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Saateks
Järjekorras seitsmes Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VLI) teaduskonverents „Terve loom ja tervislik toit“ on reaalsuseks
saamas. Minu siiras tänu korraldusmeeskonnale!
See kahepäevane traditsiooniline üritus on saanud oodatud sündmuseks nii
instituudi akadeemilisele perele kui kõigile neile, keda meie tegevusvaldkondade
areng ja saavutused huvitavad ja puudutavad.
Käesolev on meile mitmete oluliste muutuste aasta. Ülikoolis on vastav töörühm alustanud tööd uue arengukavaga, millega kooskõlas peab ka instituut lähiajal
oma arengukava ning sellega seotud tegevuskavad üsna olulisel määral kaasajastama – kõrghariduse- ja teadussfääri maailm muutub kiiresti.
Kuigi teaduse riiklik rahastamine pole kaugeltki piisav ega turbulentsivaba,
annavad instituudi teadlased praegusel teadusmaastikul oma parima - meie inimeste
juhitavad kaks institutsionaalset uurimisprojekti ja mitmed väiksema mahuga projektid kulgevad ootuspäraselt.
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning EMÜ vahelises halduslepingus seisab, et ülikool vastutab kõrgel tasemel ja ühiskonna vajadustele vastava õppe läbiviimise, kvaliteedi ja arendamise eest põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ning
veterinaaria õppekavagruppides. Sellega seoses rõhutaks hea uudisena vesiviljeluse
ja kalanduse õppe- ning teadusvaldkonna arendustööd, mis eeldatavasti saab lähitulevikus tugeva tõuke VLI-i ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vastava
kompetentsi ja infrastruktuuri sidumisega.
Ülikooli jaoks on lähiaja oluliseks töösuunaks toiduteaduse ja toiduainete
tehnoloogia valdkonna arendamine, seda nii teadlaspotentsiaali kui teadusinfrastruktuuri seisukohast. Esimese osas vajab konsolideerimist ja edasist arendamist mitmes
instituudis laiali olev teadmus. Ühiskasutusvõimaluste põhiselt tuleb analüüsida ka
erinevates üksustes olevat labor- ja aparatuurivõimekust; vajaliku puuduoleva taristu
väljaehitamine algab loodetavasti juba selle aasta teises pooles.
Ingliskeelne veterinaarmeditsiini õpe paralleelselt eestikeelsega käib instituudis juba teist aastat. Välisüliõpilaste arvu alusel täidab meie instituut ülikooli rahvusvahelistumises juhtivat rolli, samas võiks välisõppejõude siin rohkem õpetamas
käia.
Veterinaarmeditsiini õppekaval seisab sel aastal ees Euroopa kvaliteedinõuetele vastavuse rahvusvaheline hindamine. Hindamiskomisjon saabub Tartusse
novembris. Alanud on intensiivne enesehinnanguraporti koostamine, see peab valmis saama enne suve algust. Loodame, et läheb hästi!
Hea on Teiega jälle kokku saada ja aru pidada selle üle, kas ja kui terved on
meie loomad, kas ja kui tervislik on meie toit. Kui neile asjule aeg-ajalt koos mõtleme, võime ehk mitte väga kauges tulevikus kas-küsimustele jaatavalt vastata ning
imestada, kui kui-küsimusi üldse veel küsime.
Arutlegem ja saagem teadjamaks! Väärtuslikke konverentsimuljeid!
Andres Aland
Direktor
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
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Maisisilo toiteväärtusest ja
söötmisest lüpsilehMadele
sõltuvalt selle koristusaegsest
vegetatsioonistaadiumist
Olav Kärt1*, Kadri Zirnask2, Andres Olt1

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond
OÜ Anu Ait
*olav.kart@emu.ee

1
2

Sissejuhatus
Mais (Zea mays) on kultuurtaim, milline konverteerib fotosünteesi
käigus väga efektiivselt päikeseenergiat keemiliseks energiaks. Maisiteras salvestatakse energia põhiliselt tärklise, tselluloosi ja triglütseriididena
(õlina). Kuigi mais pärineb Kesk-Ameerikast, kus seda hakati kultiveerima
umber 7000 aastat tagasi, on aretustöö tulemusena välja aretatud sorte, milliseid on võimalik kasvatada ka palju mõõdukama kliimaga piirkondades.
Maisisilo toiteväärtus sõltub eelkõige koristusaegsest vegetatsioonistaadiumist, tärklise sisaldusest ja seeduvusest. Maisi teras olev tärklis
on tugevasti seotud varuproteiini – prolamiiniga (nim. ka zeiniks), mis asub
perikarbi all ja mille osatähtsus moodustab maisi proteiinist üle 50% (nim.
ka klaasjaks endospermiks). Valkudega mitte seotud tärklis asub nn jahuse
(nimetatakse ka pehme) endospermi koostises (Sniffen, Ward 2011). Klaasjas
endospermis olev tärklis ei seedu või seedub vatsas väga vähe, kuna zein ei
lahustu vatsavedelikus (Lopes jt., 2009). Küll aga lahustub zein hapetes, mistõttu suureneb maisitärklise seeduvus sileerimise käigus, tänu silo fermentatsioonil tekkivatele hapetele (Sniffen, Ward 2011).
Antud uurimistöö eesmärgiks oli selgitada maisisilo hüdrolüüsi kineetikat vatsas in sacco, sõltuvalt selle kuivainesisaldusest. Samuti selgitati kasvuaegsete temperatuuride mõju maisisilo kuivaine- ja tärklisesisaldusele ning
üldistati maisisilo kasutamise kogemusi lüpsilehmade söödaratsioonides.
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Metoodika
In sacco katsete läbiviimiseks võeti kümnest ettevõttest maisisilo
proovid kolm kuud peale hoidla sulgemist. Katse viidi läbi Eesti Maaülikooli
Märja katselaudas kahe vatsafistuliga varustatud lehmaga vastavalt NorFor
(Volden, 2011) metoodikale. Põhjalikult on katsemetoodikat kirjeldatud Kadri
Zirnaski magistritöös „Maisisilo lüpsilehmade ratsioonis“ (Zirnask, 2014).
Maisisortide võrdluskatse viidi läbi koostöös ettevõttega Baltic Agro
AS, mille raames uuriti külviaja ja efektiivsete temperatuuride summa (ETS)
mõju maisisilo keemilisele koostisele ja toiteväärtusele. Mais külvati Eesti
Maaülikooli Rõhu Katsejaama põllule, katsesilod valmistati ja analüüsiti
söötmise osakonna sööda ja ainevahetuse uurimise laboratooriumis. Katsesse
võeti 7 erinevat maisi sorti: DKC 3014 (FAO 220), ES Bodyguard (FAO
200), ES Ardent (FAO 200), ES Regain (FAO 200), Crescendo (FAO 180),
Drim (FAO 200), Avenir (FAO 200). Kõik sordid külvati kahel erineval ajal
- 08.05.2013 ja 23.05.2013, kuid koristati üheaegselt – 16.09.2013. Efektiivseid temperatuure kogunes kasvuperioodi jooksul varase külvi korral 1464°C
ja hilise külvi korral 1344°C.

Tulemused
Temperatuuri (ETS) mõju maisisilo keemilisele koostisele ja toiteväärtusele
Maisisilo keemilise koostise muutused seoses ETS suurenemisega
kasvuperioodil olid ootuspärased. Nii saab kasvuaegsete ETS abil suure
usutavusega ennustada maisisilo kuivainesisaldust (y=0,672x–631,85;
R2=0,443). Maisisilo kuivainesisalduse suurenedes suureneb tärklisesisaldus
(y=0,821+123,18; R2=0,467) ning vähenevad neutraaldetergentkiu (NDF y=
-0,772x+667,54; R2=0,676) ja proteiini (y=-0,139x+122,66; R2=0,657) sisaldused kuivaines.

Maisisilo hüdrolüüsi kineetika in sacco
Maisisilo toitainete lõhustuvust in sacco analüüsiti kahe inkubatsiooniperioodi jooksul. Aluseks võeti toitainete lõhustuvus 8 tunni
jooksul, mida võib pidada keskmiseks sööda viibimise ajaks vatsas ning 96 tundi kuivaine, happedetergentkiu (ADF) ja neutraaldetergentkiu (NDF) puhul, 48 tundi proteiini ja 72 tundi tärklise puhul, mida
võime pidada nimetatud toitainete potentsiaalseks lõhustuvuseks vatsas.
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Kui kuivainest lõhustus vatsas 8 tunni jooksul keskmiselt 47,7%, proteiinist 71% ja tärklisest 61,7%, siis NDF ja ADF fraktsioonidest vaid vastavalt 9,4% ja 9,5%. Toorproteiini potentsiaalseks lõhustuvuseks kujunes
79,1%, tärklisel 79,3%, ADF ja NDF vastavalt 48,8 ja 51,0%. Statistilise
analüüsi tulemusena leiti, et maisisilo kuivaine 8-tunnise lõhustuvuse ja kasvuperioodi efektiivsete temperatuuride summa vahel on keskmisest tugevam
statistiliselt oluline seos (R2 = 0,60; P = 0,009).

Maisisortide võrdluskatsete tulemused
Tervikkoristatud maisi erinevate sortide kuivainesisaldus kõikus
varase külvi korral 34,8%-st kuni 42,7%-ni, hilise külvi korral 26,9%-st kuni
32,7%-ni , keskmiselt vastavalt 38,3% ja 30,0%. Mitte ootuspärane oli antud
katses seos tervikkoristatud maisi kuivaine- ja tärklisesisalduse vahel. Mitmel juhul sisaldas hilisema külvi maisi kuivaine koristamisel tärklist enam
kui varase külvi korral. Nii ei leitud usutavat seost tervikkoristatud maisi
kuivaine tärklisesisalduse ja efektiivsete temperatuuride summa vahel (R2 =
0,0585) ega tärklise- ja kuivainesisalduse (R2 = 0,0842) vahel. Olgu lisatud, et
2013 aasta oli maisi kasvuks eriti soodne, kus kõik vara külvatud maisisordid
olid siloks koristamise ajaks saavutanud liigse küpsuse. Soodsal kasvuaastal
andis suurima saagi sort DKC 3014, mis on pisut hiljavalmivam kui teised
katses olnud sordid.

Maisisilo lüpsilehmade söödaratsioonis
Maisisilo söödaväärtus lüpsilehmade ratsioonis sõltub eelkõige kuivaine tärklisesisaldusest. Mida enam on maisisilo kuivaines tärklist, seda
enam saame sellega asendada ratsioonis teravilja. Tüüpilised tärkliserikkad
teraviljad lüpsilehmade ratsioonis on oder, nisu, tritikale ja mais, millede
tärklisesisaldus kuivaines kõigub 600…700 g/kg piires. Lisaks ratsiooni tärklisesisaldusele on otstarbekas ratsioonide koostamisel arvestada ka suhkrute
sisaldust nii üksikutes söötades kui kogu ratsioonis, kuna suhkur ja tärklis
mõlemad fermenteeruvad vatsas kiiresti, põhjustades suurtes kogustes vatsaseedes korratusi. Valdavalt peetakse optimaalseks tärklisesisalduseks lüpsilehmade söödaratsioonis 25...30%. Kuid optimaalne tärklisesisaldus sõltub
ratsiooni teiste toitainete sisaldusest, eelkõige efektiivse kiu olemasolust. Kui
pidada suuretoodanguliste lehmade söödaratsioonis optimaalseks maisisilo
sisalduseks 50% koresööda kuivainest, saame maisisiloga asendada 2 kuni
3,5 kilogrammi söödateravilja lehma kohta päevas.
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Kokkuvõte ja järeldused
Maisisilo on sööt, mille osatähtsus veiste söödaratsioonides on viimastel aastatel suurenenud eriti kiiresti. Uued teadmised maisi kasvatamise,
sileerimise ja kasutamise kohta aitavad oluliselt kaasa efektiivsemaks piimatootmiseks. Maisisilo toiteväärtust mõjutab kasvuaegne ilmastik, külviaeg ja
sort. Kindlasti on tähtis maisi kasvatamisel kasutatav agrotehnoloogia, mis
vajab kindlasti omaette uurimistööd.

Tänuavaldused
Uurimistööd on läbi viidud Põllumajandusministeeriumi rakendusuuringute
ja arendustegevuste programmi raames finantseeritud projekti „Maisisilo toiteväärtuse uurimine ja söötmisstrateegia väljatöötamine lüpsilehmadele sõltuvalt maisisilo
koristusaegsest vegetatsioonistaadiumist“ toel.

Kasutatud kirjandus
Lopes, J.C., Shaver, R.D., Hoffman, P.C., Akins, M.S., Bertics, S.J., Gencoglu, H.,
Coors. J.G. 2009. Type of corn endosperm influences nutrient digestibility in
lactating dairy cows. J. Dairy Sci., 92:4541–4548.
Sniffen, C.J., Ward, R. 2011. Using Starch Digestibility Information in Ration
Balancing. WCDS Adv. Dairy Technol., 23:121–133.
Zirnask, K. 2014. Maisisilo lüpsilehmade ratsioonis. Magistritöö, Tartu.
http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/1712
Volden, H. ed, 2011. Nordic feed evaluation system. EAAP publication, No. 130,
180 p.
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Lüpsikiiruse ja karjaspüsivuse
seos eesti holsteini ja eesti
punast tõugu lehmadel
Alo Tänavots*1,2, Tanel Kaart1,2, Heli Kiiman1,2, Elli Pärna1,2,
Denis Pretto2, Mari Liiva1,2, Haldja Viinalass1,2

1
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ
F. R. Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu;
2
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomageneetika ja tõuaretuse
osakond, F. R. Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu
*alo.tanavots@emu.ee

Sissejuhatus
Lehmade karjaspüsivus ehk pikaealisus on oluline tunnus, mis mõjutab kogu piimatootmissektori kasumlikkust. Piimakarja võib tinglikult jagada
kaheks: piimatootmis- ja taastootmiskari. Sealjuures on need üksused teineteisega seotud, kus taastootmiskarja suurus sõltub põhikarja asendamiseks
vajalike lehmade arvust, mis omakorda on seotud praakimise intensiivsusega
põhikarjas (Pritchard jt., 2013). Fetrow jt. (2006) defineerivad praakimist kui
lehmade väljaminekut karjast müügi, tapmise, realiseerimise või surma tõttu.
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Lehmade karjaspüsivuse pikenedes väheneb vajadus täiskasvanud
lehmade asenduseks kasutatavate noorloomade järele, mistõttu vähenevad
karja taastootmiskulud. Suurema toodanguga pikaealistelt lehmadelt saab
rohkem järglasi, keda hiljem on võimalik kasutada karja täiendamiseks ning
seeläbi teha tõhusamat valikut (Pritchard jt., 2013). Suureneb ka karja keskmine piimatoodang, kuna enamus lehmi praagitakse madala toodangu tõttu
ning suureneb ka vanemate lehmade arv, kes lüpsavad rohkem piima kui noored lehmad (Allaire ja Gibson, 1992; VanRaden ja Wiggans, 1995). Viimastel
aastatel on täheldatud, et lehmade karjaspüsimise kestus on vähenenud (Hare
jt., 2006; Miller jt., 2008). Kirjanduse andmetel on põhilisteks lehmade praakimise põhjusteks „vigastus“, „sigimisprobleemid“, „madal toodang“, „udara
vead“ ja „mastiit“ (Van Vleck ja Norman, 1972; Bascom ja Young, 1998;
Milian-Suazo jt., 1988; Hadley jt., 2006; Pinedo jt., 2014). Jõudluskontrolli
Keskuse andmetel oli 2013. aastal eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmade peamisteks praakimise põhjusteks „udarahaigused ja vead“ (vastavalt
20,0% ja 22,6%), „sigimisprobleemid“ (18,9% ja 19,9%) ning „jäsemete haigused ja vead“ (16,6% ja 15,4%); kõikide lüpsilehmade keskmiseks vanuseks
oli 5,4 aastat (Jõudluskontrolli Keskus, 2014).

Kaasaegsete lüpsifarmide majanduslikku kasumlikkust mõjutavad
erinevad lüpstavusega seotud tunnused (Boettcher jt.,1998), millest üks olulisemaid on lehmade lüpsi kestus, mis mõjutab nii lüpsiplatsi kui ka automaatse lüpsiseadme kasutamise efektiivsust (Carlström jt., 2013; Edwards jt.,
2014). Kuna lüpsi kestus sõltub lehma individuaalsest piimatoodangust, siis
on nende lüpstavust õigem hinnata piima kuivaine (rasva ja valgu) läbivoolu
kilodes minuti jooksul ehk lüpsikiiruse alusel.
Maailmas on piimaveiste aretuses lüpsikiirust hinnatud juba pikka
aega, kasutades selleks erinevaid metoodikaid (Berry jt., 2013): subjektiivsetest lineaarset hindamist (Cassandro jt., 1999; Sorensen jt., 2000) ning
objektiivsetest meetoditest stopperiga mõõtmist (Rogers ja Spencer, 1991;
Boettcher jt., 1997) ja spetsiaalset elektroonilist piimavoolumeetrit (Bagnato jt., 1998; Dodenhoff jt., 1999). Kaasaegsed lüpsisüsteemid võimaldavad
registreerida erinevaid lüpsmisega seotud näitajaid, mida on võimalik kasutada lehmade hindamiseks. Üheks selliseks tunnuseks on lüpsikiirus, mida on
defineeritud kui lehma võimet lühikese aja jooksul täielikult ära anda udara
näärmekoes toodetud piima (Dodenhoff jt., 1999; Ordloff, 2001). Lehmade
lüpsikiirus mõjutab lüpsiseadme kasutuse efektiivsust, lüpsmisele kuluvat
energia-, amortisatsiooni- ja tööjõukulu (Sölkner ja Fuerst, 2002; Sewalem
jt., 2010). Samuti on täheldatud, et kiiremini lüpsvatel lehmadel on kõrge
somaatiliste rakkude skoor (Rupp ja Boichard, 1999) ja suureneb ka mastiidi
esinemise tõenäosus (Zwald jt., 2006). Eelnevast lähtuvalt soovitab Rahvusvaheline Jõudluskontrolli Komitee lüpsikiirust käsitleda optimaalse tasemega
tunnusena (ICAR, 2012).
Veiste geneetilisel hindamisel pööratakse sageli enam tähelepanu
piimatoodanguga seotud tunnustele, seevastu karja taastootmise ja lehmade
karjaspüsivusega seotud näitajad on jäänud tahaplaanile (Pritchard jt., 2013).
Samuti on pälvinud vähem tähelepanu piimatoodangu näitajate ja karjaspüsivuse vahelised seosed. Ehkki lüpsikiirust saab käsitleda kui majanduslikku
tähtsust omavat tunnust, pole seda Eestis varem registreeritud. Antud töö
eesmärgiks oli uurida eesti holsteini ja eesti punase tõugu lehmade elektrooniliselt registreeritud lüpsikiiruse (kg/min) seoseid nende karjaspüsivuse ja
praakimise põhjustega.

Materjal ja metoodika
Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasi päringu andmestik sisaldas andmeid 949 eesti punase (EPK) ja 13 220 eesti holsteini (EHF) tõugu lehmade
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esimese laktatsiooni lüpsikiiruste kohta, kes pärinesid vastavalt ühest ja 33
ettevõttest ning mõlemad tõud olid esindatud 21 karjas. Perioodil 2010. aasta
juulist kuni 2014. aasta maini praagiti kokku 2584 lehma, kellest 128 olid
EPK ja 2456 EHF tõugu. Praagitud lehmade osakaal moodustas kogu valimist
EPK ja EHF tõugudel vastavalt 13,5% ja 18,6% ning nende keskmine vanus
mõlemal tõul oli 3,6 aastat (tabel 1). Karjaspüsivuse kestuse puhul peab aga
arvestama, et vaadeldava perioodi pikkus oli neli aastat, mis näitab, et enamus praakimistest leidis aset kahe- kuni viieaastaste lehmade hulgas (tabel 2).
Kuna lüpsikiirust registreeritakse esimese laktatsiooni alguses (60–90 päeva),
siis puuduvad andmestikus andmed lehmade varajase praakimise kohta. Praagitud ja karjas olevate lehmade piimajõudlus oli mõlemal tõul suhteliselt sarnane (tabel 1).

Tabel 1. Eesti punast (EPK) ja eesti holsteini (EHF) tõugu praagitud ja karjas olevate
lehmade üldiseloomustus
Keskmine iga,
aastat

Näitaja

Arv

Praagitud lehmad

2584

3,6

EPK

128

EHF

2456

Karjas olevad lehmad

Elueatoodang
piim, kg

rasv, kg

valk, kg

12 239

491

414

3,6

13 478

558

471

3,6

12 175

487

412

11 585

3,7

12 257

480

410

EPK

821

3,8

13 969

560

481

EHF

10 764

3,7

12 127

474

405

Tabel 2. Eesti punast (EPK) ja eesti holsteini (EHF) tõugu lehmade vanuseline struktuur praakimisel
Vanus, aastat
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EPK

%

EHF

%

Kokku

%

2–3

30

23,4

562

22,9

592

22,9

3–4

58

45,3

1227

50,0

1285

49,7

4–5

35

27,3

594

24,2

629

24,3

5–6

4

3,1

72

2,9

76

2,9

6–7

1

0,8

1

0,0

2

0,1

Antud töö viidi läbi Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse (BioCC) projekti 1.1 raames, mille eesmärgiks oli lüpsikiiruse andmehõive väljatöötamine ja selle tunnuse geneetilise hindamise metoodika välja
töötamine. Lüpsikiiruse andmed edastati Jõudluskontrolli Keskusele loomaomanike poolt elektrooniliselt, kasutades selleks veebipõhist rakendust
Vissuke. Esimese laktatsiooni lehmade lüpsikiirus mõõdeti lüpsiseadmete
(DeLaval VMS ja Lely Astronaut lüpsirobotid ja DeLaval lüpsiplatsid) abil
60–90 päeva vahemikus kuna esimese laktatsiooni kolmandaks kuuks on
lehma udar juba välja arenenud ja välised tegurid pole veel udara tervisele
negatiivset mõju avaldanud. Lüpsirobotite andmetest kasutati 24 tunni ning
lüpsiplatsi korral seitsme päeva keskmist lüpsikiirust, mille pikem vahemik
viimasel juhul aitab vähendada võimalikke registreerimisel tekkida võivaid,
seadmest (näit nisakannude alt kukkumine) või lüpsjast (näit valed lüpsivõtted), põhjustatud vigu.
Lüpsikiiruse andmed korrigeeriti, eemaldades ekstreemsed väärtused
ning analüüsis kasutati lüpsikiiruseid, mis jäid vahemikku 0,5–5,9 kg/min.
Uurimaks lüpsikiiruse seost pikaealisusega, jagati lüpsikiiruse arvväärtused
kolme klassi: alla 1,5 kg/min; 1,5–3,5 kg/min ja üle 3,5 kg/min. EPK ha EHF
tõugu lehmade keskmist lüpsikiirust võrreldi t-testiga. Selgitamaks lüpsikiiruse ja tõu mõju lehmade elulemusele kasutati Kaplani-Meieri kõvera ja Coxi
võrdeliste riskide mudeli analüüsi statistikapaketiga R.

Tulemused ja arutelu
Fetrow jt (2006) eristavad praakimise põhjuseid bioloogiliste ehk
„sunnitud“ ja majanduslike karjast väljaminekutena. Sunnitult praagitakse
selliseid lehmi, kel pole enam tootlikku tulevikku (haige, tõsine trauma,
aher jne). Majanduslikel põhjustel praakimise otsus tehakse aga sel juhul kui
lehma asendamine on majanduslikult kasulik (madal toodang jne).
Kuna EPK tõugu praagitud lehmade arv oli väike, siis ei anna joonis 1a usaldusväärset ülevaadet üksikute praakimise põhjuste ja lüpsikiiruse
vahelisest seosest. Küll aga näitab tabel 3 ja joonis 1a, et enamus praagitutest EPK lehmadest läksid karjast välja bioloogilistel (sunnitud) põhjustel
(78,9%), olles 8,4% väiksem kui EHF lehmadel (joonised 1a ja 1b). Seevastu
majanduslikel põhjustel praagitud lehmadest läksid karjast välja peaaegu
poole võrra rohkem EPK lehmi kui EHF tõugu, vastavalt 15,6% ja 8,4%.
Suure erinevuse põhjuseks oli eelkõige EPK lehmade suur praakimiste osakaal madala toodangu tõttu (13,3% vs 6,8%) (joonised 1a ja 1b).
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Tabel 3. Eesti punast (EPK) ja eesti holsteini (EHF) tõugu lehmade praakimise põhjuste jagunemine
Näitaja

Põhjused, %
bioloogilised

majanduslikud

muud

kokku

Praagitud lehmadest

86,8

8,7

4,5

100

EPK (n=128)

78,9

15,6

5,5

100

EHF (n=2456)

87,3

8,4

4,4

100

Kõikidest lehmadest

15,8

1,6

0,8

18,2

EPK (n=949)

10,6

2,1

0,7

13,5

EHF (n=13 220)

16,2

1,6

0,8

18,6

Põhilisteks praakimise põhjusteks nii EPK kui ka EHF tõul olid „sigimisprobleemid“ (vastavalt 20,3% ja 17,6%) ja „mastiit“ (vastavalt 11,7% ja
14,9%) (joonised 1a ja 1b). Mõlemal tõul oli üheks suuremaks karjast väljamineku põhjuseks ka „jäsemete haigused ja traumad“, mis moodustas kogu
praakimiste arvust EPK tõul 15,7% ning EHF lehmadel oli see veelgi kõrgem
– 21,9%. EHF tõugu lehmadel on üks enamlevinud praakimise põhjus ka
„ainevahetushaigused“ (8,6%), mis viitab sellele, et suurema piimatoodangu
tõttu tuleb enam tähelepanu pöörata nende söötmisele. Antud tulemused ühtivad osaliselt kirjanduse andmetega, kus Pinedo jt. (2014) leidsid džörsi ja
holsteini tõugu lehmade ning nende ristandite enamlevinud karjast väljamineku põhjusteks „madal toodang“ (19,4% praakimistest), „surm“ (17,5%),
„mastiit“ (13,1%), „vigastus-haigus“ (10,4%) ja „muu põhjus“ (7,5%). Hadley
jt. (2006) andmetel olid levinumaks lehmade karjast väljamineku põhjuseks
aga „vigastus/muu“, millele järgnesid „sigimine“ ja „madal toodang“. Kahe
varasema USA-s läbi viidud uuringu (Van Vleck ja Norman, 1972; MilianSuazo jt, 1988) põhjal olid enamesinenud praakimise põhjused „madal toodang, „sigimise“ ja „udara vead“. Samas Bascomi ja Youngi (1998) uuring
tõi peamise praakimise põhjustena välja „sigimise“, millele järgnesid „madal
toodang“ ja „mastiit“. Hiljutine piimakarja parandamise programmi raames
toimunud põhjalik analüüs USA-s aga näitas, et lehmad praagiti enamasti
„surma“ tõttu, millele järgnesid põhjustena „sigimine“, „vigastused/muu“,
„madal toodang“ ja „mastiit“ (Pinedo jt., 2010).
EHF tõugu lehmade keskmine lüpsikiirus (keskmine±standardhälve:
2,15±0,77 kg/min) oli oluliselt suurem kui EPK tõul (2,06±0,67 kg/min;
p<0,001). Samas oli ka lüpsikiiruse varieeruvus EHF tõugu lehmadel veidi
suurem kui EPK tõul. Mõlemal tõul osutus keskmine lüpsikiirus madalamaks
praagitud lehmadel, olles EPK tõugu praagitud lehmadel 1,97±0,692 kg/min
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ja kõikidel lehmadel 2,06±0,670 kg/min (p=0,151) ning EHF tõugu lehmadel
vastavalt 2,02±0,735 kg/min ja 2,15±0,771 kg/min (p<0,001; joonised 1a ja
1b).
EPK ja EHF tõugu lehmadel leiti väikseim keskmine lüpsikiirus lehmadel, kelle praakimise põhjusena oli toodud halb lüpstavus (vastavalt 0,91
ja 1,63 kg/min) (joonised 1a ja 1b). EHF tõul oli tagasihoidlik lüpsikiirus
(1,78–1,87 kg/min) ka sellistel lehmadel, kelle praakimispõhjused olid seotud
udara ja nisade probleemide (4,8%) ning madala toodanguga (6,8%) (joonis
1b). Sewalem jt. (2004) väitsid, et Kanada lüpsilehmade praakimise otsuse
tegemisel olid udara tunnused tähtsuselt teiseks põhjuseks. Pösö ja Mäntysaari (1996) leidsid, et 34,8% soome äärširi tõugu lehmadest praagiti udaraprobleemide tõttu.
Ehkki Zwald jt. (2006) väitsid, et suurema lüpsikiirusega lehmadel
tõuseb ka mastiidi esinemise tõenäosus, siis antud töös leiti, et mastiidi tõttu
prakeeritud lehmadel oli lüpsikiirus nii EPK kui ka EHF tõul keskmisel tasemel (vastavalt 1,93 ja 1,96 kg/min). EPK ja EHF tõugu lehmade praakimispõhjustest oli „mastiit“ teisel kohal, vastavalt 11,7% ja 14,9%. Rootsis olid
udarahaigused ja kõrge somaatiliste rakkude arv 2001. aastal teiseks levinumaks karjast välja mineku põhjuseks, moodustades 24% praagitud lehmade
arvust (Carlèn jt., 2005). De Vliegher jt. (2005) tõid oma uurimuses välja, et
10% noortest lehmadest praagiti udaratervise probleemide tõttu.
Suurema keskmise lüpsikiirusega (≥2,02 kg/min) EHF tõugu lehmade
peamised praakimise põhjused olid seotud ainevahetus- ja sigimisprobleemidega, millise seose esinemise põhjuseks võis olla see, et intensiivsem piima
teke udaras mõjutab oluliselt ka muid lehma füsioloogilisi protsesse.
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Joonis 1a. Lüpsikiiruse ja praakimispõhjuste seos eesti punast (EPK) tõugu lehmadel
(* – bioloogilised e „sunnitud“; ** – majanduslikud; *** – muud põhjused)

Joonis 1b. Lüpsikiiruse ja praakimispõhjuste seos eesti holsteini (EHF) tõugu lehmadel (* – bioloogilised e „sunnitud“; ** – majanduslikud; *** – muud põhjused)
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Joonisel 2 on näha mittelineaarse seose olemasolu EHF ja EPK tõugu
lehmadel lüpsikiiruse ja pikaealisuse vahel. Mõlemal tõul vähenes esialgu
lehmade praakimise risk lüpsikiiruse suurenedes, kuid selle edaspidisel kasvamisel hakkas ka tõusma risk lehmade karjast välja minemisele. Kõige
väiksema tõenäosusega (26%) praagiti karjast selliseid EPK tõugu lehmi,
kelle lüpsikiirus oli 2,5–3,5 kg/min ning EHF tõust (33%) 4,5–5,5 kg/min
lüpsvaid lehmi. Norra punasekirjut tõugu lehmade keskmiseks lüpsikiiruseks
soovitakse saavutada 3,0 l/min praeguse 2,45 l/min asemel (Bigseth, 2013).
EPK tõugu lehmade praakimise tõenäosus kasvas järsult kui nende keskmine
lüpsikiirus oli suurem kui 3,5 kg/min. Seevastu EHF tõugu lehmade praakimisrisk jäi keskmise lüpsikiiruse tõustes samale tasemele. Ka Sewalem
jt. (2010) leidsid, et holsteini, äärširi ja džörsi tõul oli praakimise tõenäosus
kõige suurem just madala lüpsikiirusega lehmadel. Subjektiivselt hinnatud
väga madala lüpsikiiruse puhul oli see holsteini tõugu lehmadel 36%, äärširi tõul 33% ja džörsil 28% kõrgem kui keskmise lüpsikiirusega lehmadel.
Samuti leidsid nad, et väga suure lüpsikiirusega lehmadel oli veidi kõrgem
praakimise risk (holstein 11%, ääršir 13% ja džörsi 15%) võrreldes keskmise
lüpsikiirusega lehmadel. Seevastu subjektiivse hinnanguga „kiire“ lehmadel
oli pikem funktsionaalne pikaealisus kui keskmise lüpsikiirusega lehmadel.

