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LÜHIKOKKUVÕTE  
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli õppida tundma sporthobuste energia ainevahetust, 

ainevahetusenergia tootmise võimalusi erinevatest orgaanilistest ainetest ja määrata 

mõningate hobuste söötmisel enam kasutatavate energiarikaste söötade glükeemiline 

indeks. Teoreetilises osas antakse ülevaade söötade seedest ja ainevahetusenergia 

prekursoritest hobustel. Võrreldakse erinevate energiaallikate kasutamise efektiivsust 

sporthobuste erineva füüsilise koormuse korral. Käsitlemist leiab ka energiarikaste söötade 

söötmisega seonduvad ainevahetushaigused. 

Töö eksperimentaalses osas on ära toodud kasutatud glükeemilise indeksi määramise 

metoodika hobustel, samuti katsetulemused nelja uuritud sööda kohta. Katsesse valiti kaer, 

oder, suhkrupeedi difusioonlõigud ning kommertsiaalne hobuste sööt Subli. Katse 

standardsöödaks võeti kaer, mille glükeemiliseks indeksiks võeti kokkuleppeliselt 100. 

Teiste söötade mõju vere glükoosisisalduse tõusule võrreldi suhtarvuna kaera vastu. Odra 

glükeemiliseks indeksiks kujunes antud katsetes 110,8, Subli söödal 76,5 ja suhkrupeedi 

difusioonlõikudel vaid 11,2.  

Katsetulemuste erinevus oli uuringus kasutatud hobuste vahel suur, suur erinevus oli ka 

katsesöötade söömuse ja söömise kiiruste vahel. Kõik see kinnitab, et looma mõju söötade 

glükeemilisele indeksile on suur ja seda tuleb arvestada tulemuste interpreteerimisel ning 

glükeemilise indeksi kui näitaja kasutamist hobuste praktilisel söötmisel. Hobuste energia 

ainevahetuse, samuti söötade vere glükoositaset mõjutavate tegurite tundmine aitab vältida 

sporthobustel nii sageli esinevaid energiaga seotud ainevahetushaiguseid.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this study was to indagate sport horse energy metabolism, metabolic energy 

production possibilities from different feed  and to determine the glycaemic index of some 

of the most frequently used energy feeds in the feeding of horses. In the theoretical part an 

owerview has been given of feed digestion and metabolic energy precursors in the horse. 

There is a comparison of different energy sources utilization feed effectiveness for sport 

horses at different physical work loads. Also, metabolic diseases associated with feeding 

feeds rich in energy are discussed.  

In the experimental part the methodology for determing the glyceamic index in horses has 

been presented, also the results of analysis of four feeds used in the experiment. In the 

experiment oats, barley, sugar beet bulp and a commercial competition feed, Subli. The 

standard feed in the experiment was oats, the oat glycaemic index is 100. 

Other feeds effects on blood glucose concentration were compared as ratio to that of the 

oat glycaemic index value. Barley’s glycaemic index was extremely high – 110.8, while 

Subli feed was 76.5 and sugar beet slices were 11.2. 

The results differed between the horses used in the experiment, and great variation was 

also found for feed intakes and for time spent on feeding. This confirms that horse’s 

individual characteristics have a great effect on a feed’s glycaemic index, which must be 

considered in the interpretation of results and in the use of the glycaemic index as an 

indicator in practical horse feeding. Understanding of metabolism and factors affecting 

blood glucose levels in the horse help to prevent frequently occuring metabolic diseases in 

sport horses. 
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SISSEJUHATUS 
 

Hinnanguliselt hakati hobuseid kodustama ligikaudu 10 000 aastat tagasi. Kuna hobustel 

on 18 põhilist geneetilist liini, siis kodustamine võis alguse saada 18 erinevas paigas. 

Hobuste kodustamine muutis revolutsiooniliselt inimeste elu, andes võimaluse olla 

liikuvamad, muutes nii kaubandussuhteid kui sõjapidamist. Hobused andsid tõuke 

ühiskonna muutusteks (esthorse, WWW). 

Hobuste kasutamise otstarve on ajas olnud väga muutuv, see on tugevasti seotud rahvaste 

traditsioonidega. Kui hobuseid kasutati esmalt enamasti lihaloomana ja hiljem ratsa-

hobusena, siis seoses ratta leiutamisega on teda kasutatud üha enam veoloomana. 

Eestis on hobune kaotamas oma tähtsust töö- ja veoloomana, üha enam on hobune 

muutunud inimeste vabaaja sisustajaks, üha enam kasutatakse hobuseid erinevatel 

spordivõistlustel. Hobused on võimelised arendama ja taluma väga suurt füüsilist 

koormust, mida tuleb arvestada hobuste söötmisel. Füüsiline pingutus on alati seotud 

ainevahetusenergia kulutamisega, mida on vaja lihaste tööks.  

Lihaste tööks kasutatavat energiat saavad hobused orgaanilise aine hüdrolüüsi käigus väga 

erinevaid ainevahetusradu kasutades. Kuna hobune ei saa treeningu või võistluse ajal süüa, 

peab ta energia tootmiseks kasutama organismis ringlevat või talletatud energiat. Töö 

intensiivsus on erinevatel võistlustel väga erinev, erinevaid energia allikaid kasutatakse ka 

energia tootmiseks. 

Antud magistritöö eesmärgiks oli õppida tundma sporthobuste energia ainevahetust, 

ainevahetusenergia tootmise võimalusi erinevatest orgaanilistest ainetest ja määrata Eestis 

enam kasutatavate energiarikaste söötade glükeemiline indeks. 

Soovin tänada kõiki kes olid abiks töö koostamisel. Eriti soovin tänada juhendajaid 

emeriitprofessor Olav Kärti ja vanemteadur Hanno Jaaksoni. Väga suureks abiks olid ka 

dotsent Tanel Kaart ja dotsent Silvi Tölp. 

  

http://www.esthorse.ee/index.php?id


7 
 

1. HOBUSTE SEEDE ISEÄRASUSTEST 
 

Hobune on herbivoor (joonis 1), kuid tema seedesüsteem ja energia vabastamine taimedest 

toimub seede käigus mäletsejaliste omast erinvalt. Evolutsiooniliselt on kabjalised palju 

vanemad loomad kui mäletsejalised. Seedesüsteemi ehituses ja seede iseärasustes leiab 

kabajalistel omnivooridega enam sarnasust kui mäletsejalistel omnivooridega. Kui 

mäletsejaliste energiatarbe katmisel on peamine roll vatsas süsivesikute mikrobiaalse 

fermentatsiooni käigus tekkivatel lenduvatel rasvhapetel, siis kabjalistel, olenevalt 

söödaratsioonist, on energiatarbe katmisel oluline roll glükoosil, mis imendub peensooles 

süsivesikute, eelkõige tärklise seede tulemusena.  

 

Joonis 1. Hobuse seedeorganid (Admani, www) 

 

Seede iseärasused algavad juba sööda haaramisega. Veistel ülemised lõikehambad 

puuduvad, ta haarab sööda keele ja ülemise suulae vahele ning rebib sööda maast lahti. 

Hobune seevastu hammustab rohu lõikehammastega läbi ja suunab selle põskmiste 

lõikehammaste vahele täiendavaks peenestamiseks. Mäletseja suunab maast rebitud sööda 

kohe vatsa ja saadab selle täiendavaks peenestamiseks ja süljega niisutamiseks suhu tagasi 

mäletsemisprotsessi käigus. Kuna hobune hammustab sööta ja teeb seda palju madalamalt 
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kui veis, sööta rebides, saab hobune tarbida ka palju nooremat ja toitaineterikkamat 

karjamaarohtu. 

 

 

2.1.  Süsivesikute seede iseärasusi 

 

Nii hobuste kui veiste söötmisel võib süsivesikud jaotada kolme rühma: lihtsuhkrud, kiudu 

mitte sisaldavad süsivesikud (tärklis, fruktaanid) ja struktuursed süsivesikud. Hobuste 

söötmisel kasutatakse ka teist süsivesikute jaotust: süsivesikud, mis hüdrolüüsuvad 

lihtsuhkruteks peensooles ja süsivesikud mis alluvad bakteriaalsele fermentatsioonile 

jämesooles ja mille tulemusena tekivad lenduvad rasvhapped (Hoffman 2003, www). 

Mäletsejaliste ja kabjaliste seede põhiline erinevus peitub selles, et mäletsejalistel toimub 

seedekulglas toitainete hüdrolüüs mikrobiaalse fermentatsiooni abil enne toitainete 

hüdrolüüsi endogeensete ensüümide poolt, kabjalistel aga vastupidi. Seega suurim erinevus 

peitub toitainete hüdrolüüsi kohas seedekulglas. 

Kui mäletsejalistel allutatakse kõik sööda süsivesikud vatsas mikrobiaalsele seedele, siis 

hobustel sõltub seede koht eelkõige monomeeride vahelistest sidemetest süsinikskeletis. 

Süsivesikud, milles on monomeerid liitunud omavahel α-1,4 sidemete abil allutatakse 

hobustel ensümaatilisele hüdrolüüsile, süsivesikud milles on monomeerid omavahel 

liitunud β-1,4 sidemete abil tuleb hüdrolüüsida mikrobiaalse fermentatsiooni käigus 

sarnaselt mäletsejaliste loomadega. Hüdrolüüsuvateks süsivesikuteks hobustel on 

disahhariidid, mõned oligosahhariidid (nt maltotrioosid) ja tärklis (amüloos ja 

amülopektiin). Fermenteeruvateks süsivesikuteks on tselluloos, hemitselluloos, 

lignotselluloos, lahustuv kiud ja mõned oligosahhariidid, nt fruktaanid, galaktaanid 

(Hoffman jt 2001).  

Ensümaatiliselt hüdrolüüsuvad süsivesikud lõhustatakse peensooles erinevate, peensooles 

olevate ensüümide poolt, milleks on α-amülaas, α-glükosidaasid (sahharaas, glükoamülaas, 

maltaas) ja β-galaktosidaas (Hoffman jt 2001).  

Ensümaatiliselt hüdrolüüsuvate süsivesikute seede algab põhiliselt peensooles, kuhu 

siseneb koos pankrease nõrega α-amülaas, mis hüdrolüüsib tärklise α-1,4 sidemeid kuid 
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mitte tärklise α-1,6 sidemeid ja amüloosi süsinikskeleti terminaalseid α-1,4 sidemeid. Α-

1,6 sidemeid hüdrolüüsib amülopektinaas (Hoffman 2003, www). Seede käigus, mis 

toimub peensoole esimeses osas – 12-sõrmiksooles, hüdrolüüsitakse süsivesikuid 

disahhariidideni ja oligosahhariidideni. Disahharidaasid (sahharaas, laktaas ja maltaas) 

lagundavad süsivesikud monosahhariidideni lõplikult peensooles. Sahharaasi aktiivsus on 

duodeenumis ja jejuunumis suurem kui ileumis, maltaasi aktiivsus on sarnane nii 

duodeenumis, jejuunumis kui ileumis, laktaasi aktiivsus on suurim duodeenumis ja 

jejuunumis. Olgu lisatud, et laktaasi aktiivsus on märkimisväärselt suur ka täiskasvanud 

hobusel, mistõttu hobused seedivad piimasuhkrut edukalt ka täiskasvanuna (Dyer jt 2002, 

Frape 2004). 

Süsivesikute fermentatsioon toimub põhiliselt jämesooles, kuid võib toimuda igas 

sooletrakti osas kus on olemas tingimused mikroorganismide elutegevuseks ja 

paljunemiseks. Mikrobiaalse seede eelduseks seedetrakti teistes alaosades on piisav sööda 

retentsiooni aeg ja pH üle 5. Nendele tingimustele vastab mao fundus osa (joonis 2), kus 

elavad mikroorganismid ja produtseeritakse nii äädik-, propioon-, või- kui piimhapet.  

 

Joonis 2. Hobuse mao ehitus (Thehorse, www) 

 

Kuna sööda viibimise aeg maos on hobustel lühike ja mao dorsaalse ja ventraalse osa 

happesuse erinevus on suur (pH vastavalt 5,5 ja 2,7), pole süsivesikute mikrobiaalne seede 
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siiski maos väga ulatuslik. Funduse regiooni pH sõltub siiski oluliselt ratsiooni 

süsivesikutest, sööda mälumise ajast ja produtseeritava sülje kogusest. Süsivesikute 

fermentatsioon toimub väga vähesel määral ka peensooles, kuid selle tähtsus hobuste 

söötmisel pole oluline ja seda ei ole ka seni piisavalt uuritud (Hoffman 2003, www).  

Süsivesikud, mis ei hüdrolüüsu maos ja peensooles liiguvad jämesoolde, kus leiab aset 

põhiline raku kestaainete mikrobiaalne fermentatsioon hobuste seedetraktis. See on sarnane 

mäletsejaliste süsivesikute fermentatsiooniga, mis toimub vatsas. Mõlemal juhul on 

tegemist süsivesikute anaeroobse fermentatsiooniga, mis toimub kaheetapiliselt. Esmalt 

suunavad mikroorganismid oma ensüümid seeditavale söödale ja lagundavad selle 

ekstratsellulaarselt kuni monosahhariidideni (enamasti glükoosini). Seejärel imetakse vaba 

glükoos bakterrakku, kus toimub selle anaeroobne glükolüüs mööda glükolüütilist 

Embden-Meyerhof rada.  

Glükolüüsi käigus konverteeritakse üks glükoosi molekul kaheks pürovaadi molekuliks. 

Glükolüüüsi käigus vabaneb küll neli ATP molekuli, kuid glükolüüsi käivitamiseks 

vajatakse kahte ATP molekuli, seega on saagis 2 ATP molekuli (Zilmer jt 2006). Kui 

aeroobsetes tingimustes konverteeritakse püruvaat edasi atsetüülkoensüüm A-ks (CoA), 

mis siseneb tsitraaditsüklisse, siis anaeroobsetes tingimustes konverteeritakse püruvaat 

paljudeks teisteks fermentatsiooni lõpp-produktideks (joonis 3).  

