati omi vutte 

eksponeerimas Ülenurmes 

toimunud üritustel. 

 

Ülo Pullisaar oli mees, kes väga lühikese perioodi jooksul suutis farmis 

munatootmise kõrvale organiseerida ka vutiliha tootmise. Selleks 

rekonstrueeriti 2007. a. vutitapamaja, mis nüüd sai esimeseks 

sertifitseeritud vutitapamajaks Eestis, ja ehitati 2011. a. spetsiaalne hoone 

vutibroilerite kasvatamiseks koos inkubatooriumiga. Eriprojekti järgi 

ehitatud hoones oli neli ruumi (saali) kokku 7500 - 10000 vutibroileri 

üheaegseks kasvatamiseks, mis võimaldab aastas üles kasvatada kuni 

200000 vutibroilerit ja seega toota kuni 30 tonni vutiliha. 2016. a. toodeti 

Järveotsa Vutifarmis OÜ ligikaudu 16,8 tonni vutiliha ja lihasaadusi kokku 

12 tootenimetuse all. 
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Ü. Pullisaar esitlemas eesti vutte Ülenurme sügisnäitusel 2006. a.  

 

2013. a. novembris lõppes ka Viive Tiku elutee. Ta elurada oli väga 

tihedalt lõimunud minu ja ka vuttidega. Seda alates 1977. a. Et ta oli eesti 

vuti aretustöös sama tegus kui ta meessoost kolleegid, tõendab talle antud 

ENSV Ministrite Nõukogu laureaadidiplom panuse eest eesti vutitõu 

loomisel. Tuleb lisada, et tegelikult oli Viive Tiku osa eesti vuti 

maailmatasemele viimisel möödunud sajandi viimastest aastatest alates 

kuni 2013. aastani suurim kui kellelgi teisel selle ala teadlasel. Tema 

mälestuseks on meile jäänud rohkem kui kakssada vuti- ja linnukasvatuse 

raamatut, teadusartiklit ja kirjutist. Aeg on teinud oma julma tööd Eesti 

vutikasvatuse entusiastide-seenioride hulgas. 
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Järveotsa farmi tegevjuht  Vutibroilerite lindla töö eest 

L. Liivamägi eesti vutte demonst- vastutab Mai Piirmets 

reerimas uue tehnoloogiaga  

suguvuttide lindlas. 

 

 

Ü. Pullisaare ettevõtmisel ehitatud vutibroilerite lindla. 
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2007. a. käiku lastud vutitapamaja. 

 

 

Vutitapamaja. Ene Kirsip ja Heidi Sisas koos äsja jahutuselt tulnud 

broilerirümpadega. 
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Järveotsa vutifarmi nomenklatuuris on üle tosina vutilihasaaduse. 

 

 

Eesti vuti aretusprogrammi täitmisest 2013. - 2017. aastani 

Järgnev programmi täitmise andmestik on pärit 2013., 2014., 2015. ja 

2016. aastaaruannetest, kusjuures selle raamatu autor ei osalenud vuttide 

aretustöös 2013. a. algusest kuni 2016. a. suveni. Siis paluti mind Järveotsa 

farmi poolt appi uute VTA poolt nõutavate dokumentide koostamiseks: 

 “Ohustatud tõu - eesti vutt - jõudluskontrolli läbiviimise kord” ja 

“Ohustatud tõu - eesti vutt - geneetiliste ressursside säilitamise ja tõuare-

tuse programm aastateks 2016-2018.” Aga sekkuda tuli mitte ainult 

dokumentide koostamisse, vaid hiljem ka nende dokumentide praktilisse 

täitmisse. Sellest pikemalt õigel ajahetkel. 
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Jälle mõõnaperiood 

Üldiselt kulges juba programmi algusaastal, 2013. aastal töö programmi 

täitmisel mitterahuldavalt. 2013 aastaaruande alusel (Ohustatud..., 2014), 

millele olid oma allkirjad andnud programmi täitja A. Lember ja ELS-i 

juhatuse esimees M. Piirsalu, täideti ainult osa programmist. Lõpetamata 

jäi individuaalne munajõudluskontroll F23-põlvkonnas (E. Treieri farmis), 

kus see lõpetati 22. 09. 2013. a. E. Treieri farmi likvideerimise tõttu. 

Plaaniväliselt pikendati seevastu F22-põlvkonna jõudluskontrolli 17-ne 

munemiskuuni (476 päeva). Munemisintensiivsus oli siis kontrollialustel 

vuttidel veel 52,4 %, kogu aastase munemisperioodil 75,6 %. 2013. a. 

aruande positiivseks pooleks tuleb lugeda vutimunade keskmise massi 

dünaamika uurimist munemisperioodi kestel ning muna morfoloogilisi 

uuringuid, kuid need olid aastaplaani välised. Neid programmis ei olnud. 

Aruandes puuduvad andmed jõudluskontrolli paigutatud noorvuttide 

kooruvuse kohta, samuti andmed uue põlvkonna noorvuttide 

üleskasvatamise (F23 põlvkond) ja koostatava uue eesti vuti standardi 

kohta. Et jõudluskontrollil saadud tulemusi võrrelda eelnevate ja neile 

järgnevate tulemustega, esitatakse alljärgnevalt F22 ja F23 põlvkondade 

jõudluskontrolli tulemused tabelis 40 (10 munemiskuu kokkuvõttena). 

Kui tabel 40 alusel võrrelda F22- põlvkonna näitajaid 10 munemiskuu 

jooksul perekonnas 4 (236,2 muna), F20- ja F21-põlvkonna näitajatega 

(vastavalt 243,6 ja 248,2 muna), siis on tegemist tunduva munevuse 

langusega, F20- põlvkonna suhtes ca 3 ja F21-põlvkonna suhtes ca 5%. 

Perekond 8 10 kuu munatoodang oli 221,1 muna. Sama perekonna 

(perekond 8) põlvkondade F20 ja F21 10 kuu  munatoodangust (vastavalt 

248,9 ja 241,5 muna) jäävad F23-põlvkonna vutid maha ca 11 % ja 8 % 

võrra. 
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Tabel 40. Vuttide munemise jõudluskontrolli tulemusi 2013. a. 

 Põlvkond F22. 

Perekond 4 Perekond 8 

Munemiskuu 
Mune 

vutilt, tk. 

Munevus,

% 

Munemis

kuu 

Mune 

vutilt, tk. 