Joonis 2. Praakimise tõenäosuse ja lüpsikiiruse seos eesti punast (EPK) ja eesti holsteini (EHF) tõugu lehmadel
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Eelnevaid tulemusi kinnitab ka joonis 3, kus keskmise lüpsikiirusega
(1,5–3,5 kg/min) EPK tõugu lehmad püsisid karjas suurema tõenäosusega
kui väikese lüpsikiirusega lehmad (<1,5 kg/min). Kuna üle 3,5 kg/min lüpsvate lehmade arv oli EPK tõul väike, siis ei saa järeldusi teha nende lehmade
pikaealisuse kohta. Seevastu üle 3,5 kg/min lüpsvate EHF tõugu lehmade
karjaspüsivuse tõenäosus oli suurem kui väikese või keskmise lüpsikiirusega
lehmadel. Kõige suurema tõenäosusega praagitakse karjast aga väikese lüpsikiirusega (<1,5 kg/min) EPK ja EHF tõugu lehmad.

0

1

2

3

4

Eluiga, aastat

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Eluiga, aastat

Joonis 3. Karjas püsivuse kestuse tõenäosus olenevalt lüpsikiiruse klassist eesti
punast (EPK) ja eesti holsteini (EHF) tõugu lehmadel

Järeldused
Karjaspüsivuse analüüs näitas praakimise põhjuste ja pikaealisuse
seost keskmise lüpsikiirusega eesti punast ja eesti holsteini tõugu veistel.
Praakimise põhjustest olid madala lüpsikiirusega seotud eelkõige udaraprobleemid, halb lüpstavus ja madal toodang, mis viitab lüpsikiiruse seotusele
udara tunnustega. Optimaalseks keskmiseks lüpsikiiruseks, kus praakimisrisk
oli kõige madalam, oli EPK tõugu lehmadel 2,5–3,5 kg/min ja EHF tõugu
lehmadel 4,5–5,5 kg/min. EHF tõugu lehmade karjaspüsivuse tõenäosus oli
kõrgeim keskmisel lüpsikiirusel üle 3,5 kg/min, väikseim aga mõlemal tõul
lüpsikiirusel alla 1,5 kg/min. Kuna lüpsikiiruse ja pikaealisuse näol on tege-
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mist oluliste tunnustega, siis tuleb edaspidi uurida nende geneetilisi seoseid
teiste majanduslikult tähtsate tunnustega.
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Sissejuhatus
Haiguste ja sigimatuse tõttu pealesunnitud karjast prakeerimine ja
pikk poegimisvahemik on kõige olulisemad piima tootmise tasuvust piiravad tegurid (Inchaisri jt., 2010). Poegimisjärgsed emakapõletikud takistavad
lehmade õigeaegset tiinestumist, olles ühtlasi ka karjast sundprakeerimise
riskiteguriks. Põletikust tingitud muutused võivad emakas olla pöördumatud,
mistõttu loom enam ei tiinestu ning ta prakeeritakse karjast. Lähtuvalt looma
füsioloogilisest seisundist ja homöostaasi säilitamise eesmärgil kontrollivad
looma tervist ja sigivust mitmed hormoonid ja metaboliidid (Velazquez jt.,
2008). Insuliinisarnane kasvufaktor 1 (IGF1) moduleerib mitmeid immuunsüsteemi protsesse (Vangroenweghe jt., 2005). Kuna endokriinne IGF1
peegeldab lehmadel nii metaboolset seisundit kui ka tõhusamalt toimivat
immuunfunktsiooni, siis arvame, et IGF1 võiks olla loomade haigestumise ja
karjast prakeerimise prognostiliseks markeriks, samuti olla markeriks tervete,
hästi sigivate ja karjas püsivate loomade selektsioonil.
Uuringu eesmärgiks oli selgitada tsütoloogilise endometriidi ja endokriinse IGF1 mõju lüpsilehmade sigivusele ja karjas püsimisele.
Materjal ja meetodid
Uuring viidi läbi ühes 1100 lüpsilehmaga tootmisfarmis. Majandi
valikul oli oluliseks kriteeriumiks koostöövalmidus ja massilist piimaproovide kogumist võimaldava lüpsitehnoloogia olemasolu. Uuringusse kaasati
126 eesti holsteini tõugu korduvpoeginud piimalehma. Seitse lehma arvati
uuringust välja, kuna nad praagiti karjast enne endomeetriumi tsütoproovi
võtmist s.o. enne 40. poegimisjärgset päeva. Eeltoodust tulenevalt analüüsiti
119 lehma andmeid.
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Uuritavatel lehmadel registreeriti sigivusandmed (seemendused, tiinestumine), terviseprobleemid ja haigused (abistamist vajav poegimine, kaksikud, päramiste peetus, metriit, kliiniline endometriit, hüpokaltseemia, mastiit, tugev longe) ja karjast prakeerimine. IGF1 sisalduse määramiseks võeti
vereproovid 14. poegimiseelsel päeval ning 7., ja 21. poegimisjärgsel päeval.
Vereplasma eraldati tsentrifuugimisega ja säilitati temperatuuril -80°C kuni
IGF1 kontsentratsiooni määramiseni ensüümimmunoloogilise meetodiga. 40.
poegimisjärgsel päeval viidi läbi emaka tsütouuring. Igast tsütoproovist valmistati 2 äiet, mis värviti May-Grünwald-Giemsa järgi. Mikroskoobi all loeti
kokku emakaepiteeli rakud ja põletikule iseloomulikud rakud (polümorftuumsed neutrofiilid (PMN)) ning arvutati viimaste protsent. Lehmade munasarjafunktsiooni iseloomustamiseks koguti piimaproovid kaks korda nädalas
alates poegimisest kuni 60. tiinuspäevani või karjast prakeerimiseni. Piima
progesteroonisisaldust määrati ensüümimmunoloogilise meetodiga (Waldmann, 1999). Iga lehma jaoks koostati progesterooniprofiil, mille abil tehti
kindlaks luteaalfunktsiooni taastumise aeg ja tiinestumine. Lonkeid hinnati
Sprecher jt. (1997) järgi üks kord nädalas.
Tulemused
Vereplasma IGF1 kontsentratsioonide ja emaka neutrofiilide osatähtsuse andmete suhteliste töökarakteristikute (receiver operator characteristic
– ROC) kõvera analüüsil leiti optimaalne piirväärtus, mida kasutades oleks
võimalik prognoosida mittetiinestumise riski 180. poegimisjärgsel päeval.
Optimaalseks kriteeriumiks loeti väärtus, mis andis ROC kõvera analüüsil
tundlikkuse ja spetsiifilisuse maksimaalse summa. Analüüsi tulemused on
esitatud tabelis 1.
Tabelist 1 on näha, et vereplasma IGF1 kontsentratsioonid olid enne ja
pärast poegimist seotud mittetiinestumise riskiga 180. poegimisjärgsel päeval.
Vereplasma IGF1 sisalduse optimaalne kriteerium sõltus vereproovi võtmise
ajast. Mittetiinestumise prognoosimise optimaalseks IGF1 sisalduse piirväärtuseks oli 14 päeva enne poegimist <81 ng/ml, 7. poegimisjärgsel päeval <33
ng/ml ja 21. poegimisjärgsel päeval <58 ng/ml. Suurima prognostilise täpsuse
andis IGF1 kontsentratsiooni määramine 7. poegimisjärgsel päeval (mudeli
kõveraalune pind = 71%). Tsütoloogilise endometriidi optimaalseks diagnostiliseks kriteeriumiks 40. poegimisjärgsel päeval oli >8% neutrofiile.
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Tabel 1. Vereplasma insuliinisarnase kasvufaktori 1 (IGF1) ja emaka polümorftuumsete neutrofiilide (PMN) osakaalu (%) optimaalsed kontsentratsioonid prognoosimaks mittetiinestumise riski 180-ndal poegimisjärgsel päeval korduvpoeginud eesti
holsteini tõugu lehmadel. Märgi suund enne optimaalse piirväärtuse kontsentratsiooni viitab kõrgema mittetiinestumise riskiga rühmale
Proovi
võtmise
aeg

Muutuja AUC1

Piirväärtus

Se,2
%

Sp,3 %

OR4

95%
usaldusvahemik

Statistiline olulisus
p-väärtus

14 päeva
EP*

IGF1

0,56

<81
ng/ml

0,62

0,58

2,17

0,99 – 4,74

0,053

7 päeva
PP**

IGF1

0,71

<33
ng/ml

0,95

0,45

9,82

2,79 – 34,53

<0,001

21 päeva
PP**

IGF1

0,65

<58
ng/ml

0,92

0,35

6,46

1,83 – 22,88

<0,001

40 päeva
PP**

PMN %

0,72

>8%

0,54

0,81

5,06

2,18 – 11,75

<0,001

ROC-kõveraalune pind; 2 Tundlikkus; 3 Spetsiifilisus; 4 Šansside suhe; EP* = enne poegimist; PP** = pärast poegimist

1

Selgitamaks IGF1 ja tsütoloogilise endometriidi mõju sigivusele ja
karjas püsimisele, jaotasime lehmad IGF1 kontsentratsiooni (madal – kõrge)
ja tsütoloogilise endometriidi esinemuse alusel (esines – ei esinenud) 4
rühma: 1) tsütoloogilise endometriidita lehmad, kelle vereplasma IGF1 sisaldus oli >33 ng/ml; 2) tsütoloogilise endometriidiga lehmad, kelle vereplasma
IGF1 sisaldus oli >33 ng/ml; 3) tsütoloogilise endometriidita lehmad, kelle
vereplasma IGF1 sisaldus oli <33 ng/ml; 4) tsütoloogilise endometriidiga
lehmad, kelle vereplasma IGF1 sisaldus oli <33 ng/ml. IGF1 ja tsütoloogilise endometriidi mõju tiinestumisele on toodud joonisel 1, kus on näha, et
kõige varem tiinestusid lehmad, kelle IGF1 sisaldus oli >33 ng/ml ja kellel
ei esinenud tsütoloogilist endometriiti. Seevastu kulus kõige rohkem aega tiinestumiseks lehmadel, kelle IGF1 sisaldus oli <33 ng/ml ja kellel diagnoositi
tsütoloogiline endometriit. Vaatamata tsütoloogilise endometriidi puudumisele, mõjutas madal IGF1 sisaldus tiinestumist negatiivselt. Samuti pikenes
mediaan ajavahemik poegimisest tiinestumiseni lehmadel, kellel oli IGF1
sisaldus >33 ng/ml, kuid kellel diagnoositi tsütoloogiline endometriit.
Lisaks analüüsisime 7. poegimisjärgse päeva IGF1 sisalduse ja tsütoloogilise endometriidi esinemuse alusel moodustatud loomarühmade sigivusja tervisenäitajaid ning karjast prakeerimise riski. Tabelis 2 esitatud tulemustest on näha, et rühma 1 (IGF1 >33 ng/ml ja PMN <8%) kuuluvate lehmade
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sigivuse, tervise ja karjas hoidmise näitajad olid, võrreldes teistesse rühmadesse kuuluvate lehmadega, kõige paremad.

Mittetiinete lehmade %

100
80
60
40
20
0

0

100

200

300

400

Poegimisjärgsed päevad
IGF1 >33 ng/ml PMN <8%

IGF1 <33 ng/ml PMN <8%

IGF1 >33 ng/ml PMN >8%

IGF1 <33 ng/ml PMN >8%

Joonis 1. Kaplani-Meieri hinnang tiinestunud lehmade proportsioonile sõltuvalt hormoon IGF1 sisaldusest ja tsütoloogilise endometriidi esinemusest. Võrreldi 4 loomade rühma 1) tsütoloogilise endometriidita lehmad, kelle vereplasma IGF1 sisaldus oli kõrge (IGF1 >33 ng/ml, PMN <8%); 2) tsütoloogilise endometriidita lehmad,
kelle vereplasma IGF1 sisaldus oli madal (IGF1 <33 ng/ml, PMN <8%); 3) tsütoloogilise endometriidiga lehmad, kelle vereplasma IGF1 sisaldus oli kõrge (IGF1 >33
ng/ml, PMN >8%); 4) tsütoloogilise endometriidiga lehmad, kelle vereplasma IGF1
sisaldus oli madal (IGF1 <33 ng/ml, PMN >8%). Mediaan ajavahemik poegimisest
tiinestumiseni oli IGF1 >33 ng/ml, PMN <8% rühma lehmadel 84 päeva, IGF1 <33
ng/ml, PMN <8% rühma lehmadel 121 päeva (Log-rank statistik: 17,13; p <0,0001),
IGF1 >33 ng/ml, PMN >8% rühma lehmadel 136 päeva (Log-rank statistik: 8,41;
p <0,0037) ja IGF1 <33 ng/ml, PMN >8% rühma lehmadel 197 päeva (Log-rank
statistik: 29,73; p <0,0001). Märgid kõveratel tähistavad karjast prakeeritud lehmi.

Tiinestumine esimesest seemendamisest oli selles loomade rühmas
73%, ajavahemik poegimisest tiinestumiseni 96 päeva ja prakeerimine 0%.
Vastukaaluks olid kõige halvemad näitajad lehmadel, kelle vereplasma IGF1
sisaldus oli 7. poegimisjärgsel päeval <33 ng/ml ja kellel diagnoositi 40. poegimisjärgsel päeval tsütoloogiline endometriit (PMN >8%). Selles loomade
rühmas oli tiinestumine esimesest seemendamisest 24%, ajavahemik poegimisest tiinestumiseni 156 päeva ja karjast prakeerimine 34%. Ka teise rühma
kuuluvate lehmade (IGF1 >33 ng/ml ja PMN >8%) sigivusparameetrid olid
madalad ja karjast prakeerimise risk kõrge. Lehmade luteaalse aktiivsuse
taastumine sõltus samuti vereplasma IGF1 sisaldusest ja tsütoloogilise endometriidi esinemusest (tabel 2).
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Tabel 2. Lehmade sigivus- ja tervisenäitajad hormooni IGF1 sisalduse (ng/ml) ja
polümorftuumsete neutrofiilide (PMN) osakaalu (%) alusel moodustatud rühmades
Rühm 1
(IGF1 >33 ja PMN
<8%)

Rühm 2
(IGF1 >33 ja PMN
>8%)

Rühm 3
(IGF1 <33 ja PMN
<8%)

Rühm 4
(IGF1 <33 ja PMN
>8%)

Keskm.
±SEM

Erineb
rühmadest

Keskm.
±SEM

Keskm.
±SEM

Keskm.
±SEM

Aeg
poegimisest
luteaalse
aktiivsuse
taastumiseni,
päeva

36.0 ± 1.04

3, 4

31.43 ±
2.12

Aeg esimese
seemendamiseni, päeva

79,2 ± 2,62

4

83,3 ±
5,68

Tiinestumine
esimesest seemendamisest

0,73 ± 0,08

2, 3, 4

0

1

96,1 ± 1,71

2, 3, 4

142,0 ±
5,33

1, 3, 4

0,27 ±0 ,08

4

0,57 ±
0,19

0

2, 3, 4

0,29 ±
0,17

Mõõdetud
parameeter

Ajavahemik
poegimisest
tiinestumiseni,
päeva
Haiguste esinemise tõenäosus
Prakeerimise
tõenäosus

Erineb
rühmadest

3, 4

47.6 ±
0.98

Erineb
rühmadest

1, 2, 4

83,7 ±
2,22
0,38 ±
0,07
131,1 ±
1,75

1
1, 2, 4

0,40 ±
0,07
1

0,14 ±
0,05

1, 4

Erineb
rühmadest

65,8 ±
1.51

1, 2, 3

87,7 ±
3,01
0,24 ±
0,09

Rühma
mõju
statistiline
olulisus
(p-väärtus)

< 0,001

¤

1

0,214

*

1

<0,001

*

1, 2, 3

<0,001

¤

0,62 ±
0,09

1

0,050

#

0,34 ±
0,09

1, 3

<0,001

+

156,4 ±
2,87

dispersioonanalüüs, # logit-seosefunktsiooniga üldistatud lineaarne mudel, ¤ logaritm-seosefunktsiooniga üldistatud lineaarne mudel, + Fisheri täpne test
*

Järeldused ja kokkuvõte
Hormoon IGF1 kontsentratsioon ja emaka endomeetiumi neutrofiilide osatähtsus osutusid piimalehmade sigivuse ja karjas püsimise edukuse
headeks prognostiliteks markeriteks. Vereplasma kõrge IGF1 sisaldusega ja
tsütoloogilise endometriidita lehmade sigivusparameetrid olid suurepärased
ja prakeerimisrisk madal. Lehmade sigivust ja karjast hoidmist mõjutas kõige
enam tsütoloogiliselt diagnoositud endometriit. Tsütoloogilise endometriidi
diagnoosita lehmade sigivust mõjutas kõige enam verepalasma IGF1 sisaldus
7. poegimisjärgsel päeval. Lähtudes meie poolt läbiviidud uuringu tulemustest, et tsütoloogiline endometriit ja vereplasma IGF1 madal kontsentratsioon
avaldavad olulist negatiivset mõju lehmade sigivusele ja karjas püsimisele,
on sigimisprobleemidega karjades õigustatud IGF1 ja endometriidi tsütoloogiline seire.
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Sissejuhatus
Lehmade söötmise korraldamine robotlüpsiga farmides erineb oluliselt lüpsiplatsiga suurfarmides kasutatavast. Viimastes arvestatakse, et lehmade söödaratsioon peab tagama loomade tervise, sisaldama optimaalses
vahekorras ja vastavalt reproduktsioonitsüklile ning toodangule vajalikke
toitefaktoreid ja söötmiskorraldus peab olema efektiivne, tehtav vähese tööjõu kuluga ning olema majanduslikult tasuv. Robotlüpsiga farmides on vaja
lisaks eelnevale ka lehmi ahvatleda, et nad külastaks lüpsirobotit regulaarselt
ja sagedasti. Seda aspekti silmas pidades kasutatakse lüpsirobotites lehmade
meelitamiseks maitsvat jõusööta, mis tekitab nö „kommi efekti“.
Selgitamaks söötmise korraldamisega seonduvat robotlüpsiga farmides viidi aastatel 2011 kuni 2014 läbi projekt „Lehmade söötmise korraldamine erinevate tehnoloogiliste lahendustega robotlüpsifarmides“, mille üldistatud põhitulemused esitatakse alljärgnevalt.

Lüpsilehmade toitefaktorite tarbe katmisel esinevad võimalused ja piirangud erinevate söötmissüsteemide korral
Söötmise korraldusest lähtuvalt võime robotlüpsiga farmides kasutatavad
söötmissüsteemid jagada järgmiselt:
1. Söödalavalt saavad lehmad rohusööta ja sellele lisaks lüpsirobotist
lüpsmise ajal vastavalt toodangule jõusööta;
2. Söödalavalt saavad lehmad rohusööta ja lisaks sellele lüpsmise ajal
lüpsirobotist ning lüpsmise vaheaegadel selvekünadest jõusööta;
3. Söödalavalt saavad lehmad osaratsioonilist segasööta (ORSS) ja sellele lisaks lüpsirobotist lüpsmise ajal vastavalt toodangule jõusööta;
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4. Söödalavalt saavad lehmad ORSS-i ja lisaks sellele lüpsmise ajal lüpsirobotist ning lüpsmise vaheaegadel selvekünadest jõusööta;
5. Moodustatakse kaks lehmade gruppi, kellele söödetakse erinevaid
ORSS-e ja sellele lisaks lüpsirobotist lüpsmise ajal vastavalt toodangule jõusööta;
6. Moodustatakse kaks lehmade gruppi, kellele söödetakse erinevaid
ORSS-e ja sellele lisaks lüpsmise ajal lüpsirobotist ning lüpsmise
vaheaegadel selvekünadest jõusööta;
Toitefaktorite tarbe katmisel tuleb arvestada, et maksimaalseks jõusööda
koguseks, mida saame lehmadele lüpsirobotis anda on 7 kg päevas. See
on seotud lehmade jõusööda söömise kiirusega lüpsirobotis, mis varieerub
200 g-st kuni maksimaalselt 450 g-ni minutis, ja lüpsirobotis viibimise (lüpsmise) ajast, mis on keskmiselt 6...8 minutit (Rodenburg, 2011). Suuremate
jõusöödakoguste korral ei suuda lehmad lüpsi ajal ettenähtud kogust jõusööta
ära süüa, väheneb lüpsiroboti tootlikkus ja lehamade keskmine lüpsiroboti
külastatus.
Esimese söötmissüsteemi puhul jääb lehmade potentsiaal kasutamata,
saame katta selliste lehamade proteiini- ja energiatarbe, kes lüpsavad kuni
30 kg piima päevas, teise ja kolmanda süsteemi puhul need, kes lüpsavad
kuni 35 kg piima ja neljanda süsteemi puhul lehmad, kes lüpsavad kuni 40
kg piima. Olgu lisatud, et arvutused on tehtud gruppide keskmist söömust
arvestades. Suurema toodanguga lehmad kas söövad söödalavalt enam või
lüpsavad kehavarude arvelt.
Kolmanda ja neljanda söötmissüsteemi puhul saame küll paremini katta
suuretoodanguliste lehmade proteiini- ja energiatarvet, kuid probleemiks jääb
väikese toodanguga lehmade ülesöötmine. Mitmed edukad piimatootjad on
hakanud nii kolmanda ja neljanda süsteemi puhul lehmi vastavalt toodangule
grupeerima, võttes kasutusele kaks ORSS-i (süsteemid 5 ja 6).
Söötmissüsteemidega viis ja kuus saame oluliselt paremini katta erinevas
laktatsioonistaadiumis ja erineva toodanguga lehmade toitefaktorite tarvet,
kuid see tekitab probleeme lehmade teenindamisega robotlüpsil ja paigutusega gruppides. Suuretoodangulisi lehmi lüpsab lüpsirobot ööpäevas oluliselt
vähem kui väikesetoodangulisi, seepärast paigutatakse väikese toodanguga
gruppidesse loomi enam, mistõttu ei jätku reeglina kõigile lamamisasemeid
ja söödafronti söödalava ääres. Toodangu huvides püütakse siiski üha sagedamini seda vastuolu grupeerimisega lahendada.
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Soovitatavate jõusöödaretseptide väljatöötamine erinevate söötmissüsteemide korral
Arusaadavalt sõltub kasutatava jõusööda koostis ja selle toitainete
sisaldus eelkõige silo kvaliteedist ja liigist (rohusilo või maisisilo). Kuna
piimatootmisega tegelevad ettevõtted kasvatavad harilikult ise vajaliku söödateravilja, siis kasutavad nad tihti mobiilse veskiga jõusööda valmistajate
teenust. See on osutunud väga paindlikuks ja võimaldab parimal moel tasakaalustada söödaratsioonid olenevalt kasutatavatest söötadest ja nende kvaliteedist.
Jõusöödaretsepti koostamisel tuleb robotlüpsiga farmides arvestada
kasutatava söötmissüsteemiga: kas söödalavalt pakutakse ainult rohusööta
või ORSS-i, kas jõusööta pakutakse lehmadele ainult lüpsirobotist või ka selvekünast ja kas loomi grupeeritakse. Ratsioonide koostamisel arvestatakse
ORSS-i söömuseks 17...19 kg päevas, mis arusaadavalt sõltub toodangust
ja lisaks antavast jõusööda kogusest. Söödalavalt pakutava sööda metaboliseeruva energia (ME) sisaldus varieerub 9,6...11,0 MJ/kg, olenevalt sellest
kas lisaks robotist antavale jõusöödale kasutatakse selveküna ja kas lehmi
grupeeritakse. ME sisaldus peab olema väiksem kui lehmi ei grupeerita ja
selveküna on olemas ning suurem siis kui lehmi grupeeritakse ja selveküna
ei ole. Söödalavalt pakutava sööda proteiinisisaldus peaks olema ligikaudu
145...155 g/kg kuivaines. Suuretoodanguliste lehmade proteiini- ja energiatarvet on võimalik katta robotist ja selvekünast antava jõusöödaga. Väikese
toodanguga lehmad omavad aga kõrge ORSS-i proteiinisisalduse korral veel
potentsiaali toodangut laktatsiooni lõpuni säilitada, mistõttu nad ei rasvu nii
kiiresti.
Osaratsioonilise segasööda valmistamiseks saab sageli kasutada ka
robotist antavat jõusööta, eelkõige siis kui silo(de) proteiinisisaldus jääb
vahemikku 140...150 g/kg kuivaines. Kui ORSS-i valmistamiseks on kasutada väikese energia ja/või proteiinisisaldusega põhisööt, peame ORSS-ile
lisama täiendavalt mõnda energia- ja/või proteiinsööta. ORSS-i koostisesse
lisatakse enamasti ligikaudu 100 g vitamiin-mineraalsööta lehma koht päevas
arvestusega, et puuduva osa (vitamiine ja mineraale) saab lehm täiendavalt
antava jõusöödaga. Ka kõik teised söödalisandid on otstarbekas lisada ORSSi koostisesse selleks, et ka vähe jõusööta saavad väikese toodanguga lehmad
saaks kõige vajalikuga kindlustatud.
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Robotist, eelkõige aga selvekünadest pakutava jõusööda ME sisaldus
peab olema maksimaalne (≥13,0 MJ/kg kuivaines), sest ainult nii saame katta
suuretoodanguliste lehmade energiatarbe. Jõusööda proteiinisisaldus peaks
olema 180…200 g/kg kuivaines. Teraviljajahu(de) (oder, nisu, tritikale, mais)

ja proteiinsööda(tade) (kuumtöödeldud rapsikook, sojasrott) omavaheline
vahekord sõltub kasutatavate energia- ja proteiinsöötade kvaliteedist, toitefaktorite kontsentratsioonimääradest ja hinnast.
Nii lüpsiroboti kui selveküna jõusööda koostisesse lisatakse vitamiinmineraalsööta, lubjakivi ja keedusoola sõltuvalt sellest, kui palju söödalisandeid lülitati ORSS koostisesse. Puistes jõusööda kasutamisel on soovitatav
selle koostisesse lülitada tolmamise vähendamiseks 1 % söödaõli või glütserooli. Jõusööda maitsvuse parandamiseks kasutatakse dekstroosi (1 %), mida
on puistes jõusöödale lihtne segada. Tööstuslikult valmistatavates granuleeritud jõusöötades kasutatakse dekstroosi asemel enamasti melassi. Lüpsirobotist antavale jõusöödale võib söödavuse parandamiseks lisada ka maitse- ja
lõhnaaineid.

Lehmade söömiskäitumine ad libitum söötmise korral
Söömiskäitumise alased uuringud viidi läbi Eesti Maaülikooli Märja
katsefarmis kahe erineva söötmissüsteemi puhul. Esimesel juhul uuriti lehmade söömiskäitumist täisratsioonilise segasööda (TRSS) söötmisel (TRSS-i
söödeti lehmadele spetsiaalsetest kaalul asetsevatest söödakünadest), teisel
juhul ORSS-i söötmisel, kus lehmad said lisaks ORSS-le veel jõusööta lüpsmise ajal lüpsirobotist ja vajadusel selvekünast. Olgu ette märgitud, et tulemused söötmissüsteemide vahel olid väga varieeruvad, kusjuures tulemuste
varieeruvus oli väga suur ka lehmade vahel. Kui TRSS-i söötmisel tegi lehm
keskmiselt 30,5 söödaküna külastust päevas, siis ORSS-i söötmisel külastasid lehmad söödalava 22,5 korda päevas. Ka söömiskorra kestvus oli erinevate ratsioonide korral märkimisväärselt erinev. TRSS-i söötmisel oli ühe
söömiskorra kestvus 7,0 minutit, ORSS-i söötmisel aga 15 minutit.
Lehmade söömiskäitumist mõjutas osaliselt ka laktatsioon ja selle
kulg. Olenemata laktatsioonist, külastasid kõik lehmad laktatsiooni alguses
söödakünasid mõnevõrra tihedamalt kui laktatsiooni lõpus, samas TRSS-i
söömus laktatsiooni edenedes suurenes. Teist ja enam korda poeginud lehmad
külastasid, võrreldes esimese laktatsiooni lehmadega, söödakünasid päevas
vähem arv kordi, sõid söödaküna külastusel korraga suurema koguse, kuid
kulutasid selleks vähem aega. Märkimist väärib ka asjaolu, et esimese laktatsiooni lehmad kulutasid laktatsiooni lõpupoole söömisele vähem aega, samas
kui teist ja enam korda poeginud lehmad viitsid söödakünade juures rohkem
aega.
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Selgitamaks laktatsiooni, lüpsipäeva ja söömiskäitumise omavahelisi
seoseid viidi läbi korrelatsioonanalüüs. Suurim lineaarne seos leiti keskmiselt
söömisele kulutatud aja ja keskmise segasööda söömuse vahel (R2=0,509).
Samas, praktikas lihtsamini määratav söödakünade/söödalava külastuskord
summaarse söömuse ja söömisele kulutatud ajaga omavahel hästi ei korreleerunud. Küll leiti hea astmeline seos söödakünade/söödalava külastuskorra
ja keskmise söömuse (R2=0,499) ning keskmiselt söömisele kulutatud aja
(R2=0,510) vahel. Samas, võttes arvesse tulemuste suurt varieeruvust, ei saa
läbiviidud katsete tulemuste põhjal siiski piisava tõenäosusega ennustada lehmade individuaalset söömust.

Kokkuvõte ja järeldused
Robotlüpsilautade söötmissüsteemid on varieeruvad, olenedes konkreetse farmi suurusest ja tehnoloogilistest lahendustest. Kõige keerukam on
lehmade toitefaktorite tarvet katta siis, kui söödalavalt söödetakse ainult
rohusööta ja lüpsirobotist vastavalt toodangule jõusööta. Kõige lihtsam aga
siis, kui lehmi grupeeritakse, söödalavalt söödetakse neile ORSS-i ning lüpsirobotist ja selvekünast vastavalt toodangule jõusööta. Lüpsirobotist ja selvekünast söödetav jõusööt peaks olema maksimaalselt energiarikas, selle
proteiinisisaldus sõltub eelkõige rohusöötade ja ORSS-i proteiinisisaldusest.