Anaeroobse glükolüüsi lõpp-produkte kasutavad veised ja hobused ainevahetuses sarnaselt, 

kusjuures lõpp-produktide omavaheline vahekord sõltub nii veistel kui hobustel sööda-

ratsioonist. Lenduvate rasvhapete imendumine hobustel toimub läbi jämesoole seina 

passiivse difusiooni teel. Imendumise kiirus on pöördvõrdeline molekulmassiga: atsetaat> 

propionaat> butüraat> laktaat. 

Mäletsejalistel sõltub lenduvate rasvhapete absorptsiooni kiirus vatsas nende dissot-

siatsiooni astmest. Dissotseerimata rasvhapped imenduvad kiiremini kui dissotseeritud 

rasvhapped. Dissotsiatsiooni aste sõltub omakorda vatsa happesusest. Mida madalam on 

vatsa pH ja mida suurem on happesus, seda enam on vatsas dissotseerumata rasvhappeid ja 

seda kiiremini lenduvad rasvhapped imenduvad. Kui hobustel on lenduvate rasvhapete 

imendumise kiirus pöördvõrdeline hapete molekulmassiga (ja mida lühem on happe 

süsinikskelett, seda kiiremini see difundeerub), siis mäletsejalistel on vastupidi: butüraat > 

propionaat > atsetaat. 
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. 

 

Joonis 3. Glükoosi anaeroobne fermentatsioon (Blogspot, www) 

 

Joonisel 4 on skemaatiliselt toodud äädikhappe absorptsiooni rajad vatsaepiteelis. 

Dissotseerumata äädikhape (HAc) imendub portaalveeni muutumatul kujul otse. Küll võib 

aga vatsaepiteel ise kasutada dissotseerumata äädihapet epiteelirakkudele vajaliku energia 

tootmiseks. Dissotseerunud äädikhape (Ac 
-
) peab aga endaga liitma enne imendumist 

vesinikiooni. Normaalse vatsa pH korral (pH > 6,0) on vatsas dissotseerunud rasvhappeid 

siiski enam kui dissotseerumata rasvhappeid (France, Dijkstra 2005). 

Kergestiseeduvate süsivesikute mikrobiaalse fermentatsiooni käigus tekib reeglina ka 

piimhape. Mida madalam om keskkonna pH, seda soodsamad tingimused on piimhappe-

bakterite elutegevuseks ja seda enam piimhapet ka produtseeritakse. Kui mäletseja vatsas 

kasutavad laktolüütilised bakterid piimhappe enamasti ära enda energiaallikana, siis 

hobuse maos sellised bakterid puuduvad. Piimhape on oluliselt tugevam hape kui lenduvad 

rasvhapped ning selle kontsentratsioon hobuse maos võib ulatuda 2...6 tunni pärast peale 

http://2.bp.blogspot.com/-iHytBNryIfI/TseYGSzx4-I/AAAAAAAAAVU/rBf_Y-sBM4I/s1600/Lectur13.gif
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tärkliserikka sööda söötmist 40 mmol/liitris (Al Jassim, Andrews 2009). Produtseeritud 

piimhape koos maos toodetud soolhappega hävitavad mao näärmeta piirkonna mukoosa-

rakud, põhjustades maohaavandeid. 

 

 

Joonis 4. Atsetaadi absorptsioon läbi mäletseja vatsaseina (Kärt 2014) 

 

 

1.2.  Proteiini seede iseärasusi 

 

Proteiin on rakendusbioloogiline mõiste. Selle all mõistetakse kõiki söötades olevaid 

lämmastikku sisaldavaid ühendeid. Proteiini väärtuslikuma osa moodustavad valgud, mis 

koosnevad aminohapetest ja mis on keharakkude põhiline komponent. Peale valgulise 

komponendi sisaldavad söödad ka palju valgu sünteesi ja hüdrolüüsi vaheprodukte, mida 

loomad otseselt kasutada ei saa. Just söödaproteiini seede ja kasutuse efektiivsuse poolest 

erinevad hobused veistest oluliselt. Veiste seedesüsteem on palju täiuslikumalt kohanenud 

kasutama söötades olevaid mittevalgulisi lämmastikühendeid (proteiini sünteesi ja 

hüdrolüüsi vaheprodukte) kui hobuste seedesüsteem.  

Mäletsejaliste poolt tarbitav söödaproteiin allutatakse eesmagudes esmalt mikrobiaalsele 

fermentatsioonile. Proteolüütilised mikroorganismi omavad kõiki proteiinide hüdrolüüsiks 
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vajalikke ensüüme. Valguline proteiin lagundatakse üle peptiidide ja aminohapete kuni 

ammoniaagini, mittevalguline aga kohe, väga kiiresti kuni ammoniaagini. Proteiinide 

hüdrolüüsi vahe- ja lõpp-produkte vajavad mikroorganismid oma elutegevuseks ja 

kehavalgu sünteesiks. Kui mikroorganismid kasutavad nii aminohappeid kui ammoniaaki 

aminohapete ja kehavalkude sünteesiks, siis protozoad vaid aminohappeid ja lühikesi 

peptiide. Mäletseja on sõltuv vatsas toimuvatest mikrobiaalsetest protsessidest. Mäletseja 

vatsas sünteesitakse kuni 2 kg mikroobimassi päevas (France, Dijkstra 2005). See on väga 

kõrge bioloogilise väärtusega, sisaldades kõiki peremeeslooma valgu sünteesiks vajalikke 

aminohappeid. Märkimisväärne on see, et mikroobimassi sünteesiks ei vaja mikro-

organismid valgulist proteiini. Just see on kõige suurem erinevus võrreldes hobuste 

proteiini seedega. Hobused saavad kasutada oma kehavalkude sünteesiks vaid söötades 

olevaid aminohappeid, millst 9 on asendamatud.  

Kuna hobuse mao dorsaalses osas toimub teatud määral ka mikroobset fermenattsiooni, on 

tõenäoline, et ka hobusel allutatakse mõningane kogus mikroobimassi edasisele hüdro-

lüüsile, mis pole aga otsutava tähtsusega hobuste proteiintoitumise seisukohalt.  

Mäletsejalistel liigub vatsas sünteesitud mikroobimass koos küümusega libedikku, kus 

järgneb proteiini seede, mis on võrreldav hobuste proteiini seedega. Valkude seede maos 

on osaline. Hüdrolüüs toimub soolhappe ja pepsiini toimel, mida toodavad mao 

fundusnäärmete pearakud. Viimased toodavad pepsiini inaktiivset vormi – pepsinogeeni, 

mis aktiveerub soolhappe toimel või autokatalüütiliselt. Valgud lagundatakse pepsiini 

toimel polüpeptiidideks. Mao pepsiin lõhub ligikaudu 10…18% valkudest. Pepsiinid 

lõhustavad eelistatult peptiidsidemeid, mis on moodustunud aromaatsete aminohapete 

(fenüülalaniin, türosiin, trüptofaan) karboksüülrühmade osalusel. Pepsiinid ei lõhu 

peptiidsidet reeglina glutamiinhappe, aspargiinhappe ja leutsiini karboksüülrühmade baasil 

moodustunud peptiidsidemeid. Pepsiinid hüdrolüüsivad eelkõige valgumolekuli neid 

sidemeid, milles osaleb fenüülalaniinist või türosiinist pärinev lämmastikuaatom (Zilmer jt 

2006). 

Valkude seede jätkub peensooles pankrease poolt produtseeritud proteolüütiliste ensüümide 

– endopeptidaaside (trüpsiin, kümotrüpsiin, elastaas, kollagenaas) ja eksopeptidaaside 

(karboksüpeptidaasid A ja B) toimel. Maos alguse saanud valkude lõplik hüdrolüüs toimub 

peensoole limaskestas sünteesitud proteolüütiliste ensüümide (aminopeptidaas, dipeptidaas, 

eteropeptidaas) toimel. Proteiinide hüdrolüüs hobustel jätkub jämesooles, mikrobiaalse 
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fermentatsiooni toimel. Keskmiselt moodustab jämesoole seede osatähtsus hobuste proteiini 

seedest umbes 1/3, kuid see sõtub oluliselt söödaratsioonist. Koresöödarikka ratsiooni korral 

on see suurem, jõusöödarikka ratsiooni korral väiksem (Gibbs, Potter 2002).  

Kui mäletsejalistel on sünteesitava mikroobse proteiini osatähtsus proteiini ainevahetuses 

otsustava tähtsusega, siis hobustel on see vähem oluline. Jämesooles sünteesitud mikroobne 

proteiin väljutatakse enamasti roojaga. Siiski näitab Michigani ülikoolis Woodward ja 

Trottier (2011) poolt läbi viidud katse ponidega, et jämesoolel on võime diffundeerida lüsiini 

kaks korda enam kui peensoolel. Katse tulemuste põhjal asuvad autorid seisukohale, et 

mikroobsel proteiinil on hobuste proteiini ainevahetuses siiski suurem roll kui seni arvati. 

Kergesti lõhustuva söödaproteiini (sh mittevalgulise proteiini) suhtes on hobused tundliku-

mad kui veised. Söötes hobustele proteiinirikast lutsernheina suureneb, võrreldes timut-

heinaga, küll proteiini näiv seeduvus, kuid see jääb organismis suuresti kasutamata. Nii 

väljutavad hobused ka lutsernheina söötmisel  suure osa seedunud proteiinist uriiniga (Gibbs, 

Potter 2002). 

 

 

1.3.  Lipiidide seede 

 

Lipiidid on imetajatele, sh hobustele ja veiste elutähtsad kahe asendamatu rasvhappe –  

α-linoleenhappe ja linoolhappe tõttu. Asendamatud rasvhapped on struktuurseteks 

komponentideks biomembraanides ja on prekursoriteks prostaglandiinide, tromboksaanide 

ja leukotrieenide sünteesil. Hobuste ratsioonis peaks olema 0,5% α-linoleenhapet 

(Hallebeek 2002). Karjatatavad hobused saavad vajalikud rasvhapped rohust, mis on rikas 

eelkõige α-linoleenhappe poolest. Teraviljad on seevastu linoolhapperikkad. Kui hobune 

tarbib rohusööda kuivainet 2% kehamassi kohta, saab 500-kg raskune hobune ligikaudu 

3 g linool- ja 15 g α-linoleenhapet päevas. Kui hobusele sööta aga 7 kg heina ja 3 kg 

teravilja päevas, saab hobune söödaga 70 g linool- ja 4 g α-linoleenhapet päevas 

(Hallebeek 2002). 

Söötades on lipiidid enamasti triglütseriididena (driatsüülglütserool) ja omavad ka hobustel 

suurt energeetilist väärtust. Enamlevinud rasvaallikateks hobuste söödaratsioonides on 

loomne rasv ja taimne õli. Taimne õli koosneb enamasti küllastamata rasvhapetest ja nende 
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seeduvus on kõrge – 85…90%. Loomsed rasvad koosnevad enamasti küllastunud 

rasvhapetest ja nende seeduvus on taimsetest õlidest mõnevõrra madalam. Triglütseriidide 

seede algab hobustel maos, kusjuures enam kui 10...30% ratsiooni triglütseriididest seedub 

maos. Maos toimuva triglütseriidide seede tarvis toodetakse lipaasid hobusel keele- ja mao 

püloorusenäärmetes (Zaden 2014).  

Triglütseriidide seede jätkub lipaaside toimel duodeenumis, kus rasvad esmalt emul-

geeritakse sapivedelikus olevate soolade ja fosfolipiidide toimel, mis võimaldab lipaasidel 

triglütseriide hüdroüüsida. Sapivedelikku toodab maks, mis suunatakse otse duodeenumi. 

Hobusel puudub sapipõis. Hobusel nõristub sapp duodeenumi pidevalt (Frape 2004). 

Pankreas toodab ka teisi lipiide hüdrolüüsuvaid ensüüme nagu näiteks kolesterooli 

esteraasi, mis aitab seedida kolesterooli (Zaden 2014). 

Pärast triglütseriidide hüdrolüüsi difundeeruvad hüdrolüüsiproduktid soole epiteeli-

rakkudesse, kus need reesterifitseeritakse triglütseriidiks. Seejärel pakitakse triglütseriidid 

lipoproteiinide (nimetatakse külomikron) koostisesse, mis teeb võimalikuks triglütseriidide 

transpordi lümfisüsteemi ja sealt verre. Kudedes olev lipoproteiinlipaas hüdrolüüsib 

külomikronis oleva triglütseriini rasvhapeteks, mis võetakse omakorda üle adipotsüütide 

poolt ja reesterifitseeritakse uuesti varurasvaks. Selleks, et varuenergiat mobiliseerida 

hüdrolüüsitakse triglütseriidid üle mitme astme vabadeks rasvhapeteks ja glütserooliks. 

Rasvkoest vabanenud rasvhappe molekul satub verre, kus ta seotakse transportvalguga 

(milleks on seerum albumiin) ja kantakse lõplikuks hüdrolüüsiks ja ATP energia 

tootmiseks kudedesse (Hallebeek 2002). 

