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Lehmapiima kaseiinimitsellide suurusjaotust ja laapumisomadusi ning neid mõjutavaid 

tegureid on varasemalt põhjalikult uuritud, kuid vastavaid kitsepiima alaseid uuringuid on 

tehtud oluliselt vähem. Käesoleva töö kirjanduse analüüsis antaksegi ülevaade kitsepiima 

koostisest, omadustest ja laapumist mõjutavatest teguritest ning selle uurimisel kasutatavatest 

metoodikatest. Töö eksperimentaalses osas uuritakse kitsepiima koostist, kaseiinisisaldust, 

kaseiinimitsellide suurusjaotust ja laapumisomadusi ning nende vahelisi seoseid. Kitsepiima 

koostise analüüsimiseks kasutati FTIR põhimõttel töötavat seadet FOSS MilkoScan, 

kaseiinisisaldus määrati Kjeldahl’i meetodil, kaseiinimitsellide suurusjaotuse analüüsimiseks 

seadet Zetasizer Nano ZS ning laapumisomaduste uurimiseks seadet Lattodinamografo. 

Kitsepiima koostist, kaseiinimitsellide suurust ja seeläbi ka laapumisomadusi mõjutavad 

paljud tegurid, nagu näiteks: tõug, geneetilised faktorid, udaratervis (somaatiliste rakkude 

arv), söötmine, pidamistingimused, keskkond ning kaseiini fraktsioonide proportsioonid, mis 

omakorda on seotud kaseiinimitsellide suurusega. Töö eksperimentaalse osa tulemusel leiti, 

et mida suurem on kitsepiima valgu- ja kaseiinisisaldus, seda paremad on piima 

laapumisomadused. Piima koostiskomponentidest mõjutab piima laapuvust kõige enam 

valgu- ja kaseiinisisaldus. Kaseiinimitsellide suurusjaotuse ja laapuvuse vahelised seosed 

vajaksid täiendavat uurimist. 
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The size distribution of casein micelles and coagulation properties of cows' milk and the 

factors, that affect them have been previously studied, but less research has been conducted 

on goat milk. The literature analysis of present work provides an overview of the factors 

affecting the composition, properties and coagulation properties of goat's milk and some 

methods used to study it. The experimental part of the work examines the composition of the 

goat's milk, the casein content, the size distribution of the casein micelles and the coagulation 

properties and their relations. The goat milk composition was analyzed using the FTIR FOSS 

MilkoScan device, the casein content was determined by the Kjeldahl method, the Zetasizer 

Nano ZS apparatus for analyzing the size distribution of casein micelles, and the 

Lattodinamograph for the coagulation properties. The composition of goat milk, the size of 

casein micelles and thereby the coagulation properties are influenced by many factors, such 

as: breed, genetic factors, udder health (somatic cell count), feeding, housing conditions, 

environment and proportions of casein fractions, which in turn are related to the size of casein 

micelles. As a result of the experimental part of the work, it was found that the higher the 

protein and casein content of goat milk, the better the coagulation properties of the milk. 

Protein and casein content are the main contributors to milk coagulation from milk 

ingredients. The relationship between casein micelles particle size distribution and 

coagulation properties would require further investigation. 
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SISSEJUHATUS 

Kitsepiima ja kitsepiimatoodete tootmine ja tarbimine Eestis suurenevad. Kitsede arv Eestis 

2018. aasta seisuga oli 4820 kitse (PRIA 2018). Kitsede arv on ajavahemikus 2010 – 2018 

suurenenud 1151 looma võrra (Statistikaamet PMS009 2016, PRIA 2018).  

Üheks olulisimaks omaduseks paljude piimatoodete valmistamisel on piima laapumine. 

Laapumine mõjutab otseselt piimatoodete väljatulekut ja on seotud eelkõige kaseiini ja selle 

erinevate fraktsioonidega (αs1, αs2,  β ja κ). Kaseiinimitsellis on erinevad kaseiinifraktsioonid  

on jaotunud kindla skeemi alusel. Põhiliselt mõjutab laapensüüm κ-kaseiini ning kuna see 

asetseb kaseiinimitselli pinnal, siis oleneb κ-kaseiini hulk piimas kaseiinimitsellide suurusest 

(Qi 2007). Kui lehmapiima kaseiinimitsellide suurusjaotust ja laapumisomadusi ning neid 

mõjutavaid tegureid on varasemalt põhjalikult uuritud, siis vastavaid kitsepiima käsitlevaid 

uuringuid on tehtud oluliselt vähem.  

Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade kitsepiima koostisest, omadustest ja laapumist 

mõjutavatest teguritest ning selle uurimisel kasutatavatest metoodikatest. Töö 

eksperimentaalses osas uuritakse kitsepiima koostist, kaseiinisisaldust, kaseiinimitsellide 

suurusjaotust ja laapumisomadusi ning nende vahelisi seoseid.   
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1. Kitsepiima keemiline koostis 

1.1.1. Valk 

Piimas leidub valk erinevate spetsiifiliste valgurühmadena. Peamised valkude rühmad piimas 

on kaseiin ja vadakuvalgud. Kaseiin on fosfoproteiin, mille erinevaid vorme eristab teineteisest 

valgus sisalduvate fosfaatürhmade arv (Căpriłă, 2008). Peamised kaseiinifraktsioonid piimas on 

αs1-kaseiin, αs2-kaseiin, β-kaseiin ja ĸ-kaseiin ning vadakuvalgud (α-laktalbumiin, β-

laktoglobuliin, seerumi albumiinid, immunoglobuliinid) (Damián et al. 2008; Căpriłă 2008; 

Talach 2013).  

Kitsepiima kvaliteeti ja koostist mõjutab kaseiini fraktsiooni lai polümorfisim (Marletta et al.  

2007) ning αs1-kaseiini sisaldus on kõigist kaseiini fraktsioonidest kõige varieeruvam ja 

polümorfsem (Feligini et al. 2005, Damián et al. 2008). Geneetiline polümorfism on nähtus, 

mille puhul kaks või enam võimalikku nukleotiidi võivad olla genoomis samal spetsiifilisel 

positsioonis, mille tulemusena tekib geeniprodukti kvantitatiivne lahknevus (Hallén, 2008). 

Kitsepiimas on nelja kaseiinifraktsiooni proportsioonid, eriti αs1- ja αs2-kaseiini sisaldus, 

üksikute loomade ja tõugude lõikes väga varieeruvad piimavalkude geneetilise polümorfismi 

tõttu (Selvaggi et al. 2014). Teadaolevalt on kitsepiima αs1-kaseiinil 18 erinevat alleeli, mis 

jagunevad αs1-kaseiini sisalduse alusel nelja rühma: kõrge, keskmise, madala ja olematu (null) 

αs1-kaseiini sisaldusega (Haenlein 2004, Talach 2013). Erinevad variandid tulenevad valgu 

ahelas erinevate aminohapete asendamisest mõne teise aminohappega, aminohappelise 

järjestuse muutumisest või mõnede aminohapete puudumisest ahelast  (Haenlein 2004). 

Kõrgelt polümorfse αs1-kaseiini lookuse geneetiline kontroll mõjutab ka piima rasva- ja 

valgusisaldust (Clark & Sherbon 2000, Moatsou et al. 2003). Kaseiini fraktsioonide vahekord, 

eriti αs1-kaseiini sisaldus, mõjutab piima laapumisomadusi, juustu väljatulekut ja valgusisaldust 

(Ambrosoli et al. 1987). Kõrgema αs1-kaseiini sisaldusega piima kalgend on tugevam, kui 

madala αs1-kaseiini sisaldusega piima kalgend (Talach 2013). Kõrgema αs1-kaseiini 

sisaldusega kitsepiim sisaldab suuremas koguses ka teisi piima koostiskomponente. Keskmise 
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αs1-kaseiini sisaldusega kitsepiim sisaldab oluliselt rohkem kuivainet, rasvata kuivainet, valku 

ja kaseiini kui αs1-kaseiini mitte sisaldav (null-tüüpi) kitsepiim. (Clark & Sherbon 2000).  

Erinevate kitsetõugude lõikes on kaseiinifraktsioonidest kõige suurem osakaal β-kaseiinil, mille 

osakaal on üle 50%, aga αs1-kaseiini sisaldus on kõige varieeruvam. (Moatsou et al. 2003). 

Talach (2013) uuritud rootsi maatõugu kitsede hulgast 70% kitsede piimas oli madal või 

keskmine αs1-kaseiini sisaldus. 

Jaafar et al. (2018) analüüsisid oma uurimuses, millised on erinevate farmide lõikes erinevused 

kitsepiima füüsikalis-keemilises koostises tulenevalt söödast ja tõust. Jamnapari tõug on India 

liha-piimakitse tõug, keda iseloomustab suurekasvulisus, lontis kõrvad, sarved, pruunikate 

laikudega valge karvkate (FAO 1982). Saane tõug on Šveitsi päritolu tõug, keda iseloomustavad 

tunnused on suur kehaehitus, lühike valge karvkate, püstised kõrvad ja väga hea piimaand 

(National Saanen Breeders Association 2014).  

Jaafar et al. (2018) uurimuse tulemuste alusel tõstis jamnapari tõugu kitsede piima rasva- ja 

valgusisaldust sojaubade põhine sööt (kõrge lipiidide ja kiudainesisaldus söödas) ning 

jamnapari kitsede piima rasva- ja valgusisaldus oli kõrgem kui saanen kitsede piimas. 

Ambrosoli et al. (1987) uurimuses saane ja alpi tõugu kitsede põhjal leiti, et madala αs1-kaseiini 

sisaldusega piim laapub kiiremini, aga kõrge αs1-kaseiini sisaldusega piima kalgend on 

tugevam, ning alpi tõugu kitsede piima laapumisomadused on paremad kui saane tõugu kitsede 

piimal. 

Rasva-, valgu- ja kaseiinisisaldus on anglo-nuubia kitsede piimas kõrgem, kui saane tõugu 

kitsede piimas anglo-nuubia kitsede piima juustu väljatulek oli 48%  suurem, kui saane tõugu 

kitsedel, mida võib põhjendada αs1-kaseiini suurema sisaldusega anglo-nuubia tõugu kitsede 

piimas. β-kaseiini sisaldus saane kitsede piimas oli kõrgem. ĸ-kaseiini sisalduse poolest suuri 

erinevusi polnud. (Damián et al. 2008). 

Saane tõugu kitsede piimas on madalam αs-kaseiini sisaldus, aga kõrgem β-kaseiini ja ĸ-kaseiini 

sisaldus ning saane kitsede kaseiin on väga mitmekülgne. Alpi tõugu kitsede piima αs1-kaseiini 

sisaldus on kõrgem, kui saane tõugu kitsedel, aga αs2-kaseiini ja β-kaseiini sisaldus on Saane 

kitsede piimas kõrgem. (Moatsou et al. 2003). 
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Kitsepiimas on kõik samad valgufraktsioonid olemas, mis lehmapiimaski, aga fraktsioonide 

proportsioonid on erinevad (Tabel 1) (Talach, 2013).  