Tänuavaldused
Autorid tänavad Eesti Põllumajandusministeeriumit, kes rahastas antud
uuringut programmist „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus
aastatel 2009-2014“.
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Sissejuhatus
Uttede talvine söötmine põhineb Skandinaavia riikide ja Baltimaade
mahelambafarmides peamiselt rohusöötadel, sest alates 01.01.2008 peavad
kõik Euroopa Liidu mahetootjad söötma oma rohusööjaid loomi (veised,
hobused, lambad, kitsed) 100% ulatuses mahepõllumajanduslikult toodetud
söödaga. Seepärast mahelambakasvatajad söödavad oma loomasid peamiselt
rohusöödaliste ratsioonidega, kusjuures püütakse minimaliseerida teraviljade
kasutamist. Maheteraviljad on kallid ning ka paljud mahetootjad ei soovi
teravilja ise kasvatada. Lambafarmides on peamisteks rohusöötadeks suveperioodil karjamaarohi ning talvisel perioodil silo ja hein. Uttede toitainete
vajadused erinevad sigimisperioodi erinevatel perioodidel. Toitainete vajadused on suured tiinusperioodi teisel poolel (eriti kui uted kannavad kaksik- või
kolmiktallesid) ja uttede imetamisperioodil. Söödaga saadav energiatase ei
kata alati nendel perioodidel uttede toitefaktorite tarvet ja uted kasutavad
oma kehavarusid (Mendizabal jt, 2011). Toitumuse langus võib põhjustada
uttede sigimis-ja viljakusnäitajate ning piimakuse langust, samuti ka sündinud tallede madalamat sünnimassi ning sellest tingitud suuremat tallede väljalangemist. Sellest lähtuvalt on soovitatud just tiinusperioodi teisel poolel ja imetamisperioodi alguses lisaks silole ja heinale lisada ratsioonidesse
teravilja (kaer, oder). Seepärast on uttede söötmisel vajalik kujundada selline
söötmisstrateegiga, mis ei põhjusta uttede jõudluse langust ning tagab ka tallede vajaliku arengu. Samade probleemide lahendamine on viimastel aastatel
olnud eesmärgiks ka teiste Skandinaaviamaade teadlastel (Bernes jt., 2012;
Bernes ja Stengärde, 2012). Paljude autorite arvates on uttede toitumuse hindamine oluline abinõu farmi söötmistaseme hindamisel (Fthenakis jt., 2012;
Russel jt., 1984). Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida tiinetele ja imetavatele uttedele söödetud mahekaera mõju uttede toitumusele ja jõudlusnäitajatele.
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Materjal ja meetodid
Katsed viidi läbi Lääne-Virumaal asuvas Rehekivi OÜ mahelambafarmis. Katseperiood algas uttede paarituse algusega 10. oktoobrist 2013.
aastal ja lõppes uttede imetamisperioodi lõppedes tallede võõrutamisega 24.
juulil 2014. aastal. Uttede jõudlus- ja põlvnemisandmed saadi jõudluskontrollisüsteemist Pässu.
Katses oli 107 eesti valgepealist ja tekseli tõugu utte, kes olid poeginud 1-8 korda. Katses osalenud põhikarja uted jaotati kahte rühma: katserühm (59 utte) ja kontrollrühm (48 utte). Mõlemas rühmas olid uted sama
vanusega (keskmine poegimiste arv ute kohta 3,6). Uuringu all olevatest uttedest 49 oli eesti valgepealist ja 58 tekseli tõugu, kusjuures katse- ja kontrollrühmas oli uttede tõuline jaotus sarnane – katserühmas oli eesti valgepealisi
uttesid 44% ja kontrollrühmas 48%. Katserühma tiinetele uttedele söödeti
lisaks rohusöötadele 45-60 päeva jooksul enne poegimist ute tiinusperioodi
90.-105. päevast kuni poegimiseni 220 g mahekaera ute kohta päevas. Kokku
söödeti katserühmas ühe ute kohta sellel perioodil kokku 10 kg mahekaera.
Kontrollrühma uttesid söödeti ainult rohusöödalise ratsiooniga. Uttede füüsiline eraldamine kahte rühma toimus peale paaritusperioodi lõppu, enne mida
olid uted paaritusrühmades.
Imetamisperioodi alguses söödeti katserühma imetavatele uttedele
lisaks rohusöötadele 300 g mahekaera (45 päeva jooksul 13,5 kg ute kohta).
Kontrollrühma uttesid söödeti imetamisperioodil ainult rohusöödalise ratsiooniga.
Põhikarja uttede söötmist jälgiti nii paarituseelsel, paaritus-, tiinuse
alg- (esimesed kolm kuud) ja lõppfaasis ja imetamisperioodil (imetamisperioodi esimesed kaks kuud, kaks kuni neli kuud kuni võõrutamiseni). Söödaproovid võeti kõikidest kasutusel olnud söötadest. Kokku võeti sel perioodil
analüüsimiseks 6 karjamaarohu, 5 heina, 4 silo ja 2 kaera proovi. Söödaproovid analüüsiti EMÜ VLI söötmise osakonna sööda ja ainevahetuse uurimise
laboris ja nendest määrati kuivaine- (KA), proteiini- (PR), toortuha-, toorkiu(TK), toorrasva-, kaltsiumi (Ca) ja fosforisisaldus (P) ning analüüsiandmete
põhjal leiti söötade metaboliseeruva energia (ME) ja seeduva proteiini sisaldus. Söötade toiteväärtuse ja kasutatud söötade andmete põhjal arvutati välja
söödaratsioonid. Söödaratsioonide toitefaktorite sisaldust võrreldi vastava
perioodi tarbega. Arvutustel kasutati Eestis väljatöötatuid lammaste toitefaktorite tarbenorme ja toitefaktorite soovituslikke kontsentratsioonimäärasid
(Põllumajandusloomade söötmisnormid…, 1995).
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Uttede toitumus määrati viiel ajamomendil: tiinusperioodi alguses
(paarituse algus), tiinusperioodi lõpus (tiinuse 130.-140 päeval), poegimise
järgselt (7-10 päeva peale poegimist), imetamise teisel kuul (imetamise 45.60 päeval) ja tallede võõrutamisel, mis oli imetamisperioodi lõpus (imetamise
120. päeval). Uttede toitumust hinnati viie punktises süsteemis 0,5 punktilise täpsusega, kus 0 punkti on kurtunud loom, 1– punkti väga lahja loom, 2
punkti – lahja loom, 3 punkti – hea toitumus, 4 punkti – rasvunud loom ja 5
punkti – väga rasvunud loom. Toitumuse hindamisel kombiti sõrmeotstega
selgroo nimmelüli ogajätke (l. processus spinousus) ja roidejätke (l. processus costalis) teravust landel. Looma toitumuse hinne väljendab otseselt loomade söötmistaset.
Sigimisandmetest registreeriti nii elusalt kui ka surnult sündinud tallede arv ning elusalt sündinud üksik- ja mitmiktallede sünnimass ja võõrutusmass; võrreldavuse huvides teisendati viimane 100-päeva massiks.
Katse- ja kontrollrühma uttede keskmiseid toitumishindeid ja nende
muutusi, samuti keskmisi sigimisnäitajaid, võrreldi t-testiga. Tiinuse alguses
määratud toitumishinde mõju uttede edasisele toitumishindele ning selle mõju
sõltuvust ute tõust ja kuuluvusest katse- või kontrollrühma uuriti kolmefaktorilise dispersioonanalüüsiga. Katse- ja kontrollrühma uttede sigimisnäitajate
erinevust, võttes arvesse ka ute tõugu ning tallede kehamassi ning ka talle
sugu ja pesakonna suurust, testiti üldiste ja üldistatud lineaarsete mudelite
abil. Tulemused loeti statistiliselt oluliseks p≤0,05 korral. Kõik statistilised
analüüsid teostati statistikapaketis SAS 9.4.

Tulemused ja arutelu
Kasutatud söödad ja söödaratsioonid
2013. aasta sügisel ja 2014. aasta kevadel ning suvel karjatati lambaid
nii looduslikul kui ka kultuurkarjamaal. Kultuurkarjamaa taimestik koosnes
kõrreliste-liblikõieliste segust. Kasutatud söötade toiteväärtusest annab ülevaate tabel 1.
Analüüsiandmed näitasid (tabel 1), et karjamaarohi oli hea toiteväärtusega. 2013. aasta sügisel söödetud karjamaarohu kuivaine sisaldas metaboliseeruvat energiat 10,7 MJ/kg ja proteiini oli 15,8%. 2014. aasta kevadel
söödetud karjamaarohi oli veelgi proteiinirikkam (kuivaines 18% proteiini).
Paaritus- ja tiinusperioodil uttedele söödetud silo ning hein olid rahuldava
energiasisaldusega, kuid suhteliselt proteiinivaesed (silo kuivaines 11…12%,
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heina kuivaines ainult 6…7%). Imetamisperioodil kasutati lutserni-kõrreliste
silo, mis sisaldas rohkesti proteiini (18% kuivaines), samas metaboliseeruvat
energiat ainult 8,2 MJ/kg kuivaines.

Tabel 1. Kasutatud söötade toiteväärtus (söödakuivaines)
Söödad

Söötmise periood

KA
%

ME
MJ/kg

PR
%

TK
%

Ca
g/kg

P
g/kg

Karjamaarohi I

paarituseelsel perioodil,
paaritusperioodil

23,2

10,7

15,8

23,4

12,6

4,3

Hein I

paaritusperioodil,
tiinuse algul

83,8

8,4

7,3

32,8

3,0

2,0

Hein II

tiinuse II poolel,
imetamisperioodil

85,2

8,3

6,1

33,4

4,6

2,4

Silo I

paaritusperioodil,
tiinuse algul

41,5

9,2

12,2

26,7

16,6

3,7

Silo II

tiinuse II poolel

27,7

9,0

10,9

28,6

7,8

3,4

Lutserni-kõrreliste
silo

imetamisperioodil

22,5

8,2

18,1

24,2

18,9

4,7

84,7

11,7

7,8

12,5

1,9

3,1

25,7

10,5

18,0

19,7

9,4

4,1

Kaer
Karjamaarohi II

tiinuse II poolel,
imetamisperioodil
imetamisperioodil

Paarituseelsel perioodil (kuni 20. oktoobrini 2013) olid uted karjamaal.
Sügisel ei olnud karjamaarohtu piisavalt ning loomad said lisaks heina. Kuna
karjamaarohi oli suhteliselt hea proteiinisisaldusega oli sel perioodil 3 kg karjamaarohu ja 1,2 kg heinaga energia- ja proteiinitarve kaetud (tabel 2).
Paaritusperioodil ja tiinuse algul (oktoobri lõpus ja novembris 2013)
söödeti uttedele silo ja heina, kusjuures 3 kg silo ja 0,6 kg heina kattis ära
loomade energiatarbe. Kuna sel perioodil ei vaja uted eriti palju proteiini oli
seeduva proteiini tarve sellise söödakogusega ka kaetud. Tiinuse teisel ja kolmandal kuul said katses olnud loomad ainult heina. 2,3 kg heinaga oli metaboliseeruva energia tarve kaetud. Kuna hein oli proteiinivaene, jäi sel perioodil
1/3 proteiinitarbest katmata. Tiinusperioodi teisel poolel (4…5 tiinuskuul) oli
uttede põhisöödaks silo, lisaks söödetud heina kogused oli väikesed (0,5 kg).
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2014. aasta jaanuari lõpul alustati kaera lisasöötmist katserühma uttedele. Kontrollrühma loomad said silo ja heina, katserühma loomadele anti
alates 25 jaanuarist (45-60 päeva enne loodetavat poegimist) silole ja heinale
lisaks ka 220 g kaera päevas. Ka sel perioodil söödetud hein ja silo ei olnud
proteiinirikkad. Kui loomad said 5 kg silo ja 0,5 kg heina oli nende energiatarve kaetud, seeduva proteiini tarve jäi kontrollrühmal loomade ligi 20% ulatuses katmata. Katserühma loomad said söötadega metaboliseeruvat energiat
kontrollrühma omadest veidi rohkem ning nende proteiinitarve jäi ainult 10%
ulatuses katmata.
Peale poegimist, märtsi teisel poolel ja aprilli algul, söödeti imetavatele
uttedele lutsernisilo ja heina. Katserühma uttedele söödeti lisaks 300 g kaera
päevas poegimisest kuni imetamise 45 päevani. 7 kg silo koos 1,2 kg heinaga
kattis imetamisperioodi esimesel ja teisel kuul kontrollrühma metaboliseeruva energia ja seeduva proteiini tarbe ära. Kuna katserühmale söödeti ka
kaera, said selle rühma loomad ligi 2,5 MJ metaboliseeruvat energiat rohkem,
kui kontrollrühma uted. Imetamisperioodi teisel poolel – 1,5…4 laktatsioonikuul olid loomad karjamaal. Metaboliseeruva energia tarbe kattis ära 6 kg
karjamaarohtu. Kuna rohi oli proteiinirikas, siis sellise rohukogusega oli ka
seeduva proteiini tarve kaetud.

Uttede toitumus ja selle muutus katse- ja kontrollrühmas tiinus ja imetamisperioodil
Kokkuvõte uttede toitumusest ja selle muutustest on esitatud tabelis
3 ja joonisel 1. Tiinuse algul oli nii katse- kui ka kontrollrühma uttede toitumus ühesugune (tabel 3). Peale kaera lisasöötmist tiinusperioodil, muutus
uttede toitumus rühmades statistiliselt oluliselt erinevalt (p<0,001). Katserühma uttede toitumus peale kaera söötmist suurenes keskmiselt 0,18 palli
võrra, aga kontrollrühma uttede toitumus vähenes keskmiselt 0,27 palli võrra
(p<0,001). Tingituna uttede toitumuse erinevast muutumisest tiinusperioodi
lõpul oli toitumus katserühmas (tiinusperioodi 130.-140 päevaks) statistiliselt
oluliselt kõrgem võrreldes kontrollrühmaga (vastavalt 3,36 ja 2,97; p<0,001).
Tiinusperioodi 130.-140.päeva ja poegimise vahelisel perioodil uttede toitumus mõlemais rühmas langes, aga erinevus rühmade vahel ei olnud statistiliselt erinev (p=0,072). Samas poegimise hetkeks oli kaera saanud uttedel
toitumus kõrgem, kuid mitte statistiliselt olulisel määral (p=0,077).
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Tabel 2. Uttede söödaratsioonid 2013–2014. aastal
Näitajad

Karjamaarohi
Hein
Ratsioonis kokku
Tarve
Hein
Silo
Ratsioonis kokku
Tarve

Sööda
kogus, kg

Kuivaine,
kg

Metab. energia, MJ

Seeduv
proteiin, g

Paarituseelne periood
0,70
7,4
77
1,01
8,4
36
1,71
15,8
113
15,5
108
Paaritusperiood ja tiinuse algus: oktoober, november 2013
0,6
0,50
4,2
18
3,0
1,25
11,5
100
1,75
15,7
118
15,7
108
3,0
1,2

Ca, g

P,
g

8,7
3,0
11,7
5,9

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

1,5
20,7
22,2
7,1

1,0
4,6
5,6
4,4

9,0
9,0
7,0

4,8
4,8
4,4

2,0
10,8
12,8
9,1

1,0
4,7
5,7
5,4

2,0
10,8
0,3
13,1
10,0

1,0
4,7
0,6
6,3
6,0

4,7
29,8
34,5
15,9

2,5
7,4
9,9
9,3

4,7
29,8
0,5
35,0
17,0

2,5
7,4
0,8
10,7
10,0

14,5
14,5
8,6

6,4
6,4
5,2

Tiinuse 2…3 kuu: detsember 2013, jaanuar 2014
Hein
Ratsioonis kokku
Tarve

2,3

1,96
1,96

16,2
16,2
15,5

71,7
71,7
108

Tiinuse 4…5 kuu: veebruar, märts, kontrollrühm
Hein
Silo
Ratsioonis kokku
Tarve

0,5
5,0

0,43
1,39
1,82

3,5
15
12,5
100
16,0
115
17,7
141
Tiinuse 4…5 kuu: veebruar, märts, katserühm
Hein
0,5
0,43
3,5
15
Silo
5,0
1,39
12,5
100
Kaer
0,220
0,19
2,2
11
Ratsioonis kokku
2,01
18,2
126
Tarve
17,7
141
Imetamisperioodi algus: märtsi lõpp, aprill 2014, kontrollrühm
Hein
1,2
1,02
8,5
37
Silo
7,0
1,58
12,9
208
Ratsioonis kokku
2,60
21,4
245
Tarve
21,3
238
Imetamisperioodi algus: märtsi lõpp, aprill 2014, katserühm
Hein
Silo
Kaer
Ratsioonis kokku
Tarve
Karjamaarohi
Ratsioonis kokku
Tarve
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1,2
7,0
0,300

1,02
1,58
0,25
2,85

8,5
37
12,9
208
2,9
15
24,3
260
21,3
238
Imetamisperioodi II pool, kontrollrühm ja katserühm
6,0
1,54
16,1
194
1,54
16,1
194
15,8
156

Uurimusest selgus, et kaera lisasöötmise mõju imetavate uttede toitumusele imetamisperioodi 45.-60. päevaks, kui söödeti uttedele lutserni-kõrreliste silo ja heina, oli statistiliselt oluline (p<0,001). Katserühma uted, kellele
söödeti lisaks rohusöötadele mahekaera 300 g 45 päeva jooksul olid paremas
toitumuses imetamise 45-60. päeval (katserühmas uttede keskmine toitumus
2,84, aga kontrollrühmas 2,52, p<0,001). See erinevus oli tingitud ka sellest,
et neile söödeti ka tiinusperioodil lisaks kaera ja nende uttede toitumus oli
eelnevatel hindamistel olnud kõrgem.
Imetamisperioodi lõpul, kui uttesid karjatati kultuurkarjamaadel ja
uttedele kaera ei söödetud, suurenes aga kontrollrühma uttede toitumus statistiliselt oluliselt enam võrreldes katserühma uttedega (vastavalt +0,38 ja
+0,01; p<0,001). Katseperioodi lõpuks oli mõlema rühma uttede toitumus
võõrutamise hetkeks jõudnud jällegi samale tasemele (uttede toitumus 2,86).
Järelikult, kui uttede imetamisperiood langeb suures ulatuses suvisele karjatamisperioodile, mille eelduseks on uttede poegimisperioodi viimine märtsikuu lõpule aprillikuu algusesse, siis ka madalamas toitumuses olevad uted,
kellele lisaks ei söödeta mahekaera, suudavad taastada oma kehavarusid vaid
karjamaarohu arvel. Katses oli karjamaarohi 25,7 % kuivaine sisaldusega,
sisaldades kuivaines 18 % proteiini ja 10,5 MJ metaboliseeruvat energiat kg
kuivaine kohta.
Joonisel 1 on paralleelselt esitatud katse- ja kontrollrühma uttede
toitumus ja selle muutus sõltuvalt ute toitumushindest tiinuse alguses. Siin
on esitatud nende uttede andmed, kes olid jaotatud vastavatesse rühmadesse
(lahja toitumus toitumushindega 2–2,5, keskmine toitumus toitumushindega
3–3,5, rasvunud uted toitumushindega 4 ja enam) katse- ja kontrollrühmas.
Dispersioonanalüüs näitas, et toitumushinde muutus tiinuse jooksul
sõltub statistiliselt oluliselt ute toitumusest tiinuse alguses – algselt paremas
toitumuses uted jäävad lahjemaks, algselt kehvemas toitumuses uted aga
pigem suurendavad kehamassi (p<0,001). Ja kuigi katserühmas, kellele söödeti tiinuse lõpul mahekaera erinevalt kontrollgrupist suurenes tiinuse jooksul
ka keskmises toitumuses (toitumushinne 3–3,5) olnud uttede toitumushinne,
ei osutunud see erinevus katse- ja kontrollrühma vahel statistiliselt oluliseks
(p=0,593). Tiinuse lõpul enne poegimist vähenes uttede toitumus sarnaselt nii
katse- kui ka kontrollgrupis ning seda sõltumata ute tiinuse-algsest toitumusest. Samas, uttede poegimisjärgne toitumushinde muutus imetamisperioodi
esimeses pooles (imetamisperioodi esimesed 2 kuud), sõltus statistiliselt oluliselt uttede tiinuse alguses olnud toitumusest (p<0,001) – algselt kehvemas
toitumuses olnud uted võtsid poegimise järgselt pigem juurde, algselt paremas toitumuses olnud uted aga kaotasid oma kehakonditsioonis. Seejuures oli
taoline poegimisjärgse toitumushinde muutus sõltuvalt ute algsest toitumusest ühesugune nii katse- kui ka kontrollrühmas (p=0,695).

43

Imetamisperioodi teises pooles, kui uted viidi karjamaale, suurenes
toitumushinne enim algselt paremas toitumuses olnud uttedel, ei osutunud
see erinevus statistiliselt oluliseks (p<0,917). Samas kontrollrühma uttedel
oli selline toitumuse tõus kõrgem.

Tabel 3. Uttede toitumusklass ja selle muutus (keskmine ± standardhälve) tiinus-ja
imetamisperioodil katse- ja kontrollrühmas ning rühmade vahelise erinevuse statistiline olulisus (t-test; statistiliselt olulistele erinevustele vastavad p-väärtused on
esitatud paksus kirjas)
Ajamoment periood

Katserühm

1. Tiinuse algus

3,17 (±0,50)

3,24 (±0,48)

0,463

0,18 (±0,37)

-0,27 (±0,56)

<0,001

2. – 1.

Kontrollrühm

P-väärtus

3,36 (±0,44)

2,97 (±0,56)

<0,001

-0,69 (±0,44)

-0,52 (±0,48)

0,072

3. Poegimine

2,67 (±0,55)

2,47 (±0,58)

0,077

4. – 3.

0,17 (±0,37)

0,04 (±0,45)

0,139

2,84 (±0,40)

2,52 (±0,36)

<0,001

0,01 (±0,31)

0,38 (±0,36)

<0,001

2,86 (±0,55)

2,86 (±0,42)

0,993

2. Tiinuse lõpp
3. – 2.

4. Imetamise teine kuu
5. – 4.
5. Võõrutamine

Joonis 1. Uttede toitumushinne ja selle muutus katserühmas (vasakpoolne joonis) ja
kontrollrühmas (parempoolne joonis) sõltuvalt ute toitumushindest tiinuse alguses
(2-2,5; 3-3,5 ja 4-4,5)
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Uttede sigivus ja tallede kasv katse- ja kontrollrühmas
Kokkuvõte uttede sigivusest ja tallede kasvust on esitatud tabelis 4,
mille andmetest nähtub, et kaera lisasöötmine ei mõjutanud statistilisel olulisel määral katse-ja kontrollrühma uttede sigivusnäitajaid ega tallede sünnimassi ja talle 100 päeva massi.
Uttede viljakus oli pisut kõrgem kontrollrühmas, samas oli kontrollrühmas kõrgem ka tallede surevus, mistõttu oli elusalt sündinud tallede arv
ute kohta katse- ja kontrollrühmas peaaegu võrdne. Tallede keskmine sünnimass oli pisut kõrgem katserühmas, aga tingitud on see eelkõige väiksemast tallede arvust ute kohta katserühmas – üksikuna sündinud talled kaaluvad enam. Peale pesakonna suuruse mõju arvesse võtmist osutus tallede
sünnimass katse- ja kontrollrühma uttedel identseks (mõlemas grupis 4,53
kg). Talle 100-päeva mass oli aga suurem kontrollrühma uttedel ja taoline
1,7-kilogrammine erinevus säilis ka peale talle 100-päeva massi potentsiaalselt mõjutavate faktorite (pesakonna suurus, talle sugu ja tõug) arvesse võtmist. Siiski ei osutunud ühegi analüüsitud näitaja puhul erinevus katse- ja
kontrollrühma vahel statistiliselt oluliseks ja seda ka peale teiste potentsiaalsete mõjutegurite arvesse võtmist üldiste ja üldistatud lineaarsete mudelitega.

Tabel 4. Uttede sigivusnäitajad (keskmine ± standardhälve) katse- ja kontrollrühmas
ning rühmade vahelise erinevuse statistiline olulisus (t-test)
Tunnus

Katserühm

Kontrollrühm

P-väärtus

Sündinud tallede arv

1,75 (±0,56)

1,93 (±0,57)

0,110

Elusalt sündinud tallede arv

1,56 (±0,54)

1,54 (±0,62)

0,905

Surnultsünni tõenäosus

0,19 (±0,39)

0,30 (±0,47)

0,189

Talle sünnimass, kg

4,56 (±0,80)

4,48 (±0,78)

0,552

Talle 100-päeva mass, kg

26,1 (±6,40)

27,8 (±5,72)

0,090

Järeldused ja kokkuvõte
Mahelambafarmides, kus uttesid söödetakse rohusöödaliste ratsioonidega ja nende poegimisperiood on ajatatud märtsikuu lõppu aprillikuu
algusesse, piiratud koguse kaera lisasöötmine tiinetele uttedele tiinuse lõpul
(kaera 220 g 45-60 päeva enne poegimist) ja imetamisperioodi alguses (300
g kaera 45 päeva jooksul peale poegimist) tõstab küll statistiliselt oluliselt
uttede toitumust erinevatel perioodidel, kuid ei suurenda uttedel sündinud
tallede arvu, elusalt sündinud tallede arvu, tallede sünnimassi ja sündinud
tallede 100 päeva kehamassi. Meie poolt läbiviidud uuringud näitasid, et kui
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uttede laudaspidamise perioodil oli tiinete uttede söötmisel võimalik kasutada
keskpärast/head rohusilo ja rahuldavat heina ning imetamisperioodi alguses
(ligikaudu 30-40 päeva) liblikõielistest – kõrrelistest tehtud silo ja kõrrelistest
valmistatud heina ja imetamisperioodi teisel poolel on võimalik uttesid koos
talledega karjatada kultuurkarjamaadel (karjamaarohu toiteväärtus oli 10,5
MJ/kg/ka ning proteiini sisaldus 15-18 % kuivaines), puudub vajadus teravilja (mahekaera) lisasöötmiseks.

Tänuavaldus
Uurimistöö viidi läbi EV põllumajandusministeeriumi programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009–2014“ projekti
Energia- ja proteiinitarbe katmine mahelammaste söötmisel ning mahelambaliha
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Sissejuhatus
Käesoleva uurimistöö siht on kaasa aidata ternespiima (kolostrumi)
kvaliteedi parandamisele piimalehmadel. Ternespiim on imetajatel esimestel
sünnitusjärgsetel päevadel erituv piim, mis on tavalisest piimast kaks korda
suurema rasva ja neli korda suurema valgusisaldusega, samuti sisaldab
ta palju teisi komponente (mineraalained, vitamiinid, kasvufaktorid,
tsütokiinid, ensüümid, hormoonid jne.). Mäletsejaliste puhul on eriti tähtis, et
ternespiimas oleks suur antikehade ehk immuunglobuliinide (Ig) sisaldus, sest
mäletsejate epiteliokoriaalne platsenta ei lase Ig-del pääseda emakasiseselt
emalt järglasele. Seetõttu on vastsündinud vasikas nakkuste eest kaitseta ja
ternespiimaga saadavad antikehad võimaldavad passiivse immuunsuse tekke
esimestel elukuudel, mil humoraalne immuunsüsteem alles kujuneb. Passiivse
immuunsuse puhul on joodetava ternespiima kogus ja immuunglobuliinide
kogumass olulised tegurid, mis määravad, kui tugev immuunsus tekib. Kuna
ternespiima kogus, mida vasikas on võimeline ära jooma esimese 24 elutunni
jooksul, on piiratud, siis on vajalik, et Ig-de kontsentratsioon kolostrumis
oleks piisavalt kõrge (min. 50mg/ml). Paraku näitavad mitmed uurimused
(Kehoe jt., 2007; Baumrucker jt., 2010), et nii ternespiima kogus kui ka
immuunglobuliinide sisaldus on lehmal, samuti väikemäletsejal ja ka emisel
isenditi väga erinev ning sageli optimaalsest väiksem. Sellepärast on väga
oluline teada saada, kuidas Ig-d ja teised komponendid liiguvad vereseerumist
ternespiima ja mis võib põhjustada Ig-de suurt varieeruvust.
Varasemate uuringute (Anderson jt., 2006) tulemuste põhjal
püstitasime oma uurimistöö hüpoteesi – veise seerumi albumiini (BSA) mass
ja kontsentratsioon ternespiimas on seotud IgG1 massi ja kontsentratsiooniga.
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Antud hüpoteesist lähtudes tulenes uurimistöö eesmärk, uurida ternespiima
komponentide (IgG1, IgG2, BSA) liikumist seerumist ternespiima ja
komponentide omavahelist suhet ternespiimas. Ternespiima kvaliteedi
parandamine peaks tagama vasikate aga ka teiste loomaliikide järglaste
parema eluvõime, tervise ja karjas püsimise.

Metoodika
Uurimistöö on läbi viidud Berni ülikoolis (Šveits) professor Rupert
Bruckmaieri veterinaarfüsioloogia uurimisgrupis. Ternespiima proovid
kogusime Agroscope Liebefeld-Posieux põllumajandusuuringute instituudi
katsefarmis 31-lt holsteini-friisi ja simmentali tõugu korduv-poeginud
piimalehmalt (keskmine toodang eelnenud laktatsioonil 8038 ± 1497 kg).
Uurimus oli kavandatud nii, et ternespiima sai koguda igast udaraveerandist
eraldi, selleks kasutati vastava ehitusega lüpsimasinat. Ternespiima kogused
kaaluti ja võeti proovid (n=124), mida säilitati –20°C kuni analüüsimiseni.
Proovid sulatati toatemperatuuril, IgG1 määramiseks lahjendati ternespiim
puhverlahusega 1:400 000, IgG2 ja BSA puhul 1:10 000-le. IgG1, IgG2 ja
BSA sisaldust ternespiimas uurisime ensüüm-immuunsorptsiooni analüüsi
(ELISA) meetodi abil. ELISA mikrotiiterplaadi pesadesse kanti proovid
dubleeritult, analüüs toimus vastavuses test-komplekti tootja protokolliga,
mida oli mõnes osas muudetud. IgG2 ja BSA analüüsi-sisene ja analüüside
vaheline variatsioon (CV) oli <10%, IgG1 puhul oli vastu võetav CV <20%.
Kuna komponentide kontsentratsioon ternespiimas sõltub selle kogusest ja
lüpsiajast; suurema ternespiima koguse puhul on kontsentratsioon väiksem,
hilisem lüpsiaeg aga on seotud ternespiima koguse suurenemisega, siis
arvutasime ka uuritavate komponentide massid. Andmete statistilise analüüsi
tegime statistikapaketi SAS abil (SAS, 2012).