Veistel algab lipiidide hüdrolüüs vatsas, kus mikrobiaalsed lipaasid lagundavad tri-

glütseriidid glütserooliks ja vabadeks rasvhapeteks. Glütserooli kasutavad mikro-

organismid enda ainevahetusenergia tootmiseks, vabad rasvhapped liiguvad aga koos 

küümusega peensoolde, kus need imenduvad, vabad rasvhapped resünteesitakse 

triglütseriidideks soole mukoosarakkudes ja pakitakse külomikronite koostisesse. Kui 

hobustel hüdrolüüsitakse triglütseriidid soolkanalis põhiliselt 2-monoglütseriidiks ning 

sellega seotud glütserool kasutatakse uuesti ära triglütseriidide resünteesiks soole 

epiteelirakkudes, siis mäletseja-listel tuleb glütserool uuesti sünteesida, kuna 

mikroorganismid kasutavadd selle ära. Mäletsejalistel sünteesitakse glütserool kas 

sooleepiteelis glükoosist või maksas propioon-happest (France, Dijkstra 2005). 
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Hobuste ja veiste lipiidide seede teine suur erinevus peitub rasvhapete biohüdrogeni-

satsioonis, mis veistel toimub, kuid hobustel mitte. Nimelt on söötades olevad rasvhapped 

enamasti küllastamata ja toksilised vatsa mikroorganismidele. Nii püüavad vatsa mikro-

organismid muuta küllastamata rasvhapped küllastamise teel tahketeks. Mikrobiaalse 

biohüdrogenisatsiooni käigus ei suudeta aga kõiki rasvhappeid küllastada, mistõttu tekib 

palju mitmesuguseid biohüdrogenisatsiooni vaheprodukte. Seepärast on veise rasv, 

eelkõige piimarasv, rikas väga erinevate rasvhapete poolest (piimarasvas on üle 400 

rasvhappe). Hobustel sellist rasvhapete biohüdrogenisatsiooni ei toimu, mistõttu määrab 

hobuste depoorasva koostise ära söödaga saadavad rasvhapped (France, Dijkstra 2005). 

Hobusele võib 100 kg elusmassi kohta sööta umbes 100 ml õli. Seega keskmisele hobusele 

kes kaalub 500 kg võib sööta ligikaudu 500 ml õli päevas (Leisson 2014
1
). 

Kokkuvõtlikult on toitainete seede koht hobuste seedekanali eri osades toodud joonisel 5. 

 

Joonis 5. Toitainete seede ja imendumise koht seedekanalis (Saastamoinen 2001, www) 
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2. ENERGIAALLIKAD HOBUSTE SÖÖTMISEL 
 

Treeningu ajal hobune süüa ei saa. Selleks, et hobune saaks treeningus osaleda, peab 

hobuse kehas olema energia talletunud. Erinevateks energia reservuaarideks saavad olla 

intramuskulaarne glükogeen ja triglütseriidid, rasvkude ning maksas talletunud glükogeen. 

Võime teha tööd sõltub sellest, missugust energiat lihaskontraktsioonideks kasutatakse. 

Selleks, et teha tööd, peab toimuma kehas pidev ATP taastootmine. Töö iseloomust 

lähtuvalt jaotatakse ATP tootmise võimalused kolmeks (joonis 6): 

1) kreatiinfosfaadi anaeroobne lõhustamine; 

2) anaeroobne glükolüüs; 

3) ATP aeroobne tootmine. 

 

Joonis 6. Energiaallikad töötavas lihases (Medbio, www) 

 

 

2.1.  Kreatiinfosfaadi aeroobne lõhustumine 

 

Kreatiini leidub rohkesti skeleti- ja südamelihastes ja selle hulk sõltub hobustel lihas-

massist. Kreatiini fosforüülimisel ensüümi kreatiini kinaasiga tekib kretiinfosfaat, mis on 
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kõige kiiremini kasutatavaks energiaallikaks loomorganismis. Kreatiin-fosfaat loovutab 

oma energiarikka fosfaadi, mis liidetakse ADP-le ja moodustub ATP. Reaktsiooni 

tulemusel vabaneb kreatiinimolekul. Puhkuseperioodil taastatakse kulutatud kretiin-

fosfaadi varud, kasutades aeroobselt toidust ammutatud energiat fosfaatrühma liitmiseks 

kreatiini külge. Kreatiinfosfaadist saadav energia on kõige kiiremini mobiliseeritav 

energia, kuid see on lühiajaline. Selle arvel suudavad lihased arendada maksimaalset jõudu 

mõne sekundi (kuni 10 sekundi) jooksul. Erinevalt glükoosi anaeroobsest hüdrolüüsist ei 

teki kreatiinfosfaadi kasutamisel energia tootmisel ebasoovitavaid metaboliite (Medbio, 

www). 

 

 

2.2.  Anaeroobne glükolüüs 

 

Glükoosi anaeroobse lõhustamise käigus rakuplasmas lõhutakse üks molekul glükoosi 

kaheks molekuliks püroviinamarihappeks (pürovaadiks). Protsess kulutab küll esmalt ära 

kaks molekuli ATP energiat, kuid protsessi käigus saadakse neli molekuli ATP-d. Kui 

glükoos pärineb lihastes olevast glükogeenist, kulutatakse glükolüüsi esimeste reaktsioo-

nide käigus vaid üks molekul ATP energiat ja ATP saagis on sellel juhul 3 ATP molekuli. 

Seega on glükogeeni varu lihastes samuti olulise tähtsusega intensiivse töö tegemisel. 

Glükogeenist aeroobse lõhustamise käidus saadav energia on oluliselt kauem organismis 

kasutatav kui kreatiinfosfaadist saadav energia, kuid ka sellel varuenergia liigil on 

kasutamise piirangud. 

Glükoosi anaeroobse lagunemise tulemuseks on püruvaat, mida saab lihas energiaallikana 

kasutada vaid aeroobsetes tingimustes, kui püruvaat lagundatakse lõplikult tsitraaditsüklis. 

Juhul kui püruvaadi teke lihastes on intensiivne ja hapniku transport piiratud, muudetakse 

see piimhappeks. Piimhape imendub vereringessi ja põhjustab kemoretseptorite kaudu 

valuaistinguid (Medbio,www).  
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2.3.  ATP aeroobne tootmine 

 

ATP aeroobne tootmine ehk oksüdatiivne fosforüülimine toimub raku mitokondrites, kus 

paiknevad katalüüsivad ensüümid ning see saab toimuda ainult hapniku juuresolekul. 

Hüdrolüüsitavateks produktideks on süsivesikud, valgud ja rasvhapped (ka lenduvad 

rasvhapped, mis tekivad süsivesikute fermentatsioonil jämesooles). Erinevalt glükoosi 

anaerooobsele hüdrolüüsile ei teki oksüdatiivse fosforüülimise käigus problemaatilisi 

vaheprodukte, mis kuhjuvad ja takistavad lihaste töövõimet. Laguproduktideks on CO2 ja 

H2O. Võrreldes kreatiinfosfaadi anaeroobse lõhustamise ja anaeroobse glükolüüsiga 

vabaneb energia oksüdatiivse fosforüülimise käigus aeglaselt, pikemaajalise füüsilise 

koormuse ajal. 

Hobune võib energiat saada nii intramuskulaarsete kütuste (triglütseriidid ja glükogeen) 

kui ekstratsellulaarsete kütuste põletamise teel, milleks on rasvkoest vabastatud rasvhapped 

ja maksast pärit glükogeen. Suurim kogus varuenergiat peitub hobustel triglütseriidide näol 

rasvkoes (tabel 1) – 450 kg raskusel hobusel hinnanguliselt 40 kg. Ka lihaskimpude vahel 

on ATP tootmiseks kasutatavaid triglütseriide, kuid selle kogus on võrreldes rasvkoes 

peituva energiaga väike. Seevastu asub põhiline glükogeeni varu lihastes, mida on seal 

3...4 kg. Glükogeeni varu maksas on hobusel tagasihoidlik. 

 

Tabel 1. Varuenergia allikad 450 kg raskuse hobuse kehas, Pagan (20001) 

Energiaallikas Kude Kogus, g 

Triglütseriidid Lihas 1 400…2 800 

Triglütseriidid Rasvkude 40 000 

Glükogeen Lihas 3 150 – 4 095 

Glükogeen Maks 90…220 

 

Hobustel on kolme tüüpi lihaskiude: I, IIA ja IIB. Need lihaskiu tüübid kontrahheeruvad 

erinevalt ja erinevad energia ainevahetuse poolest. Lihaskiud I on aeglaselt kontrah-

heeruvad, lihaskiud IIA ja IIB on kiiresti kontrahheeruvad. Lihaskiud I ja IIA on suure 

oksüdatiivse mahutavusega ja saavad seetõttu efektiivselt kasutada energiat aeroobse 

oksüdatiivse fosforüülimise teel. Lihaskiud IIB on madala hapniku mahutavausega 

(Valberg jt 1985) ja nende töövõime sõltub seetõttu suhteliselt palju anaeroobsest glüko-

lüüsist ja selle käigus saadud energiast. Kui kõikides kolmes lihaskiu tüübis on varu 
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triglütseriide, siis glükogeeni on varuenergia allikana ainult lihaskiududes I ja IIA (Pagan 

2000
1
).  

ATP hulk mida tööks kasutatakse, sõltub otseselt sellest kui kiired on lihaskontraktsioonid. 

Näiteks sammudes kulutatakse ATP energiat vähe, sellisel juhul kasutab hobune I tüüpi 

lihaskiude ja energia teke on aeroobne. Aeglasel kiirusel põletab lihas valdavalt rasva, 

kuna rasva suudetakse kergeks tööks vajamineva ATP saamiseks piisavalt kiiresti 

mobiliseerida (Pagan 2000
1
). 

Kui kiirus suureneb (üleminekul traavile või galopile) peab hobune kasutama ka IIA tüüpi 

lihaskiude. Tegemist on selliste lihaskiududega mis kasutab samuti aeroobselt toodetud 

ATP energiat, kuid energia tootmiseks kasutatakse nii glükogeeni kui rasvavarusid. 

Glükogeeni või glükoosi oksüdatsioonil saab hobune energia kaks korda kiiremini kätte 

kui rasva oksüdatsioonil. Seetõttu tuleb rasva pidada „aeglaseks energiaallikaks“ –

organismil kulub liiga palju aega, et rasvast ATP kätte saada. 

IIB tüüpi lihaskiud võetakse kasutusele alles siis kui hobune läheb üle kiirele galopile või 

traavile. Siis ei jätku lihastes hapnikku ATP aeroobseks tootmiseks ja vaja on võtta 

kasutusele ATP anaeroobse tootmise võimalused. Anaeroobne ATP süntees on metabool-

selt kiireim viis energia saamiseks. See on hädavajalik suurte kiiruste arendamise juures. 

Oluline on see, et ATP molekulid ei vabane kõik korraga. Kui ATP sünteesitakse 

anaeroobselt lihastes olevast glükogeenist, siis vabaneb korraga ainult kolm ATP molekuli 

(Pagan 2000
1
). 

Joonisel 7 on kujutatud lihastes oleva glükogeeni kasutamise intensiivsus hobuste poolt 

arendatava erineva kiiruse korral. Aeglase liikumiskiiruse korral, kuni 300 meetrit minutis, 

ei kasutata lihaste tööks glükogeeni, kiiruse kasvades seda kasutatakse ja kasutamine 

kasvab jäsult.  
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Joonis 7. Lihastes oleva glükogeeni kasutamine ATP tootmiseks hobustel erineva 

liikumiskiiruse korral (Pagan 2001) 

 

 

3. HOBUSTE POOLT TEHTAV ERINEVA 

RASKUSASTMEGA TÖÖ 
 

Arenenud riikides ei peeta hobust otseselt põllumajandusloomaks. Enamasti on hobuse 

„toodanguks“ töö. Tööd saab hobune teha erinevatel viisidel ning selleks ei pea hobune 

enam adra ees käima. 

Hobuse tööd saab jagada erinevateks raskusastmeteks. Kirjandusest lähtuvalt ollakse töö 

raskusastme määratlemisel siiski väga erinevatel seisukohtadel. Mõnedes allikates 

väidetakse, et hobuse jaoks on energiat nõudev töö juba väikestel kiirustel liikumine. On 

võimalik, et hobuse jaoks on 7…12 tundi tööd nädalas nii raske kui keskmine töö. Seda 

näiteks takistussõidu või koolisõidu hobuste puhul. Kõik sõltub sellest kui palju konkreetne 

hobune reaalselt pingutab ja higistab. (Saastamoinen 2001, www). Sellise klassifikatsiooni 

puhul tuleks vaadata missugusel tasemel hobune nendel aladel oma sooritusi näitab. Kui 

tegemist on hobusega, kes käib 5 päeva nädalas treeningus , teeb 1 kuni 2 tundi tööd ning 

ühe võistluse nädalas, siis seda saab lugeda kergeks tööks (Saastamoinen 2001, www). 
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Teistes allikates nimetatakse sama tööd, näiteks hüppamine, pigem keskmiseks tööks 

(Kentucky, www
1
). 

Takistussõidu puhul tuleb arvesse võtta seda, et siis kui hobune peab ületama takistusi, ei 

pea ta arendama maksimaalset kiirust. Hingamisrütm ja hapniku laiali kandmine kehas on 

stabiilsemad – lihastesse tekib vähem piimhapet, mis on üheks väsimuse tekitajaks 

(Lawrence 2004).  

Kestvusratsutamist loetakse väga intensiivse töö hulka. Samuti loetakse väga intensiivse 

töö hulka kaarikute võiduajamist ja veokatseid. Veokatsete puhul peab hobune vedama 

väga raskeid koormaid teatud aja ja distantsi.  

Kestvusratsutamises kasutatavatel hobustel tekib väsimus glükogeeni ammendumisel, 

mitte piimhappe akumuleerumisel. Kui hobune arendab aga lühiajaliselt suuremaid kiirusi, 

siis on täpselt vastupidi (Duren 2000). 

Raskeks tööks loetakse näiteks võidusõitu sõitvate hobuste tööd. Mis on arusaadav, sest 

hobune peab suutma arendada väga suurt kiirust, indiviidi seisukohalt maksimaalset 

kiirust, et võita (Pagan 2000
1
). 