Tabel 1. Kitsepiima, lambapiima ja lehmapiima keskmine koostis. (Park 2010, Balthazar et al. 

2017, Goswami et al. 2017). 

Parameeter Kitsepiim Lambapiim Lehmapiim 

Rasv g/100 g 3,8±0,1 5,9±1,4 3,3±0,2 

Tuhk g/100 g 0,8±0,1 0,9±0,1 0,7±0,0 

Laktoos g/100 g 4,1±0,4 4,8±0,4 4,7±0,4 

Valk g/100 g 3,7±0,1 5,5±1,1 3,4±0,1 

Kaseiin g/100 g 2,4±0,1 4,7±0,5 3,0±0,1 

αs1-kaseiin* % 5,6 6,7 39,7 

αs2-kaseiin* 19,2 22,8 10,3 

β-kaseiin* 54,8 61,6 32,7 

ĸ-kaseiin* 20,4 8,9 11,6 

Albumiin, globuliin 

% 

0,6 1,0 0,6 

IgA μg/ml 30-80  140 

IgM μg/ml 10-40  50 

IgG μg/ml 100-400  590 
Märkused: * % kogu kaseiinist 

Kitsepiimas ja lehmapiimas on sarnases koguses ĸ-kaseiini ja αs2-kaseiini, aga kitsepiimas on 

rohkem β-kaseiini ja vähem αs1-kaseiini (Clark & Sherbon 2000).  

Tabel 2. Keskmine asendamatute aminohapete sisaldus g/100 g kitsepiimas ja lehmapiimas. 

(Haenlein 2004) 

Asendamatud 

aminohapped 

Kitsepiim, g/100 g Lehmapiim, g/100 g Erinevus  kitsepiima 

kasuks, % 

Trüptofaan 0,044 0,046  

Treoniin 0,163 0,149 +9 

Isoleutsiin 0,207 0,199 +4 

Leutsiin 0,314 0,322  

Lüsiin 0,290 0,261 +11 

Metioniin 0,080 0,083  

Tsüsteiin 0,046 0,030 +53 

Fenüülalaniin 0,155 0,159  

Türosiin 0,179 0,159 +13 

Valiin 0,240 0,220 +9 
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Kitsepiimas on rohkem β-kaseiini ja αs2-kaseiini, aga lehmapiima suurima osakaaluga 

kaseiinifraktsioon on αs1-kaseiin (Silanikove et al. 2010, Holvik 2013). Kitsepiimas ja 

lehmapiimas leiduvatest asendamatutest aminohapetest on kitsepiimas rohkem treoniini, 

isoleutsiini, lüsiini, tsüsteiini, türosiini ja valiini (tabel 2). α-kaseiinid sisaldavad rohkem 

aspartaati, lüsiini ja türosiini, kui β-kaseiin, milles on rohkem leutsiini, proliini ja valiini 

(Jenness 1980). 

1.1.2. Rasv 

Kitsepiima rasvasisaldus võib erinevate tõugude lõikes jääda vahemikku 2,45 kuni 7,76% (Park 

2010). Rasvasisaldus on lehma- ja kitsepiimas suhteliselt sarnane, kitsepiima keskmine 

rasvasisaldus on 3,8% ja lehmapiimal 3,3% (Park 2010). Mõlema liigi puhul on rasvasisaldus 

tõugude ja loomade lõikes väga varieeruv ja erinevate tegurite poolt kergesti mõjutatav näitaja. 

Võrreldes lehmapiimaga on kitsepiimas rohkem mono- ja polüküllastumata rasvhappeid ja 

keskmise ahelaga triatsüülglütseroole, aga sisaldab vähem trans-rasvhappeid (Kumar et al. 

2012). Lühikese ja keskmise ahelapikkusega rasvhappeid on kitse- ja lambapiimas 

märkimisväärsel hulgal rohkem, kui lehmapiimas. (Park et al. 2007, Park 2010). Sealhulgas 

kaproonhape (C6:0), kaprüülhape (C8:0) ja kapriinhape (C10:0)– need rasvhapped on 

kitsepiimale iseloomulikud ning annavad kitsepiimale ja kitsepiimatoodetele iseloomuliku 

maitse (Park et al. 2007; Park 2010; Silanikove et al. 2010; Talach 2013). Lisaks eelmainitud 

keskmise ahelaga rasvhapetele on kitsepiimas on rohkem võihapet (C4:0), lauriinhapet (C12:0), 

müristiinhapet (C14:0), palmitiinhapet (C16:0), linoolhapet (C18:2), aga vähem steariinhapet 

(C18:0) ja oleiinhapet (C18:1), kui lehmapiimas (Haenlein 2004).  

Kitsepiima rasva rasvhappelist koostist on võimalik kitsede söötmisega mõjutada (Silanikove et 

al. 2010). Näiteks teravilja osakaalu suurendamine ratsioonis võib suurendada piimas 

soovimatute transrasvhapete hulka (Haenlein 2004). Vastava koostisega söödalisandeid 

kasutades saab küllastumata rasvhapete sisaldust piimas tõsta. (Haenlein 2004). 

Triatsüülglütseroolid moodustavad suurema osa piimas leiduvast rasvast ning esinevad 

rasvagloobulitena (Park et al. 2007). Kitsepiima rasvagloobulid on väiksemad, kui lehmapiima 

rasvagloobulid, keskmiste suurustega vastavalt 3,49 ja 4,55 µm (Park 2010). Kitsepiima ja 

lehmapiima rasvagloobulid jäävad suurusvahemikku 1…10 µm, alla 5 µm suuruste 
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rasvagloobulite osakaal kitsepiimas on ~80%, aga lehmapiimas ~60% (Silanikove et al. 2010). 

Kitse- ja lambapiimas leiduvad rasvagloobulid on väiksemad, kui lehmapiimas, keskmise 

läbimõõduga vastavalt 3,0 ja 3,6 µm võrreldes lehmapiima rasvagloobulite diameetriga 4,0 µm 

(Balthazar et al. 2017). Väiksemad rasvagloobulid on piimas ühtlaselt dispergeerunud ning 

omavad suurema pindala tõttu suuremat vastuvõtlikkust ensümaatilise lipolüüsi toimumiseks 

(Park et al. 2007, Park 2010, Silanikove et al. 2010, Smoczyński & Kiełczewska, 2014). 

Lipolüüsi käigus toimub rasvagloobulite membraanide lõhkumine ning tekivad vabad 

rasvhapped, millega kaasneb piima maitsevigade teke (Trinh & Downey 2008) Kitse- ja 

lambapiimas puudub aglutiniin, mis põhjustab rasvagloobulite aglutinatsiooni ehk 

kokkukleepumist ning seetõttu on kitsepiimas leiduv rasv paremini seeduv ning piima 

säilitamisel koguneb piimas rasv pinnale aeglasemalt. (Balthazar et al. 2017, Goswami et al. 

2017). 

 

1.1.3. Laktoos 

Laktoos on peamine kitsepiimas leiduv süsivesik, see on glükoosist ja galaktoosist koosnev 

disahhariid (Park et al. 2007, Silanikove et al. 2010, Milankov 2017). Laktoosi sünteesiks on 

vajalik ka vadakuvalk α-laktalbumiin (Park et al. 2007). Kitsepiima laktoosisisaldus on natuke 

väiksem kui lehmapiimas, kitsepiimas keskmiselt 4,1% ja lehmapiimas 4,7% ning seega ei ole 

kitsepiim laktoositalumatusega inimeste jaoks piisavalt hea asendus lehmapiimale (Silanikove 

et al. 2010, Getaneh et al. 2016, Rasheed et al. 2016, Goswami et al. 2017). Laktoositalumatus 

tuleneb ensüümi β-galaktosidaas vähenenud aktiivsusest või puudumisest organismis (Biadała 

& Konieczny 2018). Talach (2013) andmetel on kitsepiima keskmine süsivesikute sisaldus on 

4,55 ± 0,23 ning Kondyli et al. (2005) tulemusel oli Kreeka kohalikku tõugu kitsede laktatsiooni 

keskmine laktoosisisaldus 4,48%.  

Kitsede sööda koostis ei mõjuta oluliselt kitsepiima süsivesikute s.h laktoosisisaldust (Jaafar 

et al. 2018), näiteks talvise ja suvise söötmise mõju uurimisel kitsepiima koostisele, leiti, et 

laktoosisisaldus kitsepiimas talvel ja suvel ei erinenud oluliselt (4,46% talvel ja 4,45% suvel) 

(Milewski et al. 2018). Kitsepiima laktoosisisaldus varieerub laktatsiooniperioodi jooksul väga 

vähe (Hassan et al. 2014b, aga laktoosisisaldus võib laktatsiooni alguses olla kõrgem, kui 
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laktatsiooni keskpaigas ning laktatsiooni lõpus langeb laktoosisisaldus (Iancu 2010, Park et al. 

2007). Kuue Austria kitsetõu piima koostise uurimuses saadi kitsepiima keskmiseks 

laktoosisisalduseks 4,23% (Mayer & Fiechter, 2012). Arora et al. (2013) tulemuste alusel on 

kitsepiimas 4,45% laktoosi ja lehmapiimas 4,55%, aga Egiptuses piima koostise võrdlevas 

uuringus leiti, et kitsepiima keskmine laktoosisisaldus on 4,27% ja lehmapiimas 4,70% 

(Soliman, 2005). 

Kitsepiimas on rohkem laktoosi derivaate, nagu näiteks oligosahhariidid, kui lehmapiimas. 

Oligosahhariidid on eeldatavate prebiootiliste ja põletikuvastaste omadustega. Kitsepiima 

oligosahhariidid on koostiselt sarnased inimese rinnapiima oligosahhariididele ning seetõttu 

sobiks kitsepiim oligosahhariidide allikaks toidulisandite ja funktsionaalsete toitude tootmiseks. 

(Slacanac et al. 2010). 

Piimanäärmetes laktoosi sünteesimiseks vajab looma organism glükoosi, mida saadakse 

söödast. Laktoos reguleerib vee osalust piima sünteesis osmootse rõhu toimel ning seega kogu 

piima sünteesi piimanäärmetes, seetõttu söömuse vähenemisel ja glükoosi puudusel väheneb ka 

looma piimatoodang. (Getaneh et al. 2016).  

80% laktoosi toodetakse glükoosist „golgi“ kompleksis ning ülejäänud 20% atsetaadist. Laktoos 

on disahhariid, mis aitab organismis imenduda kaltsiumil, aitab kaasa kaltsiumi ioonide 

muundamisel erütrotsüütideks ning toetab teiste mineraalide imendumist soolestikus 

(magneesium, fosfor). Samuti soodustab laktoos vitamiin D täielikumat ärakasutamist 

organismis ja laktoos on ka looduslik glükoosi allikas. (Biadała & Konieczny 2018). 