Tulemused ja arutelu
Keskmine ajavahemik poegimisest ternespiima lüpsini oli 99,2 ±
62,35 min (30 – 270 min). Ternespiima keskmine kogus (esimene lüps) lehma
kohta oli 7,35 ± 4,04 kg (1,34 – 20,72 kg). Tabelis 1 on esitatud ternespiima
mass, komponentide mass ja kontsentratsioonid udaraveerandite keskmisena
(n=124).
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Tabel 1. Ternespiima mass, immuunglobuliinide (IgG1 ja IgG2) ning veise seerumi
albumiini (BSA) mass ja kontsentratsioonid. Andmed on esitatud udaraveerandite
keskmisena (n=124)
Näitaja

Keskmine

Std Dev

Min

Max

Ternespiima mass (kg)

1,84

1,053

0,12

5,5

IgG1 mass (g)

58,39

40,606

1,49

177,48

IgG1 (mg/ml)

33,36

18,725

8,59

88,66

IgG2 mass (g)

3,89

2,245

0,16

10,27

IgG2 (mg/ml)

2,16

0,729

0,80

3,98

BSA mass (g)

2,17

1,763

0,14

9,71

BSA (mg/ml)

1,18

0,446

0,43

2,61

IgG1 kontsentratsioon ternespiimas, mida loetakse ka ternespiima
kvaliteedi näitajaks, oli keskmiselt 33,3 mg/ml ± 18,72 mg/ml (8,5–88,7 mg/
ml), mis on tunduvalt allpool kõrge kvaliteediga ternespiima taset (50 mg/
ml). IgG1 massi keskmine oli 58,39 ± 40,606 g, suur standardhälve, 70%
keskmisest, näitab nii udaraveerandite kui ka lehmade suurt varieeruvust (1,5
– 177,5 g).
Antud töö eesmärk oli uurida, kuidas liiguvad immuunglobuliinid ja
veise seerumi albumiin vereseerumist ternespiima. Selleks on kaks varianti;
esiteks – passiivne mehhanism, mil komponendid liiguvad piimanäärme
epiteelirakkude vaheliste tiheliiduste (lad. Zonula occludens) kaudu, mis
ternespiima moodustumise faasis on avatud (Stelwagen ja Singh, 2014) ja
teiseks – transtsütoosi teel, mil makromolekulid liiguvad läbi epiteelirakkude
(Anderson jt., 2006). Transtsütoosi puhul on oluline osa molekulide aktiivsel
transpordil läbi epiteelirakkude FcRn retseptoril (Brambelli retseptor), mis
seob eelkõige IgG1 molekule, kuid mõningatel andmetel ka BSA molekule
(Anderson jt., 2006). Siit tulenes ka uurimistöö hüpotees, BSA mass ja
kontsentratsioon ternespiimas on seotud IgG1 massi ja kontsentratsiooniga.
Kuna ternespiima koguse suurenemisel lahjenduse mõju vähendab
komponentide kontsentratsiooni ternespiimas, siis kasutasime seoste otsimisel
komponentide kogumasse. Statistiline analüüs näitas tugevat seost (r2=0,72)
ternespiima massi ja BSA massi vahel (joonis 1). IgG1 massi ja ternespiima
massi vaheline seos oli nõrgim (r2=0,27), IgG2 ja ternespiima massi
vaheline seos jäi kahe eeltoodu vahele (r2=0,59). Ternespiima komponentide
kontsentratsiooni ja ternespiima massi vahel statistiliselt olulist seost ei
olnud. Tõenäoliselt on IgG1 massi nõrk seos ternespiima massiga põhjustatud
IgG1 aktiivsest transpordist läbi epiteelirakkude ja ei ole sõltuv ternespiima
kogusest. Seevastu ternespiima massi ja BSA massi vaheline tugev seos on
märk sellest, et BSA liigub seerumist ternespiima epiteelirakkude vaheliste
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tiheliiduste kaudu, mis sel perioodil on avatud. Siinjuures lükkame tagasi
esialgse hüpoteesi, et BSA molekulid võivad sarnaselt IgG1 molekulidega
olla seotud FcRn retseptoritega ja liikuda seerumist ternespiima transtsütoosi
teel. Uurimistöö tulemusena järeldame, et IgG1, IgG2 ja BSA liikumisteed
vereseerumist ternespiima võivad olla erinevad.
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Joonis 1. BSA, IgG2 ja IgG1 seosed ternespiima massiga. Joonistel A, C ja E on ära
toodud vastavate komponentide kontsentratsioonid (mg/ml) ja joonistel B, D ja F
komponentide massid (g) ternespiima massi suhtes
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Sissejuhatus
Arenenud piimakarja kasvatusega riikides pööratakse lüpsilehmade
söödaratsioonides suurt tähelepanu proteiinisisaldusele ja proteiini efektiivsemale kasutamisele. Üheltpoolt väärtustavad tarbijad ja piimatööstused
valgurikkamat piima, kuid teisalt on proteiinsöödad ühed kallimad söödaratsiooni koostisosad, mille ebaefektiivne kasutamine vähendab tootmise tulukust. Vähem olulised ei ole siinjuures keskkonnakaitse ning loomade tervise
ja heaoluga seotud aspektid.
Koos piimatoodangu suurenemisega on muutunud keerulisemaks
lehmade proteiinitarbe katmine. Viimasest olulisem on aga loomade varustamine piisava koguse ja õiges vahekorras aminohapetega. Metaboliseeruva
proteiini sisaldus söötades näitab peensooles imendunud aminohapete summat, kuid mitte profiili. Lehmade piimavalgu sünteesi geneetilise potentsiaali
realiseerimiseks peab udaras olema piisavas koguses õige vahekorraga aminohappeid, sest valku sünteesitakse täpselt niipalju kui palju on esimest limiteerivat aminohapet. Piimavalgu sünteesiks kasutatavad aminohapped pärinevad suuretoodangulistel lehmadel keskmiselt 60% ulatuses mikroobsest
proteiinist, 30% söödast ja 10% kehavalkude katabolismi käigus vabanenud
aminohapetest. Mikroobse proteiini sünteesi efektiivsus tagatakse üldjuhul
vatsas vabanenud energia ja lõhustuva proteiini sünkroonse vabanemisega
ja seda peegeldab ratsiooni vatsa proteiinibilanss. Samas, mida suurem on
lehmade piimatoodang, seda enam peab ratsioonis olema vatsas vähelõhustuvaid, kuid peensooles seeduvaid proteiinsöötasid (NRC, 1989). Seega on
piimavalgu sünteesil oluline roll nii mikroobse proteiini kui vatsas mööduva
söödaproteiini aminohapete seisukohalt.
Selgitamaks proteiinsöötade kvaliteeti, aminohappelist koostist ja
nende sobivust piimatootmiseks viidi Eesti Põllumajandusministeeriumi
rakendusuuringute programmi raames läbi projekt „Söödaproteiini kasutamise efektiivsuse suurendamine ning lämmastiku ekskretsiooni vähendamise

52

võimalused erinevate tehnoloogiatega (sh lüpsirobotiga) piimatootmise farmides“, mille üldistatud tulemused esitatakse alljärgnevalt.

Proteiinsöötade kvaliteedi hindamine
Valdavaks proteiinisöödaks lüpsilehmadele Eestis on rapsikook, mis
toodetakse vabariigis kasvatatud rapsiseemnest või imporditakse. Maisisilo
olemasolul kasutatakse lisaks rapsikoogile harilikult sojasrotti. Vähem kasutatakse rapsisrotti, päevalillekooki ja -srotti, soja- ja linakooki või nisu ja
maisigluteensööta jt. Mahefarmides kasutatakse lehmade proteiinitarbe katmiseks kaunvilju (uba, hernest).
Farmis vajaminev proteiinsööt ostetakse enamasti sisse. Kuivõrd piimatoodang on otseselt seotud proteiinsöötade kvaliteediga, mis omakorda
sõltub tootmistehnoloogiast, on soovitav selle kvaliteedis eelnevalt veenduda.
Selleks on vaja proteiinsööda kohta teada lisaks proteiini- ja energiasisaldusele ka proteiini vatsas lõhustuvust, metaboliseeruva proteiini sisaldust (ka
aminohappelist koostist), vatsa proteiinibilanssi ja seedumatu proteiini osatähtsust proteiinis, õlikookide korral ka toorrasvasisaldust. Lisaks eelnevale
ei tohi proteiinsööt sisaldada mükotoksiine. Hinna võrdlemisel tuleks aluseks
võtta nii metaboliseeruva energia kui proteiini sisaldus.

Proteiini efektiivne lõhustuvus vatsas
Proteiini efektiivne lõhustuvus vatsas näitab kui suure osa söödaproteiinist lõhustavad vatsa mikroorganismid, enne kui sööt liigub edasi seedetrakti alaosadesse. Mida vähem söödaproteiin vatsas lõhustub, seda suurem
on antud söödas metaboliseeruva proteiini sisaldus ja seda väiksem on vatsa
proteiinibilanss ning vastupidi (tabel 1).
Söödaproteiini lõhustuvus tehakse kindlaks loomkatsetega nailonkotikese (in sacco) meetodil, kuigi söödaproteiini lõhustuvus vatsas on väga
hästi seotud ka selle lahustuvusega vees. Seda silmas pidades on välja töötatud meetod, mille järgi saab laboratoorselt küllaltki täpselt hinnata Eestis
enimkasutatava proteiinsööda – rapsikoogi – lõhustuvust (Kass jt., 2008).
Levinum meetod söödaproteiini kaitsmisel on temperatuuriga töötlemine. Liiga madal temperatuur (< 90ºC) ei avalda protekteerivat mõju, liiga
kõrge temperatuuri (> 125ºC) korral saavad aga valgud kahjustatud ja nende
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omastatavus väheneb (tabel 2). Seega on oluline pressimisprotsessile eelnev
ja selle käigus kasutatav optimaalne temperatuurirežiim.

Tabel 1. Erinevate tehnoloogiatega valmistatud rapsikookide keemiline koostis ja
toiteväärtus
Külmpress
rapsikook
n=6

Kuumpress
rapsikook
n=4

Rapsikook
Maillardi
reaktsiooniga *
n=8

92,3

88,7

90,6

toorproteiini, %

35,7

36,7

36,7

toortuhka, %

6,9

7,4

7,0

toorkiudu, %

10,7

12,2

11,9

toorrasva, %

12,3

9,9

10,2

N-ta e-a., %

34,4

33,8

34,2

Näitaja
Kuivaine, %
Kuivaines:

kaltsiumi, g/kg

9,5

9,0

8,5

fosforit, g/kg

11,5

12,2

12,3

ADIP üldproteiinist, %

7,8

7,8

14,0

proteiini efektiivne lõhustuvus, %

90

55

59

-

-

35,5

korrigeeritud proteiin, %
Mäletsejatele:
metaboliseeruv energia, MJ/kg

13,5

13,1

12,9

metaboliseeruv proteiin, g/kg

93

171

157

vatsa proteiinibilanss, g/kg

207

108

104

* rapsikook, milles liigse kuumtöötlemise tagajärjel on oluliselt suurenenud peensooles seedumatu proteiini osatähtsus

Täna on pelgalt välimuse ja keemilise koostise alusel väga raske teha
vahet turul pakutava külm- ja kuumpressitud kookide osas. Kui varasemalt
eristusid need värvi (roheline versus pruun) ja rasvasisalduse (15...20% versus 8...12%) poolest (vt. tabel 1), siis täna need piirid enam nii selgelt ei
eristu. Proteiini efektiivne lõhustuvus vatsas on neis kardinaalselt erinev (vt.
tabel 1 ja 2). Lisaks on selgunud, et sarnaselt kuumpressitud koogile võib
ka külmpressitud koogi proteiin saada tootmisprotsessis kahjustada. Seetõttu
ongi täna otstarbekas lisada proteiinsöötade proteiini efektiivsele lõhustuvusele vatsas ka seedumatu proteiini osatähtsus kogu proteiinist.
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Tabel 2. Tehnoloogia mõju rapsikoogi proteiini kvaliteedile

n

Proteiin,
g kg−1

LPO,
%

ADIP, %

Korrigeeri-tud
proteiin,
g kg−1

MP,
g kg−1

Külmpress <60°C

40

332

89

6,8

332

89

Külmpress <90°C

9

346

85

11,7

340

102

103

365

54

6,8

365

169

17

374

52

23,2

325

164

Tehnoloogia

Kuumtöödeldud
100°C 20 min
Kuum-töödeldud
>125°C

LPO – proteiini efektiivne lõhustuvus vatsas; ADIP – seedetraktis seedumatu proteiin; MP –
metaboliseeruv proteiin

Seedetraktis seedumatu proteiini osatähtsus
Proteiinsöötade töötlemisel kemikaalidega ja/või temperatuuriga on
oht, et valgud denatureeruvad ja moodustavad süsivesikutega ristsidemeid,
mille tulemusel tekib seedetraktis seedumatu nn Maillardi produkt. Tekkinud
seedumatu produkt on stabiilne nii vatsa mikroorganismide proteaasidele,
maos olevale soolhappele ja ensüüm pepsiinile, kui ka peensooles olevatele
proteolüütilistele ensüümidele. Söödaproteiin võib küll vatsas vähesel määral
lõhustuda, kuid on samas muutunud loomorganismi poolt omastamatuks ja
väljutatakse roojaga. Tulemuseks on toodangu langus ja suurenenud lämmastiku emissioon keskkonda. Lisaks eelnevale, liigse kuumutamisega kaasneb
sööda aminohappelise koostise muutus, bioloogilise väärtuse kaotavad eeskätt lüsiin, tsüstiin ja arginiin. Hoiustamisel või tootmisprotsessis tekkinud
proteiini kuumakahjustusi (resp. sooltraktis seedumatu proteiini osatähtsus
kogu proteiinist) saab hinnata nn ADIP metoodika (ing. k. Acid Detergent
Insoluble Protein / lahustumatu proteiini osakaal happekius) abil.
Taimses materjalis leidub peaaegu alati teatud kogus proteiini, mis
jääb vatsas lõhustumatuks ja seedetraktis seedumatuks. Üldjuhul on tegemist
taime raku kestaainetega, peamiselt ligniiniga seotud proteiiniga, mis moodustab orienteeruvalt 7% kogu proteiinist. Praktilisel proteiinsöötade kvaliteedi hindamisel loetakse veel normaalseks kui eeltoodud metoodika järgi
ADIP tase jääb alla 10%. See tähendab, et sööda toiteväärtust ei korrigeerita.
Kui ADIP on aga üle 10% korrigeeritakse proteiinsööda orgaanilise aine seeduvust, metaboliseeruva energia- ja proteiinisisaldust ning vatsa proteiinibilanssi. Samuti tuuakse välja sööda korrigeeritud proteiinisisaldus (vt. tabel 1).

55

Kookide toorrasvasisaldus
Kookides olev toorrasv piirab nende kasutamist. Põhjuseks on eelkõige toorrasva suur küllastamatute rasvhapete sisaldus, mis mõjutab negatiivselt vatsaseedet ja piimarasva sünteesi. Tuleb arvestada, et päevas koogiga
antav toorrasva kogus ei tohiks ületada 500 g. Seega kui koogi toorrasvasisaldus on kuivaines 10% saame seda kuivaine baasil sööta kuni 5 kg, kui aga
20% siis ainult kuni 2,5 kg. Rohusilo kasutamise korral saame suuretoodanguliste lehmade proteiinitarbe tavaliselt kaetud kuni 5 kg väherasvase koogi
(tavaliselt kuumpressitud rapsikook) kasutamise korral. Samas, kasutades
ratsioonis rohusilo kõrval ka maisisilo, tuleb väherasvasele koogile lisaks ratsiooni lülitada mõni srott (tavaliselt sojasrott).

Proteiinsöötade aminohappeline sobivus piimatootmiseks
Proteiinsöötade aminohappelise koostise juures tuleb meil arvestada
eeskätt asendamatute, kuid veel enam kriitiliste aminohapete sisaldust. Piimatootmise seisukohast loetakse rohusilo ja teraviljajahust koosneva jõusööda
söötmisel esimeseks kriitiliseks aminohappeks histidiini ja seejärel lüsiini või
metioniini (Vanhatalo jt., 1999; Korhonen jt., 2000; Korhonen jt., 2002). Neid
aminohappeid silmas pidades tuleb esile tõsta nii rapsil kui sojal baseeruvaid proteiinsöötasid. Võrreldes omavahel rapsikooki ja sojasrotti ning võttes
arvesse ainult vatsas lõhustumatu söödaproteiini osa, siis osutus piimavalgu
sünteesil esimeseks limiteerivaks aminohappeks lüsiin ja paremaks proteiinsöödaks sojasrott. Samas, keha- ja piimavalgu sünteesil tuleb meil lisaks mööduvale proteiinile arvesse võtta mikroobsest proteiinist pärit aminohappeid.
Seda silmas pidades osutus esimeseks limiteerivaks aminohappeks histidiin
ja parimaks proteiinsöödaks kuumpressitud rapsikook. Rapsil baseeruva proteiinisööda paremat sobivust piimatootmiseks, võrreldes sojaoal baseeruva
proteiinsöödaga, kinnitavad ka soome ja rootsi teadlaste uuringud (Huhtanen
jt., 2011; Rinne jt., 2012).

Kokkuvõte ja järeldused
Proteiinsöödad on lüpsilehmade söödaratsioonides üheks asendamatuks koostisosaks, mis tavaliselt farmidesse sisse ostetakse. Peab olema
veendunud ostetava proteiinsööda proteiini kvaliteedis, mida väljendab sööda
metaboliseeruva proteiini sisaldus ja vatsa proteiinibilanss ning seedetraktis
seedumatu proteiini osatähtsust kogu proteiinist. Oluline on kindlasti ka pro-
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teiinsöötade metaboliseeruva energia sisaldus. Proteiinsööda hind peab väljenduma nii selle sööda proteiini kvaliteedis kui energiasisalduses.
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Autorid tänavad Eesti Põllumajandusministeeriumit, kes rahastas antud
uuringut programmist „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus
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Sissejuhatus
Suure piimatoodanguga lehmade ratsioonis olev proteiin koosneb hinnanguliselt 60...65% vatsas lõhustuvast ja 35...40% mittelõhustuvast proteiinist (NRC, 1989). Kuna põhisööda, sh. rohusilo proteiini lõhustuvus vatsas
on väga suur (ligikaudu 80%) (Leaver, 1988), on vajalik ratsiooni lisada vatsas aeglaselt lõhustuvaid proteiinsöötasid. Selliseid söötasid ei ole aga kohalikes mahetootmistingimustes lihtne leida, sest enamike söötade proteiin on
suhteliselt suure lõhustuvusega. Kui sööda proteiin lõhustub vatsas kiiresti ja
suures ulatuses, siis tekib olukord, kus mikroorganismid ei suuda kogu tekkinud ammoniaaki mikroobse proteiini sünteesiks ära kasutada. Kasutamata
ammoniaak imendub läbi vatsaseina verre ja transporditakse edasi maksa,
kus see muudetakse karbamiidiks ja väljutatakse uriini vahendusel organismist. Väga intensiivse ammoniaagi tekke puhul suureneb vere ammoniaagisisaldus, väheneb proteiini kasutamise efektiivsus (Hristov jt., 2004) ning tekkida võivad mitmed tervise ja viljakusega seotud probleemid. Põhjapoolsetes
maades kasutatakse mahelehmade söötmisel proteiinsöötadena tavaliselt erinevaid õlikooke ja kaunviljade seemneid (Rinne jt., 2014).
Uuringu eesmärgiks oli määrata kohalike proteiinsöötade keemiline
koostis ja uurida nende söötade proteiini lõhustuvuse kineetikat veise vatsas.
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Materjal ja meetodid
Uuringus analüüsitud põldherned ’Kirke’ ja ’Mehis’, põlduba ’Jõgeva’
ja suvivikk ’Rae kohalik’ saadi Jõgeva Sordiaretuse Instituudist. Õlikoogid
toodeti erinevate pressimisviisidega (kuum- ja külmpress) ja seadmetega.
Söödaproovide keemiline koostis määrati Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmisosakonna sööda ja ainevahetuse
uurimise laboris üldtunnustatud metoodikate alusel (AOAC, 2005). In sacco
katsed lõhustuvuse määramiseks viidi läbi Eesti Maaülikooli katselaudas
vatsafistuliga varustatud kolme eesti holsteini tõugu lehmaga. Söötasid inkubeeriti vatsas vastavalt metoodikale (NorFor, 2007) 2, 4, 8, 16, 24 ja 48 tundi.
Andmete töötlemisel kasutati programme MS Excel ja SAS.

Tulemused ja arutelu
Leedu päritoluga sojakoogi metaboliseeruva proteiini sisaldus oli
teiste kookidega võrreldes kõige kõrgem (tabel 1), mistõttu võiks seda sööta
pidada uuritud söötade hulgast kõige väärtuslikumaks proteiinsöödaks.
Külmpressitud rapsikook saadi ühelt mahetootjalt, kes kasutab rapsiseemnete
pressimisel väikese võimsusega tigupressi. Selle koogi rasvasisaldus on väga
kõrge ja metaboliseeruva proteiini sisaldus väga madal, mistõttu võiks seda
kooki pidada pigem energiasöödaks. Võrreldes kuumpressitud rapsikoogi
metaboliseeruva proteiini sisaldust külmpressitud koogi vastava näitajaga,
selgus et töötlemisviisil on väga oluline mõju proteiini metaboliseeruvusele.
Söötade metaboliseeruva proteiini leidmisel kasutati in sacco katsete tulemusena saadud proteiini lõhustuvuse näitajaid. Metaboliseeruva proteiini
sisalduse alusel on võimalik hinnata söötade proteiini kvaliteeti ja kasutamise
efektiivsust - mida suurem on see näitaja, seda väärtuslikuma proteiinsöödaga
on tegemist.
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Tabel 1. Õlikookide keemiline koostis
Sojakook
kuumpress

Rapsikook
kuumpress

Rapsikook
külmpress

Linakook
külmpress

95,2

91,2

90,4

89,7

Toorproteiin, %

39,3

37,3

23,7

36,8

Toortuhk, %

6,3

7,7

4,9

6,1

Toorkiud, %

7,1

11,7

12,7

9,9

Toorrasv, %

8,0

12,2

30,7

18,1

N-ta ekstraktiivained, %

39,4

31,1

27,9

29,1

Metaboliseeruv
energia, MJ/kg

14,7

13,4

15,8

14,8

Metaboliseeruv
proteiin, g/kg

200,1

157,2

78,1

100,3

Kuivaine
Kuivaines:

Nagu tabelist 2 selgub, ei ole erinevate kaunviljade keemilises koostises väga suuri erinevusi – uba sisaldab mõnevõrra rohkem proteiini ja natuke
vähem lämmastikuta ekstraktiivaineid kui hernes. Põldoa ja suviviki proteiini
sisaldus (vastavalt 30% ja 31%) on veidi suurem kui uuritud põldherne sortidel (ligikaudu 25%). Ka metaboliseeruva proteiini sisaldus on põldoal ja
vikil suurem kui põldhernestel, seega võiks lehmade söötmisel eelistada just
neid kultuure. Proteiinsöötade kvalitatiivsel võrdlusel tulekski eelkõige lähtuda metaboliseeruva proteiini sisaldusest, sest see iseloomustab peensooles
imendunud aminohapete summat.
Tabel 2. Kaunviljade keemiline koostis
Hernes
’Mehis’

Hernes
’Kirke’

Uba
’Jõgeva’

Vikk
’Rae kohalik’

88,35

89,56

87,98

87,06

Toorproteiin, %

25,24

25,59

30,05

31,16

Toortuhk, %

2,94

2,95

3,44

4,85

Toorkiud, %

5,51

5,66

7,04

4,22

Toorrasv, %

1,18

1,50

1,24

1,04

N-ta ekstraktiivained, %

65,13

64,30

58,23

58,73

Metaboliseeruv energia, MJ/kg

13,7

13,8

13,4

13,5

Metaboliseeruv proteiin, g/kg

124,8

118,8

128,3

128,5

Kuivaine
Kuivaines:
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Tabelis 3 esitatud andmed iseloomustavad erinevate söötade proteiini
lõhustuvust ja lõhustuvuse kiirust vatsas. Vatsas lõhustumatu proteiini tarbe
katmiseks püütakse vähendada proteiini lõhustuvust vatsas mitmesuguste
võtetega, et niimoodi suurendada soolestikus seeduva proteiini hulka. Proteiini efektiivne lõhustuvus näitab kui suur osa sööda proteiinist vatsas lõhustub.
Tabel 3. Söötade proteiini lõhustuvuse kineetika ja efektiivne lõhustuvus
Inkubatsiooni
aeg, h

Sojakook
kuumpress

Rapsikook
kuumpress

Rapsikook
külmpress

Linakook
külmpress

Uba
’Jõgeva’

Hernes
’Mehis’

2

30,7

41,8

74,9

71,9

59,6

65,6

4

34,4

48,7

76,3

76,3

67,7

66,8

8

44,5

57,6

84,1

87,8

78,0

82,5

16

61,3

72,3

90,8

92,8

97,4

93,8

24

73,8

79,0

90,9

94,1

98,3

99,2

48

99,4

90,4

92,3

96,1

99,3

100,0

50,8

60,6

83,4

84,6

81,1

82,2

Efektiivne
lõhustuvus,%

Uuritud söötade proteiini efektiivne lõhustuvus varieerus suurel määral (51–85%). Vatsas lõhustuva proteiini osa oli kõige väiksem just kuumtöödeldud õlikookidel ja kõige suurem külmpressitud kookidel. Külmpressitud kookide proteiin lõhustub lehma vatsas väga kiiresti. Juba esimese kahe
tunni jooksul lõhustub vatsas ligikaudu 70–75% nimetatud söötade proteiinist ja eeldatavasti jääb suur osa sellest mikroobide poolt kasutamata. Suurema toodanguga lehmade proteiini tarbe katmise seisukohalt tuleks eelistada
kuumtöödeldud õlikooke, mille proteiin lõhustub vatsas aeglasemalt. Põldoa
proteiin lõhustub vatsas mõnevõrra aeglasemalt kui külmpressitud kookidel
– kahe tunni jooksul lõhustub ligikaudu 60% proteiinist. Põldherne proteiini
lõhustuvus vatsas oli väga sarnane põldoale – kahe tunni jooksul lõhustus
ligikaudu 65% proteiinist.

Järeldused ja kokkuvõte
Et lehmad saaksid söötades olevat proteiini efektiivselt ära kasutada
on vaja neid sööta nii, et vatsas lõhustuvat proteiini ja süsivesikuid oleks piisavalt palju mikroobse proteiini maksimaalseks moodustamiseks ning vatsas
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lõhustumatut proteiini oleks nii palju, et kaetud saaks proteiini vajadus suurema piimatoodanguga (üle 20 kg päevas) lehmadel. Vatsas lõhustumatu proteiini vajaduse katmiseks sobiksid kõige paremini kuumtöödeldud õlikoogid.
Kui aga mahetootmise tingimustes ei ole selliseid söötasid kuskilt saada või
on need liiga kallid, siis rahuldava tulemuse võib saada ka herne või oa söötmisega. Samal ajal on oluline jälgida, et ratsioonis oleks ka piisavalt tärkliserikkaid söötasid, mis on vatsamikroobidele heaks energiaallikaks. Kuna söötmise seisukohalt ei ole uuritud kaunviljade keemilise koostise ja toiteväärtuse
erinevused väga suured, siis praktikas tuleks eelistada kultuure, mis sobivad
oma agrotehnilistelt (sh. saagikus, haiguse- ja kahjurikindlus, kasvuaeg jm.)
omadustelt kõige paremini mahetootmise tingimustesse.

Tänuavaldused
Uurimistööd finantseeris Eesti Põllumajandusministeerium rakendusuuringu „Kohalikel mahesöötadel baseeruva söötmisstrateegia väljatöötamine piimalehmadele“ raames.
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Sissejuhatus
Leptospiroosi põhjustavad spiraalikujulise bakteri (spiroheedi) Leptospira patogeensed liigid. Käesoleval ajal eristatakse 13 patogeenset leptospiiraliiki, mille alla kuulub umbes 25 serogruppi ligi 300 serovariga
(Picardeau, 2013). Tuntumad patogeensed leptospiirad kuuluvad liikidesse
Leptospira interrogans, Leptospira borgpetersenii ja Leptospira kirshneri.
Leptospiiral on nii gram-negatiivse kui gram-positiivse bakteri omadused.
Kõik imetajad on vastuvõtlikud vähemalt ühele leptospiira liigi nakkusele
(Faine,1982). Osa serovare on kohastunud teatud loomaliikidega. Nakkus
peremeesorganismiga kohastunud serovariga kulgeb enamasti kliiniliste tunnusteta või kergekujulise haigestumisega. Nii on erinevad loomaliigid reservuaarperemeheks erinevatele leptospiira serovaridele. Reservuaarperemehed
kujutavad nakkusohtu teistele loomaliikidele ja inimesele, kui leptospiirade
kandjad, eritades bakterit väliskeskkonda uriini ja suguteede eritistega. Nakatumine peremehega mittekohanenud serovariga, nn. juhuslik infektsioon võib
põhjustada raskekujulist, isegi surmavat haigust. Kliiniliste tunnustega leptospiroosi diagnoositakse Eestis lemmikloomadest kõige sagedamini koertel,
põllumajandusloomadest veistel ja sigadel.
Väliskeskkonnas püsib leptospiira pikemat aega nakkusvõimelisena
temperatuuri 0…+28 °C juures niiskes pinnases või seisvates veekogudes.
Kuivus, ultraviolettkiirgus ja külmakraadid hävitavad leptospiirad. Nakatumine toimub kahjustatud naha või tervete limaskestade kaudu kokkupuutes
leptospiiradega saastunud vee, uriini, lootevedeliku või piimaga.
Leptospiroosi diagnoositakse kliiniliste tunnuste alusel ja laboratoorsete meetoditega. Olulisemad labordiagnostika meetodid on leptospiirade
vastaste antikehade tuvastamine vereseerumis mikroaglutinatsiooni testiga
(MAT) ja tekitaja DNA tuvastamine looma eritistes või kudedes polümeraasi
ahelreaktsiooni meetodil (PCR) (Picardeau, 2013). Antikehade olemasolu
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veres tuleb tõlgendada ettevaatusega ja kooskõlas kliiniliste tunnustega, sest
antikehade tiiter ˃1:100 positiivses proovis, võib esineda mitte ainult värske
nakkuse korral, vaid võib viidata ka varasemale kokkupuutele tekitajaga.
Nakkuse kahtluse korral on diagnostiliselt oluline uurida antikehade tiitrit
vähemalt kaks korda kahenädalase vahega. Tiitri neljakordne tõus viitab nakkusele. Loomadel, keda vaktsineeritakse leptospiroosi vastu (Eestis koerad
ja sead) võib antikehade tase olla suurem ka vaktsineerimise tõttu. Uuringud näitavad, et reservuaarperemehes võib peremehega kohastunud serovarivastaste antikehade tiiter olla tuvastamiseks liiga madal. Leptospiira DNA
leidmine uriinis viitab kindlalt nakkusele. Kuid peab arvestama, et inimestel
ja loomadel, kes on saanud antibakteriaalset ravi võib testitulemus olla negatiivne. Lisaks eritavad kroonilised kandjad leptospiirasid uriiniga periooditi
ning proovi võtmise hetkel ei pruugi tekitajat uriinis olla.
Valenegatiivsete tulemuste võimalus nakkuse kandjate seas muudab
nende varajase tuvastamise problemaatiliseks.