Tuleb arvesse võtta hobuse individuaalset võimet teha tööd. Erinevad hobused omavad 

erinevatel aladel erinevat potentsiaali. Näiteks saab tuua elulise sündmuse. Treenisime 

kohalikus tallis kahte hobust kestvusratsutamise võistluseks. Kestvushobustel tuleb jälgida 

teatud aja tagant pulssi, mida tehakse ka võistlustel, et oleks tagatud hobuse heaolu ja 

võistlusterve seisund. Olenevalt võistluse distantsist, antakse hobustele kontrollpunktis 

taastumiseks aega, tavaliselt kuni 30 minutit. Ühe treenitud hobuse pulss taastus väga 

kiiresti – 10 minuti jooksul. Võistlustel tähendas see 20 minutit edumaad. Konkreetsel 

indiviidil ei olnud probleemi läbida 20-kilomeetriseid vahemaid küllalt kiiresti. Nüüd, 

analüüsides konkreetset olukorda kirjeldatud tallis, võib väita, et kestvushobuste sööt-

misega ei oldud tol perioodil antud tallis üldse kursis. Hobustele anti enne kestvussõitu 

glükogeenset (süsivesikuterikast) ratsiooni, mis oleks tulnud asendada lipogeense 

(triglütseriididerikka) ratsiooniga.  

Selliseid olukordi kus pealtnäha hobuse ratsioon ei vasta töö raskusastmele olen kohanud 

veelgi. Ühes tallis, mis asus Helsinki lähedal, nägin väga erinevaid söötmisviise. Hobuseid, 

kes osalesid takistussõidu Grand Prix võistlustel, söödeti kvaliteetse siloga ning neile anti 
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päevas ainult 2 liitrit kaera. Tegemist oli soojavereliste hobustega. Samas tallis peeti ka 

soome hobuseid, kes käisid harjumuspärastes ratsakooli tundides ning said 4 liitrit kaera 

päevas. 

 

 

4. ENERGIA KASUTAMIST MÕJUTAVAD TEGURITD 

 

Energia, mida lihased kasutavad tööd tehes sõltub suuresti töö intensiivsusest ja kestvusest. 

Kiire jooksu korral kasutavad hobused esmalt ära energia, mis on salvestatud lihastes 

eelkõige glükogeenina. Kui hobune läheb üle vähem intensiivsele tööle, saadakse energia 

kas süsivesikute või rasvhapete oksüdatsioonil. Hobused kasutavad kestva lihastöö korral 

suhteliselt edukalt lihastes olevaid rasvhappeid. Kuna rasvhapete β-oksüdatsioonil saadava 

energia kõrvalsaaduseks pole piimhape, mis tekib glükoosi anaeroobsel hüdrolüüsil, ei väsi 

ka lihased nii kiiresti (Geor 2000).  

Nii energia kättesaadavust kui kasutamist mõjutavad hormoonid, eelkõige vere insuliini 

tase. Just vere insuliini tase veres on see, millest tuleb lähtuda sporthobuste söötmisel. Kui 

hobustele sööta teraviljajahu, hüdrolüüsub selles olev tärklis peensooles glükoosiks ja 

absorbeerub vereringesse. Ligikaudu kahe tunni pärast on glükoosi tase veres tõusnud 

maksimumini, sest nii kaua võtab aega tärklise jõudmine maost peensoolde, selle 

hüdrolüüs ja imendumine glükoosina (Geor 2000).  

Insuliin on hormoon, mida sünteesitakse pankreases ja selle sekretsioon on vastus glükoo-

sitaseme tõusule veres. Insuliinil on oluline mõju organismi energia ainevahetusele. Kui 

glükoosi tase veres tõuseb, soodustab insuliin glükoosi sisenemist erinevatesse kudedesse, 

alandades sellega vere glükoosisisaldust. Lihastes salvestatakse glükoos glükogeenina, 

rasvkoes sünteesitakse glükoosist rasvhapped ja salvestatakse triglütseriididena. Kui sööta 

hobusele 1...4 tundi enne füüsilist sooritust tärkliserikast teravilja, on vere glükoosi ja 

insuliini tase tõusnud, mis soodustavad soorituse tegemist. Teisalt, söötes aga hobusele 

teraviljajahu enam kui viis tundi enne füüsilist sooritust, on glükoosi ja insulini tase veres 

langenud baastasemele ja see ei mõjuta füüsilist sooritust (Pagan jt 1999). 
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Huvitava katse tegid Geor jt (2000), kes söötsid hobustele 2 kg kaera tund aega enne 

harjutuse sooritamist, mille tulemusena tõusis vere glükoosisisaldus. See oli aga ära 

kasutatud 10...20 minuti jooksul ja glükoosi sisaldus langes tasemele, mis oli kaera mitte 

saanud hobustel. Kaera mitte saanud hobustel lasti omakorda teha sama tööd, mis kaera 

saanud hobustel. Nad kasutasid töö tegemiseks eelkõige energiat, mida nad said rasvhapete 

oksüdatsioonist ja tegid seda sama edukalt kui tärklist saanud hobused. Autorid järeldasid, 

et mööduka töö tegemisel kasutavad hobused rasvhapetest saadavat energiat efektiivsemalt 

kui süsivesikutest saadavat energiat, kuna rasvade oksüdatsioonil vabaneb sama koguse 

energia saamiseks vähem soojusenergiat kui süsivesikute hüdrolüüsil. Rasvade kasutamisel 

väsivad hobused vähem ja see on oluline kestvussõitude puhul.  

Erinevat tööd tegevate sporthobuste söötmisel tuleb arvestada ka sellega, et vere kõrge 

insuliinisisaldus soodustab ühelt poolt küll lihastes ja veres oleva glükoosi kasutust kuid 

teisalt inhibeerib rasvkoes triglütseriidide lõhustamist ja rasvhapete kasutamist energia 

tootmisel (Geor 2000). 

Sporthobuste söötmisel tuleb arvestada sellega, kuidas kasutatakse erinevate koormuste 

korral salvestatud energiat lihastööks. Lihastööks saab kasutada ATP energiat, mida 

hobune saab arvestatavas koguses füüsilise koormuse korral vaid glükoosist ja rasv-

hapetest. Energia allikad, mida hobused eelkõige kasutavad, sõltuvad füüsilise koormuse 

intensiivsusest ja kestvusest. Lühiajalise intensiivse töö korral saadakse ATP energia 

enamasti lihastes toimuva glükolüüsi käigus, kus glükoos konverteeritakse pürovaadiks. 

Aeroobsetes tingimustes konverteeritakse püruvaat edasi mitokondrites atsetüül CoA-ks, 

mis siseneb tsitraaditsüklisse, kus toimub selle lõplik hüdrolüüs. Kui aga pürovaadi teke 

ületab hapnikust sõltuva tsitraaditsükli võime seda hüdrolüüsida, konverteeritakse püruvaat 

piimhappeks. Laktaat akumuleerub lihastes ja veres seni, kuni see piisava hapniku 

olemasolu korral uuesti pürovaadiks konverteeritakse (Hinchcliff jt 2008). 

Beetaoksüdatsiooni käigust lühendatakse rasvhappe ahelat 2-süsinikulise atsetüüljäägi 

võrra. Atstüüljääk väljub beeta oksüdatsioonisüklist atsetüül-CoA vormis ja siseneb tri-

karboonhapete tsüklisse, kus ta lõplikult lagundadakse ATP-ks. Tsükli iga ring toodab ka 

ühe FADH2 ja ühe NADH, mis reoksüdeeritakse hingamisahelas tootmaks samuti ATP 

(Zilmer jt 2006). Seega sõltub energia saamine rasvhapetest selle süsinikskeleti pikkusest.  
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5. ENERGIAGA AINEVAHETUSEGA SEOTUD HAIGUSED 

HOBUSTEL 
 

Väga paljud hobuste haigused on seotud kas otseselt energia ainevahetusega või süsi-

vesikute ebaõige söötmisega. Haigusi tundes saab mitmeid neist ennetada, kuid mitmeid 

neist kaasnevad paratamatult hobuste intensiivse kasutamisega. 

Maohaavandid on sporthobuste kõige sagedasem haigus, kus haigestumise sagedus võib 

ulatuda galopihobustel isegi 90...100%-ni (Foster, Smith, www). Hobuse magu koosneb 

näärmelisest ja näärmeta osast. Näärmelises mao osas puudub serooskest, mis kaitseks teda 

hapete vastu. Mõõduka liikumise ja koresöödarohke ratsiooni korral kaitseb mao 

näärmeteta osa seal olev koresööt. Sporthobustel, kellele antakse suurel hulgal 

kontsentraate, võib olla mao näärmeteta osa kaitse puudulik. Kui hobustele rakendada 

koormust, pingutuvad kõhuõõne lihased, mis suruvad maost happed näärmeteta ossa ja 

võivad põhjustada haavandeid. Haavandite teket soodustab nii jõusöödarikas ratsioon, 

mille fermentatsioonil tekkiv piimhape alandab mao happesust, kui ka parkuuride 

ületamine, mille käigus maos olevad happed loksuvad näärmeteta ossa ja vigastavad seda 

(Pagan, Huntington, www). 

Kui inimestel põhjustab maohaavandeid eelkõige bakter Helicobacter pylori, siis hobustel 

pole nimetatud bakteri osa maohaavandite tekkes tõestatud (Bezdekova, Futas 2009). Mao-

haavad võivad välja areneda hobusel juba varsaeas, juhul kui magu toodab hapet enam kui 

imetav emapiima hulk suudab selle neutraliseerida. Varsal tekivad sellised füsioloogilised 

probleemid koos diarröaga sagedamini siis kui varss on stressis, näiteks võõrutamise järel. 

Äärmisel juhul võivad haavandid olla magu läbivad, millega võib kaasneda isegi surm 

(Pagan, Huntington, www). 

Atsidoos on tingitud kergestiseeduvate süsivesikute, eelkõige tärklise liigsest söötmisest 

hobustele. Kui sööta hobustele tärklist enam kui endogeensed ensüümid suudavad seda 

peensooles hüdrolüüsida, satub hüdrolüüsumata tärklis jämesoolde, kus see allutatakse 

mikrobiaalsele fermentatsioonile. Kergestiseeduvate süsivesikute söötmise kriitiliseks 

piiriks peetaks ühe söötmiskorra kohta 0,4% hobuse kehamassist, kuid võib ka piirduda, 
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sõltuvalt tärklise hüdrolüüsi kiirusest 0,2% (Hoffman 2003, www). Tärklise intensiivne 

fermentatsioon jämesooles pärsib tsellololüütiliste bakterite Ruminococcus albus ja 

Fibrobacter succinogenes ja soodustab Lactobacilli spp vohamist ning piimhappe teket, 

mis absorbeerub halvasti. Kui piimhappe akumuleerumine jämesooles ületab puhverdus-

võime, hakkab pH langema. Jämesoole normaalne pH on 6,4…6,7 kuid liigse tärklise 

söötmise korral võib langeda see pH 6-ni. Sellisel juhul on tegemist subkliinilise 

atsidoosiga, millega kaasneb osmootiline diarröa, ebasoovitavate bakterite vohamine ja 

soovitavate bakterite lüüs, endotokseemia ja laminiidi suurenemise risk (Hoffman 2003, 

www). 

Rabdomüolüüs on lihaseid puudutav haigus, mida tuntakse nimede all esmaspäeva 

hommiku haigus, mustkusesus, müosiit ehk lihasepõletik ja müoglobinuuria. Haigust, mis 

on seotud lihasvalude ja krampidega tuntakse hobustel enam kui 100 aastat. Praegu 

teatakse, et sellel on palju põhjuseid. Haigus võib olla seotud lihaste ülekoormusega ja 

kaltsiumi ainevahetuse häiretega lihastes, elektrolüütide, E-vitamiini ja seleeni vähesusega 

ratsioonis või viirusinfektsioonidega. Kõige sagedamini on tegemist energiavaegusest 

tingitud lihasrakkude suremisega. Kui lihased peavad töötama üle oma võimete piiri ja ei 

suuda seetõttu enam energiat (ka anaeroobsel teel mitte) omastada, järgneb sellele rakkude 

massiline surm. Enamasti seostatakse seda teravilja liigsöötmisega puhkeolekus olevatele 

hobustele ja sellele järgneva intensiivse tööga. Teravilja intensiivse söötmise korral 

ladestub lihastesse palju glükogeeni, mis töö tegemisel kiiresti vabaneb ja mida ei suudeta 

ära kasutada, mistõttu ladestub lihastesse hulgaliselt piimhappet (Tohver
1
, www; Kronfeld 

2003; Lexington 2010). Viimastel aastatel on leitud, et teatud hobusetõugudel on genee-

tiline soodumus haigestuda nimetatud haigusesse, on avastatud geneetilised mutatsioonid 

lihasrakkude DNA-s, mis seda haigust enamasti ülekoormuse tagajärjel esile kutsuvad 

(Tohver, www
1
)  

Intensiivset tööd tegevate hobuste söötmisel tuleks mustkusesuse haiguse vältimiseks 

vähendada ratsioonis tärklise osatähtsust ja energia puudujäägi katmiseks suurenda triglüt-

seriidide sisaldust.  

Hobuste metaboolne sündroom. Selle all mõistetakse mitmeid haiguste kliinilisi sünd-

roome hobustel ja ponidel, mis on seotud eelkõige nende liigse rasvumisega. – tuleb 

arvestada seda palju energiat söödaga tegelikult saadakse, ponide ja väikesekasvuliste 

puhul on rasvumise oht tavaliselt suurem (Scherer-Hoock, Greene 2011). Kõige esimesteks 
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haiguse nähtudeks on nii krooniline kui akuutne laminiit ja insuliini resis-tentsus. Teisteks, 

raskemini diagnoositavate haiguse tunnusteks võivad olla ahtrus, vähenenud munasarjade 

funktsioonid ning vereseerumi leptiini ja triglütseriidide ning vererõhu taseme tõus (Herm, 

www; Kronfeld 2003; Kronfeld 2005; Secombe, Lester 2012). 