 

1.1.4. Mineraalained 

Piima tuhasisaldus näitab piima mineraalainete ja mikroelementide sisaldust, mille koostist ja 

kogust mõjutavad keskkonnatingimised, sööt, laktatsiooniperiood, liik, tõug ja saasteained 

(Jaafar et al.  2018). Tuhasisaldus saane ja jamnapari kitsede tõugude võrdluses jäi vahemikku 

0,67 ja 0,8% (Jaafar et al. 2018). 

Mineraalainete ja vitamiinide kogus on kitse- ja lambapiimas enamasti kõrgem, kui 

lehmapiimas (Park et al. 2007). Mineraalainete sisaldus kitsepiimas jääb vahemikku 
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0,70 – 0,85% ja sisaldab rohkem kaltsiumi, fosforit ja kaaliumi, kui rinna- ja lehmapiim 

(Silanikove et al. 2010, Yildirim & Erdem, 2015). Kitsepiimas on rohkem kaaliumi, kloori, 

kaltsiumi, fosforit ja magneesiumi, kui lehmapiimas (tabel 3) (Park et al. 2007).  

Tabel 3. Kitsepiimas, lambapiimas ja lehmapiimas leiduvad mineraalained. (Park et al. 2007)  

Mineraalained Kitsepiim Lambapiim Lehmapiim 

Ca (mg) 134 193 122 

P (mg) 121 158 119 

Mg (mg) 16 18 12 

K (mg) 181 136 152 

Na (mg) 41 44 58 

Cl (mg) 150 160 100 

S (mg) 28 29 32 

Fe (mg) 0,07 0,08 0,08 

Cu (mg) 0,05 0,04 0,06 

Mn (mg) 0,032 0,007 0,02 

Zn (mg) 0,56 0,57 0,53 

I (mg) 0,022 0,020 0,021 

Se (µg) 1,33 1,00 0,96 

 

Kitsepiimas on umbes 134 mg/100 g kaltsiumi ja 141 mg/100 g fosforit (Park 2010). 

Mineraalainete sisaldus laktatsiooni lõpu poole liikudes suureneb (Park et al. 2007).  

1.2. Kitsepiima omadused ja neid mõjutavad tegurid 

1.2.1. Keemilised ja füüsikalised omadused 

Rasheed et al. (2016) leidsid, et kitsepiima pH on 6,28 ja lehmapiima pH väärtus on 6,05, aga, 

et kitsepiima pH vahemik võib olla ka 6,48 – 6,64, lehmapiima pH vahemik 6,59 – 6,67 

(Rasheed et al. 2016). Kitsepiima pH sõltub paljudest tingimustest nagu tõug, söötmine ja 

keskkond ning seetõttu pole kindlat pH vahemikku kindlaks tehtud, kuhu kitsepiima pH väärtus 

peaks jääma (Rasheed et al. 2016). Kitsepiima tiitritav happesus on 0,164% (Fandialan & 

Davide 2001). Piima puhvermahutavus on näitaja, mis kirjeldab piima vastupidavust happe või 

alusega töötlemisele (Salaün et al. 2005). Piima puhvermahutavus sõltub piima koostisest 

(kaseiin, vadakuvalgud, anorgaaniline fosfaat, tsitraat, orgaanilised happed) (Salaün et al. 

2005). Alpi ja anglo-nuubia kitsetõu puhvermahutavuse võrdluses leiti, et tänu kõrgemale 
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lämmastiku ja fosfaatide sisaldusele on anglo-nuubia tõu piimal suurem puhvermahutavus, kui 

alpi tõu piimal (Park 1992).  

Kitsepiima külmumispunkt (-0.5544 °C) on madalamal temperatuuril, kui lehmapiima 

külmumispunkt (-0.5221 °C) (Gencurova et al. 2008). Mida lähemal nullile on lahuse 

külmumispunkt, seda vähem lahustunud aineid selles sisaldub. 

Piima elektrijuhtivust võib kasutada mastiidi tunnuste avastamiseks piimas, aga kitsepiima 

puhul on see väheuuritud valdkond ning pole leitud, et elektrijuhtivuse alusel oleks võimalik 

kitsedel tuvastada mastiidi esinemist (Tangorra et al. 2010, Diaz et al. 2011). Kitsepiima 

elektrijuhtivuse uurimisel murciano-granadina tõugu kitsede näitel, leiti, et tervete kitsede 

(mastiidivabade) piima keskmine elektrijuhtivus on 5,15 mS/cm ning bakteriaalse mastiidiga 

kitsede piima keskmine elektrijuhtivus on 5,29 mS/cm (Diaz et al. 2011). Roman et al. (2015) 

tulemuste alustel leiti, et kitsepiima elektrijuhtivus jäi vahemikku 3,77 mS/cm kuni 4,45 mS/cm. 

Uurimuse tulemuste analüüsimisel leiti, et piima elektrijuhtivust mõjutavad lisaks udaratervisele 

ka laktatsiooniperiood, piima keemiline koostis (mineraalainete ioonide sisaldus) ja see, kas 

tegemist on looma esmapoegimise või mitmenda poegimisega ning seetõttu vajab kitsepiima 

elektrijuhtivus mastiidi indikaatorina edasist uurimist (Diaz et al. 2011).  

Gabas et al. (2012) uurimuses leiti, et kitsepiima tihedus jääb vahemikku 991.7 kuni 1232.4 

kg/m3 ning, et kitsepiima tihedus väheneb piima temperatuuri tõustes ja, mida kõrgem on piima 

kuivainesisaldus, seda suurem on ka selle tihedus (Gabas et al. 2012). Kitsepiima (tšehhi valge 

lühikarvaline kitsetõug) viskoossus jääb Roman et al. (2015) andmetel vahemikku 

1.634 ± 0.166 kuni 1.850  ±  0.167 mPa/s. 

 

1.2.2. Sensoorsed omadused 

Kitsepiim on valge, kergelt kreemja värvusega. Võrreldes lehmapiimaga on kitsepiim valgem 

ning sellel on vähem kreemjat varjundit. Lehmapiimale annab värvuse beeta-karoteen, mida 

kitsepiimas on väga vähe. Kitse ainevahetuse käigus sünteesitakse beeta-karoteenist vitamiin A, 

mis kantakse üle piima koostisesse. (Kumar et al. 2012, Silanikove et al. 2010, Ullah et al. 2017)  
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Kitsepiimal võib olla spetsiifiline lõhn ja maitse, mida tihti kirjeldatakse „kitsemaitse“ või 

pähklilõhna või -maitsena (Morgan & Gaborit 2008). Peamiseks „kitsemaitset“ põhjustavaks 

rasvhappeks peetakse hargnenud ahelaga rasvhapet 4-metüüloktaanhapet (4-methyloctanoic 

acid) (Young et al. 2012). Värskel kitsepiimal, mis on kiirelt jahutatud ja hoitud puhastes 

tingimustes, puudub tugev maitse ja lõhn ning meenutab maitselt lehmapiima (Morgan & 

Gaborit 2008). Aroomi ja maitset andvad ühendid on seotud rasva fraktsiooniga ning vabanevad 

lipolüüsil vabade rasvhapetena (Morgan & Gaborit 2008). Lipolüüs on oluline „kitsemaitse“ 

kujunemise põhjuseid (Morgan & Gaborit 2008). Lipolüüsi on kolme liiki: spontaanne lipolüüs 

(piimas leiduvate lipaaside toimel), lipolüüs, mis on soodustatud lüpsi- ja säilitustingimustest 

ning tehnoloogilise töötlemise toimest ja mikrobiaalne lipolüüs (bakterite toodetud ensüümi 

lipaas toimel) (Morgan & Gaborit 2008).  

Tsüklodekstriinid on tsükliliste oligosahhariidide rühm, mis saadakse tärklise töötlemisel 

bakteriaalsete ensüümidega ning need on tuntud oma molekulaarse kapseldumisvõime poolest 

(Szejtli 1998). Tsüklodekstriinide (beeta-tsüklodekstriin) abil on võimalik siduda 

kõrvalmaitseid tekitavaid vabu rasvhappeid ning seeläbi piimatoodetes „kitsemaitset“ peita 

(Young et al. 2012).  Beeta-tsüklodekstriin on efektiivne juba väikestel kontsentratsioonidel 

(Young et al. 2012). Beeta-tsüklodekstriin on Euroopa Liidus lubatud toidulisaaine, e-koodiga 

E 459 (EFSA, 2011). 

 

1.2.3. Tervislikud omadused 

Bevilacqua et al. (2000) katses merisigadega, kellele anti allergeensuse uurimise eesmärgil 

erinevate kaseiinifraktsioonide proportsioonide ja sisaldusega kitsepiima, selgus, et merisigadel 

tekkis allergiline reaktsioon ainult suurema αs1-kaseiini sisaldusega piima suhtes. Lehmapiima 

põhiline kaseiinifraktsioon on αs1-kaseiin (Haenlein 2004). Piima puhul, mis sisaldas vähe või 

üldse mitte αs1-kaseiini, aga suuremal hulgal αs2-kaseiini, tekkis allergiline reaktsioon ainult 

40% juhtudel (Bevilacqua et al. 2000). Seega sellest lähtuvalt järeldati, et kitsepiim, mis ei 

sisalda αs1-kaseiini või sisaldab seda vähe on vähem allergeene, kui kitsepiim, mis sisaldab 

rohkem αs1-kaseiini (Bevilacqua et al. 2000). Madala αs1-kaseiini sisaldusega piim moodustab 
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ka nõrgema kalgendi ning laapumisaeg on pikk ning seetõttu on see inimese seedetraktiks 

kergemini seeduv, aga see on negatiivne tehnoloogiline aspekt (Ambrosoli et al. 1987). 

Võrreldes lehma- ja kitsepiima valkude seeduvust on kitsepiimas leiduvad valgud täielikumalt 

omastatavad kui lehmapiimas leiduvad valgud (Holvik 2013). On leitud, et seedekulgla ensüüm 

trüpsiin lõhustas 96% kitsepiima kaseiinist, aga 79 – 90% lehmapiima kaseiinist ning sapi toimel 

jäi seedimata 23% kitsepiima β-laktoglobuliinist, aga lehmapiima β-laktoglobuliinist jäi 

seedumata 83% (Holvik 2013).  

Kitsepiimas on rohkem monoküllastumata rasvhappeid, polüküllastumata rasvhappeid ja 

keskmise ahelaga triatsüülglütseroole, mis on inimese tervisele kasulikud, eriti südame ja 

veresoonte tervisele (Haenlein 2004). Keskmise ahelaga rasvhapetel on mitmeid tervisele 

kasulikke omadusi: bakteritsiidne toime, kolesterooli tekke ja ladestumise vastane toime ning 

kiire imendumine seedetraktis (Silanikove et al. 2010 ref Shingfield et al. 2008, Goswami et al. 