Leptospiroos inimesel
Leptospiroos on üks levinumatest bakteriaalsetest zoonoosidest maailmas (Pappas, 2008). Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO, 2003) andmetel diagnoositakse inimestel üle 500000 juhu aastas ning suremus haiguse
tõttu ulatub 5...25%-ni. Leptospiroos on eriti suureks probleemiks troopilise
ja subtroopilise kliimaga maades (Pappas, 2008). Aastas diagnoositakse Sri
Lankal 50-150, Tais 35-50, Venemaal sõltuvalt regioonist 1-100 juhtu 100
tuhande inimese kohta aastas (Global infectious diseases database, 2013).
Võrdluseks Leedus 0,4-0,7, Lätis ja Eestis 0,1-0,4 ning Soomes alla 0,1 juhu
100 tuhande elaniku kohta (Global infectious diseases database, 2013).
Leptospiroosi nimetatakse „müstiliseks imitaatoriks“ (Izurieta jt.,
2008), sest haiguse tunnused on nii inimestel kui loomadel väga varieeruvad. Inimestel võib esineda gripilaadset haigestumist, nagu palavik, pea- ja
lihasvalu aga ka raskekujulist neeru- ja maksahaigust (Weil`i haigus), meningiiti, kopsuverejooksu ja surma. Just haigustunnuste suure varieeruvuse tõttu
on haigus aladiagnoositud, eriti maades, kus seda kõige vähem „oodatakse“.
Samal ajal, positiivset antikehade tiitrit võib tuvastada ka kliiniliselt tervetel
inimestel, eriti endeemilistes piirkondades (Koteeswaran, 2007). Antikehade
olemasolu näitab varasemat kokkupuudet leptospiira nakkusega. Haiguse raskus sõltub leptospiira serovarist, organismi vastuvõtlikkusest ja immuunsüsteemi reaktsioonist.
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Riskiteguriteks on inimestele otsene või kaudne kokkupuude loomadega, nende uriini või lootevedelikuga, saastunud keskkond (näiteks ujumine
madalates seisvates veekogudes), näriliste poolt saastatud toidu tarbimine või
käsitsemine (Stern jt., 2010, Kamath jt., 2014). Nakatumise riskiteguriks on
ka reisimine endeemilistes piirkondades, nagu Tai, India, Sri Lanka (Evangelista jt., 2010). Enimohustatud elanikkonnarühmadeks võivad olla loomakasvatajad, tapamajatöötajad, loomaarstid ja loomaarstiabilised.
Leptospiiranakkuse levikut Eesti elanikkonna seas uuriti projekti
„Esilekerkivate zoonooside epidemioloogia ja riskitegurid Eestis. Seire vajaduste selgitamine ja seiresüsteemide väljatöötamine“, raames aastatel 2012–
2014. Uuringusse olid haaratud potentsiaalsetesse riskirühmadesse kuuluvad isikud: loomaarstid ja loomaarstiabilised, kütid ning loomakasvatajad.
Kogu Eesti elanikkonda esindava isikuterühmana uuriti Eesti Geenivaramule
proove annetanud isikute plasmaproove. Uuringu tulemused on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Leptospiiranakkuse serolevimus* neljas täiskasvanud elanikkonnarühmas
Eestis
Uuritute arv

Positiivsed n; %
(UV 95%)**

Loomapidajad

326

3; 1,0 (0,3-2,7)

Loomaarstid ja
loomaarstiabilised

154

0; 0,0 (0-2,4)

Kütid

141

0; 0,0 (0-2,6)

X
L. hardjo (1), L. pomona (1), L.
tarassovi (4)

Uuringugrupp

Kogupopulatsioon

934

6; 0,7 (0,3-1,4)

Kokku

1555

9; 0,6 (0,3-1,0)

Serovar
L. pomona (1), L. tarassovi (1),
L. icterohaemorrhagiae (1)
X

* Mikroaglutinatsiooni test antikehade tuvastamiseks järgmistele serovaridele L. pomona, L.
grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae, L. tarassovi, L. hardjo ja L. canicola.
** n- positiivsete arv; % - positiivsete protsent uuritutest (levimus); UV95% - levimuse 95%
usaldusvahemik
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Tulemustest selgus, et leptospiroosi serolevimus Eesti täiskasvanud
elanikkonna seas jääb vahemiku 0,3-1,0%. Ükski potentsiaalsetest riskirühmadest ei eristu oluliselt teistest, ehkki loomapidajate hulgas on levimus
mõnevõrra suurem.
Leptospiroos veistel
Esimene kirjalik teade veiste leptospiroosi kohta avaldati 1935. aastal, kui Venemaal Põhja-Kaukasuses täheldati spiroheetidest põhjustatud kollatõbe ning tumeda uriini eritumist veistel (Radostits jt, 2000). Tänapäeval
on veiste leptospiroos majanduslikku kahju tekitav zoonoos paljudes riikides
üle maailma (Bolin, 2003; Mughini-Gras jt., 2013), põhjustades tiinestumise
häireid, aborte ning piimatoodangu langust. Lisaks sellele, on veised sageli
asümptomaatilised leptospiirade kandjad ning tõsiseks nakkusallikaks inimestele (Benshop jt., 2009).
Veistel esinevad sagedamini leptospiira serovarid on L. pomona ja L.
hardjo, vähemal määral L.grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae, L. tarassovi, L. canicola, L. grippostyphosa, L. bratislava (Faine jt., 1999; Soman,
2014). Seejuures on leitud, et veis on L. hardjo reservuaarperemees (Ellis jt.,
1989). Veistel kulgeb leptospiiranakkus sagedamini asümptomaatiliselt või
kergete haigustunnustega.
L. pomona reservuaarperemeheks on valdavalt sead, ka lemmikloomana peetavad sead, seega veiste ja sigade koospidamine on üheks nakatumise riskiteguriks. Veistel põhjustab L. pomona aborte pärast viiendat tiinusekuud, vasikatel aga raskekujulist sageli surmavat üldhaigestumist, mis
kulgeb palaviku, kollatõve ning billirubiini tõttu tumeda uriini eritamisega
(Bolin, 2003). L. hardjo põhjustab tiinestumise häireid, abortide puhanguid
hilisemas tiinusejärgus, surnultsünde, piimakarjades täheldatakse järsku piimatoodangu langust ja mastiite ning sellega seotud suurt majandusliku kahju.
L. hardjo’d peetakse üheks sagedasemaks leptospiroosi põhjustajaks loomapidajatel (Benshop jt., 2009). Eksperimentaalselt on näidatud, et L. hardjo
säilib eluvõimelisena toorpiimas +4 ±3 °C juures kuni 10 ööpäeva (Natale jt.,
2012). Praktikas võib toorpiim saastuda uriini või suguteede eritisega määrdunud nisadelt või erituda otse piima (Compton jt., 2008).
Leptospiroosi serolevimust veistel on uuritud paljudes maades, eriti
intensiivse veisekasvatusega piirkondades. Brasiilias ulatus serolevimus piimakarjades 10–32%-ni, kusjuures 81,4% karjadest olid positiivsed L. hardjo
suhtes (Otaka jt., 2012). Iirimaal leiti, et 82,2% piimaveisekarjadest olid L.
hardjo seropositiivsed (Ryan jt., 2012). Samas Rootsis oli leptospiiranakkuse
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serolevimus veisekarjades 1%, ent Soomes ei ole veel tuvastatud seropositiivset veisekarja (Lindahl jt, 2011; EVIRA, 2014).
Leptospiroosi levikut Eesti veisekarjades ei ole süstemaatiliselt uuritud. Mõningast informatsiooni nakkuse levikust annab veiste seroloogiline
uurimine seoses loomade ekspordiga. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis
(VTL) läbi viidud müügiloomade uuringute tulemuste alusel suurenes aastatel 2010–2012 nakatunud karjade osakaal igal aastal ligi kaks korda, vastavalt
4,8%, 8,5% ja 17% (VTL 2011; 2012; 2013). Uuritud veiste seas oli positiivsete osakaal 1,2–5% (VTA, Zoonooside aruanne 2011–2013).
Lisaks uuritakse riikliku loomatauditõrje programmi raames leptospiirade vastaste antikehade esinemisele seemendusjaama sugupulle (VTA,
2014). Veterinaar- ja toidulaboratooriumi andmetel ei ole viimase kolme aasta
jooksul avastatud ühtegi seropositiivset sugupulli (VTL 2012; 2013; 2014).
Projekti „Esilekerkivate zoonooside epidemioloogia ja riskitegurid
Eestis. Seire vajaduste selgitamine ja seiresüsteemide väljatöötamine, EKZESS“ raames uuriti esmakordselt Eestis L. hardjo serolevimust veistel. Uuringu
tulemused on esitatud tabelis 2.

Tabel 2. L. hardjo serolevimus Eesti veisekarjades seerumiproovide uuringu alusel
Karja tüüp

Uuritud karjade arv

Positiivsed
Arv

% (95%UV)

Piimaveised

33

0

0,0 (0,0-10,4)

Lihaveised

112

16

14,3 (9,0-22,0)

Piima ja lihaveiste
segakari

32

1

3,1 (0,6-15,8)

Kokku

177

17

9,6 (6,1-14,8)

Tabeli 2 toodud andmetest selgub, et L. hardjo on Eestis levinud
peamiselt lihaveisekarjades. Piimaveiste nakatumine on tõenäolisem karjades,
kus peetakse ka lihaveisetõugu loomasid.

Lisaks koguti viiest seropositiivsest lihatõugu veisekarjast loomade
uriiniproove tekitaja tuvastamiseks polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR)
meetodil. Igalt uuritavalt loomalt võeti ka vereproov antikehade määramiseks
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mikroaglutinatsiooni meetodil. Kõik uriini proovid osutusid negatiivseks. 49
loomast 11 (22,4%) olid seropositiivsed, neist 10 L. hardjo ja üks L. pomona
suhtes.

Kokkuvõte
Meie uuringute esialgsetest tulemustest selgus, et leptospiira
nakkuse levik Eesti elanikkonna seas on märksa laialdasem, kui seda
näitab haigestumise statistika (kuni 10 juhtu aastas). Sellest võib järeldada,
et suurem osa nakkustest põhjustab kergekujulist haigestumist, mille pärast
ei pöörduta veel arsti poole ja haigus jääb diagnoosimata. Nakkuse levimus
on mõnevõrra suurem loomapidajate hulgas, mis viitab sellele, et nakkuse
ülekanne on tõenäolisem inimeste puhul, kes puutuvad kokku nakatunud
loomadega. Leptospiiranakkus on suhteliselt sage Eesti veisekarjades. L.
hardjo on levinud peamiselt lihatõuguveiste seas. Leptospiira nakkus kui
võimalik haigestumise põhjus väärib suuremat tähelepanu nii arstide kui
loomaarstide poolt.

Tänuavaldused
Uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur ja tervishoiuteaduste võimekuse
edendamise programm TerVE projekt 3.2.1002.11-0002 EKZE-SS Eesti elanikkonna
kogupopulatsiooni esindavate isikute plasmaproovid saadi Eesti Geenivaramust.
Täname Veterinaar- ja Toiduametit ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumit proovide
kogumise ja analüüsimise eest. Täname kõiki loomapidajaid, kes aitasid kaasa
proovide kogumisel ning kõiki vabatahtlikke, kes loovutasid proovi antud uuringu
heaks.
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An important strategic objective of livestock farming in Kazakhstan
is to increase the productivity of poultry. The development and success of the
poultry industry is directly dependent on the number of eggs that successfully
hatch. The problem currently with poultry production in Kazakhstan is the
sub-optimal number of eggs that remain viable to hatching. This research
programme aims to investigate and assess possible solutions to this urgent
problem.
Characteristic features of the embryonic development of geese under
the conditions in northern Kazakhstan will be identified; the main parameters
governing the successful hatching of eggs and description of ontogenesis will
be related to observed effects on post-embryonic development productivity
of the hatched birds. Consequently, the management of geese under natural
conditions and more intensive farming systems will be adapted to suit the most
beneficial strategies for production, with a consequent increase in the levels
of productivity. The findings will also inform the practical and theoretical
breeding selection for geese.
The goal of improving hatchability of goose eggs and subsequent bird
productivity will be achieved through the following objectives: obtaining
the basic indicators of the successful incubation of goose eggs; conducting
assessment and evaluation of embryonic development in goose eggs, through
biological monitoring in ovo; monitoring and identification of patterns of
development of goose embryos in ovo and understanding and measuring
the effect of embryonic development in geese on their post-embryonic
development and productivity.
This study of the effect of embryonic development in geese on their
post, embryonic productivity under the conditions prevailing in Northern
Kazakhstan, and the identification of connections between them, is a novel
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topic and one that is relevant for addressing the potential to improve the
productivity of, not only geese production, but of poultry production as a
whole. The study of external and internal parameters of goose eggs influencing
the development of the embryo is also a novel investigation.
Expected results are that the patterns and time-dependent stages
of embryonic development in geese that influence their post-embryonic
productivity will be discovered and described. Suggestions to improve
hatchability will be formulated from these findings and disseminated. The
impact on the ontogeny of the embryonic development of geese on their postembryonic productivity and yield of chicks will be explored and presented.
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Käesoleva uurimistöö eesmärk on selgitada hanemuna haudevõimekust ja selle tootlikkust. Selleks viiakse läbi eksperiment uurimaks hanemuna
ontogeneesi ja embrüonaalset arengut mõjutavaid tegureid. Lisaks uuritakse
tegureid, mis mõjutavad haudumist ning selle ja embrüonaalse arengu vahelisi seoseid, kaasa arvatud seoseid lootejärgse produktiivsusega.
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Milk and dairy products are valuable nutritional components of a
healthy human diet. In addition to their nutritive value they contain the prerequisites to stimulate development of lactic microorganisms in the gut, which
can suppress the activity of pathogenic microflora, improving health promoting the efficiency of digestion, and of the essential macrominerals such as
calcium, magnesium and phosphorus.
A considerable portion of the world’s human population suffer from
an intolerance to lactose, connected with a genetically related deficiency of
the enzyme alpha-galactosidase, which is one of the main reasons for less
demand for dairy products by consumers suffering from primary or acquired
intolerance of lactose. Indigestibility of lactose in the human digestive tract
can lead to dyspepsia, diarrhoea and the other undesirable outcomes that inhibit the use of this product in food choices. The most important product from
mare milk is kumis, a dairy product similar to kefir, but it is produced from a
liquid starter culture, in contrast to the solid kefir “grains”. As mare milk contains more lactose than cow or goat milk, when the sugar is fermented, kumis
has a higher, though still mild, alcohol content compared to kefir. Kazakhstan
produces about 20 thousand tones of kumis. The market for kumis consumption is probably unlikely to be expanded further. To alleviate this problem,
and still provide a nutritious and palatable dairy product for the consumer,
new organic dairy products using mare’s milk, by development of production
technology in the production of ice cream from mare’s milk, will be explored,
tested and marketed.
The practical importance of this work is that it is aimed at providing
the population with new organic dairy products based on mare’s milk. At present, around the world, great importance is given to the lack of availability of
new organic and nutritionally balanced livestock products, and the findings
of this work would support this need. On the basis of this work, for the first
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time in Kazakhstan, effective production technologies for a new organic food
product will be developed and recommendations will be evidence-based. The
complex assessment of the factors influencing new organic dairy products
will be carried out. The practical value of this scientific development consists in the demonstration and development of new products and value for the
horse milk industry. The goal therefore is the creation of new organic dairy
products – based on ice cream produced from mare’s milk, by development
of the production technology of mare milk ice cream and its potential for
production and marketing.
The means to achieve the stated goals are: design, develop and test a
technological production line of mare milk ice cream (and appropriate natural flavourings), taking into account the relevant technological parameters of
mare’s milk; to evaluate the indicators of quality of the raw ingredients and
the finished products; to calculate estimates of costs and benefits and to estimate normal current values for the costs of raw materials and auxiliary materials for the production of mare milk ice cream and calculate the economic
efficiency of the production of mare’s milk ice cream.
Expected outcomes therefore will be a range of tested novel ice-cream
products based on mare milk, which will contribute to the range of dairy products offered to the consumer, and bolster the dairy-based economy.
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Mära piim on toiteaineterikas ja kergestiseeditav toiduaine. Käesoleva uurimuse eesmärk on selgitada võimalusi uute piimatoodete nagu mära piimast jäätise
tootmist. See oleks täiendus nii Kasahstani kui teiste riikide toidulauale, mille esindajad ei ole võimelised seedima klassikalisi lehmapiimal põhinevaid tooteid. Teadustöö raames uuritakse tehnoloogilise protsessi kui ka majanduslikku mõju ning
erinevate maitse kasutamise võimalusele mära piimast jäätise tootmisel.
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Antibiootikumid on tähtsaim antimikroobse toimega ravimite rühm,
mida peamiselt kasutatakse bakterite põhjustatud nakkushaiguste ravimiseks
kuid nendel puudub viiruste vastane toime. Enne antibiootikumide avastamist
ja kasutuselevõttu võis tänapäeval kergelt ravitav haigus olla raskesti tõrjutav
või lausa surmav.
Üsna antimikroobsete ainete kasutuselevõtu algjärgus leidus neid,
kes hoiatasid ravimiresistentsuse tekke eest, mis tähendab, et ravim ei suuda
mõjutada haigust tekitavat bakteripopulatsiooni – haigus ei allu ravile. Uusi
ravimeid avastati ja toodeti aga üha juurde ning nende kiire kasutuselevõtt
lubas leviva resistentsuse vastu võidelda lihtsalt mõne uue ja efektiivsema
ravimi turuletoomisega. Tänaseks on aga palju asju teisiti. Kuna resistentsus
antibiootikumidele on muutumas järjest tavalisemaks, on tekkinud suurem
nõudlus alternatiivsetele ravimitele. Kuigi algselt eraldati antibiootikumid
hallitusseentest ja mõnedest mikroorganismidest, siis üsna varsti õpiti neid
kunstlikult sünteesima ja massiliselt tootma. Uusi antibiootikumide rühmi ei
ole avastatud aga peale 1980ndaid aastaid. Vaatamata vajadusele leida uusi
antibiootikume, kahaneb jätkuvalt uute heakskiidetud ravimite arv. Küsimus
on selles, et uute preparaatide leidmine on olnud aeglasem kui tekkiv resistentsus. Põhjused võivad peituda ka arenduse ja globaalse turuletoomise kalliduses ja valdkonda reguleeriva seadusandluse täitmise kulukuses, mis tihti
ei võimalda arendus- ja turustamiskulusid tagasi teenida ja seega kammitseb
ravimifirmade huvi.
Arvatakse, et looduses on antibiootikumide rolliks kaitsta mikroobe
konkurentsi eest. Nii nagu antibiootikumid on pärit loodusliku keskkonna
mikroorganismidelt, on ka resistentsus antibiootikumide suhtes evolutsio-
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neerunud looduses koos antibiootikumide evolutsiooniga. Üks suurimaid
tänaseid muresid antibiootikumiresistentsete patogeenidega seonduvalt on
nende vastupanuvõime mitme antibiootikumi suhtes. Kui resistentsus oleks
ainult ühe antibiootikumi suhtes, oleks valik suhteliselt lihtne – võta järgmine ravim. Multiresistentsus, resistentsus mitme ravimi suhtes, seda aga
tihti ei võimalda. Lisaks kulutab uurimine ja lisatestimine ning sobiva ravimi
leidmine väärtuslikku aega, mida veterinaaril tihti ei ole. Multiresistentsus
ei esine ainult seal, kus antibiootikume laialt kasutatakse, vaid on laialt levinud erinevates keskkondades sealhulgas vabalt looduses. Kõik antibiootikum-resistentsed bakterid on ohtlikud seetõttu, et nad võivad levida teistele
haigete populatsiooniga (grupiga) kokkupuutuvatele organismidele, eri vanuserühmadele ja isegi töötajatele. Seega ei pruugi bakter omandada antibiootikum-resistentsust ainult haige organismis, vaid selline bakter võib sattuda
tema organismi teistelt haigetelt või resistentsuse kandjatelt. Eriti kergesti
võivad levida sellised antibiootikumresistentsed bakterid, mille ülekanne toimub otsese või vahendatud kokkupuute teel. Juhul, kui haiguse põhjustanud
bakter omandab vastupanuvõime paljude antibiootikumide suhtes, on haige
ravimine väga keerukas ja sageli isegi lootusetu. Sellised haigusjuhud võivad
lõppeda tõsiste tüsistustega või isegi surmaga, loomaksavatuses ulatusliku
majandusliku kahjuga.
Väärarusaam on kui arvatakse, et haige organism omandab ravi
käigus vastupanuvõime mingi antibiootikumi toime suhtes. Vastupanuvõime
ehk resistentsuse antibiootikumi suhtes omandab haigustekitav bakter, mitte
haigestunud organism.
Iga kord, kui patsiendile antakse temale määratud antibiootikumi,
hävivad selle suhtes tundlikud bakterid ning jäävad ellu ja jätkavad paljunemist selle ravimi suhtes mittetundlikud mikroobid, sest need omavad (mutatsioon) ja hiljem säilitavad (kaitsemehhanism) oma antibiootikumide toime
neutraliseerimise võime. Seega resistentsete bakterite kujunemise põhilised
soodustegurid on bakterite muteerumine, antibiootikumide korduv, ebaõige
ja põhjendamatu tarvitamine. Antibiootikume tuleb kasutada kindlaks tehtud
bakter-nakkuse ravimiseks. Selle lahutamatuks eelduseks on see, et laboratoorse uuringuga määratakse kindlaks haigestumist põhjustanud haigustekitaja – selgitatakse välja, kas see on bakter, viirus, haigustekitav seen või
parasiit ja alles seejärel otsustakse, missugust ravimit kasutada.
Ebaselge põhjusega haigusjuhtudel antibiootikumidega ravimine on
pimeduses kobamine ning resistentsuse teket oluliselt soodustav tegur. Samuti
soodustab resistentsuse teket antibiootikumide määramine tuvastamata põhjusega haigusjuhtude korral, kus eesmärgiks seatakse bakteriaalse päritoluga
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tüsistuste tekke ennetamine – kui ei tunta põhjust, ei ole teada ka seda, mida
ennetada.
Ravimiresistentsus tekib siis, kui bakterite talitlus muutub antibiootikumide surve all (antibiootikumide valikusurve). Selle tulemusel jääb osa
patogeenseid (aga mitte ainult) baktereid ellu ja paljuneb edasi ning populatsioonis tekib vastupanuvõime antibiootikumide suhtes. Ravimiresistentsus
võib ilmneda mitmel viisil:
a) bakterid võivad neutraliseerida antibiootikumide toimeaine enne, kui
see hakkaks neid kahjustama;
b) võivad muuta antibiootikumi toime sihtkohta selliselt, et see ei mõjuta
bakteri talitlust;
c) mõned bakterid suudavad antibiootikumi rakust kiiresti eemaldada.
Bakteritel on võime:
a) omavahel vahetada resistentsust määravaid geene – tundlikud bakterid saavad
resistentsetelt bakteritelt spetsiifilist tundlikkust määravad geenid;
b) omandada resistentsetelt bakteritelt resistentsust vahendavad plasmiidid (vastupanuvõimet kodeerivad DNA pakendid).
Vesiviljeluses kasutatakse antibiootikume kahel põhjusel: nakkushaiguste ravimiseks ja nakatumise vältimiseks teatud kasvatamisperioodil. Esimesel juhul manustatakse kaladele antibiootikume lühikese ravikuuri jooksul
kõrges (terapeutilises) annuses ja teisel juhul pikema aja jooksul (ravimsöötadega) kuid suhteliselt madalas annuses. Kuna mõlemal juhul manustatakse
antibiootikume suurele hulgale veeloomadele, siis on ka antibiootikumresistentsete bakterite tekkimise võimalused suured. Loomakasvatusest on teada,
et loomade ja lindude organismis tekkinud resistentsed bakterid võivad levida
looma- ja linnupidajate ning -hooldajate vahendusel elanikkonna sekka.
Viimased uuringud näitavad, et sama olukord võib tekkida veeorganismide kasvatamisel. Paraku ei erine vees elavad bakterid ravimitele reageerimise ega resistentsusgeenide ülekande poolest teistest mikroobidest. Kui
maismaaloomadele patogeensed bakterid levivad peamiselt otsese kontakti
teel või piisknakkusena siis vees elavad bakterid võivad kaladest väljudes
püsida vees nakatumisvõimelistena pikka aega nn planktiliste bakteritena.
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Lisaks sellele on kalakasvatusrajatiste, basseinide, torude, kraanide ja filtrielementide kõik veega kokkupuutuvad pinnad kaetud bakterite kolooniate
e biofilmiga (surface-associated microbial communities). Seda, et patogeensed või fakultatiivselt patogeensed bakterid on nendes süsteemides ja isegi
kalade kehapinnal, moodustanud biofilme ja seda vaatamata või mõnel juhul
tänu konkurentsile teiste vee mikroorganismidega, on viimase aja negatiivne
uudis. On teada, et biofilmi formeerinud bakterid on paremini kaitstud keskkonnategurite, sealhulgas nende hävitamiseks mõeldud ravimite mõju eest.
Seega, kui kalade raviks kasutatakse antibiootikume kõrges terapeutilises
kontsentratsioonis siis paratamatult vette sattudes on need biofilmi moodustavatele bakteritele vähese toimega ja mis veel halvem, nendele ravim-resistentsust esile kutsuda võivas annuses.
Lisaks eeltoodule võib arvata, et biofilmi formeerumise käigus võib
seda tekitavate bakterite hulgas toimuda tihe resistentsusgeenide vahetus,
mis pikas perspektiivis vähendab oluliselt kalade tervenemisele suunatud ravi
võimalusi kogu süsteemis ja kalakasvatuse sektoris laiemalt. Kuigi teema on
laialt uuritud suure vesiviljelustoodanguga maades, kus efektiivse ravimi
leidmine on tihti tõsiseks probleemiks, siis informatsioon milliste ravimite
vastu on Eestis levivate ohtlikke kalade haigusi põhjustavate bakteritel resistentsus ja kui laiaulatuslik see on, täna puudub. Jutt käib peamiselt sellistest
patogeenidest nagu Aeromonas salmonicida, Aeromonas hydrophila ja teised
liikuvad aeromoonased, Yersinia ruckeri, Flavobacterium psychrophilum,
Flavobacterium columnare, Flavobacterium branchiophilum, Pseudomonas
fluorescens, Renibacterium salmoninarum jt. Pole selge, kuidas need patogeenid igas konkreetses farmis sellele keskkonnale unikaalse biofilmi formeerumisel osalevad ja milline on nende resistentsusgeenide esinemissagedus ning ülekanne vee korduvkasutusega süsteemides ja/või vee läbivoolu
kasutavates kalakasvandustes.
Eraldi teema on ravimresistentsust kodeerivate geenide kandjate levik
vikerforelli haudemajades. Resistentsusega seotud probleemide lahendamine aitaks valida selliste haiguste nagu furunkuloos, vibrioos, punasuuhaigus, sadulahaigus, bakteriaalse neeruhaiguse ja teiste tõrjeks efektiivsemaid
antibiootikume just konkreetse vesiviljelusettevõtte mikrofloora spetsiifikat
arvestades ning seda ebasoovitavas suunas mõjutamata. Vaatamata suurele
noorkalade suremusele Eesti vikerforellikasvandustes, ohtlike patogeenide
levikut, antibiootikumide kasutamist ja resistentsusekandvust puudutavaid
uuringuid meil ei tehta.
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Sissejuhatus
Eestis on veiste põhisöödaks silo ning seetõttu on silo kvaliteet loomade toodangu, tervise ning piima kvaliteedi seisukohast väga oluline. Silo
on fermenteeritud sööt, mis on saadud kõrge niiskusesisaldusega taimse
materjali sileerimisel kontrollitud piimhappelisel fermentatsioonil anaeroobsetes tingimustes (McDonald jt., 1991; Rooke jt., 2003). Silos leiduvad mikroorganismid võib tinglikult jagada kaheks: soovitud ja soovimatud. Soovitud
mikroorganismideks on piimhappebakterid ja soovimatuteks silo riknemist
põhjustavad mikroobid (batsillid, enterobakterid, klostriidid), hallitused ja
pärmseened (Oude Elfernik jt., 2000).
Suurem osa silost valmistatakse kuivainesisalduse juures 200–500 g/kg.
Sellise kuivainesisalduse juures on paljud taimsed ensüümid sileerimisprotsessil aktiivsed ning neis tingimustes suudavad nii soovitud kui ka soovimatud mikroorganismid silos hulgaliselt kasvada. Seega on kogu bioloogilise
aktiivsuse kontrolli alla saamine märkimisväärne väljakutse, mida on võimalik saavutada vaid hästi juhitud sileerimisprotsessi kaudu (Muck, 2010).
Peamised põhjused silokindlustuslisandi kasutamiseks on sööda konserveerimine, mittesoovitud mikroorganismide esinemise ja silo kuumenemise ära hoidmine, silo toitainete kadude vähendamine ja seeläbi loomade
jõudluse languse ära hoidmine ning sööda säilimisaja pikendamine. Piimhappebakterite poolt produtseeritud piimhape muudab silohoidlas keskkonna
happeliseks, surudes maha silos mittesoovitud mikroorganismide toime. See
aitab vältida fermentatsioonil tekkivaid soovimatuid laguprodukte (nt ammoniaaklämmastik, võihape jt), mis vähendavad loomadel söömust ning põh-
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justavad tervise probleeme. Efektiivne kindlustuslisand ja silo valmistamise
õige korraldamine mängivad võtmerolli kvaliteetse loomasööda valmistamisel. Kuna piimhappebakterid on taimede normaalse mikrofloora osa, on piimhappebakteritel baseeruvad silokindlustuslisandid looduslikud tooted, mis ei
ohusta keskkonda ning ei korrodeeri silovalmistamisetehnikat.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja töötada Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) nõudeid järgides Eestis, Euroopas ja kolmandates riikides põllumajanduses kasutatavad silo kvaliteeti parandavad bioloogilised silokindlustuslisandid.

Materjal ja meetodid
Lactobacillus plantarum TAK 59 ja Lactobacillus brevis TAK 124-1
AerobEst® isoleeriti Eestis ilma kindlustuslisandita naturaalselt sileeritud liblikõieliste silost. Uurimistöö käigus määrati tüvede kultuur-morfoloogilised
ja füsioloogilis-biokeemilised tunnused, tüved identifitseeriti API 50CHL
System test-kiti (BioMerieux, Prantsusmaa) ja 16sRNA sekveneerimise abil.
Määrati tüvede antibiootikumresistentsus ampitsilliini, gentamütsiini, streptomütsiini, erütromütsiini, klindamütsiini, tetratsükliini, kloramfenikooli ja
kanamütsiini suhtes E-testi abil (AB Biodisk). Äädikhape, piimhape, merivaikhape produktsioon PYG söötmes mikroaeroobses keskkonnas 24 ja 48
tunni jooksul tehti kindlaks gaaskromatograafiga HP 6890.
Tüvede antimikroobne aktiivsus enteropatogeenide (Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Salmonella enteritidis, S. enterica serovar
Typhimurium, Shigella sonnei, Escherichia coli, Enterobacter sakazakii,
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis) ning klostriidide (Clostridium
tyrobutyricum, C. butyricum, C. Sporogenes) vastu määrati perpentikulaarjoonkülvi meetodil (Annuk jt., 2003; Hütt jt., 2006). Tüved deponeeriti 2013.
aastal rahvusvahelises kultuurikollektsioonis NCIMB.
Mõlema piimhappebakteri tüvega valmistatud juuretistega viidi läbi
sileerimiskatsed kergesti-, keskmiselt- ja/või raskesti sileeritavate erinevate taimsete materjaliga. Kergesti sileeritavaks loetakse silokultuure, mille
veeslahustuvate süsivesikute sisaldus on üle 3,0%, keskmiselt sileeritavaks
1,5…3,0% ning raskesti sileeritavaks, mille veeslahustuvate süsivesikute
sisaldus jääb alla 1,5% (OJEU, 2008). Mikroorganisme lisati söödale arvestusega 1x105-1x106 pmü/g fermenteeritava haljasmassi kohta. Niidetud haljasmassi närvutati 24 tundi, hekseldati ning valmistati katsesilod. Kontrollsilo valmistati ilma silokindlustuslisandita. Teisele katsevariandile lisati
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tüve L. brevis TAK 124-1 AerobEst® või L. plantarum TAK 59. Kolmas silo
valmistati keemilise silokindlustuslisandiga. Kõik katsevariandid valmistati
viies korduses. Katsesilod avati peale 90–päevast sileerimist ning teostati
analüüsid. Silo aeroobse stabiilsuse katse viidi läbi Honig’i (1990) poolt kirjeldatud meetodil.