Munevus,

% 

I 16,75 59,8 I 20,85 74,46 

II 25,35 90,5 II 24,81 88,62 

III 25,85 92,3 III 24,62 87,93 

IV 25,25 90,2 IV 23,85 85,22 

V 25,25 90,1 V 23,45 83,76 

VI 24,65 88,0 VI 23,34 83,37 

VII 24,03 85,8 VII 22,20 79,30 

VIII 23,35 83,4 VIII 20,45 73,05 

IX 23,04 82,3 IX 18,85 67,32 

X 22,70 81,1 X 18,70 66,80 

Kokku 236,22 84,4  221,12 78,97 

 

 

Põlvkonna F22 kahe perekonna ühiseks keskmiseks 10 kuu 

munatoodanguks saavutati 228,7 muna, munemisintensiivsuseks 81,7 %. 

Põlvkonna F22 jõudluskontroll lõpetati perekonnas 4 12.10.2013. a., 

perekonna 8 jõudluskontroll 22.09.2013. a. Aruandes on millegi pärast 

esitatud 2014. a. tööplaan, kus on ka põlvkonna F22 perekondade 

jõudluskontroll? See oli juba lõpetatud. 

Väljapool programmi 2013. a. tööplaani viidi läbi uurimused Järveotsa 

farmis vutimunade morfoloogilise koostise osas (tabel 41) (Ohustatud..., 

2014). 
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Tabel 41. Vutimunade morfoloogiline koostis (esimene munemiskuu 

välja arvatud). 

Muna 

suurus 

Muna 

keskmine 

mass, g 

Rebu Munavalge Munakoor Munakoore 

paksus, 

mm 
g % g % g % 

Väike 12,16 4,34 35,8 6,37 52,4 1,44 11,8 0,17 

Keskmine 13,70 4,41 32,2 7,42 54,2 1,87 13,6 0,18 

Suur 15,84 5,00 31,6 9,09 57,4 1,74 11,0 0,17 

 

Regulaarselt kogu munemisaasta jooksul läbiviidud uurimus näitas, et 

väikestel munadel, keskmise massiga veidi üle 12 g, on suhteliselt suured 

rebud, suurtel munadel - üle 15 g, aga suhteliselt kõige väiksemad rebud. 

Munakoore paksus ei sõltunud munade suurusest. 

Väljapool programmi 2013. a. tööplaani “uuriti” (2013. a. aruande osa 

2.3.)  ka vutibroilerite lihajõudlust ja seda Järveotsa vutifarmis peetavate 

nelja vutipopulatsiooni baasil: eesti munatüübiliste, eesti lihatüübiliste, 

valgete lihavuttide ja vaarao lihavuttide noorvuttidega. Tegelikult toimusid 

need nelja vutipopulatsiooni vutibroilerite üleskasvatuskatsed, katse-

tapmised ja hilisemad lihauuringud juba 2012. a. oktoobris ja on ära 

toodud H. Tiku, M. Piirsalu ja V. Tiku poolt allkirjastatud dokumendis: 

“Programmi eesti vuttide jõudluskontroll ja nende geneetilise 

jõudlusvõime säilitamine aastatel 2008-2012. 2012. a. vahearuanne.”  

2017. a. aprillis selgus selle raamatu kirjutamisel, et 2013. a. maikuus 

oma magistrikraadi kaitsnud EMÜ tudeng A.-J. Vanderflit (juhendaja A. 

Lember) oli meie (H. Tikk, M. Piirsalu, V. Tikk) 2012. a. vahearuandest 

(eesti vuttidega tehtavast aretustööst Järveotsa vutifarmis) ja selle katse 

algmaterjalidest (“Noorvuttide žurnaal, 2012”), mis esitati ELS-ile koos 



154 
 

2012. a. vahearuandega, katseandmeid maha kirjutanud ja dissertatsioonis 

oma tööna esitanud.  

Ka 2014. a. aruande lugemisel tekkis ohtlikult palju küsimärke 

(Ohustatud..., 2014a). Kas tegemist oli ainult eesti vuti munasuunalise 

populatsiooniga? Kuidas individuaaljõudluskontrolliks noorvutid kasvatati 

ja valiti? Kui ka E. Treieri farmis toimus individuaaljõudluskontroll, miks 

selle tulemused ei kajastu 2014. a. aruandes? Miks loobuti perekondade 4 

ja 8 eraldi kontrollist? Miks ei peetud kinni kinnitatud tööplaanist? 

(Tööplaan on selle raamatu peatükis “Eesti vuti aretusprogrammi täitmisest 

2013 - 2017 aastani.”) 

Aruandest saab neile küsimustele vastuseid vähe. Taheti selgitada, 

mismoodi korreleeruvad munajõudlusnäitajad (munevus, muna keskmine 

mass) ning vuttide karjas püsimine (suremus) noorvuttide kehamassiga 

enne nende munemise algust. Jõudluskontroll toimus Järveotsa vutifarmis. 

Millal täpsemalt, seda antud aruandest välja lugeda ei saa. 2014. a. aruande 

tabelist leiame, et kontrollialused vutid jaotati puuripaigutamise 

kaaluandmete alusel kolme rühma (kaalukategooriasse): kerged - 162-185 

g, keskmised - 186-201 g ja rasked - 202-244 g. Jõudluskontrolli alustati 

39. elupäevast. 2014. a. aruande tabeli andmetel munesid kerged vutid XIII 

munemiskuu jooksul 285,5 muna, keskmised 267,0 ja rasked 293,4 muna, 

keskmisena 282,0 muna (munemisintensiivsus 77,5 %). Eelmise põlvkonna 

4. perekonna vuttide munatoodang oli märksa suurem - 297,5 muna 

(munemisintensiivsus 81,2 %). 

2014. a. aruandes leiab käsitlemist ka vuttide söötmine (teoreetilisest 

küljest), eesti vuttide muna keskmise massi dünaamika munemisperioodil, 

emas- ja isasvuttide kehamassi dünaamika, vuttide säilivus munemis-

perioodil ja vutimunade morfoloogiline uuring. Neid uuringuid ei ole 2014. 

a. uurimisprogrammis ette nähtud. Neist kõige enam väärib tähelepanu 
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uskumatult suur individuaaljõudluskontrollis olevate vuttide väljalangevus 

munemisperioodil - keskmiselt 25 %. See on kaks korda suurem kui 

tõuvuttidel rühmpuurides! 

Arvatavasti on munejate vuttide suure väljalangevuse üheks põhjuseks 

igakuine kaalumine, mis ei ole põhjendatud ja ei anna vuttide aretustöös 

nimetamisväärset teavet. Munejat vutti puuris püüdes, teda kaalumisnõusse 

paigutades (surudes), sealt välja võttes ja uuesti puuri paigutades tekitame 

linnule suure stressi, lisaks tihtipeale munajuhas erinevas arengustaadiumis 

oleva muna (rebu, rebukesta, munakestade ja lubikoore) deformeerimise 

või purustamise. Sellise trauma saanud lind sureb tavaliselt peritoniiti. 