Laminiit ehk kabjanahapõletik on väga sageli esinev hobuste haigus, mis tihtipeale 

põhjustab hobuste lonkamist ja töövõime langust. Ägeda haigusvormi korral võib põhjus-

tada ka surma. Haigestunud hobustel on kahjustunud kabjaluus ja kabja sarvkesta vahelised 

lamellid. Haigusel on väga palju erinevaid põhjuseid, mistõttu räägitakse laminiidi erine-

vatest tüüpidest: toksiline, metaboolne ehk ainevahetuse häiretest tulenev ja ülekoormusest 

tingitud laminiit (Herm, www; Tohver, www
2
). Akuutse vormi puhul pole tunnused väga 

selgepiirilised. Haigestuda võivad kõik jalad, kuid esijalad haigestuvad sagedamini. 

Haigust põdevad hobused liiguvad vastumeelselt, lamavad sageli, tõusevad raskustega 

püsti, kabja ülaserva koed on soojad. 

Kroonilise vormi puhul on haigustunnused selgemad. Haiged hobused ei taha liikuda, 

raskematel juhtudel nõjatuvad tahapoole, viies raskuse tagajalgadele. Eriti raske on neile 

pööramine ja väikeses ringis liikumine. Enamasti on sõrgatsi tagapinnal tuntav tugevnenud 

pulss (Herm, www). 

Kevad ja varajane suvi on kõige tõenäolisemad perioodid, mil laminiit end ilmutab. 

Karjatatavatel hobustel peitub haiguse põhjus rohu suures fruktaanisisalduses. Hobustel ei 

seedu fruktaan peensooles, see lõhustatakse bakterite poolt jämesooles. Suur fruktaani 

kogus põhjustab muutusi bakterite populatsioonis. Keskkond muutub happeliseks, millega 

luuakse soodsad tingimused enterobakteritele. Bakteritest vabanevad toksiinid pääsevad 

vereringesse ja jõuavad sealt kapjadesse, aktiveerides laminiiti põhjustavad ensüümid 

(Herm, www). Seega on laminiidi ennetamisel oluline minimeerida söötmisest tingitud 

põhjused. Piirata tuleb värske rohu ja teravilja söömust, millega vähendatakse piimhappe 

teket jämesooles. Selleks tuleb hoolikalt jälgida rohu kasvu ja -tagavara karjamaal ja 

vajadusel vähendada karjatatavat pinda. Teraviljade lisasöötmisel tuleb piirata korraga 

söödetava teravilja kogust. Suhkrute konsentratsioon rohus suureneb päeval, õhtu 

saabumisega kui päikesevalgus hakkab kaduma, langeb. Seega tuleks hobuseid, kellel on 

suurem laminiiti haigestumise risk, hoida mõned tunnid päeval tallis (Harris 2007, Murray 

2014). 
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Laminiidi kui haiguse korral tuleb arvesse võtta ka seda, et paljudel hobustel on ka 

geneetiline soodumus laminiidi saamiseks. Tavaliselt peetakse laminiidi riskigruppi 

kuuluvateks eriti just külmaverelisi hobuseid (Murray 2014). Üheks laminiiti soodustavaks 

teguriks peetakse insuliini resistentsust. 

Insuliini resistentsus on kudede pärilikult või elupuhuselt omandatud energi ainevahetuse 

häire. Kudede tundlikkus insuliinile on vähenenud ja veresuhkru normis hoidmiseks tuleb 

kõhunäärmel toota insuliini ülehulkades. Insuliin on pankrease Langerhansi saarekeste β-

rakkudes sünteesitud polüpeptiidhormoon, mis reguleerib glukoosi taset veres. Suhkrut või 

tärklist sisaldava sööda söömisel tõuseb vere suhkrusisalduse tõusu tagajärjel ka insuliini 

sisaldus veres. Insuliini ülesanne on stimuleerida veres oleva glükoosi sisenemist keha-

rakkudesse kas ainevahetusenergia tootmise eesmärgil või energia salvestamiseks, kas 

glükogeeni või triglütseriidide näol (Frank 2006, Harris 2013). Insuliini resistentsuse all 

kannatavatel loomadel on kirjeldatud energia ainevahetuse regulatsiooni häireid, hobused 

kannatavad pideva näljatunde all, söövad üle tarbe ja rasvuvad.  

Insuliiniresistentse hobuse söötmisel ja pidamisel peab arvestama seda, millist mõju üks 

või teine sööt avaldab laminiiti soodustavatele teguritele. Haiguse kontrolli all hoidmiseks 

ja raviks on parim heinapõhine ratsioon, millele lisaks söödetakse vitamiin-mineraalsööta. 

Kuna laminiidihaiged hobused on enamasti rasvunud, tuleb piirata nende energia saamist ja 

tuleb taotleda kehakonditsiooni alandamist. Jõusööta reeglina laminiidi-haigetele hobustele 

ei anta.  

Ühtseid ja konkreetseid soovitusi laminiidihaige hobuste söötmiseks on raske anda, sest 

hobused erinevad üksteisest nii tõuomaduste kui ainevahetuse kiiruse ja toitainete 

omastamise poolest. Tähtis on jälgida hobuste kehakonditsiooni muutusi ja neid arvestades 

koostada hobuste söötmisstrateegia. Paremaid tulemusi saadakse siis kui hobuste energia 

söömust ja füüsilist koormust kombineeritakse. Füüsilise koormuse rakendamisel tuleb 

kindlasti lähtuda kapjade seisukorrast ja haiguse kulu ägedusest. Treening soodustab 

üleliigse energia ärakasutamist. Hobuseid kes ei allu tavameetmetele, saab aidata ka 

medikamentoorselt (Geor 2010).  

Rasvunud hobustele antakse lisaks heinale täiendavalt normatiividele 100…200 RÜ  

E-vitamiini, mis β-karotiini ei sisalda (Geor 2010). 
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Hobustel, kellel on insuliini resistentsus, tuleks muuta päevaratsiooni nii, et nad saaksid 

vähem kaloreid. Ratsiooni tärklise ja suhkru üle peaks olema range kontroll. Ratsiooni 

tärklisesisaldust saab vähendada teraviljade söötmise piiramisega, suhkrusisaldust aga 

eelkõige suhkrurikka karjamaarohu ja melassi sisaldavate söötade piiramisega. 

Ilmselt on need ka põhjused miks ei soovitata tervetele hobustele anda tärklist enam kui 

1,1 g/kg kehamassi kohta või 0,3 kg tärkliserikast teravilja 100 kg kehamassi kohta ühe 

söötmiskorra ajal (Vervuert jt 2009). 

 

 

6. SÖÖTADE GLÜKEEMILINE INDEKS JA SELLE 

TÄHTSUS HOBUSTE SÖÖTMISEL 
 

Glükeemiline indeks võeti kasutusele 1980-tel aastatel humaanmeditsiinis, iseloomusta-

maks toiduainete mõju vere glükoosisisaldusele, kuivõrd seda ei saa mõõta toiduainete 

keemilise analüüsi teel. Glükeemilise indeksi töötas välja David Jenkins 1981. aastal, kes 

hakkas võrdlema erinevate toiduainete mõju vere glükoosisisaldusele viinamarjasuhkru 

mõju vastu (Geor, Harris 2009). Uuringutes inimestega on leitud usutavaid seoseid 

toiduainete glükeemilise indeksi ja mitmete haiguste vahel, nagu insuliini resistentsus, 

südame-veresoonkonna haigused, erinevad vähihaiguste vormid ja muidugi ülekaalulisus 

(Rodiek, Stull 2007). 

Ka hobuste söötmisel on tekkinud suur huvi söötade glükeemilise indeksi määramise vastu, 

kuna suhkru ja tärklise seede ning glükoosi metabolism on hobuse organismis sarnane 

inimestele. Sarnaselt inimestele kõigub ka hobustel glükoosi ja insuliini kontsentratsioon 

veres ning sarnaselt inimestele on leitud söötade glükeemilise indeksi seoseid nii liigse 

rasvumise, insuliini resistentsuse kui ka teiste tärklise ja suhkru ainevahetusega seotud 

haiguste vahel (Rodiek, Stull 2007). 

Seega, arvestades hobuste söötmisel söötade glükeemilist indeksit, saab vältida mitmeid 

ainevahetushaigusi. Tundes seejuures energia ainevahetust (sh glükoosi ainevahetust) 

organismis ja energia kasutust erinevate füüsiliste koormuste korral, saab suurendada, 
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olenevalt spordialast, sporthobuste füüsilist sooritust. Kui inimestel võrreldakse toiduainete 

mõju veres glükoosisisalduse muutustele viinamarjasuhkru mõju vastu, siis hobustel on 

enamasti selleks söödaks kaer.  

Hobuste söötmisel tuleb kindlasti arvestada sellega, et tärklise seeduvust ja glükeemilist 

indeksit mõjutavad väga mitmed tegurid: 

 Tärklise keemiline koostis, söödetava tärkliserikka sööda kogus, seedetrakti 

täituvus ja sööda liikumise kiirus seedekanalis. On hästi teada, et mäletsejalistel 

fermenteerub amüloosi sisaldav tärklis kiiremini kui amülopektiini sisaldav tärklis, 

kuid hobustel mõjutab seede kiirust pigem tärklise graanuli suurus. Mida suurem 

see on graanul, seda aeglasemalt tärklis hüdrolüüsub ja seda väiksem on sellise 

sööda glükeemiline indeks. Suure koguse tärklise söötmise korral, kui see ületab 

pankrease poolt produtseeritava α-amülaasi võime tärklist lõhustada, satub suur osa 

tärklisest jämesoolde, allub mikrobiaalsele fermentatsioonile ja ei imendu verre 

glükoosina. Sööda glükeemilist indeksit mõjutab ka see kui kaua tärkliserikas sööt 

maos viibib. Mao näärmeteta osas toimub samuti tärklise mikrobiaalne seede, mille 

tagajärjel tekib piimhape. Mida kauem viibib sööt maos ja mida väiksem on sööda 

liikumise kiirus seedekanalis, seda enam tärklist piimhappeks muudetakse, seda 

vähem imendub see verre glükoosina (Harris, Geor 2009). 

 Sööda füüsikaline struktuur ja töötlemine. Teraviljade töötlemisel kasutatakse 

enamasti järgmisi viise: jahvatamine, muljumine või helvestamine auru juures-

olekul. Nimetatud viisidest suurendab tärklise seeduvust ja glükeemilist indeksit 

kõige enam teraviljade helvestamine. Samas sõltub töötlemise mõju söödetava 

sööda kogusest. Väikeste ja möödukate tärklise koguste (1,2 ja 1,5 g tärklist kg
-1 

kehamassi kohta) söötmise korral puudub odra ja maisi söötmisel töötlemise mõju 

glügeemilisele indeksile, kuid suurte koguste söötmise korral (2 g tärklist kg
-1 

kehamassi kohta) oli helvestatud odra ja maisi glükeemiline indeks kõrgem kui 

söötade teiste töötlemisviiside korral (Vervuert jt 2003, 2004). Söötade glükee-

milist indeksit mõjutab näiteks ka sööda tärklisesisaldus, mis omakorda sõltub 

sordist, kasvatamise tingimustest ja tehnoloogiast. Ka söödakultuuri idandamine 

võib suurendada tärklise seeduvust ja glükeemilist indeksit (Swieca jt 2003). 

Tahvonen jt (2006) selgitasid kartuli töötlemise mõju glükeemilisele indeksile ja 
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leidsid, et seda mõjutab külmutamine. Seda ei mõjutanud aga erinevad kartuli 

küpsetamise viisid, kartuli pudrustamine ega ka koorimine. 

 Söötmise järjekord ja ratsiooni kiusisaldus. Söötmise järjekorra ja ratsiooni 

kiusisalduse mõju glükeemilisele indeksile on samuti seotud eelkõige sööda 

liikumise kiirusega seedekanalis ja selle viibimise ajaga maos. Söötes hobustele 

enne suhkrurikast sööta heina, väheneb selle glükeemiline indeks (Pagan, Harris 

2009), suhkrurikka sööda glükeemilist indeksit ei mõjuta aga selle söötmine koos 

hekseldatud lutsernijahuga (Harris jt 2005). 

 Eksogeensete ensüümide lisamise mõju. Katseliselt on tõestatud, et ka tärklist 

lõhustavate eksogeensete ensüümide lisamine söötadele suurendab nende seeduvust 

ja glükeemilist indeksit. Richards jt (2004) manustasid hobustele koos helvestatud 

tritikalega kas α-amülaasi, amüloglükosidaasi või mõlemat korraga. Kõige enam 

suurenes tritikale glükeemiline indeks siis kui lisaks söödeti α-amülaasi koos 

amüloglükosidaasiga. Ka ainult α-amülaasi lisasöötmise korral suurenesid nii 

tritikale seeduvus kui glükeemiline indeks. 
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7. EKSPERIMENTAALNE OSA 
 

7.1.  Katse metoodika 

 

Katse viidi läbi Eesti Maaülikooli suurloomakliinikus. Katses osales kaks hobust: 16-

aastane ameerika traavli tõugu mära Napica ja 10-aastane tori tõugu ruun Fatmiros. 

Hobustele söödeti nelja katsesööta: muljutud oder, muljutud kaer, peenestatud suhkrupeedi 

difusioonlõigud (SPDL) ja granuleeritud, kommertsiaalne võistlussööt Subli. Kolm sööta 

olid mehhaaniliselt töödeldud: muljutud kaer, muljutud oder ja peenestatud suhkrupeedi 

difusioonlõigud. Subli võistlussööta söödeti granuleeritult, kuna peenestamine oleks 

muutunud graanulid pulbriks. Granuleeritud sööt laguneb oma koostise tõttu juba sülje 

mõjul. Katsesöötade kogused arvutati selliselt, et iga sööt annaks hobusele 20 MJ 

metaboliseeruvat energiat. Söötade keemiline koostis määrati söötmise osakonna keemia-

laboratooriumis ja söötade metaboliseeruva energia sisaldus arvutati Rootsis hobuste 

söötmisel kasutatava arvestusmetoodika järgi: MEh = 1,12 MEr – 1,1, kus Meh on söötade 

metaboliseeruv energia sisaldus hobustel ja Mer on söötade metaboliseeruv energia 

sisaldus veistel (Jansson 2004, tabel 2). 