Tulemused ja arutelu
L. plantarum TAK 59 on fakultatiivselt heterofermentatiivne ja ei
produtseeri glükoosi fermentnatsioonil süsinikdioksiidi (CO2). L. brevis
TAK 124-1 AerobEst® on obligaatselt heterofermentatiivne ja produtseerib
glükoosi fermentnatsioonil CO2. Mõlemad tüved on kõigi kaheksa testitud
antibiootikumi suhtes tundlikud, vastates Euroopa Komisjoni poolt ette antud
nõuetele ning seega ohutud nii loomadele ning inimestele.
Tüvel TAK 59 on kõrgem piimhappe produktsioon. Piimhappeline
fermentatsioon kiirendab sileeritavas materjalis pH alanemist. Tüvi TAK
124-1 AerobEst® toodab lisaks ka äädikhapet (tabel 1). Äädikhape aitab pärssida silo aeroobset riknemist põhjustavaid mikroorganisme ja sellega aitavad
ära hoida silo riknemise hoidla avamisel.

Tabel 1. Äädikhappe, piimhappe ja merivaikhappe kontsentratsioon (g/l) PYG söötmes mikroaeroobsel kultiveerimisel 24 ja 48 tunni jooksul
Lühikese ahelaga rasvhapped (g/l)
Tüvi

äädikhape

piimhape

merivaikhape

24 t

48 t

24 t

48 t

24 t

48 t

Lactobacillus brevis
TAK 124-1 AerobEst®

0,130

0,174

0.983

1,261

0,056

0,056

Lactobacillus plantarum
TAK 59

0,081

0,131

1,244

1,352

0,061

0,069

L. brevis TAK 124-1 AerobEst® on tugevam antagonist patogeenide
suhtes mikroaeroobses keskkonnas st surub maha aeroobseid mikroorganisme
ja seeläbi omab võimet parandada silo aeroobset stabiilsust. Tüvel TAK 59
on tugevam antagonistlik toime anaeroobses keskkonnas (tabel 2), mis annab
sellele bakterile potentsiaali maha suruda anaeroobsed silo fermentatsiooni
rikkujad.
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Tugevamat mõju avaldasid mõlemad laktobatsilli tüved Y, enterocolitica E. coli, E. sakazakii ja Staph. aureuse vastu.
Tabel 2. L. brevis TAK 124-1 AerobEst® ja L. plantarum TAK 59 antimikroobne
aktiivsus patogeenidele modifitseeritud MRS agarsöötmel joonkülvi meetodil (sihtmikroobi kasvupidurdus mm) mikroaeroobses (10% CO2) ja anaeroobses (CO2/N2/
H2: 5/90/5 %) keskkonnas
Patogeen

Kasvupidurdustsoon
(mm+SD) Kasvupidurdustsoon
(mm+SD)
mikroaeroobses keskkonnas
anaeroobses keskkonnas
TAK 124-1

TAK 59

TAK 124-1

TAK 59

Listeria monocytogenes

31,1±3,3

22,9±1,8

12,0±1,8

21,1±1,3

Yersinia enterocolitica

35,2±0,8

27,2±2,5

22,8±2,2

24,3±2,1

Salmonella enteritidis

32,8±0,9

23,3±1,1

16,0±1,8

22,7±0,5

S. enter. serovar Typh.

31,2±1,4

21,9±1,5

16,7±3,0

21,5±0,6

Shigella sonnei

17,3±1,9

16,9±2,5

17,2±2,5

23,0±1,4

Escherichia coli

33,9±1,2

23,1±1,4

17,2±1,7

21,8±0,8

Enterobacter sakazakii

34,2±1,0

23,3±0,9

17,2±2,3

22,5±1,2

Staphylococcus aureus

30,2±2,8

22,9±2,0

18,4±1,1

22,7±1,5

Enterococcus faecalis

28,0±1,7

21,8±1,9

16,0±2,5

21,2±0,9

TAK 124-1 inhibitsioonitsoon mikroaeroobses keskkonnas(mm-s): nõrk <26,9; keskmine
27,0-33,9; tugev >34. Anaeroobses keskkonnas(mm-s): nõrk <14,9; keskmine 15,0-18,9;
tugev>19
TAK 59 inhibitsioonitsoon mikroaeroobses keskkonnas(mm-s): nõrk <20,9; keskmine 21,023,9; tugev>24. Anaeroobses keskkonnas(mm-s): nõrk <20,9; keskmine 21,0-22,9; tugev>23

Esimene sileerimiskatse L. brevis TAK 124-1 AerobEst® tüvega viidi
läbi hübriidraiheinaga (veeslahustuvate süsivesikute sisaldus 1,52%). Antud
katse tulemusena suurendas L. brevis TAK 124-1 lisamine silos oluliselt
piimhappesisaldust (p<0,01) ning äädikhappe sisaldust (p<0,01) võrreldes
kontrollsiloga. Lisaks parandas TAK 124-1 oluliselt (p<0,01) ka silo pH-d,
ammoniaaklämmastiku sisaldust üldlämmastikust, 2,3–butaandioolisisaldust
ning vähendas kuivaine kadusid fermentatsioonil. TAK 124-1 AerobEst®
töödeldud silos oli oluliselt vähem pärmseeni (p<0,05) ja klostriide (p<0,01)
võrreldes kontrollsiloga. Sama materjaliga läbi viidud aeroobse stabiilsuse
katses läks ilma silokindlustuslisandita silo kuumaks 32. tunnil (joonis 1),
samas kui tüvega L. brevis TAK 124-1 AerobEst® valmistatud silo püsis
aeroobselt stabiilne 99 tundi (p<0,01). Saadud tulemus oli oluliselt (p<0,05)
parem ka keemilise silokindlustuslisandiga valmistatud silo vastavast näitajast (59 tundi).
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A

Temperatuur, ˚C
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24
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B

34
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32
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0

C
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12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216
Aeg, h

32
30
28
26
24
22
20
0

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216
Aeg, h

Joonis 1. Raiheina (vees lah. süsivesikuid 1,52%) silo aeroobse stabiilsuse parandamine tüvega L. brevis TAK 124-1 AerobEst® (A – kontrollsilo temperatuur (5 kordust) katkendjooned, ambientne temp. pidevjoon; B - L. brevis TAK 124-1 silo temp.
(5 kordust) katkendjooned, ambientne temp. pidevjoon; C - keemilise kindlustuslisandiga silo temp. (5 kordust) katkendjooned, ambientne temp. pidevjoon)
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Teine katse silo fermentatsiooni kvaliteedi parandamise ja silo
aeroobse stabiilsuse tagamiseks mikroorganismiga L. brevis TAK 124-1
AerobEst® viidi läbi hübriidraiheinaga, mille veeslahustuvate süsivesikute
sisaldus oli 2,85%. Selles katses produtseeris piimhappebakter silosse kolm
korda rohkem äädikhapet võrreldes loodusliku piimhappebakterite populatsiooni toel fermenteerunud kontrollsilo (p<0,01) vastava näitajaga. TAK
124-1 AerobEst® valmistatud silo sisaldas enam piimhapet (p<0,01) võrreldes kontrollsiloga. Suurem piimhappesisaldus tagas piimhappebakteriga silos
madalama pH (p<0,01). Erinevalt kontrollsilost ei leitud piimhappebakteriga
TAK 124-1 AerobEst® valmistatud silos pärmseeni (p<0,01). Pärmseente
allasurumine ja suurem äädikhappesisaldus silos parandas sööda aeroobset
stabiilsust hoidla avamisel.
L. brevis TAK 124-1 AerobEst® parandas oluliselt (p<0,01) silo
aeroobset stabiilsust võrreldes kontrollsilo ja keemilise silokindlustuslisandiga valmistatud siloga. TAK 124-1 AerobEst® tüvega valmistatud silo temperatuur jäi aeroobse stabiilsuse katses (joonis 2) stabiilseks kogu katseperioodi vältel (216 tundi).
Tüvega L. plantarum TAK 59 viidi läbi kolm sileerimiskatset – kergesti sileeritava (veeslahustuvad süsivesikud 3,1%), keskmiselt sileeritava
(veeslahustuvad süsivesikud 2,15%) ja raskesti sileeritava (veeslahustuvad
süsivesikud 0,91%) materjaliga.
Esimeses katses kergesti sileeritava materjaliga (punase ristiku ja
timuti segu) parandas TAK 59 lisamine silo fermentatsiooni võrreldes kontrollsiloga (joonis 3). TAK 59 lisamine suurendas silos piimhappesisaldust
ning seeläbi langes silo pH 4,1–ni. See väljendus pärmseente produtseeritava etanooli ning äädikhappebakterite ja enteropatogeenide produtseeritava
äädikhappe väiksemas sisalduses. Samuti oli TAK 59 valmistatud silos madalam proteolüütiliste mikroorganismide poolt produtseeritava ammoniaaklämmastiku- ja võihappesisaldus.
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Joonis 2. Raiheina silo (vees lah. süsivesikuid 2,85%) aeroobse stabiilsuse parandamine tüvega L. brevis TAK 124-1 AerobEst® (A – kontrollsilo temperatuur (5 kordust) katkendjooned, ambientne temp. pidevjoon; B - L. brevis TAK 124-1 silo temp.
(5 kordust) katkendjooned, ambientne temp. pidevjoon; C - keemilise kindlustuslisandiga silo temp. (5 kordust) katkendjooned, ambientne temp. pidevjoon)
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Joonis 3. Kergesti sileeritava taimse materjali fermentatsiooni kvaliteedi parandamine tüvega L. plantarum TAK 59 (etanool, äädik-, propioon-, või-, piimhape ja
2,3-butaandiool g/kg kuivaines, NH3-N/ üld N %)

Teises katses keskmiselt sileeritava materjaliga (timuti ja aruheina
segu) kiirendas TAK 59 lisamine söödas piimhappelist fermentatsiooni ning
hoidis ära silo mittesoovitud fermentatsioonil tekkida võivaid fermentatsiooniprodukte. Kiirema fermenteerimise tulemusena olid toitainete kaod väiksemad. TAK 59 lisamine vähendas silo etanooli-, äädikhappe-, võihappe- ja
ammoniaak-lämmastikusisaldust võrreldes kontrollsiloga. Seejuures võihappesisalduse vähenemine oli 5,2 korda ning ammoniaaklämmastiku- ja etanoolisisalduse vähenemine vastavalt 1,5 ja 1,8 korda võrreldes kontrollsiloga.
Seega parandas L. plantarum TAK 59 sileeritavast taimsest materjalist valmistatud silo fermentatsiooni ja seeläbi sööda kvaliteeti (joonis 4). pH ulatuslikum alanemine surus alla mittesoovitud ning riknemist põhjustavate proteolüütiliste mikroorganismide ja enteropatogeenide toime, vähendades sööda
toitainete kadusid.

86

60
Kontroll
50
40

L.plantarum TAK 59
Keemiline

30
20
10
0

Etanool

Äädikhape Propioonhape Võihape

Piimhape

2,3butaandiool

pH

NH3-N/üld N

Joonis 4. Keskmiselt sileeritava taimse materjali fermentatsiooni kvaliteedi parandamine tüvega L. plantarum TAK 59 (etanool, äädik-, propioon-, või-, piimhape ja
2,3-butaandiool g/kg kuivaines, NH3-N/ üld N %)

L. plantarum TAK 59 toimet rasketes sileerimise tingimustes uuriti
närvutamata punase ristiku ja timuti heintaimiku segus. Raskesti sileeritava
taimse materjali sileerimisel vähendas TAK 59 silo pH 4,4–ni, (kontrollsilo
pH tase oli 5,1). Tüvega TAK 59 valmistatud silol olid paremad ammoniaaklämmastiku, propioonhappe ja etanooli näitajad võrreldes kontrollsiloga (joonis 5). TAK 59 silod olid kvaliteedilt ühtlasemad, samal ajal kui kontrollsilo
vastavad näitajad varieerusid suurtes piirides. Erinevalt kontrollsilost langes
TAK 59 valmistatud silo pH fermenteerimise käigus kiiremini ja suuremas
ulatuses ja sellega suruti alla mittesoovitud mirkoorganismide toime ning
vähendati toitainete kadusid silos.
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Joonis 5. Raskesti sileeritava taimse materjali fermentatsiooni kvaliteedi parandamine tüvega L.plantarum TAK 59 (etanool, äädik-, propioon-, või-, piimhape ja
2,3-butaandiool g/kg kuivaines, NH3-N/ üld N %)

Uurimistöö tulemusena esitati tüve L. plantarum TAK 59 kohta Eesti
patenditaotlus nr EE201300027 (30.07.2013) ja rahvusvaheline patenditaotlus nr PCT/EE2014/000003 (30.07.2014). L. brevis TAK 124-1 AerobEst®
kohta esitati Eesti patenditaotlus nr EE201400005 (14.02.2014).

Järeldused ja kokkuvõte
L. plantarum TAK 59 ja L. brevis TAK 124-1 AerobEst® mikro-organismide kasutamine silokindlustuslisandina:
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-

kiirendab sööda fermenteerumist

-

pikendab sööda säilimisaega

-

suurendab söödas piimhappe kontsentratsiooni

-

alandab pH-d ja vähendab seeläbi söödas toitainekadusid

-

surub söödas alla erinevate proteolüütiliste ja patogeensete (klostriidid, enteropatogeenid) mikroobide toimet

-

lisaks vähendab tüve L. plantarum TAK 59 kasutamine ammoniaaklämmastiku ja võihappe kontsentratsiooni

-

tüvi L. brevis TAK 124-1 AerobEst® tagab silo aeroobse stabiilsuse.

Tänuavaldused
Töö on teostatud Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse OÜ
poolt EL projekti nr 30002 raames.
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Sissejuhatus
Toidu säilimisaegade temaatikat on eesti keeles väga vähe käsitletud,
kuigi tegemist on väga aktuaalse valdkonnaga, mille kohta on küsimusi märkimisväärselt rohkem kui konkreetseid vastuseid. Teema aktuaalsus ei ole tingitud üksnes eestikeelse kirjanduse puudumisest, vaid ka sellest, et riiklikud
institutsioonid ning tarbijad nõuavad üha enam toiduainetööstustelt pakendija toidujäätmete vähendamist. Samuti sellest, et tarbijad nõuavad üha enam
tervislikke tooteid nt vähendatud rasva-, suhkru- ning soolasisaldusega toite
ning sünteetiliste toidu lisaainete (k.a. säilitusainete) toidust eemaldamist.
Eelnevast tingituna on tootjatel senisest enam vaja mõelda toidu ohutuse ning
õigete/kehtivate säilimisaegade määramisele, mis eeldab häid teadmisi toote
koostisosade, töötlemistingimuste ning pakendamise mõjudest toidu stabiilsusele. Käesolev artikkel vastab vaid mõnele toidutootjate poolt VLI toiduhügieeni osakonnale esitatud küsimusele ning selle eesmärgiks on pigem toidu
säilimisaja mõiste ning selle määramise üldpõhimõtete selgitamine.
Kuna artiklis kasutatakse sageli mõisteid toidukäitleja ning toidu
käitlemine, siis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
178/2002 artikli 3 lõikes 3 sätestatule on toidukäitleja füüsiline või juriidiline isik, kelle ülesandeks on tagada toidualaste õigusnormide nõuete täitmine tema kontrollitavas toidukäitlemisettevõttes. Toidu käitlemine Toiduseaduse tähenduses on tegevus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 16 sätestatud toidu tootmise, töötlemise ja
turustamise etappides. Tootmis-, töötlemis- ja turustamisetapid on kõik etapid, kaasa arvatud import, alates toidu esmatootmisest kuni selle hoiustamise,
transpordi, müügi või lõpptarbijale tarnimiseni, ning vajaduse korral sööda
importimine, tootmine, valmistamine, hoiustamine, transport, turustamine,
müük ja tarnimine.
Järgnevalt vastangi mõnele sagedamini esitatud küsimustele ning loodan, et ettevõtted saavad ammendavad vastused.

90

Kes vastutab toidu säilimisaegade määramise ning nende õigsuse eest?
Vastavalt kestvuskatsete tegemise korrale (Põllumajandusministri
määrus nr. 105) määrab toidu valmistaja või pakendaja kestvuskatsete alusel
toidu säilitamisnõuded, sealhulgas toidu minimaalse säilimisaja või tarvitamise tähtpäeva ning säilitamistingimused, hinnates toidu ohutust ning toidu
vastavust teistele nõuetele. Toit peab kogu kõlblikkusaja jooksul vastama nii
mikrobioloogilistele, keemilistele kui ka muudele toidule kehtestatud nõuetele. Toidu käitlejate jaoks on probleemiks pigem see, et seadusandlusega ei
ole enamikel juhtudel täpselt määratletud, millised on konkreetsete toitude
või vähemasti toidukategooriate toiduohutuskriteeriumid ning millistes tingimustes tuleb vastavaid toite säilitada, et tagada nende ohutus rahvatervisele.
Siinkohal ongi oluline mainida, et toidu säilimisaegade määramisel tuleb
põhirõhk asetada toidu ohutuse tagamisele ning seejärel kvaliteedile, need
kaks on omavahel tihedalt seotud, kuigi mitte alati.

Miks ei ole seadusandlusega kehtestatud kõikidele erinevatele toitudele toiduohutuse kriteeriume?
Vastata ei ole üheselt lihtne, kuid alustada võiks ehk sellest, et see
ettevõte, mis toidu tootmise ja müügi pealt kasumit teenib, peab endale
esmalt väga hästi selgeks tegema, millist toitu ning mis tingimustes ta seda
toodab; kuidas oleks ohutuse ja kvaliteedi põhimõtetest lähtuvalt mõttekas
toitu pakendada; millistes tingimustes tuleb toitu transportida ning säilitada
ning mis on toidu minimaalne säilimisaeg. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu Määrusele (EL) nr. 1169/2011 on toidu säilimisaja määratlemisel
kasutusele võetud mõisted toidu minimaalse säilimisaja tähtpäev, mis märgitakse pakendile sõnadega “parim enne” ning toidu tarvitamise tähtpäev, mis
märgitakse pakendile sõnadega “kõlblik kuni”.
Seadusandlusega ning konkreetsete juhenddokumentidega ei ole
kindlasti võimalik katta kõiki erinevaid toitusid ainuüksi juba seetõttu, et nad
on oma koostiselt, töötlemis- ning kasutamistingimustelt ning pakendamiselt
väga erinevad. Piisab ühe olulise toidu koostisosa nt keedusoola vähendamisest või asendamisest, et muuta nii toidu säilimisaega kui ohutust. Erinevate
toodete retseptuure on miljoneid ning seega on ilmselgelt võimatu (ning see
ei ole ka mõttekas), et toiduohutuse ja säilitamisega seonduvaid kriteeriume
kõikidele toodetele seadusandlusega kehtestada. Samas on toidu säilitamistingimused ning säilitamisajad toiduohutuse vaieldamatu osa, mille eest vas-
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tutab toidu tootja. Seega, konkreetsete kriteeriumide puudumisel tuleb need
ettevõtte enesekontrolli protseduuride raames kehtestada. Ettevõte kohustuseks on ka säilitamistingimuste ning toiduohutuse kriteeriumite kehtivuse
tõendamine. Riiklik järelevalve antud kontekstis kontrollib perioodiliselt
ettevõtte enesekontrolli programmi dokumentide õigsust ning vajadusel teeb
ettekirjutisi seadusandlusega ning ettevõtte enesekontrolli dokumentides kehtestatud korra nõuetele vastavusse viimiseks. Otsuste tegemisel lähtub järelevalveametnik kehtivast seadusandlusest ning üldistest toiduohutuse tagamise
põhimõtetest.

Mis on toidu säilimisaeg?
Toidu säilimisaja definitsiooni on käsitletud erinevalt. Ühe definitsiooni kohaselt on toidu säilimisaeg lõpptootesse jäänud mikroorganismide
kasvu ja/või toksiinide tootmise potentsiaal, mis sõltub mikroorganismide
tüübist ja nende võimest etteantud tingimustes (ehk säilitamistingimustes)
kasvada riknemist põhjustavate määradeni või inimese tervisele negatiivset
mõju avaldavate määradeni. Eeltoodu tundub keeruline ning tegelikult on selline säilimisaja määratlus ka puudulik, sest säilimisaega ei pea ilmtingimata
käsitlema üksnes toidu mikrobioloogia kontekstis.
Järgmiselt esitletud sõnastus on artikli autori arvates juba veidi parem:
“Toidu säilimisaeg on ajaperiood, mille jooksul toiduaine säilitab mikrobioloogilise ning keemilise ohutuse ja vastavuse etteantud temperatuuril ning
vajadusel ka etteantud hoiu- ja veotingimustel”. Siin võib kritiseerida ning
öelda, et toidu “vastavus” on abstraktne mõiste ning vajab omakorda selgitamist, samuti ei pea säilimisaega ilmtingimata käsitlema üksnes toiduohutuse
aspektist.
Uuemat kirjandust läbi töötades leidsin järgmise definitsiooni: «Toidu
säilimisaeg on prognoositav aeg millal toidu kvaliteet muutub aktsepteeritavast mitte aktsepteeritavaks». Arvan, et tegemist on suhteliselt lihtsa, arusaadava ning õige lähenemisega toidu säilimisaja selgitamisel, sest tuleb mõista,
et toit ei saa olla kvaliteetne kui ta on potentsiaalselt ohtlik rahvatervisele
ning mida lihtsam ja selgem definitsioon, seda parem.
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Me ei eksi ka juhtudel kui ütleme, et toidu säilimisaeg on «parim enne»
või «kõlblik kuni» kuupäevale eelnenud periood. Kusjuures, «parim enne»
ehk toidu minimaalne säilimisaja tähtpäev peegeldab pigem toidu kvaliteeti
ning «kõlblik kuni» kehtestatakse eelkõige toiduohutuse aspektist lähtuvalt.

Vabariigi Valitsuse kestvuskatsete tegemise korra määruses (nr. 105)
on öeldud, et toidu nõuetekohasust hinnatakse proovi organoleptiliste, füüsikaliste, keemiliste, mikrobioloogiliste või teiste vajalike parameetrite ja näitajate järgi. Eeltoodu mõistmine on säilimisaegade määramisel väga oluline,
sest annab meile teada, et toidu säilimisaegade määramisel tuleb laboranalüüside valikul teha mõtestatud otsuseid, mis lähtuvad toidu maatriksi, toidu
pakendamise ning säilitamise ja muudest toidu iseärasustest.
Eesti tavapraktikas keskendutakse toidu säilimisaegade määramisel
enamasti toidu mikrobioloogilistele analüüsidele. Sellele võiks oponeerida
ning öelda, et eelnevate kogemuste ning riiklike kriteeriumide puudumisel
on peaaegu võimatu ette öelda, milline võiks antud toidu puhul olla vastuvõetav nt aeroobsete bakterite või pärmide/hallituste üldarv. Sellistel juhtudel oleks mõttekas kestvuskatsetele eelnevalt teostada eelkatsed, kus juba
ettevõttes selgitatakse välja mil määral etteantud säilitamistingimustes lisaks
mikroorganismide üldarvudele muutuvad ka toote sensoorsed näitajad. Omakorda selle alusel saab toidu käitleja teada prognoositava toidu säilimisaja,
mida saab kasutada ametlike kestvuskatsete planeerimisel. Toidule säilimisaja määramisel tasub toidu käitlejal mõelda ka võimalikele külmaahela rikkumistele nt temperatuuride kõikumistele, seega ei saa liiga täpselt arvestada
ideaalsetes tingimustes ehk akrediteeritud laboratooriumis saadud näitajatele,
vaid ametlikud säilimisajad kehtestatakse veidi lühemad.

Kehtiv seadusandlus ning kuidas seda toidu säilimisaja määramisel arvestada?
Eesti Vabariigi Toiduseaduses sätestatakse toidu käitlemise alused,
käitleja enesekontroll ning riiklik järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks. Seaduses on sätestatud, et turule viidav toit peab
olema ohutu inimese tervisele ning vastama õigusaktides sätestatud muudele
nõuetele. Täiendavalt sätestab Toiduseadus seda, et käitleja vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama
kõiki võimalusi selle tagamiseks. Käitleja peab järgima toidu pakendil või
saatedokumendil märgitud säilitamisnõudeid, mille määrab toidu tootja, töötleja, sealhulgas valmistaja või pakendaja kestvuskatsete või valdkonna eest
vastutava ministri poolt kehtestatud toidu säilitamisnõuete alusel. Valdkonna
eest vastutav minister kehtestab säilitamisnõuded toidugruppide kaupa sõltuvalt toidu võimalikust ohtlikkusest inimese tervisele. Kestvuskatsete tegemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Seega on
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Toiduseaduses esitatud viited ka teistele seadusandlikele aktidele, millega
säilimisaegade kontekstis on mõttekas tutvuda nt seonduvad Vabariigi Valitsuse määrused «Kestvuskatsete tegemise kord» ning «Toidu säilitamisnõuded», vastavalt määrused numbritega 105 ja 66. Oluline on mainida kestvuskatsete tegemise korda (määrus nr. 105), milles on selgelt öeldud, et toidu
valmistaja või pakendaja määrab kestvuskatsete alusel toidu säilitamisnõuded, sealhulgas toidu minimaalse säilimisaja või tarvitamise tähtpäeva ning
säilitamistingimused, hinnates toidu ohutust ning toidu vastavust teistele
nõuetele. Määrusest saame teada, et säilitamisnõuded tuleb määrata eraldi iga
toidu kohta või samalaadsetele koostis-, pakendi-, valmistamis- ja pakendamisnõuetele ning tehnilises kirjelduses toodud muudele nõuetele vastava toidugrupi kohta. Samuti öeldakse, et kestvuskatsete tegemisel tuleb arvestada
statistiliseks töötlemiseks piisava arvu partiide analüüsidesse kaasamisega.
Tutvuda tuleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusega nr
1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.
Kuna toidu säilimisaegade määramisel tuleb arvestada toidule kehtestatud mikrobioloogiliste kriteeriumitega, siis tuleb toidu tootjatel/turustajatel
kindlasti tutvuda ka Komisjoni Määrusega (EÜ) 2073/2005 Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite kohta. Antud määrust on mitmeid kordi muudetud nt Komisjoni Määrusega (EÜ) nr 1441/2007; nr. 1086/2011; nr. 365/2010
ning 209/2013, millega sätestatakse teatud toiduainete toiduohutuskriteeriumid ning toidutootmisprotsessi hügieenikriteeriumid.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) nr 1169/2011, milles
käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele sätestab, et “Toidu minimaalse säilimisaja tähtpäev” on tähtpäev, milleni nõuetekohase säilitamise
korral säilivad toidu spetsiifilised omadused. Toitude puhul, mis mikrobioloogiliselt kiiresti riknevad ning võivad seetõttu lühikese ajaga muutuda inimese tervisele otseselt ohtlikuks, tuleb minimaalse säilimisaja tähtpäev asendada toidu tarvitamise tähtpäevaga. Pärast tarvitamise tähtpäeva ei loeta toitu
enam ohutuks. Kui toitu tuleb säilitada ja/või kasutada eritingimustes, märgitakse pakendile need tingimused. Toidu nõuetekohaseks säilitamiseks või
kasutamiseks pärast pakendi avamist märgitakse vajaduse korral säilitamise
tingimused ja/või tarbimise tähtaeg.
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Millega tuleb arvestada toodete säilimisaja määramisel ja selle kehtivuse
tõendamisel?
Tuleb tutvuda erialase kirjandusega (seadusandlus, õppekirjandus
jne.) ning pidada vajadusel nõu erinevate ekspertidega (teadusasutused, laboratooriumid, järelevalveasutused, konsultandid).
Pärast seda tuleb teostada eesmärgistatud laboratoorsed analüüsid kusjuures mõtestada läbi proovivõtu kava ning leida vastused järgmistele küsimustele:
•

Millised analüüside liigid (mikrobioloogilised, keemilised, sensoorsed) oleksid õigustatud?

•

Millised on kehtivad (ka varem kehtinud) või uueks eesmärgiks seatud (katse-eksitus meetodi alusel) piirnormid?

•

Kui suur peaks olema uuritavate partiide arv ja partiide tootmise aeg:
kevad, suvi, sügis, talv?
·

kui mitu proovi võtta kestvuskatsete jaoks igast toidu partiist?

·

kas lasta analüüsida kõik osaproovid eraldi või hoopiski
koondproovid?

Säilimisaja määramiseks peab toidukäitleja:
•

koostama toote detailse tehnilise kirjelduse;

•

välja selgitama kas toit/toode on pika säilimisajaga või kiiresti riknev;

•

välja selgitama toidu/toote seesmised ja välised omadused (nt pH, aw,
niiskus);

•

kirjeldama toidu/tootega seonduvaid olulisi bioloogilisi, keemilisi ja
füüsikalisi ohte;

•

ohu analüüsiga välja selgitama konkreetse toiduga seonduvad olulised toidupatogeenid ning nende kasvu- või toksiinide tootmise potentsiaali nii tootmise kui säilitamise ajal;

•

välja selgitama millistel tingimustel tuleb toodet hoida, transportida
ning jaotada ning kas need tingimused (temperatuur, keskkonna niiskustase jne) on vajalikud kehtestada?