2017). Lühikese ahelaga rasvhapped imenduvad organismis paremini, kui pika ahelaga 

rasvhapped, sest pika ahelaga rasvhapped läbivad enne täielikult imendumist modifikatsiooni 

(Holvik 2013). Lisaks sellele lagundab rasva lõhustav ensüüm lipaas lühikese ja keskmise 

ahelaga rasvhapped kiiremini, kui pika ahelaga rasvhapped, mille lõhustamiseks kasutab 

organism ka pankreases toodetavaid sapphapete soolasid (Holvik 2013).  

Milewski et al. (2018) uurisid Poolas aastaaegade mõju alpi tõu (ingl.k alpine) kitsepiima ja 

kitsepiimast valmistatud laabijuustu keemilisele koostisele ja inimese tervist mõjutavatele 

omadustele. Talvises piimas oli vähem vitamiine A ja E, kui suvel, aga sisaldas rohkem valku. 

Talvel toodetud piima piimarasvas sisaldus rohkem pika ahelaga küllastunud rasvhappeid ja 

monoküllastumata rasvhappeid võrreldes suvise perioodiga. Nii piim kui ka sellest valmistatud 

juust olid tervislikumad suvel, mis tulenes kõrgemast vitamiin A ja E sisaldusest ja 

tervislikumast rasvhappelisest profiilist: suurem konjugeeritud linoolhappe ja polüküllastumata 

rasvhapete, eriti ω-3 sisaldus. (Milewski et al. 2018) 

Kitsepiim sobiks hästi tervist toetavate funktsionaalsete toitude koostisosaks (Silanikove et al. 

2010). Kitsepiimas leidub rohkem luid tugevdavaid mineraalaineid, magneesiumi, kaltsiumi ja 

fosforit, kui lehmapiimas (Park et al. 2007). Kitsepiimas on ka rohkem vitamiini A, vitamiini C 

ja vitamiini D, mis aitavad kaasa toitainete imendumisele, aga kitsepiimas on vähem vitamiini 
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B12 ja foolhapet, kui lehmapiimas (Park et al. 2007, Park 2010). Kitsepiimas leiduvaid 

mineraalaineid: tsinki, seleeni ja rauda on inimorganismil kerge omandada (Holvik 2013).  

 

1.2.4. Kitsepiima laapuvus ja seda mõjutavad tegurid 

Laap on proteolüütiliste ensüümide segu, mille hulgast peamised piima koagulatsiooni tekitavad 

ensüümid on kümosiin ja pepsiin. Laapensüüme saadakse traditsioonilisel viisil vasika 

libedikust, aga tänapäeval toodetakse seda ka seente või mikroobide sünteesiprotsesside abil. 

(Talach 2013). 

Laapensüümi toimel piima laapumisel on kolm faasi. Esimeses faasis toimub κ-kaseiini 

hüdrolüüsimine para-κ-kaseiiniks, millega kaasneb hüdrofiilse kaseinomakropeptiidi 

vabanemine vadakusse. Selle tulemusena destabiliseerub kaseiinimitsell ja see muutub 

vastuvõtlikumaks kaltsiumi sadenemise suhtes. Teine faas hõlmab spontaanse agregatsiooni 

algust, tekib ristsidemetest võrgustik ehk algab geeli moodustumine. Viimases faasis toimub 

sünerees ehk vadaku väljumine kaseiini võrgustikust. (Hallén 2008) 

pH mõjutab kalgendumise aega, mida madalam pH väärtus, seda kiiremini piim kalgendub 

(Talach 2013). Madala pH juures hakkab kaltsium kaseiinimitsellidest eralduma ning 

kaseiinimitsellide negatiivsed laengud neutraliseeruvad ning need hakkavad agregeeruma 

moodustades kalgendi (pH 4,6), kuhu jäävad ka teised piima komponendid kinni (Park 2006).  

Enamik toodetavast kitsepiimast kasutatakse juustu valmistamiseks väikestes talumeiereides 

(Damián et al. 2008). Juustu omadused, kvaliteet ja väljatulek sõltuvad piima koostisest, eriti 

valgu-, kaseiini- ja rasvasisaldus (Ambrosoli et al. 1987). Kui kalgend on lõikamise hetkel liiga 

tugev, siis sünerees toimub ebanormaalselt ja saadav juust on kõrge niiskusesisalduse ja 

happesusega, aga kui lõikamisel on kalgend liiga pehme väheneb juustu väljatulek rasva ja valgu 

kadude tõttu vadakusse (Csanádi et al. 2010). Piisavalt tugev kalgend parandab juustu 

väljatulekut, sest tugevas kalgendis on piima komponendid seotud ja need ei jää vadakusse 

(Aleandri et al. 1990). 

Piima laapumisomaduste ja juustu väljatuleku vahel on tugev seos (Talach 2013). Juustu 

väljatulek on positiivses korrelatsioonis piima rasva-, valgu- ja kaseiinisisaldusega 
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(Damián et  al. 2008). Juustu valmistamise juures üks kõige olulisemaid etappe on kalgendi 

lõikamine ja selleks valitud hetke õigsus. Kalgendi lõikamine ei toimu igakord täpselt ühel ajal, 

sest piima laapumisomadusi ja laapumisaega mõjutavad väga paljud tegurid, s.h piima koostis 

ja omadused, kuumtöötlemine, laapensüümi kontsentratsioon, temperatuur ja mõned teised 

tegurid. (Csanádi et al. 2010). 

Piima laapumisomadusi peetakse juustu valmistamise juures üheks kõige olulisemaks 

tunnuseks. Happelisel ja ensümaatilisel kalgendumisel saadakse erinevate omadustega 

kalgendid. Happelist kalgendamist kasutatakse peamiselt fermenteeritud piimatoodete (nt. 

jogurt) valmistamisel. Ensümaatilised kalgendumist kasutatakse juustu valmistamisel, sest selle 

käigus tekkiv kalgend on elastne ja tugev. (Talach 2013). 

Laapumisaeg on aeg laabi lisamise hetkest kuni ajahetkeni, mil on võimalik tuvastada laapumise 

algust – hetk, kui kaseiinimitsellid on piisaval määral agregeeruma hakanud ning on tekkinud 

nähtavad helbed. Need mõlemad näitajad on kalgendi tugevuse kõrval olulised näitajad juustu 

valmistamise protsessis. (Clark & Sherbon 2000) 

Laapumisaeg on postiivses korrelatsioonis piima kuivainesisalduse, piima rasvata 

kuivainesisalduse, piima valgusisalduse ja αs1-kaseiini sisalduse ja kalgendi tugevusega (Clark 

& Sherbon 2000). Talach (2013) andmetel on kitsepiima laapumisaeg väga varieeruv jäädes 

vahemikku 8,5 minutit kuni 33,1 minutit. Kitsepiim laapub kiiremini kui lehmapiim ja kalgend 

on nõrgem – see on inimese seedimisele kasulik, aga negatiivne aspekt juustu väljatuleku 

seisukohalt (Park et al. 2007, Hassan et al. 2014a). Kõrge valgusisaldus võib tekitada viivituse 

laapumise algushetkeni, aga sellegipoolest tekib tugev kalgend (Ambrosoli et al. 1987). 

Laapumise aja pikenemine võib tuleneda αs1-kaseiini ja αs2-kaseiini suuremast sisaldusest, sest 

need seovad kaltsiumiioone ning seetõttu on vähem vabasid Ca2+-ioone kalgendi tekkeks 

(Ambrosoli et al. 1987).  

Algselt eeldati, et kitsepiima lehmapiimast halvemad laapumisomadused tulenevad vähesest 

kaseiini sisaldusest või αs1-kaseiini puudumisest kitsepiimas, kuni avastati, et αs1-kaseiini 

sisaldus on geneetiliselt väga varieeruv ning see võib esineda kitsepiimas erineval hulgal 

(Martin et al. 1999). Mida suurem on piima kuivainesisaldus, seda tugevam on tekkiv kalgend 

(Clark & Sherbon 2000). Piima koostis mõjutab piima laapumisaega ja kalgendi tugevust (Clark 

& Sherbon 2000).  



21 

 

Kitsetõud, kelle piimale on iseloomulik kõrgem kuivainesisaldus, nende piim laapub kiiremini 

ja tekib tugevam kalgend (Clark & Sherbon 2000). Clark & Sherbon (2000) uurimuses selgus, 

et saane tõugu kitsede piima rasvata kuivaine ja αs1-kaseiini sisaldus oli kõrgem kui alpi tõugu 

kitsedel ning kõige paremate laapumisomadustega piim oli anglo-nuubia tõugu kitsedel, tänu 

nende piima koostisele. 

Kaheksa tõu võrdluses võrreldavad tõud olid anglo-nuubia, lamancha, saane, alpi, oberhasli, 

toggenburg ja nuubia-alpi ristandid ja saane-alpi ristandid. Nende tõugude hulgast kõige 

kõrgema kuivainesisalduse, rasvata kuivainesisalduse, rasva-, valgu- ja αs1-kaseiini sisaldusega 

piim oli nubian tõugu kitsedel. Anglo-nuubia, lamancha, saane ja nuubia-alpi tõugu kitsede 

piimas oli suurem αs1-kaseiini sisaldus kui alpi, oberhasli, toggenburgi ja saane-alpi ristandite 

piimas. Šveitsi tõugudel (saane-alpi ristandid ja toggenburgi) sisaldasid madalamas kogused 

piima koostisosi. Anglo-nuubia ja nuubia-alpi ristandite piim laapus kiiresti ja tekkis tugev 

kalgend. (Clark & Sherbon 2000). 

 

1.3. Kaseiinimitsellide suurusjaotus kitsepiimas 

Piimas olevatest kaseiinidest 95% esineb poorsete struktuuridena ehk mitsellidena (Talach 

2013). Lisaks kaseiinile sisaldavad need mitsellid ioone, tsitraati, plasmiini, piima seerumit ja 

vett (Talach 2013). Kaseiinimitsell sisaldab endas kõiki piimas leiduvaid kaseiini rühmi (αs1-

kaseiini, αs2-kaseiini, β-kaseiini, ĸ-kaseiini) (Hristov 2016). Mitsellid moodustuvad 𝛼𝑠-

kaseiinide ja β-kaseiinide agregatsioonil ning need seotakse omavahel fosfaatsildadega ning 

struktuuri stabiliseerib ĸ-kaseiin (Talach 2013). ĸ-kaseiin määrab kaseiinimitselli stabiilsuse 

kaseiinimitselli välise kihina, sest see on Ca2+ ioonide juuresolekul lahustunud oleks, samas, 

kui teised kaseiinirühmad Ca2+ kokkupuutes sadenevad (Hristov 2016). Mitselli väliskihi 

destabiliseerumine toimub pH alanemise või ensümaatilise aktiivsuse tõttu ning 

kaseiinimitsellide sadenevad ja agregeerivad ning see põhjustab piima laapumise (Walstra et al. 