Munevaid linde tuleb häirida minimaalselt: aitab, kui teame ta kehamassi 

puuripaigutamisel, täiskasvanuna (3-4-kuiselt) ja munemisperioodi lõpul. 

Aruande viimasel (8.) leheküljel esitatud kokkuvõte ja järeldused ei 

tulene kõik tehtud tööst. Informatsiooni nad siiski sisaldavad. Toon 

järelduste viimase punkti, tsiteerin: “Eesti vuti söödakulu uuringud 

(söödaväärindus nii munade kui ka broilerite tootmisel) on pikaaegsed ja 

nõuavad suurt täpsust andmete registreerimisel. Vastavate katsetega 

alustati Estfarm OÜ Sõõriklaane talus (endine FIE Eha Treieri vutifarm?). 

Koostöös HKSkan Söödatehasega töötati välja munavuttidele uus 

söödasegu, mis võimaldab ühtlustada jõudluskontrollialuste farmide 

söödafooni ja annab võimaluse jõudluskontrolli tulemusi objektiivsemalt 

hinnata”. Ettepanekuid aruandes ei ole. 

Eeltsiteeritu sisu on vastuoluline, kuna Eha Treieri tõuvutifarm lõpetas 

tegevuse juba 2013. aasta lõpus. Et uusi vutifarme tekkis korraga õige mitu 

Eestimaal juurde, on hea. Hea aga ei ole see, et seejuures jäeti tegemata 

planeeritud ja riigi poolt juhendajale kinni makstud eesti vuttide aretustöö 

Järveotsa farmis, kus paikneb rohkem kui 80 % selle tõu genofondist. 
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Palju sõltub jõudluskontrolli ja planeeritud katsete läbiviimisel farmi 

töötajate, eriti (pea)zootehniku suhtumisest aretustöösse. 2013.  aasta 

jaanuarist kuni 2014. a. juulikuuni pidas Järveotsa vutifarmis zootehniku 

ametit Madis Laan. Ilmselt ei suutnud ta mõista, et planeeritud meetmed 

(jõudluskontroll, noorlindude parem üleskasvatamine, lindude söötmise 

parandamise analüüsimine jt.) säilitavad või täiustavad eesti vuttide ja 

Järveotsa farmi vuttide genofondi ja produktiivsusnäitajaid. 

     Programmi 2015. a. tööplaan on jäänud samuti ulatuslikult täitmata 

(Ohustatud..., 2015). Seda ei saanudki kinnitatud mahus täita, sest osa selle 

täitmiseks vajalikke töid jäid tegemata juba 2013. ja 2014. a. Põhitulemiks 

tuleb lugeda F24-põlvkonnaga läbiviidud munevuse individuaalkontrolli. 

Kuidas, mis näitajate alusel järgmise põlvkonna testimiseks haudemunad ja 

noorlinnud valiti, seda aruandest ei leia. Ka hautamistulemusi mitte. 

Õnneks on jälle toodud eraldi perekondade 4 ja 8 produktiivsusenäitajad. 

Perekonna 4 noorlinnud hakkasid munema keskmiselt 46,4-päevaselt, 13 

munemiskuu kestel munesid nad 252,9 muna, munemisintensiivsus       

79,5 %, muna keskmine mass 14,0 g. Perekond 8 vastavad näitajad olid 

järgmised: 47,6 päeva, 243,8 muna, munemisintensiivsus 76,7 %, 13,8 g. 

Kui palju võeti eeltoodud perekondade parimailt munejailt mune nende 

perekondade järjepidevuse säilitamiseks põhikarjas ja nende 

produktiivomaduste parandamiseks, sellest aruanne vaikib. 

Uudisena on toodud tabelitena välja emasvuttide aretusväärtus nii nende 

munatoodangu kui ka muna keskmise massi alusel. Enamiku aruande 

mahust võtavad enda alla tabelid, kus tuuakse ära algandmed ja arvutis 

töödeldud andmed muna keskmise massi dünaamika, muna morfoloogia, 

emas- ja isasvuttide kehamassi dünaamikate kohta ja  emasvuttide 

munemahakkamise vanuse kohta. Kogu see läbitöötatud andmestik 

esitatakse millegipärast eraldi kergete, keskmiste ja raskete vuttide kohta. 
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Aastaplaani ja järjepidevust perede jõudlust eraldi uurida kahjuks eiratakse. 

Kokkuvõttes tuuakse välja uuritud keskmised näitajad, sealhulgas ka 

kontrolli all olevate vuttide suur väljalangevus, keskmiselt 28,7 % 

(põhikarjas oli väljalangevus 2,5 korda väiksem) ja üllatavalt suur 

duubelmune munevate vuttide suhtarv, 56 %. 2015. a. aruande alusel on 

F24-populatsiooni mõlema perekonna põhinäitaja, munevus, veelgi 

langenud, arvestades 2013. ja  2014. a. jõudluskontrolli vastavate 

näitajatega. 

2017. a. aprillis selgus, et EMÜ magistrant Triin Visamaa (juhendaja A. 

Lember) magistritöö tabelid kattuid suures ulatuses 2015. a. aruande 

(Ohustatud..., 2015) tabelitega. Kes kelle pealt maha kirjutas, on 

tuvastamata.  

 

 

Järveotsa farmi avamisel istutatud püramiid-elupuud ületavad kõrguselt 

kohati farmihoonet, teadmata farmiga toimuvatest muudatustest. 

 

Olulisemaks kui viimastel aastatel lineaarselt vähenev munatoodang 

vuti kohta tuleb lugeda hoopis sündmusi programmi teadusliku juhendaja 
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ja jõudluskontrolli läbiviija A. Lemberi ümber. Alates 2015. a. juulikuust 

ei külastanud A. Lember enam Järveotsa farmi. Farmi juhtkond ei pidanud 

võimalikuks tema visiite farmi, kuna tuvastati rohkem kui kahe aasta kestel 

väga suure hulga haudemunade omavoliline farmist väljaviimine nende 

morfoloogiliseks uurimiseks. Farm kuulutas A. Lemberi Järveotsa farmis 

“persona non grataks”, jätkas plaanipäraseid töid munevuse individuaal-

kontrolli osas ja edastas nagu senini arvuti kaudu fikseeritud andmed ELS-

sile. Farm täitis omapoolsed kohustused jõudluskontrolli läbiviimisel. 