Seejärel tuleb püstitada toote oletuslik säilimisaeg ning kirjeldada meetodeid millega kinnitatakse esialgselt püstitatud säilimisaja õigsust.
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Milliseid laboratoorseid meetodeid saab kestvuskatsete tegemisel kasutada?
Enamasti kasutatakse mikrobioloogilisi ja toidu keemilisi laboranalüüse, kuid teatud juhtudel on mõttekas kasutada hoopiski challenge-teste ja/
või matemaatilisi prognoosmudeleid. Viimati mainitud meetod eeldab matemaatiliste mudelite tööpõhimõtete head tundmist ning nende puudustega
arvestamist, seetõttu kasutatakse neid eelkõige uurimustöö või õppe eesmärgil. Challenge-testi ehk “väljakutse”-testi kasutatakse teatud toitude/toodete
ohutuse ja säilimisaja määramiseks hinnates konkreetsele toidule spetsiifiliste ning tooraines võimalikult esinevate patogeenide kasvupotentsiaali või
toksiinide produtseerimist. Katse käigus viiakse toitu kindel kogus/arvukus
uuritavat patogeeni ning etteantud temperatuuri ning aja vältel hinnatakse
patogeeni kasvupotentsiaali. Konventsionaalsed toidu kestvuskatsed võimaldavad määrata mikroobide kasvu tavapärastes tingimustes toodetud toidus
juhul, kui toitu säilitatakse kindlaks määratud säilitamisnõudeid järgides või
ette antavates säilitamistingimustes. Võrreldes challenge-testidega on tavapärased kestvuskatsed toidu ohutuse ning riknemise iseloomustamiseks realistlikumad, seega ka enam kasutatud.

Kui sageli tuleb kestvuskatse jooksul analüüse teostada?
Analüüside sagedus sõltub toodete omadustest nt hakkliha vs vinnutatud lihatoode. Kiirestiriknevate toodete korral tehakse analüüse iga päev sh
valmistamise kuupäeval ja viimasel realiseerimise kuupäeval. Aeglasemalt
riknevate nt täissuitsutoodete ja vinnutatud lihatoodete säilimisaegade määramisel oleneb see muidugi oletatavast säilimisaja pikkusest, kuid enamasti
1-2 korda nädalas ja kindlasti valmistamise ning viimasel ennustataval realiseerimise kuupäeval.

Kui mitu proovi tuleb uurida?
Juhul, kui toidule või selle grupile on kehtestatud ametlikud kriteeriumid, siis tuleb nendega rangelt arvestada. Enamasti võetakse proovide arvu
määratlemisel arvesse varasemaid kogemusi sarnaste toodetega või järelvalveametnike soovitusi arvestades nii seadusandlust kui statistilise miinimumi
jälgimise vajalikkust. Mitme proovi võtmine ning analüüsimine partii kohta
on kindlasti vajalik, sest mikroorganismid võivad toidus jaotuda vägagi eba-
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ühtlaselt ning mõne üksikproovi analüüsimine ei näita toidu tegelikku mikrobioloogilist ohutust ning kvaliteeti. Eeltoodu kehtib ka toidu sensoorse ja
keemilise analüüsi korral.
Kestvuskatseid võiks teostada erinevatel aastaaegadel (kevad, suvi,
sügis, talv). Üksnes talvel tehtud katsed võivad põhjustada liiga optimistlike
säilimisaegade kehtestamist; üksnes suvel teostatud kestvuskatsete põhjal
võidakse kehtestada põhjendamatult lühikesed säilimisajad. Mõnikord võib
toiduainetööstuse jaoks probleemiks olla tootearendusega seonduvad ajapiirangud, eriti stabiilsete ehk “iseenesest hästi säilivate” toodete puhul, kus
reaalaja-teste, mis kestavad kuni toote säilimisaja lõpuni, väga pika ajakulu
tõttu ei ole praktiliselt võimalik läbi viia. Sellises olukorras peab tootja säilimisaja määramisel lähtuma oma eelnevatest kogemustest või kiirendatud
stabiilsustestide tulemustest. Kiirendatud stabiilsustestid tähendavad seda,
et tootja laseb kestvuskatsed viia läbi kõrgendatud temperatuuridel nt tavapärase toatemperatuuri (20 °C) asemel 50 °C temperatuuri juures. See kiirendab oluliselt võimalikku riknemisprotsessi ning võimaldab tootjal suhteliselt mõistliku aja jooksul saada olulist informatsiooni tootes toimuvatest
riknemisprotsessidest, mida omakorda saab arvestada säilimisaegade kehtestamisel. Lõpetuseks on oluline veelkord mainida, et liiga konservatiivselt
määratud säilimisajad põhjustavad toidujäätmete teket ning tootjatele olulisi
rahalisi kahjusid toodete läbimüügi vähenemise tõttu. Liigse enesekindlusega
määratud säilimisajad põhjustavad nii toidu ohutuse kui kvaliteedi langust,
seega ka tarbijatele toote aktsepteeritavuse vähenemist.

Millega oleks veel vaja arvestada toidu säilimisaegade määramisel?
Toidu stabiilsus ja sellest tulenev säilivusaeg sõltuvad erinevatest faktoritest nagu toidu koostisainete kvaliteet, toote koostis ja struktuur, toidu
töötlemistingimustest, pakendi omadustest ning seejärel ka toodete ladustamisest/säilitamisest, käsitlemisest ja transporditingimustest. Kõiki neid
faktoreid tuleb esiteks mõista ning seejärel kontrollida/ohjata, et saavutada
optimaalne toidu kvaliteet ja säilimisaeg. Siinkohal on oluline veelkord toonitada, et toiduainetetööstuse esmakohustuseks on tagada toiduohutus ning
kvaliteet, mis osundab toiduohutuse prioriteetsusele. Objektiivsete säilimisaegade määramisel tuleb arvestada nii toiduohutuse kui kvaliteedi indikaatoritega, kusjuures mõnikord nt sügavkülmutatud toitude puhul on prioriteediks
hoopiski sensoorne kvaliteet. Toidu säilimisajad määratakse toidu/toote arendusstaadiumis kuna säilimisaeg on üks toote olulisemaid parameetreid, mis
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esitatakse nii pakendil kui toote spetsifikatsioonidel. Toote arendamisstaadiumis läbiviidud toidu mikrobioloogilised uuringud võimaldavad kinnitada
ohtude analüüsil määratud oluliste bioloogiliste indikaatorite valimise õigsust
nii toiduohutuse kui toidu säilivuse mõttes.

Millised on olnud tarbijapoolsed etteheited säilimisaegadega seonduvalt?
Tarbijapoolsed kaebused tulenevad eelkõige pakendi märgistusest,
kuid seoses seadusandlike nõuete muudatustega on loota olukorra paranemist. Tootjad peaksid pakendite disainimisel arvestama sellega, et tarbija
jaoks oluline info oleks hõlpsasti leitav ning kergesti loetav.
Lõpetuseks veel seda, et nõuetekohaste toidu transpordi, säilitamistingimuste (hügieen, temperatuur) ning aegadega peavad arvestama ka kõik
tarbijad, samuti peame teadma ning koduköökides järgima elementaarseid
toiduhügieeni ja –ohutuse reegleid.
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Sissejuhatus
Jäätist osati valmistada Hiinas juba umbes 3000 aastat tagasi. Euroopasse toodi jäätis Marco Polo poolt 13. sajandil ja Eestis hakati seda valmistama suuremates kogustes 1934. aastal. Jäätis on friiseerimisel tehtud
piimatoode, mis sisaldab õhku. Friiseris vaba vesi kristalliseeritakse, segu
rikastatakse õhuga, mille tulemusel tekib vahuline struktuur. Jäätise vahustatavus kõigub vahemikus 0-110% (Pärn, 2001). Edasi struktuur stabiliseeritakse ja tekib jäätisele iseloomulik konsistents, tekstuur ning viskoossus.
Keefir (kefīrs, keefir, kephir, kewra, talai, mudu kekiya, milkkefir, bulgaros) on fermenteeritud piima jook, mille valmistamisoskus pärineb PõhjaKaukaasia lambakarjustelt (Gaware jt., 2011). Keefir valmistati keefiriseente
inokuleerimisel lehma-, kitse-, või lambapiimasse (Gaware jt., 2011). Traditsiooniliselt valmistati keefiri nahast kotikestes, mis riputati ukse kõrvale
nii, et iga mööduja müksas seda. See soodustas piima ja keefiri seente head
segunemist. Fermentatsiooni lõppedes saadi kihisev ja maitsev jook. Keefir
on populaarne Venemaal, Valgevenes, Ukrainas, Ungaris, Rumeenias, Poolas,
Eestis, Lätis, Leedus aga ka Norras, Rootsis jne. Keefiri kasutatakse enamasti
joogina, kuid rohkesti ka mitmesuguste toitude valmistamisel (supid, salatid,
marinaadid jne.).
Kuna keefiri mikrofloorale on omistatud probiootilisi omadusi (GuzelSeydim jt., 2011), siis tekkiski probleem, kas oleks võimalik anda neid omadusi edasi ka jäätisele suurendades viimase funktsionaalsust. Keefiri kasutamise kohta jäätise valmistamisel on kirjanduses andmeid väga vähe ja sellest
tekkiski töö eesmärk uurida keefiri sobivust ning kasutamisvõimalusi jäätise
valmistamisel.
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Jäätise üldiseloomustus
Jäätis on piimatoode, mis sisaldab piimarasva, valke, süsivesikuid
(tabel 1), mineraalaineid, A- ja B-vitamiini ning D-, E-, P-rühma vitamiine.
Puuviljatükke ja keediseid sisaldavad jäätised on rikkad C-vitamiini poolest
(Clarke, 2008).

Tabel 1. Jäätiste liigid, nende koostis ja vahustatus (Pärn, 2001)
Jäätise tüüp

Rasv,
%

Piima
rasvata
kuivaine, %

Suhkur,
%

Emulgaator ja
stabilisaator, %

Vesi,
%

Vahustatus, %

Suure rasvasisaldusega

15

10

15

0,3

59,7

110

Koorejäätis

10

11

14

0,4

64,6

100

Piimajäätis

4

12

13

0,6

70,4

85

Šerbett

2

4

22

0,4

71,6

50

Mahlajää

0

0

22

0,2

77,8

0

Jäätise tehnoloogiline protsess
Jäätise valmistamisel koostatakse vastavalt retseptile ettenähtud
komponentidest segu, mis soojendatakse enne homogeniseerimist
plaatpastörisaatoris temperatuurini 73–75 °C.
Pärast homogeniseerimist segu pastöriseeritakse temperatuuril 83–85 °C 15
sekundit. Pastöriseeritud segu jahutatakse temperatuurini 5 °C ja suunatakse
säilitustanki, kuhu on antud uurimistöös ette nähtud lisada ka keefir. Edasi
pumbatakse segu friiserisse, kus ta väljub temperatuuril -3...-6 °C. Segu
vahustuvus on pärast friiserit harilikult 80–100%. Sealt liigub segu edasi
pakendamisele ja pakkimisele (Pärn, 2001).
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Jäätise mikrobioloogiline kvaliteet ja probiootikumid
Mikrobioloogiliselt kvaliteetse jäätise saamiseks tuleks kasutada
kvaliteetset toorainet ja lisandeid, jäätisesegu nõuetekohaselt termiliselt töödelda, pakendada, jahutada ja säilitada. Oluline on vältida termotöötluse järgset sekundaarset saastet kontaktist töötajatega, ebapuhaste seadmetega, vee ja
õhuga (Elias ja Elias, 2004).

On leitud (Yusuf jt., 2013), et tööstuslikult valmistatud jäätise mikroobide üldarv oli vahemikus 3,0×103–8,8×103 pmü/ml. Jäätisest leiti erinevaid bakterite liike: Bacillus cereus’t, Staphylococcus aureus’t, Streptococcus
pyogenes’t, Escherichia coli’t ja Salmonella typhi’t. Müüdava jäätise mikroobide üldarv Ojokoh (2006) andmetel oli vahemikus 1,8×103–2,0×104 pmü/g,
kusjuures kõikides uuritud proovides esines Staphylococcus spp., Klebsiella
spp. ja Aspergillus spp. ning kõige vähem oli Streptococcus spp. Oluline on
teada, kuidas taluvad probiootilised bakterid neid tingimusi, mis tekivad jäätise valmistamisel ning säilitamisel.

Joonis 1. Probiootiliste bakterite elulevust mõjutavad tegurid jäätises (Homayouni
jt., 2012)

Leiti (Mohammadi jt., 2011), et eluvõimeliste mitte kapseldatud Lb.
acidophilus’e ja Bifidobacterium bifidus’e arvud, mis pärast valmistamist
olid vastavalt 8,16 ja 8,23 log10 pmü/g langesid pärast 90 päevast säilitamist
temperatuuril -20 °C vastavalt 6,06 ja 6,33 log10 pmü/g. Samas probiootiliste
bakterite lisamine ei mõjutanud oluliselt jäätise värvust, välimust, maitset ja
lõhna ega konsistentsi.
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Probiootiliste bakterite elulevuse vähenemine on vältimatu jäätise
valmistamisel ja säilitamisel. Probiootilised bakterid peavad taluma ebasobivat pH, redokspotensiaali, külmutust, hapniku olemasolu, sageli suurt suhkru
kontsentratsiooni, osmootset rõhku, H2O2, bakteritevahelist antagonismi ja
mehaanilist toimet (joonis 1). Probiootiliste bakterite vähenemist märgitati
kõige rohkem külmutamisel ja märkimisväärselt vähem säilitamisel (Mohammadi jt., 2011).

Keefir kui funktsionaalne piimatoode
Funktsionaalne on selline toit, mille puhul on üheselt tõestatud, et
lisaks toitelistele põhifunktsioonidele on tal mingit füsioloogilist funktsiooni
parandav toime ja/või mingi haiguse riski vähendav toime. Piimatoodetest
peetakse keefiri üheks selliseks tooteks (Guzel-Seydim jt., 2011)
Keefir võiks olla ennetavaks tooteks, et vältida organismi mutageenseid ja oksüdatiivseid kahjustusi (Liu jt., 2005). Keefiriseentega fermenteeritud piim sisaldab aktiivset β-galaktosidaasi ja märkimisväärses koguses
eluvõimelisi laktoosi fermenteerivaid ning laktoosi mittefermenteerivaid
mikroorganisme (tabel 2), mis säilivad aktiivsena ka tarbimisel (Leite jt.,
2013; Stepaniak ja Fetlinski, 2003).
Katsetel selgus, et kaheksal laktoosi mittetaluval patsiendil esines,
500 ml kooritud piima tarvitamisel päevas, kõhuvalu ja kõhulahtisus. Sama
koguse jogurti või atsidofiilpiima kasutamisel ei esinenud neil aga mingeid
kõrvalnähte (Zubillaga jt., 2001).
Keefiriseentega fermenteeritud piimal oli antimikroobne toime Bacillus subtilis’e, S. aureus’e, E. coli, E. faecalis’e ja S. enteritidis’e osas, kuid
ei inhibeerinud P. aeruginosa’t ja C. albicans’i (Chifiriuc jt., 2011). Antimikroobne aktiivsus oli tingitud produtseeritavatest orgaanilistest hapetest,
peptiididest, CO2, H2O2, etanoolist jt. ühenditest.
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Tabel 2. Keefiri seente mikrofloora (Leite jt., 2013; Stepaniak ja Fetlinski, 2003)
Laktobatsillid; 108–5×109 g-1

Laktokokid ja leukonostoki liigid;
108–109 g-1

Pärmseened; 106–108; g-1

Homofermentatiivsed

Homofermentatiivsed

Laktoosi fermenteerivad

Lb. acidophilus

L. lactis subsp. lactis

Kluyveromyces marxianus

L. delbrueckii subsp.
bulgaricus

L. lactis subsp. cremoris

Kluyveromyces lactis var. lactis

L. helveticus

Streptococcus thermophilus

Debaryomyces hansenii e
Dekkera anomala

L. kefiranofaciens
L. kefiranofaciens subsp.
kefirgranum
Fakultatiivsed või
obligaatsed heterofermentatiivid

Heterofermentatiivsed tsitraate
fermenteerivad

Laktoosi mittefermenteerivad

L. kefiri

L. lactis subsp. lactis biovar
diacetylactis

L. parakefiri

Leuconostoc mesenteroides subsp. Saccharomyces turicensis
cremoris

L. fermentum

Leuconostoc mesenteroides subsp. Saccharomyces unisporus
mesenteroides

L. brevis

Leuconostoc mesenteroides subsp. Saccharomyces exiguus
dextranicum

Lb. plantarum

Leuconostoc lactis

Lb. casei

Saccharomyces cerevisiae

Torulaspora delbrueckii
Pichia fermentans
Kazachstania unispora
Issatchenkia orientalis
Debaryomyces occidentalis

Uurides tüvede kinnistumist seedetrakti, happe- ja sapihapete resistentsust ning antimikroobsust patogeensete bakterite suhtes leiti, et keefirist
isoleeritud tüvedest on parimate probiootiliste ning patogeene inhibeerivate
omadustega L. acidophilus CYC 10051, L. kefiranofaciens CYC 10058 ja
L. kefiranofaciens CYC 10058. Need tüved produtseerisid märkimisväärses
koguses eksopolüsahhariidi kui kefiraani olulist antikantserogeenset koostisosa (Santos jt., 2003).
Hiirtega tehtud katsetes on leitud (de Moreno de LeBlanc jt., 2006), et
nii keefir kui ka keefiri rakuvaba fraktsiooni kasutamine pidurdab kasvajate
kasvu immuunregulatoorse suutelisuse kaudu ning võimaldab moduleerida
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immuun- ja endokriinsete süsteemide vahelist suhet (de Moreno de LeBlanc
jt., 2006). Uurimuses märgitakse (de Moreno de LeBlanc jt., 2007), et
keefiriseentest pärinev veeslahustuv polüsahhariid on kasvajate arengut
pidurdava toimega in vivo.

Materjal ja metoodika
Uurimistöös kasutati järgmisi materjale: keefiri (2,5% rasva), joogipiima (2,5% rasva), rõõskkoort (35% rasva), želatiini, suhkrut, vanillisuhkrut,
kakaopulbrit ja lõssipulbrit.
Seadmetest kasutati jäätise valmistamiseks jäätisemasinat Stollar
Smart Scoop Ice Cream Maker BCI600 ja homogenisaatorit Armfield FT26
BA. Jäätise valmistamise katsed viidi läbi Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna mikromeiereis ja füüsikalis-keemilised ning mikrobioloogilised analüüsid teostati sama osakonna vastavates laboratooriumides.
Jäätise pH määrati pH-meetriga HANNA instruments HI 9321 vastavalt EVS 629:1994 standardile. Valgusisaldus määrati Kjeldahli meetodil,
rasvasisaldus ja kuivainesisaldus vastavalt standarditele EVS 640:1994 ja
EVS-EN ISO 5534:2004.
Jäätise organoleptiliseks hindamiseks korraldati sensoorne hindamine, kus hindajad moodustasid tarbija paneeli. Kõik jäätised hinnati organoleptiliselt 5-pallilises skaalas vastavalt standardile EV ST 616:1992.
Jäätisest määrati bakterite üldarv, mesofiilsete laktobatsillide, stafülokokkide ja pärm- ning hallitusseente arvud pärast valmistamist ning pärast
kahenädalast säilitamist. Bakterite üldarv määrati jäätise vastavatest lahjendustest tehtud külvidest Petri tassidel olevas toiteagarsöötmes MPC LAB
115. Pärast väljakasvu termostaadis aeroobsetes tingimustes temperatuuril
30 °C, 72 tunni möödudes loendati kõik palja silmaga nähtavad mikroobide
pesad ja arvutati tulemus. Mesofiilsete laktobatsillide arv määrati sissekülvil
söötmesse M.R.S (LAB 93) Petri tassidele ja pärast nende inkubatsiooni termostaadis aeroobsetes tingimustes temperatuuril 30 °C, 72 tunni möödudes
loendati pesad. Stafülokokid kasvatati välja Petri tassidel vastavatest lahjendustest söötmes LAB 285 temperatuuril 37 °C 24–48 tunni jooksul. Hallitusja pärmseened kasvatati välja vastavatest lahjendustest Petri tassidel söötmes
LAB 036 koos lisandiga X009. Külve inkubeeriti aeroobsetes tingimustes
temperatuuril 30±1 °C viis ööpäeva.
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Tulemused ja arutelu
Eelkatsetel koostati viis keefirijäätise valmistamise retsepti, millede
alusel valiti põhikatseteks valge ja kakaojäätise segude retseptid (tabel 3).
Jäätisi valmistati kolmes korduses, et uurida tehnoloogia stabiilsust ja
võimalikke tooraine omadustest tulenevaid kõrvalekaldeid, nii mikrobioloogilistes kui ka organoleptilistes näitajates. Keefirijäätiste mikrobioloogiline
analüüs tehti peale valmistamist ja pärast kahenädalast säilitamist külmutis
temperatuuril -15...-20 °C (tabel 4).

Tabel 3. Valge keefirijäätise ja kakaolisandiga keefirijäätise segude koostised
Koostisosad

Valge jäätis, %

Jäätis kakaoga, %

Keefir, 2,5% rasva

40,0

40,0

Piim, 2,5% rasva

12,0

12,0

Rõõskkoor, 35% rasva

28,7

28,7

Želatiin

0,8

0,8

Suhkur

13,5

12,5

Vaniljesuhkur

0,5

0,5

Lõssipulber

4,5

3,5

Kakaopulber

-

2,0

Tabel 4. Valge ja kakaolisandiga keefirijäätiste keskmised mikrobioloogilised näitajad pärast valmistamist ning pärast kahenädalast säilitamist
Mikroobide üldarv,
pmü/g

Mesofiilsed laktobatsillid, pmü/g

Stafülokokid, pmü/g

Pärm- ja hallitusseened, pmü/g*

Pärast
valmistamist

2 nädalat
vana

Pärast
valmistamist

2 nädalat
vana

Pärast
valmistamist

2 nädalat
vana

Pärast
2 nädalat
valmistavana
mist

Valge

2,8×107
(5,80,9×107)

4,0×106
(2,06,0×106)

8,5×106
(5,3×1061,3×107)

3,1×106
(1,07,9×106)

4,1×101
(1,06,0×101)

3,0×101
(<1017,0×101)

4,0×102
(<1021,1×103)

<102
<102

Kakao-

4,3×106
(3,25,3×106)

4,0×106
(3,34,7×106)

3,1×106
(1,44,8×106)

2,8×106
(2,13,5×106)

8,0×101
(<1012,3×102)

2,0×102
(<1016,0×102

8,2×103
(<1022,5×104)

1,1×104
(<1023,4×104)

Jäätis
n=3

lisandiga

*hallitusseeni uuritud lahjendustest ei leitud
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Keefiri mikrofloorat hinnatakse mitmete autorite poolt kui probiootilist mikrofloorat (Leite jt. 2013, Gaware jt. 2011, Chifiriuc jt., 2011). Kui
pärmseente osas võis eeldada keefirist tulenevalt isegi kõrgemaid arve, siis
hallitusseente arvukus jäätises jäi alla saja pmü grammis (<102 pmü/g).
Kakaolisandiga keefiri jäätise mikroobide üldarv ja mesofiilsete laktobatsillide arvud olid mõnevõrra madalamad kui valgel keefirijäätisel. Põhjuseks võis siin olla kaubandusest jäätise katseteks varutud keefiri erinevate
partiide erinev mikroobide sisaldus. Pärast kahe nädalast säilitamist nende
arv küll keefiri jäätises langes, kuid mitte alla terapeutilise miinimumi (˃106
pmü/g). Nii valgel keefiri jäätisel kui ka kakaolisandiga keefirijäätisel oli
nende arv pärast valmistamist ja pärast kahe nädalast säilitamist kõrgem kui
terapeutiline miinimum.
Valge keefirijäätise pH oli keskmiselt 5,4 ja kakaolisandiga keefirijäätisel 5,5 ehk 0,1 võrra suurem (tabel 5). pH erinevused jäätise liikide vahel
tulenesid tõenäoliselt kasutatud keefiri partiide pH erinevustest.

Tabel 5. Valge keefirijäätise ja kakaolisandiga keefirijäätise keskmised pH, kuivaine-, valgu- ja rasvasisaldused
Jäätise liik (n=3)

pH

Kuivainesisaldus, %

Valgusisaldus, %

Rasvasisaldus, %

Valge jäätis

5,4

33,7

4,6

11,0

Kakaolisandiga jäätis

5,5

37,4

4,8

11,3

Valge keefirijäätise kuivainesisaldus oli 33,7%, valgusisaldus 4,6%
ja rasvasisaldus 11,0%, kusjuures kakaolisandiga jäätisel olid need näitajad
vastavalt 37,4%, 4,8% ja 11,3%. Kakaojäätise suurem kuivaine-, rasva- ja
valgusisaldus võis olla tingitud valmistamisel kasutatud toorainete erinevate
partiide vastavate näitajate kõikumistest.
Valge keefirijäätise maitse ja lõhn sai 7 hindaja poolt 5 pallisel skaalal
keskmiselt 4,43 punkti, konsistents 5,0 punkti ja välimus 4,85 punkti ning
kakaolisandiga keefirijäätis vastavalt 4,71, 5,0 ja 5,0 punkti. Kakaoga jäätis
meeldis hindajatele rohkem, sest selles oli vähem hapukat maitset.
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Kui hinnata keefirijäätist tervisliku toitumise seisukohalt, siis võiks
selle asetada tervislike ja funktsionaalsete magustoitude lahtrisse. Seega keefiri on võimalik ja tervisliku toitumise seisukohalt isegi soovitatav kasutada
jäätise valmistamiseks.

Kokkuvõte ja järeldused
Kakao lisandiga keefirijäätise mikroobide üldarv ja mesofiilsete laktobatsillide arvud olid mõnevõrra madalamad kui valgel keefirijäätisel. Põhjuseks võis siin olla kaubandusest jäätise katseteks varutud keefiri erinevate
partiide erinev mikroobide sisaldus. Kakaolisandiga keefirijäätise pärmseente
arvukus, mis sõltus samuti kasutatud keefiri erinevate partiide mikrofloorast,
kõikus suhteliselt suurtes piirides (<102–2,5×104 pmü/g). Hallitusseeni ei leitud mitte üheski valge keefirijäätise kui ka kakaolisandiga keefirijäätise uuritud lahjenduses ja nende arv jäi <102 pmü/g. Säilitamisel külmutis mikroobide
üldarv ja mesofiilsete laktobatsillide arvud langesid, samas stafülokokkide ja
pärmseente osas olid need muutused märkimisväärselt väiksemad. Nii valgel keefirijäätisel kui ka kakaolisandiga keefirijäätisel oli keefirist pärinevate
probiootiliste mikroobide arv pärast valmistamist ja pärast kahenädalast säilitamist kõrgem kui terapeutiline miinimum (˃106 pmü/g). Kakaoga jäätis
meeldis hindajatele rohkem, sest selles oli vähem tunda hapukat maitset. Kui
hinnata keefirijäätist tervisliku toitumise seisukohalt, siis võiks selle kindlasti
asetada tervislike ja funktsionaalsete magustoitude lahtrisse.
Keefiri on võimalik ja tervisliku toitumise seisukohalt isegi soovitatav
kasutada jäätise valmistamiseks.
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Sissejuhatus
Fenoolseteks ühenditeks nimetatakse aineid, milles benseeni ringi
küljes on üks või mitu hüdroksüülrühma. Ühe benseenituumaga ühendeid
nimetatakse lihtsateks fenoolideks, kahe või enama benseenituumaga ühendeid polüfenoolideks. Polüfenoolid on taimsed sekundaarsed metaboliidid,
kuuludes suurde taimekemikaalide rühma, millest praeguseks tuntakse üle
10 000 ühendi (Kozłowska ja Szostak-Węgierek, 2014). Olenevalt fenoolsete
tsüklite arvust ja neid ühendavatest struktuurielementidest jagatakse polüfenoolid flavonoidideks, fenoolseteks hapeteks, tanniinideks, stilbeenideks,
lignaanideks jne. (Ignat jt., 2011). Kõigil flavonoididel on sama põhistruktuur
(C6+C3+C6), milles on kaks benseenituuma (A ja B) ning neid ühendav kolmest süsinikust ja heteroaatomist koosnev heterotsükkel C (joonis 1) (Crozier
jt, 2009). Molekuli keemilise struktuuri alusel jagunevad flavonoidid omakorda mitmesse alarühma: flavoonid, flavanoonid, flavonoolid, flavanoolid,
isoflavonoidid, antotsüaniinid, flavanonoolid. Paljud flavonoidid on värvilised (kollasest punase ning sinakas-lillade värvitoonideni) andes värvi nii
õitele, lehtedele, marjadele kui ka viljadele. Nende ainete ülesanneteks taimedes on kaitsta kudesid UV-kiirguse ja erinevate patogeenide kahjustuste eest,
toimida antioksüdantidena, meelitada erksate värvitoonide abil ligi tolmeldajaid või seemnete laialikandjaid. Inimorganism pole võimeline neid aineid
sünteesima ning saab neid peamiselt taimse toidu kaudu nagu teraviljad, marjad, puu- ja aedviljad, punane vein, tee, kakao ja kohvi. Kalkoonid, flavoonid,
flavonoolid ja flavanoonid on värvitud või helekollase värvusega taimsed pigmendid, mille hulgas on nii kibeda kui ka magusa maitsega ühendeid, seega
need ained mõjutavad nii toidu värvust kui ka maitset.
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a

b

c

d

e

Joonis 1. Hüdroksükaneelhappe (a), kalkooni (b), flavooni (c), flavonooli (d), flavanooni (e) põhistruktuuri valemid

Vilson jt. (1998) uurisid mitmete aedviljade keskmist tarbimist ja
üldfenoolide sisaldust ning leidsid, et tomat on tähtsaks fenoolsete ühendite
saamise allikaks (Toor ja Savage, 2005). Võrreldes marjade või puuviljadega
sisaldab tomat polüfenoole küll vähem, kuid tomatit tarbitakse märksa rohkem. Tomatit saame kaubandusest osta aastaringselt ning tomat ja tomatitooted võivad olla meie toidumenüüs igapäevaselt. FAOSTAT andmetel tarbiti
2011. a. Eestis keskmiselt ühe inimese kohta 18,6 kg tomatit (maailmas 20,3
kg; EL-s 27,4 kg; Türgis 94,1 kg).
Esmane teave tomati viljadest leitud flavonoidide kohta jääb aastasse
1933, mil Rootsi biokeemik Hans von Euler leidis tomatitest kollase värvusega ühendi. Seda ainet (rutiin) oli varem leitud tomati lehtedest ja vartest.
Fenoolsete ühendite avastamine kasvas hüppeliselt kui 1980-ndatel aastatel
võeti kasutusele vedelikkromatograafid koos UV- ja massidetektoriga (HPLCMS) ning 2000-ndatel aastatel veelgi suurema lahutusvõimega vedelikkromatograaf-mass-spektromeetrid (UPLC-TOF-MS) ning tuuma-magnetresonants-spektromeetrid (Slimestad ja Verheul, 2009). Viimastel aastakümnetel
on fenoolsed ühendid pälvinud teadlaste suurt huvi ja seda tänu nende ainete
erinevatele positiivsetele bioloogilistele toimetele nagu antioksüdantne, antiallergiline, antikantserogeenne, antiproliferatiivne ning viiruste- ja põletikuvastane toime. Paljud epidemioloogilised uurimused on näidanud, et suurema
puu- ja aedviljade tarbimise ning seega ka suurema hulga omastatud polüfenoolsete ühendite abil on võimalik vältida või leevendada mitmeid degeneratiivseid ja südame-veresoonkonna haigusi. Erinevate seirete hinnangul
võivad inimesed oma igapäevase toiduga saada 100 kuni 1000 mg flavonoide
päevas (Yao jt., 2004).
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Antioksüdantse toime kohta inimorganismis ei ole veel täpselt teada,
missugused ühendid ja millises kontsentratsioonis on kõige paremad ning
millised on täpsed toimemehhanismid. On teada, et ühendid imenduvad erinevalt; on erineva antioksüdantsusega; võivad toimida teatud kudedes; toimivad paremini koos kui üksikult; antioksüdandina ei pruugi toimida algne
ühend ise, vaid selle metaboliidid. Flavonoidide põletikuvastane toime väljendub nende võimes blokeerida põletikku soodustavate molekulide teket,
pärssides tsüklooksügenaas- ja lipooksügenaasensüüme või surudes maha
põletikusignaale (Kozłowska ja Szostak-Węgierek, 2014). Südame-veresoonkonda kaitsev toime avaldub antioksüdatiivse ja põletikuvastase toime
kaudu; kaitstes LDL-kolesterooli reaktiivsete hapnikuosakeste eest ning
vähendades ateroskleroosi riski. Katsetest on selgunud, et paljud flavonoidid (rutiin, hesperidiin) aitavad säilitada veresoonte tugevust ja terviklikkust,
samuti vältida trombotsüütide agregatsiooni ja veresoonte ummistusi (Yao
jt., 2004). Flavonoidide närvisüsteemi toetav toime avaldub nii antioksüdantsuse kaudu, kaitstes närvirakke reaktiivsete hapnikuosakeste kahjustuste eest,
kui ka soodustades närvikoe taastumist. Aju verevarustuse parandamise ja
aju teatud piirkondade parema funktsioneerimise kaudu pärsivad flavonoidid teatud krooniliste neurodegeneratiivsete haiguste (dementsus, Alzheimer)
teket Kozłowska ja Szostak-Węgierek, 2014). Vähivastast toimet seostatakse
antioksüdantsuse, põletikuvastase toime, detoksifikatsiooni võime ning raku
tsükli tasakaalus hoidmise funktsiooniga (Yao jt., 2004). Suuremahulistel
uuringutel on kindlamaid tõendeid saadud kopsu- ja rinnavähi puhul. Katsetades inimestega jääb alati küsimuseks kui suurtes kogustes flavonoide toiduga tegelikult saadi ja kui suur osa sellest imendus.