Tabel 2. Katses kasutatud söötade keemiline koostis ja ME sisaldus 

Näitaja Kaer Oder SPDL Subli 

Kuivaine,% 86,4 86,0 87,7 92,6 

Kuivaines, %:     

Toorproteiin 13,6 11,5 8,9 13,3 

Toorkiud 11,3 3,7 18,8 9,0 

Toorrasv 4,2 2,2 1,3 3,9 

N-ta e-a 68,0 80,3 65,1 65,8 

Kaltsium, g/kg 1,1 1,0 7,8 9,3 

Fosfor, g/kg   5,4 4,3 1,3 6,2 

ME, MJ/kg 13,2 13,2 11,6 11,8 

 

Metoodikast lähtuvalt kujunesid söödakogusteks kaeral 1510 g, odral 1400 g, SPDL 

1580 g ja Subli võistlussöödal 1550 g. Söödakoguste planeerimisel võeti aluseks Rodiek ja 

Stull (2007) poolt analoogsetes katstes kasutatud metoodika. 

Katse toimus perioodkatse põhimõttel, kus katseperioode oli neli. Igal katseperioodil 

söödeti mõlemale hobusele sama katsesööta, esimesel perioodil kaera, teisel otra, seejärel 

SPDL ja viimasena Subli võistlussööta. Igale katseperioodile eelnes 24-tunnine nälja-
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periood. Pärast katseperioodi, mis algas 9:00 ja lõppes 14:00 said hobused vabalt süüa 

koresööta. Katseperioodile järgneval päeval said hobused samuti vabalt koresööta, millele 

järgnes uus näljaperiood. Joogiveele oli hobustel juurdepääs tagatud kogu katse vältel.  

Enne katseperioodi algust, kell 8:30 paigaldati hobustele kägiveeni kanüülid. Kell 8:45 

võeti hobustelt basaalne (nälgimisjärgne) vereproov. Katseperiood algas kell 09:00, mil 

hobustele sööt ette anti. Lisaks basaalproovile võeti vereproovid 30, 60, 90, 120, 180, 240 

ja 300 minutit pärast sööda etteandmist. Vereproovid võeti Li-hepariiniga vaakum-

katseklaasidesse (Vacuette). Vaakumkatseklaase hoiti jahedas kuni plasma eraldamiseni 

proovide tsentrifuugimise teel (5000×g, 15 min). Tsentrifuugimine viidi läbi kahes osas: 

pärast esimest nelja proovi ja pärast katseperioodi lõppu. Plasma villiti eppendorffi 

tuubidesse ja säilitati –80ᵒC juures kuni analüüsimiseni. 

Proovidest määrati glükoosi sisaldus ensümaatilis-kolorimeetrilisel meetodil automaatse 

analüsaatori Erba XL-300 abil (Erba Manheim), kasutades sama tootja reaktiive (Erba 

Manheim XL SysPak, Glucose). 

Glükoosisisalduse dünaamika kirjeldamiseks arvutati järgmised näitajad: maksimaalne tase 

(kõrgeim väärtus, mg/dl), maksimaalne tõus (maksimum miinus basaalkontsentratsioon, 

mg/dl), maksimaalse taseme aeg (min) ja kõveraalune pindala (ingl. k. area under the curve 

/AUC/, mg/dl×min). Kõveraaluse pindala (AUC) arvutamiseks modelleeriti basaaltaseme 

suhtes korrigeeritud glükoosi kontsentratsioon 5-järku polünoomiga kujul: 

                                   , 

kus t – proovivõtmis aeg, a ja b – funktisooni kordajad.  

Glükoosi kõveraalune pindala (AUC) ajavahemikul t1 kuni t2 arvutati määratud integraali 

meetodil kujul: 

                  
  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
      

 

 
 
  

  

 
  

  
 

         
  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
          

  
 

 
    

  
 

 
 

   
  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
   

 

Polünoomi kordajate hindamiseks kasutati MS Excel funktsiooni LINEST. Glükoosi-

sisalduse languse hindamiseks arvutati algtasemele stabiliseerumise määr (ingl. k. 

clearance rate /CR/, %/min), kasutades valemit 
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CR={(ln[ta] − ln[tb])/(tb − ta)}×100, 

kus ta – kontsentratsioon maksimumi ajal, tb – kontsentratsioon viimase proovi ajal.  

 

Algandmete töötlemisel, glükoosisisalduse dünaamikat kirjeldavate näitajate arvutamisel ja 

katserühmade vaheliste erinevuste hindamisel kasutati MS Exceli funktsioone. Rühmade-

vahelisi erinevusi on töös käsitletud järgnevalt: P≤0,05 – erinevus on statistiliselt oluline, 

P≤0,1 – esineb tendents erinevusele, P>0,1 – erinevus pole statistiliselt oluline. Söötade 

glükeemiline indeks arvutati  kõveraaluse pindala järgi. 

7.2. Katse tulemused ja arutelu 

 

7.2.1. Söömus  

 

Katsesöödad kaaluti nii, et iga sööt annaks hobusele 20 MJ metaboliseeruvat energiat. 

Sööda söömise kiirused ja söömus oli hobustel väga erinev (tabel 3 ja 4). Hobune nr 1 sõi 

katsesöötasid meelsamini kui hobune nr 2. 

 

Tabel 3. Hobuse nr 1 (Napica) söömus ja katsesööda söömise kiirus 

Sööt Söödetud sööda kogus Söömise aeg Tegelik söömus Jääk 

Kaer 1510 g 1 h Sõi kõik ära - 

Oder 1400 g 25 min Sõi kõik ära - 

SPDL 1580 g 1 h 1224g 356 g 

Subli 1550 g 10 min Sõi kõik ära - 

 

 

 

Tabel 4. Hobuse nr. 2 ( Fatmiros) söömus ja katsesööda söömise kiirus 

Sööt Söödetud sööda kogus Söömise aeg Tegelik söömus Jääk 

Kaer 1510 g 1,5 h 718 g 792 g 

Oder 1400 g 1,5 h 1302g 98 g 

SPDL 1580 g 1,5 h 468 g 1112 g 

Subli 1550 g 20 min Sõi kõik ära - 
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Kaera anti hobustele 1510 g. Katse käigus aga selgus, et söödaportsjoni ei söönud üks 

hobune ettenähtud ajaga lõpuni ära. Kui hobune 1 sõi pakutud kaera ära, siis hobune 2 sõi 

pakutud kaera osaliselt. Söödajääke kaaludes selgus, et hobune 2 on sööda kogusest ära 

söönud 718 g, söömata jäi 792 g. Hobune 1 sõi kogu kaera ära ühe tunni jooksul, hobusel 2 

võimaldati kaera süüa 1,5 tundi, kuid hobune kaotas selleks ajaks igasuguse huvi sööda 

vastu.  

 

Hobustele määratud odra kogus oli 1400 g. Hobune 1 sõi kogu temale ette antud sööda ära 

25 minutiga. Hobune 2 sõi ära suurema osa söödast poole tunni jooksul, kuid kõiki ei 

söönud ka 1,5 tunni jooksul. Söödajääke jäi sellel hobusel 98 grammi, mis moodustas 

etteantud söödast 7%. 

 

Arvestades SPDL energiasisaldust oli selle katsesööda kogus mõnevõrra kaera ja odra 

füüsilisest kogusest suurem – 1580 g. Kui hobune 1 sõi kõik teised söödad ettenähtud ajaga 

ära siis SPDL jättis ka tema järele. Kui hobune 1 sõi etteantud SPDL ära 77,5%, siis 

hobune 2 vaid 29,6%. 

 

Kõige meelsamini sõid mõlemad hobused granuleeritud võistlussööta Subli. Seda anti 

katsehobustele 1550 g. Hobune nr 1 sõi kogu sööda ära 10 minuti jooksul. Ka hobune nr 2 

sõi enamiku söödast ära 10 minuti jooksul ning ülejäänu järgneva 10 minuti jooksul.  

 

Söötade söömust hobustel mõjutasid mitmed tegurid. Oluliselt mõjutab söömust söötade 

struktuur. Enamikele hobustest ei meeldi liiga peene struktuuriga sööt. Söömust mõjutab 

oluliselt see kuidas hobuseid on peetud, milliste söötadega on hobust harjutatud. Antud 

katses oli tegemist hobustega, kes said eelnevalt vaid hea kvaliteediga põhisööta. Päeval 

viibisid hobused koplis, kus neile anti lisaks vabalt heina. Öösel peeti hobuseid tallis 

boksides, kus said samuti heina vabalt. Katsehobuste füüsiline koormus polnud 

märkimisväärne, mistõttu neile jõusööta ei antud. Ühepäevane näljaperiood ei olnud nende 

hobuste jaoks piisavalt motiveeriv, et kõik katses kasutatud söödad lõpuni ära süüa. 

Võimalik, et pikem eelperiood, kus hobuseid harjutatakse vastava söödaga enne põhi-

perioodi algust, annaks söömuse osas mõnevõrra erinevad tulemused. 

Söömust mõjutab ka hobuse tõug. Hobune nr 1 puhul on tegemist soojaverelise traavliga, 

hobune nr 2 on tori tõugu hobune. Praktikas on enamikel juhtudel just soojaverelised 

hobused sööda suhtes nõudlikumad kui külmaverelised hobused. Antud katse seda aga ei 
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kinnita, selle katse puhul oli sööda suhtes valivam külmavereline hobune. Kuna söömust 

mõjutab oluliselt ka stress, võis just see olla üheks põhjuseks miks hobune nr 1 sõi 

katsesöötasid paremini kui hobune nr 2. Ilmselt on hobuse nr 1 puhul tegemist suurema 

stressitaluvusega. Kahtlemata põhjustas stressi hobustele verekanüülide paigaldamine ja 

pidev vere võtmine. Stressis hobused ei pruugi ka tavatingimustes korralikult süüa, näiteks 

kui hobust on transporditud uude kohta. Katse tulemuste põhjal saab järeldada, et hobuste 

söötmisele tuleb läheneda väga individuaalselt ja arvetada tuleb väga mitmeid tegureid..   

 

 

7.2.2. Glükoosi dünaamika veres 

 

Glükoosi kontsentratsiooni dünaamika uuritud söötadel on esitatud joonisel 8, katsehobuste 

vere glükoosisisalduse muutusi iseloomustavad näitajad tabelis 5. Enne katsesöötade 

söötmist kõikus glükoosi basaalkontsentratsioon erinevate katseperioodide algul 

105,8...112,6 mg/dl piires, olles mõnevõrra kõrgem enne odra söötmist ja madalaim enne 

kaera söötmist. Katseperioodide eelsed erinevused vere glükoosisisalduses polnud 

statistiliselt olulised.  

Pärast söötmise alustamist hakkas glükoosi sisaldus hobuste veres tõusma. Kõige väiksem 

oli tõus SPDL söötmise puhul, kus glükoosisisaldus tõusis 60 minuti jooksul pärast 

söötmise algust 120,1 mg/dl, mis jäi ka antud sööda puhul glükoosisisalduse maksi-

maalseks väärtuseks. SPDL söötmise korral tõusis vere glükoosisisaldus võrreldes 

basaalkontsentratsiooiga niivõrd vähe, et see ei erinenud baaskontsentratsioonist 

statistiliselt oluliselt. 
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Joonis 8. Keskmine glükoosi sisaldus veres (mg/dl) erinevatel ajahetkedel pärast söötmist 

(minutites) 

 

Tabel 5. Katsehobuste veres glükoosisisalduse muutusi iseloomustavad näitajad 

  Kaer Oder SPDL SUBLI 

Basaalkontsentratsioon, mg/dl 105,8 112,6 108,5 111,05 

Maksimum, mg/dl 176,1ab* 187,4a 120,1b 163,9a 

Maksimaalne tõus, mg/dl 73,2a 84,5a 17,2b 61b 

Maksimumi aeg, min 150 150 60 105 

Kõveraalune pindala, mg/dl × min 12626,6a 13990,4b 1412,14b 9653,17a 

Algtasemele stabiliseerumise määr, %/min  2,41963 3,02252 3,02252 3,08269 

 Erinevate tähtedega märgitud väärtused on statistiliselt oluliselt erinevad  

 

Teiste söötade puhul kestis glükoosi kontsentratsiooni tõus kauem. Subli puhul saavutati 

maksimaalne glükoosisisalduse tase (163,9 mg/dl) keskmiselt 105 minuti pärast söötmise 

algust, kaera ja odra puhul tõusis vere glükoosisisaldus maksimaaltasemele kesk-miselt 

150 minuti pärast, olles vastavalt 176,1 mg/dl ja 187,4 mg/dl. 

Nii Subli, kaera kui odra söötmisel oli glükoosisisalduse tõus veres basaaltasemelt 

maksimaaltasemele statistiliselt oluline (P<0,05). Analüüsides Subli mõju hobuste vere 

glükoosisisalduse dünaamikale (joonis 8) saab järeldada, et Subli sööda puhul võib olla 

tegemist energia järk järgulise vabanemisega. Sellele viitab vere glükoosisisalduse uus tõus 
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pärast 240 minutilist sööda söömist. See, milliste energiaallikatega Subli sööda puhul 

tegemist on pole teada, seda tootjafirma ei avalda. 

SPDL söötmine mõjutas antud katses hobuste vere glükoosisisaldust kõige vähem. Kõik 

teised söödad mõjutasid vere glükoosisialdust võrreldes SPDL statistilisel usutavalt enam. 

60 minutit pärast söötmise algust oli glükoosi sisaldus, võrreldes SPDL söödaga kõrgem 

odra söötmisel (P<0,05), 90 ja 120 minuti pärast peale odra, kaera ja Subli söötmist 

(P<0,05). Odra ja kaera söötmise korral oli vere glükoosisisaldust võrreldes SPDL 

söötmisega statistiliselt usutavalt kõrgem veel peale 180 ja 300 minuti. 