ELS-i poolt toimus seega jõudluskontrolli andmete läbitöötamine, pool 

aastat praktiliselt nägemata katselinde. Vaatamata eeltoodule on 

programmi täitja dots. A. Lemberi, ELS-i jõudluskontrolli läbiviija poolt 

allkirjastatud “Järveotsa Vutifarmi OÜ 2015. a. jõudluskontrolli aruanne” 

olemas. Asi seegi! 

Vastumeetmed vutifarmi otsusele A. Lemberi suhtes olid vägagi räiged. 

2015. a. sügisel toimunud traditsioonilisel sügisnäitusel-laadal kuulutas A. 

Lember (vaatamata teda veenda püüdvate persoonide hoiatustest)  ELS-i 

juhatuse esimehena välja parema aretaja vutikasvatuses, juba kaks aastat 

varem E. Treieri farmis vutikasvatuse lõpetanud Valmer Kahre. Veidi 

hiljem, 2015. a. sügisel, Järveotsa farmi inspekteerimas käinud veterinaarid 

koos A. Lemberiga, ei teinud ettekirjutisi ei noor- ega suguvuttide söötmise 

- pidamise ega farmi sanitaarse seisundi kohta. A. Lember interpreteeris 

kontrolli tulemusi oma tahtmise järgi ja teatas Veterinaar - ja Toiduametile 

ELS-i juhatuse otsuse, et Järveotsa farm on ELS-i poolt tõulinnufarmide 

nimistust välja arvatud, loetud mitteatesteerituks. Seega katkestati ka 

Vabariigi poolt makstav hääbuvatele tõugudele makstava aretustoetuse 

väljamaksmine. Järveotsa farm, vaatamata eeltoodule, jätkas 

jõudluskontrolli läbiviimist. 
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Vaade Järveotsa vutifarmi kontori- ja munade sorteerimise hoonele ning 

osale farmi põhihoonele (paremal). 

 

Neist küllalt vastuolulistest seisukohtadest kokkuvõtet tehes tuleb 

nentida, et tegevuste jada, mis antud olukorrani viis, sai alguse 2013. a. 

Vahetus jõudluskontrolli koordinaator ja hiljem Eesti Linnukasvatajate 

Seltsi, ELS-i juhtkond, mis tõi kaasa arusaamatused Järveotsa Vutifarmis 

OÜ. Koostöö ELS-i jõudluskontrolli koordinaatori ja ELS-i juhatuse 

esimehe (ühes isikus - väga kummaline) ning Järveotsa Vutifarm OÜ vahel 

ei sujunud. Tagasiside jõudluskontrollist kas jõudis farmi hilinemisega või 

üldse ei jõudnud, ka farmikülastused muutusid formaalsusteks, kus vaid 

teatud koguse vutimunade järgi käidi. Materjale (vutimunad) 

jõudluskontrolli tegevuseks (kaalumine, morfoloogiline uurimine, jm.) 

farmilt saadi, aga neid kasutati väidetavalt ka teisteks eesmärkideks kui 

morfoloogilisteks analüüsideks. See olukord tõi kaasa farmipoolse kahtluse 

pettuse osas - tuhandete haudemunade (teadlik või tahtlik) väljavedu 

farmist jõudluskontrolli andmete ja materjalide kasutamise sildi all, ilma 

farmi sellest informeerimata. Samas juhtnööre, selgitusi ega ettepanekuid 
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jõudluskontrolli kohta farmile ei esitatud. Oluline osa programmi 

aastaplaanidest jäeti täitmata. Informeeritud kontrollorganid peatasid ELS-i 

tegevusloa olla vuttide aretustöö koordinaator 18. märtsil 2016. a. 

Eeltoodust järeldub, et eesti vuti aretus oli teatud kriisiseisundis. Tuli 

leida teid selle olukorra lahendamiseks. Soliidse ettepaneku tegi VTA 

asedirektor Katrin Reili - mõlemad osapooled kohtuvad Tallinnas VTA 

ruumides VTA aretusosakonna peaspetsialistide ja K. Reili osavõtul. 

Vaatamata kõrgete riigiametnike K. Reili, A. Härmsoni ja M. Tuimani 

püüetele luua mingigi konsensus, seda ei saavutatud. Osapoolte koostööks 

ei leitud võimalusi. Selline oli olukord 2016. a. suve lõpupoole. 

Järveotsa vutifarmi juhtkond kaalus tekkinud olukorda mitmeti, ja tuli 

otsusele asutada eesti vutitõu (ohustatud tõu) püsimajäämiseks, 

toodangunäitajate säilitamiseks ja parandamiseks uue organisatsiooni, 

“Mittetulundusühing Eesti Vutt”, mille juhatusse kuulusid Janika Jõgi 

(juhatuse esimees), Lembit Liivamägi (juhatuse aseesimees) ja Harald Tikk 

(juhatuse liige). Olgu siinkohal toodud ühingu tegevuse eesmärgid: 

 tagada eesti vuti kui ohustatud tõu püsimine, selle teadvustamine ja 

väärtustamine ning selleks võtma vastu eesti vutitõu säilitus- ja 

aretusprogrammi; 

 eesti vutitõu jõudluskontrolli läbiviimine; 

 eesti vutitõu hindamine ja aretuseks tunnustamine; 

 oma liikmete esindamine Eesti poliitilises-, majandus- ja 

kultuurielus; 

 üldsuse teavitamine eesti vutitõu väärtusest ja selle populaarsuse 

tõstmine; 

 eesti vutitõu lindudega tehtavat aretusalase töö korraldamine; 
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 eesti vutitõu kaitse ja teadusliku uurimistöö korraldamine, taotledes 

selleks raha Eesti ja välismaa fondidest, sponsoritelt jt. asjast huvitatud 

isikutelt; 

 seminaride ja ürituste korraldamine eesti vutitõu säilitamiseks ja 

propageerimiseks. 

 

 

MTÜ Eesti Vutt juhatus, vasakult J. Jõgi (esimees), H. Tikk (juhatuse 

liige) ja L. Liivamägi (aseesimees). 