2006). 

Kaseiinimitsellide keskmine diameeter on oluline tehnoloogiline näitaja, sest keskmiselt 

väiksemate kaseiinimitsellidega piim on paremate laapumisomadustega, kui suurte 

kaseiinimitsellidega piim (Ingham et al. 2018). Lehmapiima kaseiinimitsellid on väiksemad, kui 
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kitsepiima kaseiinimitsellid, kitsepiima kaseiinimitsellide keskmine suurus on 180 nm (Park et 

al. 2007). Eesti holsteini tõugu piimalehmade keskmine kaseiinimitsellide suurus on 171,13 nm 

(Mootse et al. 2014). Hollandis uuritud holseini tõugu lehmade piima kaseiinimitsellide 

keskmine suurus oli vahemikus 154 – 230 nm (Kees de Kruif & Huppertz 2012). Väiksema 

diameetriga kaseiinimitsellidega piimal on paremad laapumisomadused ning selline piim 

moodustab tugevama kalgendi (Ingham et al. 2018). Kitsepiima kaseiinimitsellides sisaldub 

rohkem kaltsiumi ja anorgaanilist fosforit ning need on vähem lahustunud, vähem termiliselt 

stabiilsed ning kaotavad β-kaseiini kergemini kui lehmapiima kaseiinimitsellid (Park et al. 

2007).  

Enamus piimas leiduvast kaltsiumist sisaldub kaseiinimitsellides kolloidse kaltsiumfosfaadi 

nanoklastrites (Ingham et al. 2018). Erinevate loomaliikide piima puhul kaseiinisisaldus ja  

kaseiinimitsellide suurus on varieeruvad näitajad, näiteks kitsepiima kaseiinimitsellid on 

keskmiselt suuremad, kui lehma- või lambapiima kaseiinimitsellid (Ingham et al. 2018). 

Kaseiinid, kõige suuremal hulgal esinev piimavalkude rühm, on happelised ja proliinirikkad 

fosfoproteiinid, mis moodustavad kolloidses suspensioonis kaltsiumfosfaadiga suuri, 

kerakujulisi mitsellaarstrukuure (Marletta et al. 2007). Kaseiinimitsellid on niitja struktuuriga 

ning, mida kõrgem αs1-kaseiini sisaldus, seda väiksem kaseiinimitsell (Pierre et al. 1995).   

Kaseiinimitsellide keskmine suurus kitsepiimas Pierre et al. (1995) andmetel oli 237 nm. A 

genotüüpi (kõrge αs1-kaseiini sisaldus) kitsede piima kaseiinimitsellid on u 30% väiksemad, kui 

O genotüüpi (madal αs1-kaseiini sisaldus) kitsede puhul, A piima kaseiinimitsellidest 43% 

jäävad suurusvahemikku 40-140 nm, aga O piimas on 73% mitsellidest suuremad kui 140 nm, 

vahemikku 40-140 oli ainult 24% (Pierre et al. 1995). αs1-kaseiini keskmine sisaldus kitspiimas 

on 3 g/kg, A genotüübi puhul on αs1-kaseiini sisaldus kõrge ehk u 5 g/kg ja O genotüübi puhul 

αs1-kaseiin puudub (Pierre et al. 1995). Kitsepiima kaseiinimitsellid jagunevad peamiselt kahte 

gruppi: suured mitsellid suure tihedusega ja väiksed mitsellid madala tihedusega. A tüüpi piimas 

enamus mitsellid väikesed, aga O tüüpi piimas mõlemaid. (Pierre et al. 1995) 

Kaseiinimitsellide suurus kitsepiimas jäi Pierre et al. (1998) andmetel vahemikku 192 nm kuni 

287 nm. Pierre et al. (1999) uurimuses, kus võrreldi αs1-kaseiini A genotüüpi kitsede piima null 

(O) genotüüpi kitsede piimaga, leiti, et A genotüüpi piima kaseiinimitsellid oli keskmiselt 

suurusvahemikus 80 – 120 nm. Lisaks sellele leiti, et väiksemad kaseiinimitsellid O tüüpi piimas 
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sisaldasid ĸ-kaseiini ja suurtes kaseiinimitsellides oli suuremas osas αs2-kaseiin (Pierre et al.  

1999).  

Laapumisomadusi uuritakse peamiselt valgu ja kaseiini sisalduse seisukohast lähtuvalt, aga 

kaseiinimitsellide vahemik teineteisest ja nende hüdrofoobsed omadused on samuti olulised 

eelkõige flokulatsiooni ja agregatsiooni faasides. Mitselli pinna hüdrofoobsete sidemete 

moodustumise kohtade arv võib mõjutada mitselli struktuuri ja laapumisomadusi (Yildirim & 

Erdem 2015). Kaseiinimitsellide hüdrofoobsed omadused võivad mõjutada laapumisaega 

(Yildirim & Erdem 2015). 

 

1.4. Kitsepiima kaseiinisisalduse, kaseiinimitsellide suurusjaotuse ja 

laapumisomaduste määramise meetodid 

1.4.1. Kitsepiima kaseiinisisalduse määramise meetodid 

Peamised piima kaseiinisisalduse määramise metoodikad on Kjeldahli meetod ja infapuna 

spektrofotomeetriline meetod. Kjeldahli meetodi puhul sadestatakse kaseiiniga mitteseotud 

lämmastik äädikhappe ja naatriumatsetaadi lahustega. Sadestunud kaseiin eemaldatakse 

filtreerimise teel. Sadestatud materjal hüdrolüüsitakse kontsentreeritud väävelhappe toimel, 

vaske sisaldavate katalüsaatortablettide (CuSO4·5H2O) abil, põletusblokis kuumutamise teel. 

Pärast jahutamist lisatakse vesi ja hüdrolüsaat neutraliseeritakse ja tiitritakse. Selle tulemusena 

saadakse teada valgulise lämmastiku sisaldus. Kaseiini lämmastiku leidmiseks kasutatakse 

teisendustegurit 6,25 ja vajadusel spetsiifilisi vajalikke tegureid ning saadud kogu valgulise 

lämmastiku sisaldus lahutatakse kogu lämmastikusisaldusest kaseiiniga mitteseotud lämmastiku 

hulk. (Pierre et al. 1995, Jaubert et al. 1999, AOAC International 2001, Damián et al. 2008, 

Musayeva et al. 2016, Mæhre et al. 2017). 

Kjeldahl´i standardmeetod piima kaseiinisisalduse määramiseks põhineb lehmapiimal  ning 

seetõttu võiks tulevikus standardmeetodeid täiendada, et meetodid oleks liigispetsiifilisemad 

(Wojciechowski & Barbano 2015). 

Fourier' teisendusega lähi-infrapunaspektroskoopia (FT-NIR) on kiire meetod piima koostise 

analüüsimiseks ning sellel põhimõttel töötavad enimkasutatavad laboratoorsed analüsaatorid (sh 
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näiteks FOSS MilkoScan), piima koostise analüüsimiseks, sest sel põhimõttel töötavad seadmed 

võimaldavad laia kalibratsioonivahemikku erinevate koostiskomponentide sisalduse täpseks 

mõõtmiseks (Jankovská & Šustová 2003, Calamari et al. 2007, Baum et al. 2016, Luginbühl 

2002, Albanell et al. 2003).  

Infrapuna spektrofotomeetria abil leitakse kogu valgu (%) põhjal kaseiini kogus (%). (Musayeva 

et al. 2016, Baum et al. 2016). Infrapuna spektrofotomeetria edasiarendusena uuritakse UV 

spektrofotomeetria võimalusi kaseiinisisalduse määramiseks (Stefanescu et al. 2017). 

Kaseiini fraktsioonide identifitseerimiseks kasutatavad meetodid on näiteks uurea 

polüakrüülamiid geelelektroforees (urea-PAGE) ja pöördfaasiline 

kõrgsurvevedelikkromatograafia (RP-HPLC), kahedimensionaalne elektroforees ja 

kapillaarelektroforees (Moatsu et al. 2003, Marletta et al. 2007, Yildirim & Erdem 2015, 

Damián et al. 2008, Clark & Sherbon 2000, Talach 2013). 

 

1.4.2. Kaseiinimitsellide suurusjaotuse määramise meetodid 

Kaseiinimitsellide suurusjaotuse määramiseks kasutatakse optilisi ja mikroskoopilisi meetodeid 

nagu footonkorrelatsioonspektroskoopia (sh. dünaamilise valguse hajumise meetod ehk DLS – 

dynamic light scattering), nanopartiklite jälgimise analüüs (NTA – nanoparticle tracking 

analysis), elektronmikroskoopia (näiteks transmissioonelektronmikroskoopia abil hinnatakse 

kaseiinimitselli omadusi nagu struktuur), eksklusioonkromatograafia 

(suuruseralduskromatograafia – SEC - size exclusion chromatography), analüütiline 

ultratsentrifuugimine (AUC). (Pierre et al. 1995, Kabadzhov et al. 2015, Hristov et al. 2016).  

Peamine kaseiinimitsellide suurusjaotuse määramise meetod on dünaamilise valguse hajumise 

meetod. See meetod on kasutajasõbralik ning annab suhteliselt täpsed ja järjepidevad tulemused 

ning see pole nii aeganõudev, kui mõned teised meetodid. Selle põhimõte seisneb laseri või 

mõne teise monokroomse valgusallika kiirguse suunamine läbi polarisaatori läbides uuritava 

proovi (joonis 1). Proovis leiduvatelt osakestelt hajunud valgus suunatakse läbi teise 

polarisaatori fotokordistisse. (Hristov et al. 2016). 
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Joonis 1. Dünaamilise valguse hajumise põhimõttel töötava seadme tööpõhimõtte joonis. 

(Hristov et al. 2016). 

Iga lahuses olev molekul murrab valguskiired erinevates suundades laiali. Proovi 

läbivalgustamist korratakse teatud arv kordi ning selle tulemusena tekkivate valgusmustrite 

automaatsel analüüsil määratakse valguse intensiivsus erinevates proovi punktides. Süsteemi 

tarkvara abil kuvatakse osakeste suurusjaotus, kus on toodud osakeste keskmised diameetrid. 

(Hristov et al. 2016). 

Dünaamilise valguse hajumise meetodi puhul sõltuvad tulemused ka seadme tootja seatud 

algoritmidest, mõõtmiste sagedusest, valguse murdumise nurgast (scattering angle), proovi 

ettevalmistamise protsessi õigsusest ja proovi polüdisperssusest (Kees de Kruif & Huppertz 

2012). 