Erinevused hobuste vere glükoosisisalduses ilmnesid veel Subli ja odra võrdluses. Odra 

söötmisel, kus glükoosi sisalduse tõus oli suurim, oli glükoosi tase veres, võrreldes Subli 

rühmaga kõrgem nii 90 minuti pärast (P<0,1) kui 120 minuti (P=0,05) pärast söötmise 

algust. Odra ja kaera, samuti kaera ja Subli söötmisel statistiliselt olulisi erinevusi ei 

ilmnenud. 

Pärast maksimumi hakkas glükoosi sisaldus järk-järgult langema. Odra puhul oli langus 

maksimumtasemelt lõppväärtuseni (140,1 mg/dl) statistiliselt oluline (P=0,04), kaera puhul 

ilmnes maksimumi ja lõppväärtuse (131,5 mg/dl) vahel languse tendents (P=0,09). SPDL 

ja Subli sööda puhul glükoosi maksimum- ja lõppväärtused (vastavalt 115,9 mg/dl ja 

118,3 mg/dl) statistiliselt oluliselt ei erinenud. Katseperioodi lõpuks, 300 minutit pärast 

söötmise algust, jäi glükoosi sisaldus veres kõikide söötade puhul basaaltasemega 

võrreldes mõnevõrra kõrgemaks. Kaera söötmisel erines lõppväärtus basaalväärtuse suhtes 

statistiliselt oluliselt (P=0,04), odra söötmisel ilmnes erinevuste tendents (P= 0,07). SPDL 

ja Subli puhul basaalväärtus lõppväärtuse suhtes statistiliselt oluliselt ei erinenud. 

Glükoosisisalduse dünaamikat kirjeldavad karakteristikud on toodud tabelis 5. Glükoosi 

maksimum oli kõrgeim odra söötmisel, järgnesid  kaer ja Subli, kõige madalam maksimum 

ilmnes SPDL söötmisel. Maksimumid erinesid statistiliselt oluliselt odra ja SPDL 

(P=0,01), samuti SPDL ja Subli sööda vahel (P=0,01). Kaera ja SPDL maksimumide 

erinevuses ilmnes tendents (P<0,1). Sarnaselt maksimumiga oli maksimaalne tõus suurim 

odra söötmisel (84,5 mg/dl), järgnesid kaer (73,2 mg/dl), Subli (61 mg/dl) ja SPDL 

(17,2 mg/dl). Maksimaalse tõusu osas esines statistiliselt oluline erinevus odra ja SPDL 

söötmisel (P<0,01). 
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Vere glükoosisisalduse graafiku kõveraalune pindala iseloomustab sööda summaarset mõju 

hobuste vere glükoosisisaldusele. Suurim oli see odra söötmisel (13990,4), seejärel kaera 

(12626,6) ja Subli söötmisel (9653,17) ning väikseim SPDL (1412,14) söötmisel. 

Kõveraalune pindala oli statistiliselt oluliselt erinev SPDL ja Subli söötmisel (P=0,01). 

Kaera ja Subli söötmisel statistiselt usutav erinevus puudus.  

Vere glükoosisisalduse stabiiseerumise kiirus iseloomustab ühelt poolt sööda seede kiirust 

peensooles ja teisalt vere glükoosi kasutamist ainevahetuses. Glükoosi algtasemele stabili-

seerumise määrad ei erinenud söötade vahel oluliselt. Kaera puhul oli algtasemele 

stabiliseerumise määr –2,420%/min, odra puhul –2,286%/min, SPDL puhul –3,023%/min 

ja Subli puhul –3,08%/min. Subli ja SPDL algtasemele stabiliseerumise määrad on üsna 

sarnased. 

Söötade glükeemiline indeks leiti vere glükoosisisladuse graafikult kõveraaluse pinna 

kõrvutamisel, kus kaera kõveraalune pind (12626,6) võeti 100-ks. Nii leiti odra 

glükeemiliseks indeksiks 110,8, Subli glükeemiliseks indeksiks 76,5 ja SPDL 11,2. 

Söötade glükeemilist indeksit hobustel on uurinud mitmed teadlased, kusjuures saadud on 

väga erinevaid tulemusi. Eldredge (2013, www) on saanud odra glükeemiliseks indeksiks 

81,2, SPDL 24,4 ja hobuste magussöödal (melassiga segatud teravili) 128,5. Samas on 

Blazer (2010, www) uuringutes saadud odra glükeemiliseks indeksiks 101 ja maisil isegi 

117, kuid magussöödal (melassiga segatud kaeral) vaid 105. Seda, et SPDL on glükee-

miline indeks märkimisväärselt madalam kui teraviljadel on leidnud mitmed uurijad 

(Eldredge 2013,www; Blazer 2010, www; Kentuky, www
2
). 

Mitmeid olulisi söötade glükeemilist indeksit mõjuvaid tegureid on käsitletud peatükis 6, 

siinjuures leivad käsitlust need, mis võisid mõjutada meie katse tulemusi. Tulemuste suurt 

erinevust hobuste vahel saab selgitada eelkõige tõu, aga ka toitumuse ja hobuste 

kasutamise (füüsilise koormuse) mõjuga glükeemilisele indeksile. Stull (2008, www) 

käsitleb oma ülevaateartiklis põhjalikult seda küsimust ja leiab, et glükeemilist indeksit 

hobustel mõjutab toitumus ja varurasva hulk. Rasvunud hobustel on reeglina söötade 

glükeemiline indeks kõrgem, sest nemad konverteerivad glükoosi suures osas triglütse-

riidideks, mis on suhteliselt aeglane protsess. Seevastu intensiivselt tööd tegevatel hobustel 

on jämedamad lihaskimbud, mis muudavad glükoosi suhteliselt kiiresti ainevahetus-
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energiaks. Sellistel hobustel on söötade glükeemiline indeks madalam kui rasvunud 

hobustel.  

Söötade glükeemilist indeksit mõjutab hobuste vanus (Nielsen jt 2010). Noored hobused 

on insuliini suhtes tundlikumad kui vanemad hobused. Noortel hobustel suunatakse tänu 

sellele glükoos kiiremini ainevahetusse ja nendel on seetõttu söötade glükeemiline indeks 

madalam. 

Arvatavasti ei saanud küll hobuste vanuse erinevus olla meie katsete tulemuste 

varieeruvuse põhjuseks, sest mõlemad katses olnud hobused olid täiskasvanud. Palju 

tõenäolisemalt olid põhjusteks siiski hobuste erinev tõug ja toitumine.  

 

 

7.2.3. Järeldused 

 

Katse standardsöödaks oli kaer, mille glükeemiliseks indeksiks võeti 100. Kaerast lähtuvalt 

saadi odra glükeemiliseks indeksiks 110,8. Subli sööda puhul saadi indeksiks 76,5 ja SPDL 

glükeemiliseks indeksiks saadi 11,2. 

Katse tulemuste põhjal saame teha järgmised järeldused: 

 Hobuste vere glükoosi kontsentratsioon on erinevate söötade söötmise puhul väga 

erinev, kõikudes meie katses maksimaalselt 120,1...187,4 mg/dl. Kõrgeim 

maksimaalne glükoosi kontsentratsioon hobuste veres oli odra söötmisel ja 

madalaim SPDL söötmise järel. 

 Odra söötmise korral oli hobuste vere glükoosisisaldus suurim kogu vereproovide 

võtmise aja (300 minuti) jooksul. Odra söötmisel oli ka glükoosi kõveraalune 

pindala suurem kui teiste söötade söötmise järel. 

 Hobuste vere glükoosisisalduse ei langenud peale söötade söötmist basaaltasemele 

300 minuti jooksul. Söötade mõju vere glükoosisisaldusele on pikem kui selle-

kohastes metoodikates arvestatakse. 

 Söötade söömuse kiirused olid erinevad, mis võis mõjutada vere glükoosisisalduse 

dünaamikat. 
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 Teraviljade ja teiste energiarikaste söötade söötmisel hobustele tuleb arvestada 

sööda struktuuri. Metoodikast lähtuvalt peenestati söödad (peale Subli) sarnaselt. 

See muutis SPDL väga peeneks ja tolmavaks ning hobustele vähemaitsvaks. 

 Söötade glükeemilist indeksit mõjutab enam selle tärklisesisaldus kui metaboli-

seeruva energia sisaldus.  

 Kommersiaalne võistlussööt Subli sisaldab arvatavasti mitut erinevat anergiaallikat. 

See muudab sööda seede ja energia kättesaadavuse hobustele pikaajalisemaks, mis 

omakorda võimaldab hobustel kestvamat pingutust madalama intensiivsusega töö 

tegemisel.  

 Oleks otstarbekas söötade glükeemilise indeksi määramise metoodika hobustel 

standardiseerida, kuna seda mõjutavaid tegureid on palju ja sellest tulenevalt 

tulemused vastukäivad. 

 Tundes hobuste energia ainevahetust ja teades söötade glükeemilisi indekseid, 

saame paremini hobuseid treenida ja ette valmistada võistlusteks, vältides energia 

ainevahetusega seotud haigusi. 

 

 

8. MIDA ARVESTADA HOBUSTE PRAKTILISEL SÖÖTMISEL 

 

Hobuste praktilisel söötmisel tuleb arvestada väga mitmete teguritega: hobuste tõug ja 

tõutüüp, hobuste kasutuse viis ja intensiivsus, vanus, toitumus jne. Kõik see vajab igale 

hobusele väga individuaalset lähenemist. Näiteks väärindavad külmaverelised hobused 

sööta efektiivsemalt kui soojaverelised hobused. Seetõttu on külmaverelistel hobustel 

suurem oht rasvuda või haigestuda ainevahetushaigustesse. 

Tähtsal kohal on hobuste ratsioonis kvaliteetne koresööt (kvaliteetne kiud) ja mineraal-

elemendid (Murray 2014). Kui koresööt on kvaliteetne ja mineraalsööt sisaldab kõiki 

vajalikke mineraalelemente ja vitamiine, siis on hobustel ka toitainete vajadust enamasti 

kaetud (Murray 2014, Leisson 2014
2
). Kui hobune osaleb aktiivses treeningus, siis tuleks 

vaadata kas ja missugust lisasööta on vaja juurde sööta. Kui tahetakse parandada hobuse 

kehakonditsiooni siis on õli söötmine palju efektiivsem kui näiteks teravilja söötmine. 

Hobusele võib sööta õli või rasva üsna suurtes kogustes, kuna ta seedib seda väga hästi, on 

suure energiasisaldusega ja ei põhjusta maohaavandeid (Leisson 2014
1
). 
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Hobuste energiavajadus sõltub arusaadavalt töö intensiivsusest. Seda on võimalik kaudselt 

hinnata hobuse pulsisageduse kaudu. Kui hobuse süda lööb 150 lööki minutis, siis vajab 

hobune 9 MJ seeduvat energiat tunnis, kui süda lööb 170 lööki minutis siis 13,5 MJ ja kui 

süda lööb 220 lööki minutis siis 19,8 MJ tunnis (Saastamoinen 2001, www). 

Viimasel ajal on hobusekasvatajate ja omanike seas kerkinud esile tõsised vaidlused odra 

ja kaera söötmise kahjulikuse või kasulikuse üle, millist eelistada. Mõningad on 

seisukohal, et tuleks sööta kaera, mõningad aga seisukohal, et tuleks sööta otra.  

Pooldan samuti odra söötmist. Kuigi odras on 60% tärklist ja kaeras ainult 40%, mõjub 

odra söötmine tempereamentsele hobusele tihti rahustavamalt kui kaera söötmine. Kaer ja 

oder on botaaniliselt erinevad. Odra kest on palju tihedam ja raskemini lagundatav kui 

kaera kest. Selleks, et hobune odrast energiat kätte saaks, on vaja otra eelnevalt töödelda. 

Mina ise pooldan odra leotamist kuuma veega, umbes 40...60 minutit enne söötmist. Selle 

ajaga jõuab oder paisuda ning muutuda pehmemaks. Odra eelnev paisuta-mine kuumas 

vees on väga hea, siis ei teki hobuse seedetraktis mingisugust soovimatut paisumist või 

häiret. Samuti muutub odra tärklis paremini omastavamaks. 

Ka kaera on soovitav leotada, kuigi kaera puhul kasutatakse pigem muljumist. Kui kaera 

leotada, siis ei saa toimida sarnaselt odra leotamisega. Kui kaera leotada liiga soojas vees, 

siis kipub kaer riknema. Hapukat lõhna on üsna kiiresti tunda, olenevalt temperatuurist, 

juba poole tunni jooksul. Kaera on kõige otstarbekam leotada külmas vees. Ligunema 

tuleks panna hommikul söödetav kaer õhtul ning õhtul söödetav kaer hommikul. Seda 

muidugi juhul kui teravilja söödetakse kaks korda päevas. 

Miks siis ikkagi on odra söötmine temperamentsele hobustele sageli kasulikum kui kaera 

söötmine? See on seotud tärklisegraanuli erineva suuruse ja erineva seede kohaga hobuse 

seedetraktis. Kaera tärklise graanul on väiksem ja seedub seetõttu põhiliselt peensooles, 

millest hobune saab energia kiiresti kätte glükoosi näol. Odra tärklise graanul on suurem ja 

seetõttu seedub suur osa sellest jämesooles, kus bakterid fermenteerivad odratärklise 

lenduvateks rasvhapeteks ja millest ainevahetuses kasutatava energia kättesaamine on 

oluliselt aeglasem kui glükoosist energia saamine. Hobuste seedetraktis on küümuse 

liikumine kiirem kui mäletsejalistel, seetõttu on sööt endogeensete ensüümide mõjutada 

lühemat aega ja suure tärklise graanuliga sööt ei pruugi selle aja jooksul hüdrolüüsuda.  
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Kui jätta kõrvale tärklise seede koht hobuse seedetraktis ja mõju temperamendile, tuleb 

pidada kaera siiski ainevahetushaiguste esinemise seisukohalt ohutumaks söödaks kui otra, 

selle suurema raku kestaainete sisalduse tõttu. Kaera söötmisega liialdamisel ei pruugi 

hobuse tervisega midagi juhtuda, samas kui odra külluslikul söötmsiel on maohaavandite 

oht suur. 