 

Selleks, et MTÜ Eesti Vutt VTA poolt tunnustamist leiab, oli tarvis 

koostada järgmised dokumendid: “Ohustatud tõu eesti vutt geneetiliste 

ressursside säilitamise ja tõuaretuse programm aastateks 2016-2018.” ning 

teise dokumendina, “Ohustatud tõu eesti vutt jõudluskontrolli läbiviimise 

kord”. Nende dokumentide sisulise ja juriidilise paikapanekuga tuli näha 

tõsist vaeva. Tänu VTA aretusosakonna spetsialistide praktilistele ja 

juriidilistele nõuannetele, see koormus langes peamiselt M. Tuimanile ja 
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A. Härmsonile, said ka need dokumendid mitmekordselt Tartu - Tallinna 

vahel ringeldes korda. VTA peadirektori poolt allkirjastatud MTÜ Eesti 

Vutt tunnustati 09. 11. 2016. a.  

Kohe leiti ühingule jõudluskontrolli läbiviija ja selles osas aretustöö eest 

vastutaja, ühtlasi ka “sidemeheks” ühingu ja selle katuseorganisatsioonide 

- PRIA ja VTA vahel. Seda tööd hakkas tegema linnukasvatusmagister 

Külli Vikat. 

 

 

 

 

Peamised eesti vuttide jõudluskontrolli ja aretustöö eest vastutajad. 

Vasakult: K. Vikat, farmi zootehnik A. Tsakuhhin, H. Tikk ja J. Jõgi. 
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Milline oli käsolevas kirjutises viimasena käsitletud vutipõlvkonna 

F25 käekäik? 

Organisatsioonilistest tormidest räsituna jätkas Järveotsa vutifarm  

2016. a. perekondade 4 ja 8 munevuse individuaalkontrolli (Ohustatud..., 

2016). Munad koorusid selleks 5. oktoobril 2015. a. Munade kooruvus oli 

halb: perekonnas 4 - 72,5 %, perekonnas 8 - 66,7 %. Puuripaigutamisel oli 

perekonnas 4 emasnoorvuttide kehamass 204,7 g, isasnoorvuttidel 185,7 g, 

perekonnas 8 vastavalt 228,0 ja 202,4 g. Individuaaljõudluskontrolli 

paigutati noorvutid 35-päevaselt, munatoodangut hakati arvestama 41-

päevaselt. Munemise algus põlvkonnas F25 oli 4. perekonnas keskmiselt 

48,2 päeva, perekonnas 8 veidi vähem, 46,4 päeva. 

Eesti vuti põlvkonna F25 munajõudlus 13 munemiskuu kestel oli 

mõnevõrra parem kui eelnevatel. Perekonna 4 emasvuttidelt saadi 288,8 

muna, munemisintensiivsus seega 79,44 %. Perekonna 8 aastatoodang oli 

283 muna, munemisintensiivsus 77,8 %. Munemisintensiivsus peaks aasta 

keskmisena olema 86-87 % piires, siis oleks põhjust rahuloluks. F25 

põlvkonna munemisperioodi analüüs näitas, et esimesel 9 munemiskuul oli 

ebatavalisi munevuse tõuse - langusi mitu. Et pidamistingimused ei 

muutunud, tuleb hüpleva munemisintensiivsuse põhjuseks pidada omas 

majandis jõusööda valmistamisel kasutatud söödatooraine (peamiselt 

teraviljad) väga madalat kvaliteeti. Teravilja väiksemate koguste müügil 

puuduvad tavaliselt andmed selle kvaliteedi kohta. Jõudluskontrollialuste 

vuttide suure väljalangevuse  (perekonnas 4 32,5 %, perekonnas 8 38,9 %) 

üheks põhjuseks oli ilmselt ebakvaliteetne sööt. Munade keskmiseks 

massiks kujunes perekonnas 4 ja perekonnas 8 üsna analoogsed näitajad, 

vastavalt 13,86 g ja 13,57 g. Mida küll teha väga madalate näitajatega 

munade kooruvuse ja sugulindude säilivuse osas? 
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Kaaluti eri perekondade vuttide omavahelist paaritamist, aga ka 

sisestava ristamise eksperimenteerimist. 

Mis toimub praegu Järveotsa farmis vuttide tõuaretuses?  Toimub 

munevuse individuaalne kontroll põlvkonnas F26. Selleks korjati F25 

põlvkonna perekonna 4 parematelt munejatelt (24 lindu) ja perekonna 8 

parematelt munejatelt (27 lindu) mune, et algatada põlvkond F26. 26. 

novembril 2016. paigutati individuaalpuuridesse 35-päevased noorvutid, 

kes vastasid eelnevalt kehtestatud kehamassidele: perekond 4 emasvutid 

165-215 g, isasvutid 150-207 g; perekond 8 emasvutid 170-210 g, isasvutid 

190 g ja raskemad. Individuaalpuuridesse paigutati seekord kummastki 

perekonnast 100 paari linde, kokku 200 emas- ja 200 isaslindu. 

Seega on Järveotsa vutifarmis individuaaljõudluskontrolli all ca 4 % 

farmi eesti tõugu vuttidest. 2016. a. lõpus individuaaljõudluskontrolli 

paigutatud perekondade 4 ja 8 noorlinnud koorusid 24. oktoobril 2016. a. 

munadest, millede koorumisprotsent oli vastavalt 86,45 ja 86,75. Need 

kõrged näitajad saavutati kahe perekonna vuttide omavahelisel paaritamisel 

sisestava ristamise meetodit kasutades. 

Põlvkonna F26 perekondade 8 kuud kestnud jõudluskontrolli andmetel 

oli 2017. a. nende keskmine munemisintensiivsus 80,2 %. 2012. a. oli 

samade perekondade 8-kuine munemisintensiivsus 87,5 % (tabel 33). 

Ometi on perekonna F26 munemisintensiivsus suurem kui 2014., 2015. ja 

2016. aasta vastavad näitajad. Munemisintensiivsuse langusele on piir 

pandud. Kui MTÜ Eesti Vutt ja OÜ Järveotsa Vutifarmi juhtkond ja 

töötajad sama energiliselt ja sihikindlalt eesti vuti jõudlusomaduste 

taastamisega tegutsevad, kui viimasel ajal, peaks edu olema tagatud ja eesti 

vuti kõrged jõudlusnäitajad taastatud 2-3 jõudluskontrollitsükli kestel. 
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Järveotsa Vutifarmi OÜ töötajad farmi väravas 2017. a. maikuus. 

 

Järveotsa farm elab jälle oma normaalset elu. Tänu äsjaloodud MTÜ 

Eesti Vutt sihipärasele tegevusele on võetud vastutus ja tagatakse eesti 

vutitõu geneetilise potentsiaali säilitamine ja produktiivsusomaduste järk-

järguline täiustamine. Järveotsa farmis on rohkem kui 80 % eesti vutitõu 

genofondist. Eesti vutte kasvatavate väikefarmide (talufarmide) vuttide 

arvu ja tõulisuse kohta andmeid ei ole avalikustatud ja kuna käesolev 

kirjatöö tugineb trükisõnas avaldatud materjalidele, ei ole neid siinkohal 

võimalik esitada. 