Uuemad meetodid kaseiinimitsellide struktuuri hindamiseks on erinevad röntgenkiirte hajuvuse 

meetodid (Small-angle X-ray scattering (SAXS) ja Resonant soft X-ray scattering (RSoXS)) 

(Ingham et al. 2018). 

 

1.4.3. Kitsepiima laapumisomaduste määramise meetodid 

Laapumisomaduste määramiseks saab kasutada formagraaf laktodünamograafi, millega 

mõõdetakse laapumisaega laabi lisamise hetkest kuni laapumisdiagrammil (joonis 2) graafiku 1 

millimeetrise ulatuse saavutamiseni ehk laapumise alguseni.  (Ambrosoli et al. 1987) 
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Joonis 2. Laapumisdiagramm. R-laapumise aeg, K20-aeg, mille jooksul kalgendi tugevus 

saavutab graafikul 20 mm, A30-kalgendi tugevus 30 minuti möödudes (mm). (Bittante et al. 

2012). 

Valgu pinna hüdrofoobsuse määramiseks kasutatakse 8-anilinonaftaleen-1-sulfoonhape (ANS) 

siduvuse meetodit, mis põhineb hüdrofoobsete sidemete kaudu ANS-i ja valgu vahelise 

kompleksi tekkel, arvutatakse seotud ANS kogus ja analüüsitakse valgu profiilis toimunud 

muudatusi RP-HPLC ja urea-PAGE abil. (Yildirim & Erdem 2015). 

Pühvli- ja kitsepiim on sarnased laapumisomaduste poolest, nende piima kaseiinisisaldus oli 

sarnane, aga kaseiinimitsellide pinna hüdrofoobsus oli erinev. Kitsepiimas oli 

kaseiinimitsellidel palju hüdrofoobseid sidumiskohti, aga pühvlipiimas vähe, aga neil oli suur 

afiinsus. (Yildirim & Erdem 2015). 

Valguse tagasihajuvuse mõõtmiseks kasutatakse kiudoptilist sensorit/andurit (Castillo et al. 

2005, Rovira et al. 2011). Lähi-infapuna valguse tagasihajuvuse mõõtmise sensor koosneb 

kahest fiibrist. Üks fiiber kannab üle 880 nm infrapunakiirguse piima sisse ja teine fiiber kannab 

üle piimas leiduvatelt osakestelt peegeldunud kiirguse silikoonist fotodetektorile. (Castillo et al. 

2005). 

Teised meetodid on lähi-infrapunaspektroskoopia kasutamine (NIRS) või kombineerides NIRS 

ja kaugpeegelduvat kiudoptikat, aga spektroskoopial põhinevad meetodid. Spektroskoopial 

põhinevad meetodid annavad teavet toote rasva ja valgu koostise ja toote niiskuse kohta, aga 

nende põhjal on keeruline tootmisprotsessi käigus saada infot laapumise ja kalgendi teiste 
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omaduste. Kiudoptiline sensor võimaldab saada infot oluliste kalgendi näitajate kohta 

tootmisprotsessi vältel nagu optimaalne aeg kalgendi lõikamiseks ja ennustatav juustu väljatulek 

ja mitmed muud näitajad, mida seade arvutab erinevate algoritmide põhjal. Kalgendi 

lõikamisele järgneva sünereesi omaduste hindamiseks sobib laia vaateväljaga kiudoptiline 

valguse tagasihajuvust mõõtev sensor (light backscatter sensor with a large field of view). 

(Rovira et al. 2011) 

Piima laapumisomaduste jälgimiseks ja parameetrite mõõtmiseks kasutatakse erinevaid 

meetodeid, mis jagunevad kahte peamisse gruppi: mehaanilised (kalgendit lõhkuvad) ja 

optilised (reflektiivsusel põhinevad, turbidimeetrilised, kolorimeetrilised) (Csanádi et al. 2010) 

Mehaaniline laapumisomaduste jälgimise vahend on vibratsioon-viskomeeter ja sellega saab 

määrata laapumise alguse (flokulatsioonipunkt), kui kaseiinimitsellid hakkavad omavahel 

ühinema ja fikseerida kalgendi tugevuse erinevatel ajahetkedel (Csanádi et al. 2010). 

Reomeetrid on analüütilised instrumendid, millega on võimalik mõõta erinevate materjalide 

(vedelad, tahked, pooltahked…) omadusi ja reomeetria meetodeid kasutatakse ka piima 

laapumisomaduste uurimiseks (Talach 2013). Kalgendi omadusi saab hinnata ka 

mikroskoopiliste meetodite abil, nagu näiteks skaneeriva elektronmikroskoopia abil (joonis 3). 

 

Joonis 3. Skaneeriva elektronmikroskoobi abil saadud foto. Vasakul kaseiinivõrgustik 

väikestest kaseiinimitsellidest ja paremal suurtest kaseiinimitsellidest koosnev  

kaseiinivõrgustik. (Hristov et al. 2016). 

Mida kõrgem on temperatuur laapumise ajal ja mida suurem on laapensüümi ja/või CaCl2 

kontsentratsioon, seda kiiremini piim laapub ehk tekib kiiresti tugev kalgend, aga samas see 

vähendab kalgendi viskoossust (Csanádi et al. 2010).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Kitsepiima proovide kogumine ja säilitamine. 

Kitsepiima proove koguti 2018. aasta oktoobris, novembris ja detsembris, üks kord kuus. 

Kitsepiim saadi Pihla OÜ kitsedelt, proovid koguti kümnelt TWZ (Thüringer Waldziege – 

thüringi metsakits) ristand kitsedelt (tabel 4). TWZ on Saksa päritolu ohustatud kitsetõug, mis 

on aretatud Šveitsi toggenburgi kitsetõust (TWZ Rassenbeirat, 2019). Kõigil kitsedel oli 

proovide võtmise ajal teine laktatsiooniperiood. Ettevõttes kitsi igapäevaselt ei lüpstud, kitsed 

olid poegimisest kuni proovide võtmise perioodini koos oma talledega. Talled ja kitsed eraldati 

üks nädal enne proovide võtmist ja seejärel hakati kitsi igapäevaselt lüpsma kuni proovide 

võtmise perioodi lõpuni.  

Tabel 4. Valimisse kuulunud kitsede andmed. 

Kitse nimi Sünnikuupäev Viimane poegmine 

1. Helmi 26.02.2015 18.03.2018 

2. Hõbe 26.04.2015 03.04.2018 

3. Iira 15.03.2015 06.03.2018 

4. Nupsik 08.03.2015 24.03.2018 

5. Heti 01.03.2015 09.03.2018 

6. Tipp 10.04.2015 11.04.2018 

7. Lambi 05.04.2015 08.04.2018 

8. Lonni 19.02.2015 09.03.2018 

9. Musi 27.02.2015 06.03.2018 

10. Holli 26.02.2015 26.03.2018 

 

Proovid võeti hommikusel lüpsil. Proovi võtmiseks lüpsti kits käsitsi ja seejärel piim hoolikalt 

segati ja võetud proov jahutati ja säilitati külmkapis. Igast piimast võeti 2 proovi – üks proov 

(~40 ml) piima koostise analüüsimiseks EPJ (Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS) 

piimalaboris ja teine proov (~50 ml) kaseiinisisalduse, laapuvuse ja kaseiinimitsellide 

suurusjaotuse määramiseks. Proove transporditi termokotis koos külmakehadega proovide 

analüüsimiseni.  
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2.2. Kitsepiima rasva-, valgu-, kaseiini- ja laktoosisisalduse määramine 

2.2.1. Kasutatud seadmed ja materjalid 

 FOSS MilkoScan 

 FOSS Kjeltec seade piima kaseiinisisalduse määramiseks (joonis 4) 

 FOSS Digestor 2006 märgtuhastamise seade (joonis 4)  

 Filterpaberid kaseiini filtreerimiseks VWR European Cat. No. 516-0843 pooride 

läbimõõduga 12 – 15 µm. 

 Kjeldahl´i kolvid 

 Keeduklaasid, koonilised kolvid 

 Lehtrid 

 Naatriumatsetaadi lahus 

 Äädikhappe lahus 

 Destilleeritud vesi 

 Puhverlahus 

 Katalüsaatortabletid 

 Automaatpipett 

 

  

Joonis 4. FOSS Kjeltec 2300 (vasakul) FOSS Digestor 2006 (paremal). Allikas: 

http://www.euritmicgrup.ro/UserFiles/File/PDF-uri%20produse/203_en_FOSS%20-

%20Kjeldahl.pdf 
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2.2.2. Määramise metoodika 

Kitsepiima rasva-, valgu- ja laktoosisisaldus määrati EPJ laboris, analüsaatoriga FOSS 

MilkoScan. Seade töötab Fourier’ teisendusega infrapuna spektrofotomeetria põhimõttel 

(Fourier Transform Infrared Spectrophotometry) Analüüsimiseks kasutati EPJ laboris 

standardmeetodit IDF 141. 

Kitsepiima kaseiinisisaldus määrati Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli 

keemialaboris. Piima kaseiinisisalduse määramiseks kasutati standardmetoodikat (IDF 29-2 

2002). Selle meetodi alusel sadestati piimas olev kaseiin Kjeldahl´i kolvis äädikhappe ja 

naatriumatsetaadi lahusega pH 4,6 juures (joonis 5).  

 

Joonis 5. Kaseiini sadestamine äädikhappe ja naatriumatsetaadi lahusega. 

Kaseiin eraldati filtreerimisel ning kaseiini lämmastikusisaldus määrati Kjeldahl´i meetodil. 

Piimaproovid soojendati vesivannil. Igasse kolbi kaaluti 3 ml piima ja 45 ml destilleeritud vett. 

Seejärel lisati 0,5 ml äädikhappe lahust ja 10 minuti möödudes 0,5 ml naatriumatsetaadi lahust 

ning valati segu filterpaberitega kaetud lehtritele katseklaaside kohal (joonis 6). 
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Joonis 6. Kaseiinisade filterpaberil. 

Sade pesti kaks korda läbi 20 ml puhverlahusega ning pärast vähemalt ühe destilleeritud veega. 

Kui sade oli filterpaberil kuivaks nõrgunud, volditi see kokku ja tõsteti tagasi Kjeldahl´i kolbi 

koos 3 tableti katalüsaatoriga (joonis 7).  

 

Joonis 7. Kaseiinisademega filterpaberid Kjeldahl´i kolbides katalüsaatoritablettidega. 

Seejärel toimus proovi põletamisprotsess märgtuhastamise seadmes FOSS Digestor 2006 ning 

edasine proovi analüüs seadmega FOSS Kjeltec 2300 (joonis 7). 
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2.3. Kitsepiima kaseiinimitsellide suurusjaotuse määramine 

2.3.1. Kasutatud seadmed ja materjalid 

 Kitsepiima kaseiinimitsellide suurusjaotuse määramiseks kasutati seadet Zetasizer Nano 

ZS (Malvern Panalytical). Selle seadme tööpõhimõtteks on dünaamilise valguse 

hajumise abil osakeste suuruse mõõtmine Browni meetodil. Zetasizer Nano ZS mõõdab 

osakesi suurusvahemikus 0,5 nm kuni 10 µm. 