Minu arvates on tänapäeval hobuste söötmine muutunud liialt jõusöödapõhiseks. Ühelt 

poolt on see seotud kindlasti kvaliteetse koresööda varumise raskustega, kuid teisalt ka 

hobuste kasutuse otstarbe muutusega ja söötmise mugavusega. Kindlasti tuleb rohkem 

tähelepanu pöörata kvaliteetsele koresöödale ja enam arvestada hobustele omast 

seedefüsioloogiat.  

Hobusteste söötmisel pööratakse proteiinile sageli põhjendamatult vähe tähelepanu. Ka 

hobune peab saame söödaga asendamatuid aminohappeid nagu kõik põllumajandusloomad 

ja linnud. Kui eesmaoseedega herbivoorid katavad suure osa asendamatute aminohapete 

tarbest  bakteriaalse proteiini arvel, siis hobustel see võimalus puudub. Jämesooles toimub 

küll mikroobimassi tootmine kuid see väljutatakse roojaga enamasti hüdrolüüsumata kujul. 

Hobune vajab proteiini kehavalkude sh lihasvalkude asendamiseks, kuid kasutab 

glükogeenseid aminohappeid ka lihastööks, kuigi väga madala efektiivsusega (5...15%). 

Hobustel peetakse esimeseks valku sünteesi piiravaks aminohappeks lüsiini. Kui täis-

kasvanud hobused pole proteiini kvaliteedi suhtes väga nõudlikud (reeglina kaetakse 

energia tarbe ja söömuse suuremnemise korral ka proteiinivajadus), siis tiinetel hobustel ja 

noorhobustel on see oluline. Üheks paremaks proteiiniallikaks noorhobustele peetakse 

söödapärmi, mis sisaldab asendamatute aminohapete kõrval ka hulgaliselt B-rühma 

vitamiine (Winkler jt 2011). 

Täiskasvanud hobuste tervisele on pigem probleemiks proteiini liig ratsioonis. See 

suurendab vee tarvet, higistamist, vere karbamiidisisaldust, südame löögisagedust ja 

energiavajadust. Nimetatud probleemid ilmnevad siis kui proteiinitarve on ületatud 

20...30% (Saastamoinen 2001, www). 

Enne võistlust ei tohiks teha suuri muudatusi hobuste söödaratsioonis. Valmistudes 

võistluseks tuleb koormust mõõdukalt vähendada ja sööta tuleks eesmärgiga maksimaalselt 

taastada lihastes glükogeenivaru. 4…5 tundi enne võistlust tuleb sööta põhiliselt tärklise-

rikast teravilja. Hoiduda tuleb liigsest proteiinist ja piirata tuleks ka heina söötmist. Heina 
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seedel tekib palju soojust, põhjustab higistamist ja suurt elektrolüütide kadu. Hein seedub 

aeglaselt ja täidab liigselt seedetrakti. Enne võistlust soovitatakse piirduda 0,5 kg heinaga, 

et vältida maohaavandite teket. 

Pärast võistlust tuleb hoolitseda lihaste glükogeenivarude taastamise eest. Selleks on jällegi 

oluline tärkliserikka teravilja söötmine koos heinaga. Arvestada tuleb sellega, et glüko-

geenivarude täielikuks taastamiseks kulub 24…48 tundi. Esimene söök soovitatakse anda 

1…1,5 tundi pärast tugevat võistlust/treeningut. Esmalt pisut heina ja seejärel ka väike 

kogus teravilja. Järgmine kogus teravilja antakse 2…3 tunni pärast. Väga oluline on 

taastada pärast võistlust/treeningut higiga kaotatud elektrolüüdid (Saastamoinen, 2001, 

www).  

Elektrolüüdid on lahuses dissotseerunud, elektriliselt laetud ühendid, mida nimetatakse 

ioonideks. Elektrolüüdid mängivad ka hobustel olulist rolli osmootse rõhu ja vedelike-

bilansi säilitamisel ning närvi- ja lihastegevuse tagamisel. Füüsilise koormuse korral 

kaotavad hobused higiga või uriiniga eelkõige naatriumit (Na
+
), kloori (Cl

-
), kaaliumit (K

+
) 

ja mahneesiumit (Mg
++

). Nimetatud elektrolüütide puudus organismis põhjustab väsimust 

ja lihaste nõrkust, millega võib kaasneda ka keharakkude dehüdratsioon (Pagan 2000
2
). 

Kerge füüsilise töö korral rahuldavad hobused kaaliumi ja magneesiumi tarbe eelkõige 

koresöödaga (koresöödad on eriti rikkad kaaliumi osas), kloori ja naatriumi tarbe saab aga 

edukalt katta, andes hobustele vabalt lakukivi. Suure füüsilise koormuse ja hobuste 

kestvussõidu korral tuleb aga kõiki nimetatud elektrolüütide lisaks manustada, kasutades 

vastavaid kommertsiaalseid segusid. Tabelis 6 on toodud hobuste elektrolüütide vajadus 

erineva intensiivsusega töö korral. 

 

Tabel 6 Naatriumi, kloori, kaaliumi ja magneesiumi tarve hobustel erineva füüsilise 

koormuse korral, g/päevas (Pagan 2000
2
) 

Elektrolüüt Puhkeseisund Kerge töö Mõõdukas töö Raske töö 

Naatrium 10 20 50 125 

Kloor 10 25 70 175 

Kaalium 25 30 44 75 

Magneesium 10 11 14 15-19 

 

  



45 
 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Antud magistritöö eesmärgiks oli õppida tundma sporthobuste energia ainevahetust, 

ainevahetusenergia tootmise võimalusi erinevatest orgaanilistest ainetest ja määrata Eestis 

enam kasutatavate energairikaste söötade glükeemine indeks. 

Püstitatud eesmärgid said ka täidetud. Teoreetilises osas saadi selgust sporthobuste energia 

ainevahetusest ja ainevahetusenergia tootmise võimalustest, erinevates lihasgruppides 

kasutatavatest energiaallikatest ja enamlevinud energia ainevahetusega seotud haigustest. 

Töö eksperimentaalses osas määrati Eestis enam kasutatavate energiarikaste söötade 

glükeemiline indeks ja analüüsiti seda mõjutavaid tegureid.  

Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi 

kliinikus, katse läbiviimiseks kasutati kahte hobust. Katsesöötadeks valiti kaer, oder, 

suhkrupeedi difusioonlõigud (SPDL) ja kommertsiaalne võistlussööt Subli. Katse viidi läbi 

perioodkatse põhimõttel kahe nädala jooksul. Kõiki söötasid söödeti hobustele kogustes, 

mis vastas energiasisalduselt 20 MJ metaboliseeruvale energiale. Enne iga sööda söötmist 

eelnes hobustel ühepäevane näljaperiood. 

Iga katse põhiperioodi alguses võeti esmalt hobustel basaalne vereproov, seejärel söödeti 

hobuseid vastava katsesöödaga. Vereproovid võeti regulaarselt 300 minuti jooksul pärast 

söötmise algust. Proovidest määrati glükoosisisaldus ensümaatilis-kolorimeetrilisel 

meetodil automaatse analüsaatori Erba XL-300 abil (Erba Manheim), kasutades sama 

tootja reaktiive (Erba Manheim XL SysPak, Glucose). 

Glükoosisisalduse dünaamika kirjeldamiseks arvutati järgmised näitajad: maksimaalne 

vere glükoosisisaldus (mg/dl), maksimaalne vere glükoosisisalduse tõus (maksimaalne tase 

miinus basaalkontsentratsioon, mg/dl), vere glükoosisisalduse maksimaaltaseme aeg (min), 

algtasemele stabiliseerumise määr (%/min) ja kõveraalune pindala (mg/dl×min). 
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Söötade glükeemiline indeks leiti vere glükoosisisladuse graafikult kõveraaluse pinna 

kõrvutamisel, kus kaera kõveraalune pind võeti 100-ks. Nii leiti odra glükeemiliseks 

indeksiks 110,8, Subli glükeemiliseks indeksiks 76,5 ja SPDL 11,2. 

Tulemuste interpreteerimisel saame teha järgmised järeldused: 

 Hobuste vere glükoosisisalduse kontsentratsioon oli erinevate söötade söötmise 

puhul väga erinev, kõikudes katses maksimaalselt 120,1...187,4 mg/dl vahel. 

Kõrgeim maksimaalne glükoosi kontsentratsioon hobuste veres oli odra söötmisel 

ja madalaim SPDL söötmise järel. 

 Odra söötmise korral oli hobuste vere glükoosisisaldus suurim kogu vereproovide 

võtmise aja (300 minuti) jooksul. Odra söötmisel oli ka glükoosi kõveraalune 

pindala suurem kui teiste söötade söötmise järel. 

 Hobuste vere glükoosisisaldus ei langenud peale söötade söötmist basaaltasemele 

300 minuti jooksul. Söötade mõju vere glükoosisisaldusele on pikem kui selle-

kohastes metoodikates arvestatakse. 

 Söötade söömuse kiirused on erinevad, sellest olenevalt on erinev ka vere glükoosi-

sisalduse tõusu kiirus. 

 Teraviljade ja teiste energiarikaste söötade söötmisel hobustele tuleb arvestada 

sööda struktuuri. Metoodikast lähtuvalt peenestati söödad (peale Subli) sarnaselt. 

See muutis SPDL väga peeneks ja tolmavaks ning hobustele vähemaitsvaks. 

 Söötade glükeemilist indeksit mõjutab enam selle tärklisesisaldus kui metboli-

seeruva energia sisaldus.  

 Kommertsiaalne võistlussööt Subli sisaldab arvatavasti mitut erinevat energia-

allikat. See muudab sööda seede ja energia kättesaadavuse hobustele pikaajalise-

maks, mis omakorda võimaldab hobustel kestvamat pingutust madalama intensiiv-

susega töö tegemisel.  

 Oleks otstarbekas standardiseerida söötade glükeemilise indeksi määramise 

metoodika hobustel, kuna seda mõjutavaid tegureid on palju ja sellest tulenevalt 

tulemused vastukäivad. 

 Tundes hobuste energia ainevahetust ja teades söötade glükeemilisi indekseid, saab 

hobuseid paremini võistlusteks treenida ja ette valmistada, vältides energia aine-

vahetusega seotud haigusi. 
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SUMMARY 
 

The aim of this study was to indagate sport horses energy metabolism, metabolic energy 

production possibilitys from different organic matter and determine glycemic index of 

energy feeds for horses most frequently used in Estonia. 

The aims were fulfilled. In the theoretical part sport horses’ energy metabolism was 

clarified and possibilities for metabolic energy production discussed, also the energy 

sources used in different muscle groups and relationship to common metabolic diseases 

were addressed. In the experimental part the glycaemic indices of the most frequently used 

horse energy feeds were determined, and the factors affecting the glycaemic index were 

analysed. 

The experiment was conducted at the Veterinary Clinic of the Institute of Veterinary 

Medicine and Animal Sciences of the Estonian University of Life Sciences. Two were used 

horses in the experiment. Oats, barley, sugar beet bulp and a commercial competition feed 

called Subli were the experimental feeds.  

The experiment took place over two weeks. Every portion fed to horses comprised 20 MJ 

of  metabolic energy. Before every trial there was a one-day long fasting period. Before 

feeding the feed, a basal sample was taken.  After this other necessary blood samples were 

taken at specific times over a period of 300 minutes. Blood glucose concentration was 

estimated with an enzymatic colorimetric method, using the automatic analyser Erba XL-

300 (Erba Manheim), reagents used were from the same producer (Erba Manheim XL 

SysPak, Glucose). 

To describe the dynamics of glycose concentration the following indicators were 

calculated: maximum glucose concentration of blood (mg/dl), maximum glucose 

concentration increase in the blood ( maximum level minus the basal concentration, 

mg/dl), time of maximum level of blood glucose concentration (min), clearance rate 

(%/min) and the area under the curve (mg/dl×min). 
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The glycaemic index was stimated using the area under the curve, using  the oat area under 

the curve as the standard standard (100). Barley’s glycaemic index was 110.8, Subli feed’s 

glycaemic index was 76.5 and the sugar beet bulp glycaemic index was 11.2. 

On interpretation of the results following were concluded: 

 When feeding different feeds the glucose concentration in horses blood varied,  

ranging from120.1 to 187.4 mg/dl. The highest result was achieved when feeding 

barley and the lowest result was achieved sugar beet bulp. 

 When feeding barley, the blood glucose concentration was  highest over 300 

minutes compared to the other feeds. The area under the curve was also  highest 

when barley was fed. 

 The horses’ blood glucose concentration did not fall to basal level during 300 

minutes after feeding . The effect of feeds on the glycaemic index is longer then is 

predicted in current methodologies. 

 Feed intakes  varied, feed intake affected the speed of increase of the  blood 

glucose conentration. 

 When feeding grain or other feeds rich in energy the structure of the feed must be 

considered. According to procedure the feeds (except for Subli) were ground. This 

made sugar beet bulp too dusty, which reduced palatability. 

 The glycaemic index is more affected by the content of starch in feed than it is by 

the content of metabolic energy of the feed. 

 It is possible that the commercial competition feed Subli contains different types of 

energy sources. It makes the feed more effective in long term. Digestion of the feed 

and the release of energy is  longer. That kind of energy release could make 

possible for the horse to extend work with lower intensity for longer. 

 It could be advantageous to standardise the methodology for the determination of 

the glycaemic index in horses because there are several factors affecting the 

glycaemic index and the available results contradict  each other. 

 Better understanding of horse metabolism and the glycaemic indices of the feeds, 

would ensure that horses can be prepared better for competition in order to avoid 

metabolic diseases. 
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