Tundub, et Eesti vutikasvatus on tõusuteel. 
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 Taustmeenutusi vuttide ajalooraamatusse ehk 

noppeid tõsielust 

 

“...Nad kisklevad nii hirmsasti ja tapavad üksteist ära!” kostis telefonist 

väga ärritatud naishääl, “Tulge ruttu farmi!” 

     Olime just tulnud Viivega Kaiaverest, kus paigutasime vutte 

jõudluskontrolli eesmärgil paarikaupa individuaalpuuridesse. Algul 

emaslinnud, siis isaslinnud nende juurde. Oli aasta 1984. 

     Mis siis ikka, autosse ja Kaiaverre tagasi. Puurides toimus tõesti 

kõva andmine: emaslinnud ründasid isaseid. Mitte kõigis puurides, vaid 

umbes pooltes. Sajast isaslinnust tuli asendada paarkümmend tapetut ja 

vigastatut. Tegime ruumi pimedaks ning tunni aja pärast asendasime 

isaslinnud. Jätsime ruumi pimedaks kuni järgmise õhtuni, välja arvatud 

lühiajalised jootmise – söötmise ajad. Kisklemisi enam ei esinenud, küll 

aga oli puurides omajagu kergelt nokitud isaslinde. 

     Mis me olime valesti teinud? Alles hiljem, aretustöö käigus sai katse-

eksituse meedodil selgeks, et vutipaar tuleb individuaalpuuri paigutada 

üheaegselt või siis enne isasvutt ja alles siis emasvutt. Vutid ei ela looduses 

liitunud paarina, peale emasvuti hauduma hakkamist side isasvutiga katkeb 

ja emasvutt hakkab oma territooriumi teiste vuttide eest kaitsma. Emasvutti 

oleks nagu kodeeritud oma territooriumi kaitserefleks. Ja see on säilinud ka 

puurivuttidel. Et meil oli tegemist 40-päevaste emasvuttidega, kes kohe-

kohe hakkasid munema, oli see “vutisõda” äge ja meile sel korral küllalt 

pead murdma panev nähtus. 
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Hädas  olime ka standarditega. N. Liidus käis kogu tootmine 

üleliiduliste ja vabariiklike standardite (gostide - ostide) alusel. 

Vutimunade standardit ei olnud. Esimestel tootmisaastatel läksid 

vutimunad müüki “mittestandardsete kanamunadena”. Uute riiklike 

standardite esitamine (saamine) oli ülibürokraatlik ettevõtmine. Mäletan, et 

huumoriajakirjas “Pikker” oli selleteemaline väga tõetruu karikatuur 

allkirjaga “Uue gosti sünd”, kus kujutati end paksu seinaga raudkuulist 

vabadusse nokkivat õrna nokaga kanatibu. 

 

“Aia taha” läks hulk katsetusi vutitibude märgistamisel. Aretustöös 

tuleb selektsioonhautamisel saadud vutitibud individuaalselt märgistada 

(nummerdada). Selle keskmiselt 8-12-grammise sulgpallikese varvaste-

vahelist jalanahka märgistamiseks augustada ei saa - vutitibudel kasvab see 

augukene 4-5 päevaga kinni. Sulgedele numbrit värvida ei saa, iga 3-4 

päeva järgi uueneb ja vahetub tibude sulgkate nii, et isegi värvilaigukesi ei 

leia kätte, numbrist rääkimata. Lootus jäi ornitoloogias kasutatavatele 

lindude jalarõngastele. Panime ühepäevastele vutitibudele väikseima 

diameetriga jalarõngad külge ja ohkasime kergendatult. Aga võta näpust! 

Järgmisel hommikul hr. Treier helistas ja ütles, et ka see meetod vutitibude 

individuaalseks märgistamiseks ei sobi. Tema farmis võrkpõrandal 

kasvatatavate vutitibude jalarõngad olid järgmise hommikul pea 100 % 

läbi võrkpõranda allapanule kukkunud... Vutitibud oskavad omi varbaid nii 

liibuvalt kokku tõmmata, et jooksme läbimõõduga jalarõngad kukuvad 

lihtsalt ära. Katsusime jalarõngast tihedamalt jooksmele paigutada, aga 

kolme päeva pärast soonis see tugevalt jooksmele sisse. Iga kolme päeva 

järel jooksmele uusi rõngaid vahetada ei ole juba ka majanduslikult 

võimalik. 
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Selektsioonis tuli kasutada küllalt töömahukat meetodit: võrkplastkotis 

hautatud ühe emasvuti munadest koorunud vutitibud tuli kuni 21-

päevasteks kasvatada eraldi võrkpuurides. Siis said nad numbritega 

varustatud alumiiniummärgised tiiva lennunaga külge. Alles siis võis kogu 

selektsioonhautamisel saadud tibudepartii ühte sulgu paigutada. Kuna 

vutitibu kehamass 21-päevaselt ületab koorumismassi 10-12 korda, ei 

leitud paremat märgistamisviisi. Võibolla aitab edaspidi mikrokiip? 

 

Eestis kasvatatakse muna-lihasuunalise eesti vutitõu noorvutid allapanul 

üles 35-40-päevasteks. Siis lähevad noored emasvutid puuri munema, 

enamik isasnoorvutte aga realiseeritakse vutibroileritena. Vutilihasaadused 

on enamikus pärit 40-50-päevastelt vutibroileritelt, lihavuttidelt. 

Munemisperioodi lõpetanud täiskasvanud vutid leivad nüüd kasutamist 

Tallinna loomaaias kiskjate, madude ja kulliliste söödana. Alati ei ole 

olnud see nii. Kaheksakümnendatel - üheksakümnendatel aastatel ja varem 

kaubastati prakeeritud vutid vutirümpadena või suitsuvuttidena. Mõlemad 

olid siis eksootilised ja defitsiitsed toiduained. 

 

Mäletan selgesti, et üheksakümnendail aastail, kui koos Viivega R. 

Treieri farmis selektsioonitööga tegelesime, kaasnesid tihtipeale sellele 

ühised lõunasöögid Treieri peres. Ja küllalt tihti oli põhisöögiks omas 

leemes hautatud täiskasvanud vutt. Hautamine kestis oma 3 tundi suures 

malmkatlas tasasel tulel. See oli võrreldamatu maitse- ja söögielamus! 