 RPMI 1640 lahus 

 Plastikust kaanega koonilised proovitopsid (joonis 8)  

 Ühekordsed süstlad 

 Filtrid 

 Zetasizeri küvetid 

 Automaatpipetid 

 

 

Joonis 8. Töövahendid kitsepiima kaseiinimitsellide suurusjaotuse määramiseks 

ettevalmistamiseks. 
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2.3.2. Määramise metoodika 

Proovi ettevalmistamiseks (joonis 8) kasutatakse plastikust mikrotuubi ning tehakse piimast 

lahjendus 1:100 kasutades RPMI 1640 lahust 2000 µl ja sellele lisatakse 20 µl piima. Mikrotuub 

suletakse korgiga ja keeratakse ümber 2 – 3 korda, et proov seguneks. Lahus imetakse 

ühekordsesse süstlasse ning filtreeritakse läbi süstlafiltri, et eemaldada rasvakuulikesed 

lahusest. Süstlast tilgutatakse esimesed kaks tilka valamusse ning ülejäänud lahus filtreeritakse 

Zetasizeri küvetti. Küvett suletakse korgiga ja asetatakse Zetasizeri pesasse küvetil asetseva 

noole suunaga enda poole. Seadme kambri kaas suletakse ning alustatakse mõõtmist. 

 

2.4. Kitsepiima laapumisomaduste määramine 

2.4.1. Kasutatud seadmed ja materjalid 

 Kitsepiima laapumisomaduste määramiseks kasutati seadet nimega Lattodinamografo 

(joonis 9), mille töö põhineb piima sukeldatud pendlitele tekkiva kalgendi surve 

mõõtmisel väikeseamplituudilise mõõtmise käigus.  

 Laap Maxiren 

 pH-meeter 

 Lattodinamografo küvettidega plokk 

 Lattodinamografo laabialus 

 Automaatpipetid 

 Pesugraanulid ja NaOH lahus  

 Destilleeritud vesi 
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Joonis 9. Seade Lattodinamografo, piimaküvetid ja laabialus. 

 

2.4.2. Määramise metoodika 

Valmistati 0,4% kontsentratsiooniga laabilahus (0,2 ml laapi Maxiren 50 ml destilleeritud vees). 

Piimaproovid soojendati vesivannis esmalt temperatuurini 20 °C, mõõdeti pH ning seejärel 

soojendati vesivannis kuni temperatuurini 35 °C. 10 ml soojendatud piima mõõdeti pipetiga 

Lattodinamografo küvettidesse (joonis 10). Laabialusele mõõdeti pipetiga 0,2 ml laabilahust 

ning laabialuse abil lisati laabilahus igasse piimaga täidetud küvetti samal ajal ning segati läbi. 

Piimaküvetid tõsteti seadmesse, sukeldati pendlid piima kasutades seadme küljel olevat kangi. 

Pendlite sukeldamisel käivitati koheselt arvuti mõõtmisprogramm. Piima laapumise aega ja 

kalgendi tugevust mõõdeti 30 minuti jooksul. Samal ajal moodustusid arvutiekraanile piima 

laapumisdiagrammid (joonis 2).  

 

Joonis 10. Laapunud piim Lattodinamografo küvettides. 

Pärast mõõtmise lõppu piimaküvetid tühjendati ja pesti. Lattodinamografo pesemiseks 

täidetakse küvetid puhastusgraanulite ja NaOH 10% lahusega ning asetatakse seadmesse, kuhu 

sukeldatakse seadme pendlid, loputamiseks kasutatakse destilleeritud vett.  
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2.5. Statistiline analüüs 

Kõikide andmete statistiline analüüs teostati MS Excelis. Keskmiste tulemuste võrdlemiseks 

kasutati funktsiooni T.TEST ja protseduuri t-Test: Paired Two Sample Assuming Unequal 

Variances. Kogutud andmete vaheliste seoste uurimiseks kasutati lineaarset 

korrelatsioonianalüüsi. Leitud erinevused ja seosed loeti statistiliselt oluliseks, kui olulisuse 

tõenäosuse p-väärtus oli p<0,05.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Kitsepiima koostis 

TWZ tõugu kitsede piima koostist: rasvasisaldust, valgusisaldust, laktoosisisaldust ja 

kaseiinisisaldust analüüsiti kolme kuu jooksul (Tabel 5).  

Tabel 5. Kitsepiima koostis ± standardhälve (n=10). 

  Oktoober November Detsember 3 kuu keskmine 

Rasv % 4,56 ± 1,48a* 3,37 ± 0,52b 3,43 ± 0,52b 3.74 ± 1.10 

Valk % 4,54 ± 0,62a 4,09 ± 0,42a 4,07 ± 0,35a 4.23 ± 0.52 

Laktoos % 4,01 ± 0,35a 4,39 ± 0,31b 4,48 ± 0,28b 4.29 ± 0.37 

Kaseiin % 2,84 ± 0,49a 2,90 ± 0,42a 2,86 ± 0,31a 2.87 ± 0.41 

Märkused: *erinevad tähed väärtuste järel näitavad statistiliselt olulist erinevust p<0,05 kuude lõikes 

Kolme kuu keskmine rasvasisaldus oli 3,74 ± 1.10 %. Kolme kuu keskmine valgusisaldus oli 

4.23 ± 0.52 % ning kaseiinisisaldus 2.87 ± 0.41 %. Clark & Sherbon (2000) said toggenburgi 

kitsede piima keskmiseks rasvasisalduseks 4,27 %, valgusisalduseks 2,76 % ning 

kaseiinisisalduseks 2,28 %. Stocco et al. (2018) uurimuses Itaalias kuue erineva kitsetõu 

keskmiseks koostiseks leiti 4,61 % rasva, 3.64 % valku ja 2.86 % kaseiini. 

Keskmine laktoosisisaldus kolme kuu jooksul oli 4,2 %. Stocco et al. (2018) leidsid kitsepiima 

keskmiseks laktoosisisalduseks 4,6 %. Rasvasisaldus oli kõige kõrgem oktoobris, aga 

laktoosisisaldus oli oktoobris kõige madalam. Oktoobri erinevus teistest kuudest võib tuleneda 

sellest, et neid kitsi enne proovide võtmise alustamist igapäevaselt ei lüpstud.  

 

3.2. Kitsepiima kaseiinimitsellide suurusjaotus 

Kitsepiima kaseiinimitsellide suurusjaotuse alusel kolme kuu lõikes jäi kõige suurem osa 

kaseiinimitsellide keskmisi suurusi suurusvahemikku 170 – 179 nm (joonis 11). Üle 190 nm 

suurusi kaseiinimitsellide keskmisi suurusi antud töös ei leitud.  
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Joonis 11. Kaseiinimitsellide 3 kuu keskmine suurusjaotus (n=30).  

Kitsepiima kaseiinimitsellide keskmine suurus kolme kuu jooksul oli 165,6 ± 12,5 nm (tabel 6). 

Minimaalne keskmine kaseiinimitsellide diameeter oli 144,2 nm ja maksimaalne oli 187,1 nm. 

Need tulemused on sarnased Park et al. (2007) andmetega, et keskmine kitsepiima 

kaseiinimitselli suurus keskmiselt 180 nm. Uurimuses norra piimakitsetõuga leiti, et keskmine 

kaseiinimitsellide suurus jäi vahemikku 201 – 219 nm (Inglingstad et al. 2014). 

 

Märkused: *erinevad tähed väärtuste järel näitavad statistiliselt olulist erinevust p<0,05 kuude lõikes 

Joonis 12. Kaseinimitsellide keskmised suurused (± standardhälve).  
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Oktoobri ja detsembri keskmised kaseiinimitsellide suurused olid statistiliselt erinevad (joonis 

12). Oktoobris oli keskmine kaseiinimitsellide suurus 174,8 ± 11.5 nm, aga detsembris oli 

keskmine kaseiinimitsellide suurus 163,4 ± 10,6 nm.  

3.3. Kitsepiima omadused 

3.3.1. Kitsepiima pH 

Kolme kuu keskmine pH väärtus oli 6,71 ± 0,18. Stocco et al. (2018) uurimuses Itaalias elavate 

kitsedega leiti, et keskmine pH väärtus oli 6,72. pH väärtuse erinevused kuude lõikes ei olnud 

statistiliselt olulised (joonis 13).  

 

Märkused: *erinevad tähed väärtuste järel näitavad statistiliselt olulist erinevust p<0,05 kuude lõikes 

Joonis 13. Kitsepiima proovide pH keskmised väärtused (± standardhälve). 

Kõige kõrgem leitud pH väärtus oli 7,21 ning kõige madalam 6,51. Kõige kõrgema pH 

väärtusega kitse piim (7,17 novembris ja 7,21 detsembris) ei laapunud üldse. 

3.3.2. Kitsepiima laapuvus 

Laapumisomadustest uuriti kitsepiima kalgendi tugevust (Amax (mm)- maksimaalne kalgendi 

tugevus 30 minuti jooksul), laapumisaega (R – aeg (min), alates laabi lisamise hetkest, kuni 

kalgendi tekke alguseni) ja kalgendi tekkimise aega (K20 – aeg (min), alates laapumise alguse 

6,76± 0,12a* 6,70 ± 0,18a 6,70 ± 0,19a 6,71 ± 0,18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Oktoober November Detsember 3 kuu keskmine

p
H



39 

 

hetkest, kuni graafikul saavutab kalgendi tugevus 20 mm). Kitsepiima keskmine laapumise aeg 

(R) kolme kuu jooksul oli 17,56 ± 8,36 min ning. Clark & Sherbon (2000) tulemuste alusel oli 

toggenburgi kitsede piima laapumise aeg umbes 14,48 minutit, mis sarnaneb antud töös TWZ 

tõu laapumise ajaga. Inglingstad et al. (2014) leidsid, et norra piimatõugu kitsede piima 

keskmine laapumisaeg (R) oli 8,7 – 10,9 min ning K20 oli nende kitsede puhul keskmiselt 

23,8 – 29,2 min. Alates laapumise hetkest saavutas kalgend tugevuse 20 mm (K20) 2,09 ± 1,75 

minutiga kolme kuu keskmisena. Kõige pikem K20 aeg, mis leiti oli 6,25 min. Kõige pikem 

laapumise aeg (R) oli 30 minutit (proovid, mis ei laapunud üldse) ja kõige lühem laapumise aeg 

oli 6,37 min. Kolme kuu keskmine 30 minuti jooksul saavutatav kalgendi tugevus oli 

31,42 ± 20,29 mm. Kalgendi tugevuse standardhälve on suur, sellepärast, et mõned proovid ei 

laapunud üldse, aga teised laapusid tugevalt. Seega oligi minimaalne kalgendi tugevus 0 mm 

(proovid, mis ei laapunud üldse) ning kõige suurem leitud kalgendi tugevus oli 59 mm. 