Eelöeldule tagasi vaadates võib konstateerida, et oleme oma 

toidunõudluse osas läinud ühetaolisteks ja ülbeteks - kõik lihaliigid ja 

kalad olgu luudeta! 
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Vutitibudele on jäänud rida vabaduses elavatele õdede - vendade 

looduslikke reflekse. Kuni nädalastele allapanul peetavatele vutitibudele on 

omane, et kui sekkuda nende Browni liikumise sarnasele liikumisele kõrge 

helisagedusega vilega, toimub 1-2-sekundiline vaikne ja tõeline paigalseis - 

tuhanded tarduvad kohale. Ja siis otsitakse ülikiiresti, paaniliselt mingit 

varjet, olgu see siis talitaja jalatsi tallaalune, söödaautomaadi serv, sulusein 

või -nurk. Vilistav, kõrge helisagedusega häälitsus on vutitibudele looduses 

olnud ilmselt ohu märgiks kogu nende evulutsiooni kestel. Tarvis oli 

varjuda taimede vahele, lehtede alla, mullalohukestesse. Kui lindlas peale 

sellist vilet (hirmutamist) ja miniseisakut püüad tibude hulgas liikuda, saab 

seda teha ainult suusataja kombel, jalgu allapanul lohistades. Nii kui jala 

tõstad, on selle all kuhjas vutitibud, varjujad. Tibutalitajal tuleb kogu aeg 

ettevaatlik olla, et kiire refleksiga vutitibudele mitte haiget teha. 

 

Vutid, õigemini isasvutid, olid kuni II Maailmasõja alguseni Hiinas ja 

Jaapanis aastasadu puurispeetavaiks laululindudeks. Praegused puurivutid 

sellist mõõtu kuidagi välja ei anna. Isaslindude üsna tugev ja ühetooniline 

kulistav krõrr-rr-rr-rr-rr laululinnu häälitsusele ei sarnane. Sellealaseid 

jaaspanlaste uurimistöid lugedes selgus, et sellele krõrr-rr-ile lisandus 

lõpuossa veel madalatooniline viisiosa, mis lõppes kõrgetoonilise trilleriga. 

Ja selle lõpuosa kõrge trilleri järgi lauluvutte siis valitigi. Kahjuks ei ole 

neilt lauluvuttidelt säilinud helijälgi. Jaapanlased oli II Maailmasõja 

lõppedes näljast nii kurnatud, et oma laululindudele sööta ei jätkunud. 

Kas praegune puurivuttide isaslindude krõrr-rr (kestab umbes 2-3 

sekundit) on kutsung emaslinnule, hoiatushäälitsus või tõepoolest 

atrofeerunud vutilaul, jääb selgusetuks. Et aga jaapani vutil on üllatuslikult 

palju sulestiku värvuse mutante, ei ole võimatu, et ta oma häälitsuste osas 

ka kord jälle muteerub ja saab puurilaululinnuks. 
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“Vutitibudega on eriti esimesel elunädalal üks igavene häda”, kurtis 

Järveotsa vutifarmi peazootehnik Olli Reimand veel isegi 2010. a. paiku, 

just enne uue broilerimaja  valmimist. Suur hulk mõnepäevaseid allapanul 

peetavaid vutitibusid olid kunagise katoodkatlamaja ruumides kohaldatud 

üleskasvatusrajatise piirdest läbi murdnud ja end “kodu” ümbritsevasse, 

kola täis ruumi sisse seadnud. Varjumisvõimalused missugused! Aga nad 

tulid sealt kunstemade alla tagasi tuua. Ühe töötaja arvates oleks nende 

kogumiseks efektiivsed kaks viisi: tolmuimeja või näljane kass. Õnneks ei 

olnud kumbagi käepärast ja suure tööga saadi tibud jälle kunstemade alla. 

 

Möödunud sajandi seitsmekümnendail aastail, kui N. Liidus eriti Musta 

merega piirnevail aladel alustati edukalt vutimunade tootmist, sai neist 

kiiresti tippsõjaväelaste ja -parteilaste erihaiglate taastusravi imerohi. 

Tõepoolest olid vutimunad Vanas-Hiinas ja Jaapanis olnud kirjas kui 

ravimid. Ilmselt nüüd aga vutimunade raviomadustega liialdati ja see 

kutsus esile raviarstide ja uurimisinstituutide teadlaste vahelise tulise 

diskussiooni. Muidugi lõppes see parteis tugevamatel positsioonidel 

olevate instituuditeadlaste võiduga. 

Kaheksakümnendail aastail tegi vutimunade tootmine N. Liidus kiiret 

vähikäiku. Paljud lõpetasid tootmise. Tegelikult oli õigus praktikutel. 

Vutimunad sisaldavad võrrelduna (muidugi ühe massiühiku kohta) 

kanamunaga mitmeid kordi rohkem olulisi ensüüme (näiteks lüsosüümi), 

rohkem monoküllastamata rasvhappeid (näitekd oomega-3-rasvhappeid) ja 

inimtoidus asendamatuid aminohappeid (näiteks metioniini), samuti 

mitmeid vitamiine ja mikroelemente. Vutimunade kasutamine igapäevase 

toiduainena vähendab  südameveresoonkonna  haigusi, eriti südameinfarkti 

ohtu. Seda kinnitasid ka meie poolt läbiviidud uuringud TÜ Kliinikumis. 
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Kui terviseorganisatsioonid kogu maailmas soovitavad südame-

veresoonkonna haigestumise profülaktikaks või raviks oomega-3-

rasvhapetega rikastatud üsna krõbeda hinnaga õlikapsleid, siis Järveotsa 

Vutifarm OÜ toodab juba käesoleva sajandi algusest saadik oomega-3-

rasvhapetega rikastatud vutimune. Vutimunades ja apteegikapslites 

oomega-3-rasvhapete hinda võrreldes tuleb välja, et vutimunadega 

oomega-3-rasvhappeid ostes saab tarbija vutimuna pea tasuta. Üks selline 

rikastatud vutimuna sisaldab keskmiselt 50 mg oomega-3-rasvhappeid. 

 

Möödunud sajandi üheksakümnendail aastail, kui Eestis jäi tegutsema 

ainult R. Treieri 2000-3000-pealine vutifarm, tuli kasutusele võtta kõik 

võimalused ja sidemed vutimunade realiseerimiseks, et eesti vutitõug 

säilitada. Avanes võimalus eesti vuti haudemune eksportida Venemaale, 

Saraatovi oblasti ühte kolhoosi. Kuu aega või rohkemgi telefoni ja faksi 

teel kestnud läbirääkimistel jõuti otsusele, et kaks vene meest (kolhoosi 

esimees ja rajoonikomitee esimene sekretär) tulevad Eestisse farmi 

külastama, ostavad siit haudemunad ja viivad 20 000 tk endaga kaasa. 

See oli farmi esimene tõumaterjali müük Venemaale. Heade inimeste 

kaudu valmistati Moskvas Eesti saatkonnas ette viisad ja külalised võinuks 

tulla. Aga selle asemel tuli Moskvast ootamatu telefonikõne: “Ei saa sõita, 

viisasid ei ole kusagile võimalik kleepida!” Mehed tahtsid ilma 

välispassideta Euroopasse sõita! Nüüd läks kiireks! Et veterinaaride poolt 

oli munade piiriületamisdokumentatsioon korras, tuli kiiresti sõlmida nii 

ostjate kui ka lennujaamaga lepingud munade transpordiks suunal Tallinn - 

Moskva. Lisaks muidugi kõikvõimalikud tolliprotseduurid. Lennusõiduks 

tuli välkkiiresti valmistada spetsiaalsed kastid. Munad lendasid Moskvasse 

ja sealt autotranspordiga Saraatovisse (ca 800 km). Kusjuures 

koorumisprotsent  pärast sellist solgutamist oli olnud veel isegi üle 60 %! 
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Järgmistel eksporditehingutel oli bürokraatiadžunglisse varem rajatud 

tee ees, läks kergemini. Kuna aga kolhoosis, kuhu vuttide haudemunad 

tarniti, puudus vutikasvatuse kogemustega spetsialist, tuli ta mul selleks 

välja õpetada: telefonitraadid olid tihti punased ja faksid ragisesid. Aga see 

entusiastlik lisatöö tasus end ära - eesti vutitõug suudeti säilitada isegi siis, 

kui viisasid ei olnud vene meestel kuhugile kleepida. 

 

Jaapanis 1988. a. XVIII Ülemaailmsel linnukasvatuskongressil viibides 

ja mitmetel jaapani kultuuri tutvustamisel ekskursioonidel osaledes selgus 

muu hulgas, et koolides antakse lastele tasuta muu toidu kõrvale päevas 2-

3 keedetud vutimuna. Avaldasin giidi kaudu arvamust, et kusagil peaks siis 

kasvõi väikene kooretükikene olema põrandale pudenenud. Giidi vastus: 

“Kõik lapsed söövad keedetud vutimune koos koorega.” No mis sa kostad! 

Kahjuks ei ole mul andmeid, kas ka praegu seda tava Jaapani koolides 

jälgitakse. 

 

Tuleb kiita munavuttide ülikõrget produktiivsust. Nende intensiivsus 

toitainete tootmisel (ümberarvestatud energiaks munavuttide 1 kg 

kehamassile) on võrdne 600 kg kehamassiga ja 8000 kg aastatoodanguga 

piimalehma tootmisintensiivsusega toiduenergia tootmisel 1 kg kehamassi 

kohta. 

 

Vutimunakokteil. “Terviseks!” on fraas, mis kõlab nii väikestel kui 

suurtel pidudel. Kui tervisejoogiks on haljas valge viin, saab selle maitset 

ja esialgset mõju tühjale kõhule tunduvalt vähendada, valmistades otse 

pidulauas vutimunakokteili. Selleks tuleb toores lahtilöödud terve rebuga 

vutimuna libistada viinaklaasi põhja, kallata sellele 20-30 ml valget viina 

ja kohe – “Terviseks!” Kohe sellepärast, et viinas hakkab munavalge 
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alkoholi mõjul koaguleeruma ja seetõttu muutub naps hägusaks, kannatab 

kokteili kaubanduslik välimus. “Terviseks!” 
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LÕPETUSEKS 

 

Antud kirjatöö, mida võib ka Eesti vutikasvatuse monograafiaks 

nimetada, sisaldab Eesti vutikasvatuse ajaloo alates 1977. aastast, mil 

Kaiavere vutifarmis alustati vutikasvatusega, kuni 2017. a. suveni, mil see 

raamat trükki läks. Olen kogu selle pika perioodi kestel olnud 

vutikasvatuse üheks suunajaks ja arendajaks, va. 2013. a. algusest kuni 

2016. a. suveni. Seega olen kogu Eesti vutikasvatuse arenguloo veel 

elusolev tunnistaja. See raamat ongi pühendatud Eesti vutikasvatuse 

neljakümnendale ja eesti vutitõu kolmekümnendale aastapäevale. 

Vutt on ülikõrge produktiivomadustega lind. Seejuures aga ka lühikese 

reproduktsioonitsükliga: aastas võib saada vutipaarilt 4-5 põlvkonda 

järglasi. See annab suuri võimalusi vutiaretajaile. Saaks kiiresti kinnistada 

järgnevate põlvkondade esindajaile soovitud produktiivsusnäitajaid. Tuleb 

aga arvestada, et vutid on aldid sisearetuse (inbriidingu) negatiivsetele 

mõjutustele. Just viimane ongi olnud vutikasvatuse langusaastatel 

produktiivsuse languse üheks peamiseks põhjuseks. 

Et eesti vutitõug tunnustati tõuna, teisi erineva välimusega ja 

produktiivomadustega vutirühmitusi nimetatakse vaid populatsioonideks ja 

et Järveotsa Vutifarmist OÜ-st pärinevad eesti vuti munad on rikastatud ω-

3-rasvhapetega, teeb eesti vuti ja ta munatoodangu unikaalseks kogu 

maailmas. Ta on olnud peamine tõumaterjal Läti ja Venemaa 

vutikasvatuses. 

Ka Lätis toodetud vutimunad on jõudnud Eesti kauplustesse. Ja edukalt. 

Kui kodumaised vutimunatootjad midagi ette ei võta, pannakse nende ees 

turg kinni. Siin aitaks ühistuline liikumine. Momendil on seda 
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vutikasvatajate ja ELS-i vastuoluliste seisukohtade tõttu raske käiku lükata. 

Mida kiiremini vastuoludest lahti saadakse, seda parem vutikasvatusele. 

Vutikasvatus on oma 40 aasta kestel üle elanud kõik poliitilised ja 

majanduslikud keeristormid. Isegi maa tühjaks viinud nn. põllumajandus-

reform ei suutnud vuttidest ega vutikasvatajatest jagu saada. Soovin sellist 

visadust ka edaspidiseks kõikidele Eesti vutikasvatajatele! 

 

Autor 

 

P.S. Ärge unustage kaanepilti. Seal on meie tulevik! 
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