Oktoobris laapus kümnest uuritud piimaproovist kuus, novembris kolm, aga detsembris oli 

mittelaapuvaid proove ainult üks.   

Tabel 6. Kitsepiima omadused ± standardhälve (n=10). 

  Oktoober November Detsember 3 kuu keskmine 

Kalgendi tekkimise 

aeg K20 (min) 

1,52 ± 1,58a 1,75 ± 1,54ab 2,72 ± 1,82b 2,09 ± 1,75 

Laapumise aeg R 

(min) 

22,96 ± 6,51a 18,05 ± 9,10ab 14,37 ± 6,75b 17,56 ± 8,36 

Kalgendi tugevus 

Amax (mm) 

27,34 ± 24,72a 28,22 ± 21,47a 36,65 ± 14,72a 31,42 ± 20,29 

Märkused: *erinevad tähed väärtuste järel näitavad statistiliselt olulist (p<0,05) erinevust kuude lõikes; R – aeg 

laabi lisamisest, kuni kalgendi tekkimise alguseni; K20 – aeg kalgendi tekkimise algusest, kuni laapumisdiagrammi 

laius saavutas 20 mm; Amax – maksimaalne kalgendi tugevus ehk maksimaalne laapumisdiagrammi laius 30 min 

jooksul. 

 

3.4. Kitsepiima koostise, kaseiinimitsellide suurusjaotuse ja 

laapuvusnäitajate seosed  

Kitsepiima koostise, kaseiinimitsellide suurusjaotuse ja laapuvusnäitajate vahelised lineaarsed 

korrelatsioonikordajad ja nende vaheliste seoste statistiline olulisus on esitatud maatriksina 

joonisel 14. Seoste analüüsimisel võeti aluseks kolme kuu mõõtmiste tulemused. 
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Märkused: KMS – kaseiinimitsellide suurus; R – aeg laabi lisamisest, kuni kalgendi tekkimise alguseni; K20 – aeg 

kalgendi tekkimise algusest, kuni laapumisdiagrammi laius saavutas 20 mm – kalgendi tekkimise kiirus; Amax – 

maksimaalne kalgendi tugevus ehk maksimaalne laapumisdiagrammi laius 30 min jooksul 

Joonis 14. Kitsepiima näitajate vahelised korrelatsioonikordajad (r<0,30 – seos on nõrk; 

0,30>r<0,70 – seos on keskmine; r>0,70 – seos on tugev) ja nende statistilised olulisused 

(p<0,05 – seos on statstiliselt oluline; p>0,05 – seos ei ole statistiliselt oluline). Statistiliselt 

olulised seosed on märgitud paksus kirjas. 

 

3.4.1. Koostiskomponendid 

Keskmise tugevusega positiivne seos oli valgu- ja rasvasisalduse vahel (r = 0,49; p<0,001), ehk, 

mida suurem on piima rasvasisaldus, seda suurem on ka valgusisaldus (joonis 14). Antud seos 

on kooskõlas sellega, et kõrge kuivainsesisaldusega piimas on kõrge kõikide 

koostiskomponentide sisaldus. Keskmise tugevusega positiivne seos tuvastati ka valgu- ja 

kaseiinisisalduse vahel (r = 0,45; p<0,001) ehk, mida suurem on piima valgusisaldus, seda 

suurem on ka kaseiinisisaldus. Kitsepiima valgu-, rasva- ja kaseiinisisalduse vahelist positiivset 

korrelatsiooni on kirjeldanud ka Stocco et al. (2018). 

 

3.4.2. Kaseiinimitsellide suurus 

Kaseiinimitsellide suuruse ja kaseiinisisalduse vahel leiti keskmise tugevusega negatiivne seos 

(r = -0,304; p<0,05) (joonis 14). Mida väiksemad on piima kaseiinimitsellid, seda suurem on 

piima kaseiinisisaldus. Põhiliselt mõjutab laapensüüm κ-kaseiini ning kuna viimane asetseb 

kaseiinimitselli pinnal, siis oleneb κ-kaseiini hulk piimas kaseiinimitsellide suurusest (Qi 2007). 

Ehk, mida väiksemad on kaseiinimitsellid, seda suurem on mitsellide eripind ja seda rohkem 

leidub piimas κ-kaseiini (Qi 2007). Keskmiselt väiksemate kaseiinimitsellidega piim on 
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paremate laapumisomadustega, kui suurte kaseiinimitsellidega piim (Ingham et al. 2018). 

Laapumisaja (R), kalgendi tekkimise aja (K20) ja kalgendi tugevuse (Amax) ning 

kaseiinimitsellide keskmise suuruse vahel seoseid antud töös ei leitud. Sellest võib järeldada, et 

kaseiinimitsellide keskmise suuruse ja laapumisomaduste vaheliste seoste leidmiseks, tuleks 

analüüsida rohkem proove ja pikema ajavahemiku jooksul.  

 

3.4.3. Laapuvus 

Statistiliselt oluline negatiivne seos (r = -0,43; p<0,01) oli piima valgusisalduse ja kalgendi 

tekkimise aja (K20) vahel (joonis 14). Mida kõrgem on piima valgusisaldus, seda kauem aega 

võib võtta kalgendi tugevuse 20 mm saavutamine. Statistiliselt oluline keskmise tugevusega 

positiivne seos (r = 0,36; p<0,01) leiti piima valgusisalduse ja laapumisaja (R) vahel ehk, mida 

suurem on valgusisaldus, seda pikem on laapumisaeg. Selline seos leiti ka Ambrosoli et al. 

(1987), Clark & Sherbon (2000) ja Stocco et al. (2018) poolt selgitusega, et kõrge 

valgusisaldusega piimas seovad  αs1- ja αs2-kaseiin kaltsiumiioone ning seetõttu on vähem 

vabasid kaltsiumiioone saadaval kalgendi moodustumiseks pärast ĸ-kaseiini hüdrolüüsi. Stocco 

et al. (2018) leidsid ka positiivse seose piima kaseiinisisalduse ja kalgendi tugevuse vahel, aga 

antud töös seda seost ei leitud. 

Maksimaalne kalgendi tugevus (Amax) oli positiivses seoses (r = 0,52; p<0,001) kalgendi 

tekkimise ajaga (K20) ehk, mida tugevam kalgend, seda kiiremini saavutas kalgend tugevuse 

20 mm (joonis 14). Maksimaalse kalgendi tugevuse (Amax) ja laapumisaja (R) vahel oli tugev 

negatiivne seos (r = -0,90; p<0,01)– mida tugevam oli tekkinud kalgend, seda lühem oli selle 

piima laapumisaeg.  

Kalgendi tekkimise aja (K20) ja laapumisaja (R) vahel leiti negatiivne keskmise tugevusega 

seos (r = -0,44; p<0,01). Mida lühem oli laapumisaeg (R), seda pikem aeg kulus kalgendi 

tugevuse 20 mm saavutamiseni. Sellise seose leidsid ka Stocco et al. (2018). 

pH väärtuse ja maksimaalse kalgendi tugevuse (Amax) vahel oli tugev negatiivne seos 

(r = -0,70; p<0,001) (joonis 14). pH ja kalgendi tekkimise aja (K20) vahel statistiliselt olulist 

seost ei leitud (r = -0,26; p>0,05). pH ja laapumisaja (R) vahel oli keskmise tugevusega 

positiivne seos (r = 0,68; p<0,001). Mida kõrgem oli pH väärtus, seda pikem oli laapumisaeg 
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ning, mida madalam oli pH väärtus, seda lühem oli laapumisaeg. Viimane vastab üldlevinud 

teadmisele ning on kooskõlas Talach (2013) tehtud järeldustega.  

Antud töös saadud tulemused oleksid olnud usaldusväärsemad, kui uuritavad kitsed oleksid 

olnud igapäevaselt lüpstavad kitsed, katsete läbiviimine oleks kestnud pikemat aega (näiteks 

kogu laktatsiooni vältel) ja, kui katsetel oleks olnud paralleelkatsete tegemise võimalus – 

puuduseks oli aja- ja piimaproovi koguse vähesus. 
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KOKKUVÕTE 

Töös uuriti kitsepiima koostise ja kaseiinimitsellide suuruse mõju piima laapuvusele. Piima 

koostiskomponentidest mõjutab piima laapuvust kõige enam valgu- ja kaseiinisisaldus ning 

sealhulgas ka kaseiini fraktsioonide proportsioonid. Mida suurem on piima αs1-kaseiini 

sisaldus, seda paremad on selle laapumisomadused. Mida suurem on piima valgu- ja 

kaseiinisisaldus, seda paremad on piima laapumisomadused.  

Piima kaseiinimitsellide suurus mõjutab piima laapumisomadusi. Kitsepiima kaseiinimitsellid 

on suuremad, kui lehmapiima kaseiinimitsellid. Mida väiksemad on piimas leiduvad 

kaseiinimitsellid, seda tugevam kalgend tekib tänu suuremale eripinnale. Kaseiinimitsellide 

pinnal paikneb ĸ-kaseiin, mida mõjutab laapensüüm, põhjustades kaseiinimitselli 

destabiliseerumise ja piima laapumise. Antud töö eksperimentaalses osas ei leitud statistiliselt 

olulist seost kaseiinimitsellide suuruse ja laapumisomaduste vahel, aga leiti, et, mida suurem on 

piima kaseiinisisaldus, seda väiksemad on piimas leiduvad kaseiinimitsellid. 

Kitsepiima koostist, kaseiinimitsellide suurust ja seeläbi ka laapumisomadusi võivad mõjutada 

veel paljud tegurid, mille mõju antud töös ei uuritud, nagu: tõug, geneetilised faktorid, 

udaratervis (somaatiliste rakkude arv), söötmine, pidamistingimused, keskkond. 

Võimalused edasiseks uurimiseks: 

 Kitsepiima kaseiinimitsellide suurusjaotuse ja laapumisomaduste seosed kogu 

laktatsiooni ulatuses 

 Eestis kasvatatavate kitsede piimas leiduvate kaseiinifraktsioonide ja sellega seonduva 

geneetilise info uurimine 

 Eestis kasvatatavate kitsede tõu, söötmise, pidamistingimuste mõju uurimine piima 

laapumisomadustele (näiteks võrreldes erinevate farmide kitsede piima) 

 Eestis kasvatatavate kitsede piima laapumisomaduste uurimine terve laktatsiooni vältel 

 Eestis kasvatatavate lehmade ja kitsede piima koostise ja laapumisomaduste 

omavaheline võrdlemine 
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