Lühiülevaade analüüsidest ja tulemustest
Toiduhügieeni osakonna laboratooriumis uuriti Jõgeval, Eesti Taimekasvatuse Instituudis kasvatatud tomatisortide ‘Maike’, ‘Malle F1’, ‘Valve’,
‘Erk’ ja ‘Gartenfreude’ fenoolsete ühendite sisaldust, selle varieeruvust erinevate sortide ja viljelusviiside puhul ning ainete akumuleerumist viljades
küpsemise käigus. Analüüside ettevalmistamisel katsetati erinevaid kuivatusmeetodeid ning ekstraheerimisviise. Kasutades vedelikkromatograaf-massspektromeetrilist meetodit identifitseeriti ja kvantiteeriti fenoolseid ühendeid,
aminohappeid, suhkruid ning orgaanilisi happeid. Erinevate spektrofotomeetriliste meetodite abil hinnati tomatite üldfenoolide sisaldust ja vabade radikaalide sidumise võimet.
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Spektrofotomeetriliste analüüside põhjal saame kinnitada teiste autorite tulemusi ning väita, et tomatite antioksüdatiivsed omadused korreleeruvad fenoolsete ühendite sisaldusega tomatites. Fenoolsete ühendite sisaldus
oleneb paljuski tomati sordist ja kasvutingimustest nagu optimaalne temperatuur, piisavalt niiskust, toitaineid ning päikesevalgust. Värskete tomatite
üldfenoolide sisaldus jääb erinevate autorite andmetel vahemikku 187,4–
335,9 mg/kg (Odriozola-Serrano jt., 2008), 272,6–498,6 mg/kg (MartinezValverde jt., 2002).
Vedelikkromatograaf-mass-spektromeetrilise analüüsi abil samastati
pseudomolekulaarsete ioonide ja nende fragmentide masside, retensiooniaegade ja UV-spektrite alusel terve rea polüfenoole. Mitmed sama molekulmassi
ja fragmentidega ained elueerusid erinevatel retensiooniaegadel, mis andis
tunnistust erinevate isomeeride olemasolust. Kaasaegne mass-spektromeetria
ja uued meetodid võimaldavad määrata hulgaliselt aineid väga täpse molekulmassiga, kuid nende identifitseerimise teeb keeruliseks standardainete puudumine või olemasolevate kallidus ning teadusandmete vähesus. Meie katsetes
analüüsitud tomatisortidest tuvastasime 37 fenoolset ühendit (joonis 2), neist
kokku 18 fenoolset hapet ning 19 flavonoidi. Mitmeid ühendeid ei olnud võimalik täpselt identifitseerida halva kromatograafilise lahutatavuse või väga
madala kontsentratsiooni tõttu.

Joonis 2. Lüofiliseeritud kirsstomatist identifitseeritud fenoolsed ühendid. Kromatogrammi piikidele märgitud numbrid tähendavad negatiivsel ionisatsioonil saadud
ainete molekulmasse

Tomatis leiduvad fenoolsed ühendid kuuluvad peamiselt rühmadesse
fenoolsed happed, kalkoonid, dihüdrokalkoonid, flavanoonid, flavoonid ja
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flavonoolid. Keemilise struktuuri järgi jagunevad fenoolsed happed hüdroksübensoehapeteks, millel on benseenituum ja ühe süsinikuga kõrvalahel
(C6-C1), ning hüdroksükaneelhapeteks (joonis 1 a), millel on benseenituum ja
kolme süsinikuga kõrvalahel (C6-C3) (Ignat jt., 2011). Fenoolsetele hapetele
on omased antioksüdantsed, hallitusseente-, bakterite- viiruste- ja põletikuvastased toimed.
Fenoolsetest hapetest leidsime tomatist (joonis 2, piigid 10-20 min)
peamiselt hüdroksükaneelhappeid (kohvhape, p-kumaarhape, feruulhape),
mis võivad esineda nii seotuna rakuseina materjaliga, kviinhappe estrite või
suhkrutega kui ka vähesel määral vaba vormina. Tomatis leidub kohv- ja
kviinhappe estreid, millest klorogeenhapet (joonis 2, piigid 353) leidub kõige
rikkalikumalt (0,9–1,35 mg/100 g). Klorogeenhapped (kafeoüül-kviinhapped) ning di- ja trikafeoüülkviinhapped (joonis 2, piigid 515, 677) on ühed
tugevamad vabade radikaalide sidujad taimsetes kudedes ning tõenäoliselt
toimivad antioksüdantidena ka inimorganismis. Vähemal määral leidub
tomatis p-kumaarhapet (joonis 2, glükosiidi piik 325) 0,16–0,19 mg/100 g ja
feruulhapet (joonis 2, glükosiidi piik 327) 0,23–0,14 mg/100 g (Hernandez
jt., 2007). Aglükoonina leidub kohvhapet tomatis 0,11–0,14 mg/100 g, kuid
kohvhappe glükosiidi (joonis 2, piigid 341) kogused on märkimisväärselt
kõrged. Tomatis leiduva homovanilliinhappe (joonis 2, glükosiidi piik 343)
kohta leiab mõningast teavet psühhiaatria ja neuroloogia valdkonna uuringutest.
Kalkoonide ja dihüdrokalkoonide struktuuris on sarnane avatud
keskne ring, kuid kalkoonidele on iseloomulik α-β kaksikside, mis dihüdrokalkoonidel puudub (joonis 1 b). Kalkoonidel ja dihüdrokalkoonidel on
sarnased bioloogilised toimed, kuid nende kohta on kõige vähem tervislikkuse ja toiduga seotud teavet, kuigi naringeniin kalkooni (joonis 2, piik 271)
esineb tomatis kõige kõrgemates kontsentratsioonides ja tegemist on tugeva
antioksüdandiga. Slimestad jt. (2008) katsed näitasid, et summaarne flavonoidide sisaldus varieerus erinevate tomatitüüpide ja –sortide vahel, jäädes
vahemikku 4–26 mg/100 g, millest naringeniin kalkoon moodustas 35–71%.
Floretiini diheksosiidi (joonis 2 piik 597) identifitseeris Slimestad esmakordselt tomatist 2008. aastal. Selle aine kohta on vähe teadusuuringuid, kuid hea
antioksüdandina on see kasutusel kosmeetikatoodetes naha kaitseks UV-kiirguse ning pigmendilaikude tekke eest.
Flavoonide struktuurile on iseloomulik C-ringi 3. positsioonis hüdroksüülrühma puudumine, mille abil on neid võimalik eristada flavonoolidest (joonis 1 c, d). Flavoonide rühmast on kõige tuntum ühend apigeniin,
mida leidub rikkalikult selleris ja ürtides. Aglükoonina esineb apigeniini
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harva, küll aga on teada palju glükosiidseid vorme. Apigeniin omab antibakteriaalset, diureetilist, vererõhku alandavat ning põletikuvastast toimet.
Pärssides ensüümi tsüklooksügenaas, aitab apigeniin vältida vereliistakute
agregatsiooni. Piik 473 joonisel 2 tähistab apigeniini atsetüülglükosiidi, mille
esinemine ning sisaldus tomatis on sõltuv sordist. Meie viiest analüüsitud
tomatisordist kahes oli apigeniini atsetüülglükosiidi kontsentratsioon äärmiselt madal.
Flavonoolid on toidus kõige levinumad flavonoidid, millest kõige tuntumad on kvertsetiin, kempferool, müritsetiin ja nende glükosiidid. Kvertsetiin
on looduses väga laialdaselt levinud ning on teada üle 135 erineva kvertsetiini
glükosiidi. Tomati viljadest leidsime neli kvertsetiini ja kaks kempferooli glükosiidi (joonis 2, piigid 609, 625, 741, 771 ja 593, 725). Kvertsetiini glükosiididest on kõige tuntum kvertsetiini rutinosiid ehk rutiin, mida kasutatakse
profülaktilistel ja ravi eesmärkidel veresoonte seinte tugevdamiseks ja nende
läbilaskvuse normaliseerimiseks. Rutiin on ka hea antioksüdant ning omab
viiruste- ja põletikuvastast toimet. Kvertsetiini sisaldus aedviljade söödavates
osades on keskmiselt 10 mg/kg (tomatis 4,6–11 mg/kg), kempferooli sisaldus
aga tunduvalt väiksem – alla 2 mg/kg (Hertog jt., 1992). Crozier jt. (1997)
katsetulemused näitasid, et kirsstomatid sisaldasid kvertsetiini suuremates
kogustes (17–203 mg/kg) kui suuremõõtmelised tomatid (2,2–11,2 mg/kg)
(Slimestad ja Verheul, 2009).
Flavanoonide struktuurile on iseloomulik OH-rühma puudumine 3.
positsioonis ning küllastatud heterotsükliline C-ring ilma konjugatsioonita Aja B-ringi vahel (joonis 1 e). Flavanoone leidub rikkalikult peamiselt tsitruseliste viljades. Kõige tuntumad sellesse rühma kuuluvad ühendid on eriodiktüool
(joonis 2 piik 287, glükosiid 449) ja naringeniin (joonis 2, piik 271, glükosiidid 433, 579). Naringeniin annab greibile iseloomuliku kibeda maitse.
Flavanoonidele on iseloomulik disahhariididega glükosüleerumine 7. positsioonis moodustades flavanoon glükosiide. Naringeniin on hea antioksüdant
ja vabade radikaalide siduja, omab, antibakteriaalset, osteogeenset, immuunsüsteemi moduleerivat ja põletikuvastast toimet.

Kokkuvõte
Varasemalt seostati tomati tervisele kasulikkust C-vitamiini, lükopeeni
ja teiste karotenoididega, ent viimastel aastakümnetel on leitud, et tomat sisaldab terve rea bioaktiivseid polüfenoole. Paljudest hiljutistest epidemioloogilistest uuringutest on saadud uut teavet flavonoidide bioloogilistest toimetest,
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kuid vähe on teavet toimemehhanismidest või omastatavatest kogustest. Et
flavonoidid on peamiselt koondunud tomati viljade väliskihtidesse – nahka ja
nahaalustesse kudedesse, soovitame tomatite termilisel töötlemisel või tarbimisel neid mitte koorida. Polüfenoolide paljususest ning nende sünergilisest
toimest tingituna välditakse toitumissoovitusi andes viitamist kindlatele ainetele, pigem rõhutatakse mitmekesisele ning rohkelt puu- ja aedvilju sisaldavale menüü kasulikkusele. Ka meie soovitame tarbida erinevaid tomatisorte
ning erinevat tüüpi tomateid.
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Sissejuhatus
Toiduainete riknemist ja inimeste haigestumist põhjustav mikrofloora
satub toitu enamasti toidu algtootmise ning töötlemise käigus (Roasto jt,
2011). Toidus esinevad mikroorganismid võib üldiselt jaotada kahte rühma.
Esimesse rühma kuuluvad toidu kvaliteeti ja mikrobioloogilist stabiilsust
iseloomustavad mikroorganismid ning teise rühma sanitaarnäitlikud ning
patogeensed mikroorganismid. Tuntumateks toidupatogeenideks k.a. liha
maatriksiga seonduvateks toidupatogeenideks on Listeria monocytogenes,
Salmonella, Shigatoksiini produtseeriv E. coli ja mõned teised, mille kohta
on Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 2073/2005 ja 1441/2007 toiduainete
mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta kehtestatud konkreetsed piirmäärad.
Lisaks eeltoodule on mitmeid toidupatogeene, mille tähtsust toidu ohutust
mõjutava faktorina ei tohiks alahinnata nt termofiilsed kampülobakterid, Yersinia enterocolitica, Clostridium botulinum jne. Ebasoovitavate mikroorganismide esinemine ning nende paljunemine lihas võib põhjustada toidu tootjatele majanduslikke probleeme ning ohtu tarbija tervisele (Roasto, 2011).
Võrreldes põllumajandusloomade liha tarbimisega on ulukiliha tarbimine väike, kuid ulukiliha osatähtsus toiduna on järjest suurenemas (Atanassova jt., 2008). Eeltoodust tingituna on tekkinud vajadus uuringute järele, mis
käsitlevad ulukite tervislikku seisundit ja/või ulukiliha hügieeni ning –ohutust. Hiljutised uuringud Euroopas osutavad faktile, et suurulukite rümbad

116

ning soolesisaldis on saastunud oluliste toidupatogeenidega nagu Shiga-toksiini produtseeriv E. coli, Salmonella spp. ja Campylobacter spp. (Magnino
jt., 2011; Diaz-Sanchez jt., 2013). Patogeenide levimus suurulukite rümpadel
ning lihas on riigiti olnud erinev ning mõnedes riikides k.a. Eestis ei ole vastavaid uuringuid varasemalt teostatud. Eeltoodust tingituna oli antud uurimustöö eesmärgiks selgitada pilootuuringuga kolme olulise toidupatogeeni
esinemust suurulukite rümpadel.

Materjal ja meetodid
Enamik proovidest võeti metssea (Sus scrofa) ning põdra (Alces alces)
rümpadelt, vastavalt 25 (41,7%) ning 30 (50%). Üksikud proovid võeti karu
(Ursus arctos) ja metskitse (Capreolus capreolus) rümpadelt (tabel 1). Ühtekokku võeti ning analüüsiti 60 suurulukite rümbaproovi. Proovid koguti
perioodil juuli kuni oktoober 2014. Proovid võeti rümpadelt 2 kuni 48 tundi
pärast uluki surmamist. Rümba pinnaproovid võeti reie sise- ja välisküljelt,
kubeme piirkonnast ning rinna- ja kõhuõõnsuse sise- ja välispinnalt.
Suurulukite rümpadelt proovide võtmisel lähtuti Eesti standardis
EVS-ISO 17604-2011 (Proovivõtt rümpadelt mikrobioloogiliseks analüüsiks) käsitletud proovivõtukohtadest, proovivõtutehnikatest ning proovide
hoidmise ja transpordi nõuetest. Proovide võtmisel kasutati mittedestruktiivset meetodit ehk proovid võeti käsnaga proovide võtmise meetodi alusel.
Proovide võtmiseks vajalikud proovivõtukomplektid hangiti Veterinaar- ja
Toidulaboratooriumist.
Ulukirümpadelt võetud proovid analüüsiti patogeenide tuvastamiseks
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Tartu).
Toidupatogeenide tuvastamine teostati vastavalt kehtivates standardites kirjeldatud metoodikatele, kusjuures Campylobacter spp. ning Salmonella
spp. tuvastamisel kasutati konventsionaalseid mikrobioloogilisi metoodikaid,
kuid Shiga-toksiini produtseeriva E. coli tuvastamisel kasutati uuenduslikku
reaalaja polümeraasahelreaktsioonipõhist horisontaalmeetodit tuvastamaks
toksiinide spetsiifilisi geene ning seejärel seonduvaid serogruppe O157,
O111, O26, O103 ja O145.
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Uurimismetoodika põhines järgmistel kehtivatel standarditel:
EVS EN ISO 6579:2003 - Toiduainete ja loomasööda mikrobioloogia, horisontaalmeetod Salmonella spp. tuvastamiseks.
EVS-EN ISO 10272-1:2006 - Toiduainete ja loomasööda mikrobioloogia.
Horisontaalmeetod Campylobacter spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa
1: tuvastamise meetod.
CEN ISO/TS 13136:2012 - Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Shigatoksiini produtseeriva E. coli (STEC) tuvastamiseks ning
serogruppide O157, O111, O26, O103 ja O145 määramiseks.
Gruppide statistilisel võrdlemisel kasutati Fisheri täpset testi.

Tulemused ja arutelu
Campylobacter ja Salmonella spp. suhtes positiivseid rümba proove
ei tuvastatud (tabel 1).
Tapaloomade rümpade mikrobioloogiline saastumine sõltub paljuski
tapahügieenist ning enamasti satuvad patogeenid rümba pindadele fekaalse
saastumise tagajärjel, eriti juhtudel, kus naha saastunud välispind puutub
kokku rümba välispinnaga. Kuna tegemist oli väikesemahulise uuringuga,
siis ei saa mainitud kahe toidupatogeeni mitte tuvastamist otseselt seondada
tapa- ning algtöötlemise hügieeniga. Samas ei olnud antud uuringu põhieesmärgiks hinnata otseselt tapahügieeni, vaid ulukite eeltöötlemise järgset rümpade seisundit toidupatogeenide esinemuse suhtes. Siinkohal peavad autorid
oluliseks lisada, et järgmistes Eesti uuringutes, kus eesmärgiks on täiendavalt tapahügieeni hindamine, tuleb lisaks rümbapinna proovidele kindlasti
paralleelselt koguda/analüüsida ka soolesisaldise proove. Samuti on mõnede
zoonoossete toidupatogeenide tuvastamiseks mõttekas koguda lümfisõlmede
proove. Varasemates Euroopa uuringutes on suurulukite soolesisaldisest ning
rümpadelt kampülobaktereid ning salmonellasid tuvastatud (Atanassova jt.,
2008; Paulsen jt., 2012; Dias-Sanchez jt., 2013), kuid uuringute tulemused
on riigiti olnud erinevad. Näiteks Paulsen ja Winkelmayer (2004) uuringus
Austrias ei tuvastatud suurulukite rümpadel Salmonella ning Listeria baktereid, kuid Poolas oli 157-st suurulukite rümbaproovist 11 (7%) Salmonella suhtes positiivsed (Wisniewski, 2001). Itaalias läbi viidud viie aastase
uurimuse tulemusena koguti ning analüüsiti 2356 proovi (metssiga), millest
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koguni 411 (17,4%) olid Salmonella suhtes positiivsed (Magnino jt., 2011).
Sarnaseid näiteid võib tuua ka Campylobacter ning STEC levimuse osas suurulukite rümpadel ning rooja proovides, kus osades uuringutes sarnaselt meie
uuringu tulemustele pole mainitud patogeene tuvastatud (Paulsen ja Winkelmayer, 2004), kuid nt. Diaz-Sanchez jt. (2013) uuringus oli metssigade rümpade saastatus kampülobakteritega erinevates käitlemisettevõtetes 33% kuni
100% ning STEC geene tuvastati 18%-il metsigade rümpadest.
Nagu eelnevalt mainitud kasutati Shiga-toksiini produtseeriva E. coli
(STEC) tuvastamiseks ning serogruppide O157, O111, O26, O103 ja O145
määramiseks uudset reaalaja polümeraasahelreaktsioonil (Real-Time PCR)
põhinevat meetodit. Meetodi kohaselt uuriti proovimaterjalist esmalt stx1 ja
stx2 geenide olemasolu (esmane skriining) ning kui üks või teine neist tuvastati või tuvastati proovist mõlemad geenid, siis määrati millise serogrupiga
(kirjeldatud viiest) on tegemist. Lisaks määrati eae geeni olemasolu, kuna
viimane kodeerib intimiini valku, mis on oluline virulentsusfaktor.
Molekulaarne sõeluuring jahiulukite rümpadelt võetud pinnaproovidest näitas STEC toksiinigeenide esinemist koguni 32 (53%) proovis (CI95
40,89% - 66,14%), kusjuures 17 (53,1%) juhul tuvastati vaid stx2 esinemine
ning 14 (43,8%) juhul oli tegemist stx1 ja stx2 kombinatsiooniga. Eraldi stx1
geeni ei tuvastatud üheski analüüsitud proovis. Serogrupp O157, O145, O26,
O103 ja O111 esinemus tuvastati vastavalt 15 (46,9%), 19 (59,4%), 1 (3,1%),
16 (50%) ning 0 (0%) korral positiivsetest proovidest. Geen eae tuvastati
31s (96,9%) stx suhtes positiivses proovis. Oluline on lisada, et EFSA 2013.
aasta BIOHAZ paneeli teaduslikule arvamusele toetudes võib väita, et geenide kombinatsioon stx2 (Shiga-toksiin 2 produtseerimine) ja eae (intimiini
produtseerimine) omavad võrreldes teiste oluliste E. coli geeni kombinatsioonidega suuremat riski tõsiste haigusjuhtumite tekkes inimestel (EFSA, 2013).
Andmete statistilise töötluse tulemustele tuginedes saame väita, et
STEC levimus metssea ja põdra rümbaproovides oli statistiliselt oluliselt erinev (p < 0,05). Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05) tuvastati viie STEC
serogrupi levimuses ning see oli tingitud eelkõige sellest, et serogrupp O26
tuvastati vaid ühel korral ning serogruppi O111 ei tuvastatud üldse. Serogruppide O157, O145 ja O103 levimuses statistiliselt olulist erinevust ei leitud (p
= 0,70).

119

Tabel 1. Salmonella, Campylobacter ja STEC* suhtes uuringute tulemused
Liik

Proovide
arv

Salmon.
Posit. (%)

Campylob.
Posit. (%)

STEC*
Posit. (%), 95% CI**

Metssiga

25

0 (0)

0 (0)

17 (68), 48,41-82,79

Põder

30

0 (0)

0 (0)

10 (33,3), 19,23-51,22

Karu

3

0 (0)

0 (0)

3 (100), 43,85-100

Metskits

2

0 (0)

0 (0)

2 (100), 34,24-100

Kokku

60

0 (0)

0 (0)

32 (53,3), 40,89-66,14

*Shiga-toksiini produtseeriv E. coli
**Confidence intervall, usalduspiirid STEC geenide proportsionaalsele levimusele

Järeldused ja kokkuvõte
Antud pilootuuring näitas, et ulukiliha võib endas kanda teatud rahvatervise riske, seda eriti seoses Shiga-toksiini produtseeriva E. coli geenide
kõrge levimusega. Samas on veiserümpade hiljutised uuringud Eestis osutanud faktile, et ka põllumajandusloomade rümbad on olnud STEC geenide
suhtes positiivsed. Arvame, et riiklike seireuuringute keskendumine üksnes E.
coli O157:H7 tuvastamisele põhjustab tõsiseid puudujääke meie teadmistes
mitte-O157 STEC tüvede iniminfektsioonide rollis. Puuduste vähendamiseks
on vaja kasutusele võtta senisest tundlikumaid analüüsimeetodeid ning tõhustada riikliku järelevalvet, seda eriti erinevate STEC serogruppide määramisel. Võime tõdeda, et mõned juba kasutusel olevad meetodid või erinevate
meetodite kombineerimised võimaldavad selgitada STEC tegelikku levimust
toidus, loomade reservuaarides ning inimpatsientidel, kuid äärmiselt oluline
on jätkata uurimusi ka haiguse tekke protsesside ning seonduvate virulentsusfaktorite välja selgitamisel.
Campylobacter spp. ja Salmonella spp. suhtes negatiivsed tulemused
on rahvatervise seisukohalt kindlasti positiivsed, kuid järgmised ulatuslikumad uuringud peavad meid veenma selles, millised on tegelikud ulukilihaga
seonduvad toiduohutuse riskid antud toidupatogeenide suhtes.
Ulukitel toidupatogeenide levimuse edasised uuringud Eestis peaksid
lisaks liha maatriksi (rümbad, lihalõikus) analüüsimisele sisaldama ka soolesisaldise ning lümfisõlmede uuringuid, sest ulukiliha saastumine toidupatogeenidega tuleneb eelkõige rümpade fekaalsest saastumisest ning lümfisõlmede analüüsimine võib esile tuua mõnede teiste oluliste toidupatogeenide
esinemise ulukilihas.
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Sissejuhatus
Oksüdatsioon on üks olulisemaid toiduainete, eriti liha, töötlemisel
ja säilitamisel toimuvaid kahjulikke protsesse, võibolla isegi teisel kohal
pärast mikrobioloogilist saastumist (Püssa, 2014). Taimsed polüfenoolid kui
heade antioksüdantsete omadustega ühendid pidurdavad polüküllastamata
rasvhapete (PUFA) ja teiste lihas leiduvate ühendite oksüdeerumist kas
vabade radikaalide sidumise, siirdemetallide ioonide kelateerimise või
oksüdatsiooniensüümide toime pärssimise kaudu (Brewer, 2011). Peale selle
aitavad need ühendid inimorganismis säilitada antioksüdantset tasakaalu.
Selle eelduseks on muidugi nende piisav stabiilsus lihatoodete termilise
töötlemise protsessis. Katseandmeid taimsete polüfenoolide lisamisest
lihatoodetele on suhteliselt vähe ning ka teavet polüfenoolide termostabiilsuse
kohta lihamaatriksis napib.
Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli hinnata taimsete polüfenoolide
stabiilsust marineeritud liha küpsetamisel. Marinaadide valmistamisel
kasutati kõigil juhtudel oksüdatsiooni täiendavaks mahasurumiseks
kelateeriva toimega sidrunhapet (Cherviakovsky jt., 2006). Marineeritud lihas
toimuvate oksüdatsiooniprotsesside hindamiseks ei olnud võimalik kasutada
õrnroosa värvusreaktsiooni tekkel põhinevat traditsioonilist TBARS (ing. k.
thiobarbituric acid reactive substances) meetodit, sest lihale lisatud taimsed
pulbrid sisaldasid ka taimseid polüfenoolseid pigmente antotsüaniine, mis
andsid uuritavatele ekstraktidele intensiivse tumepunase värvuse. Selle
asemel uuriti linoolhappe esmaste oksüdatsiooniproduktide, oksülipiinide,
kontsentratsiooni dünaamikat vedelikkromatograaf-mass-spektromeetrilisel
meetodil.
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Materjal ja meetodid
Sea välisfileest, mille keskmine rasvasisaldus oli 1,7%, lõigati 1
cm paksused ja 40 g kaaluvad tükid, millele lisati 10 g kaaluv lõik pekki.
Analüüsideks valmistati kaks paralleelproovi. Marinaadid valmistati 1
osast marjapulbrist (või veinist) ning 9 osast destilleeritud veest, millesse
oli lisatud 4,5% keedusoola ja 0,25% sidrunhapet. Erinevates marinaadides
kasutati kaubandusest ostetud kodumaiseid mustika (Vaccinium myrtillus
L.), aroonia (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), mustsõstra (Ribes
nigrum L.) ja pihlaka (Sorbus aucuparia L.) marjapulbreid ning Soomes
valmistatud pohlamarjade (Vaccinium vitis-idaea L.) pulbrit. Valitud veiniks
oli punastest viinamarjadest (Vitis vinifera L.) valmistatud punane vein
Cabernet Sauvignon, toodetud Prantsusmaal, 2006. aastal. Marineerimiseks
pandi eelnevalt kaalutud liha- ja pekilõigud Minigrip kottidesse ning lisati
marinaad (2:1) arvestusega, et liha oleks täielikult vedelikuga kaetud.
Proove hoiti külmikus +4 °C juures kuni 14 päeva. Termiliseks töötlemiseks
tõsteti lihad marinaadist välja, nõrutati kuivaks ning puhastati üleliigsest
marjapulbrist. Kõik proovid pakiti eraldi fooliumisse ning küpsetati
elektriahjus 200 °C juures 30 minutit. Jahtunud proovid kaaluti ja arvutati
küpsetuskaod. Kromatograafilisteks analüüsideks ettevalmistamisel
peenestati proovid saumikseriga, kaaluti 2 g ning lisati 4 ml metanooli.
Proove loksutati loksutis 30 minutit, seejärel tsentrifuugiti ning saadud
pealmist metanoolikihti töödeldi 2 korda heksaaniga ning seejärel voolutati
läbi tahkefaasekstraktsiooni C18 SPE-kolonni (SampliQ C18 ODS, 100 mg,
1 ml; Agilent Technologies).
Kromatograafilised analüüsid teostati Agilent 1100 seeria
vedelikkromatograafil, mis oli varustatud Zorbax 300SB-C18 (2.1×150
mm; 5µm) pöördfaas-kolonni ning UV-Vis dioodrivi ja ioonlõks-tüüpi
mass-spektromeetrilise detektoriga (LC/MSD Trap XCT). Polüfenoolide
kvantiteerimiseks kasutati UV-Vis kromatogrammide piikidealuseid
pindalasid lainepikkustel 280, 370 ja 520 nm, millega hinnati üldfenoolide,
üldflavonoolide ja üldantotsüaniinide dünaamikat marineeritud liha
küpsetamisel (tabel 1). Saadud tulemustest lahutati vastava marinaadi
sidrunhappe kromatogrammilt saadud pindalade väärtused. Peamiste
individuaalsete polüfenoolide suhteline sisaldus arvutati vastava ühendi
massikromatogrammi piigi pindala järgi (tabel 2).
Ioonlõks-detektor jälgis negatiivseid ioone massi ja laengu suhte
(m/z) vahemikus 50–1000 koos fragmenteerimisega He aatomitega.
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Oksülipiinide kvantiteerimiseks kasutati peamise fragmentiooni (m/z = 171)
MS2 ekstraheeritud iooni kromatogrammide (EIC) piikidealust üldpindala
(ing. k. area under curve (AUC171)), mis on iseloomulik enamuse linoolhappe
esmastele 9-lipoksügenaasi poolt katalüüsitud oksüdatsiooni produktidele.
Samas 13-lipoksügenaasi raja oksüdatsiooniproduktidele iseloomuliku
alternatiivse fragmentiooni (m/z = 195) kontsentratsioonid olid umbes kaks
suurusjärku madalamad.

Tulemused ja arutelu
Kromatograafilised analüüsid näitasid, et kõik kasutatud marjapulbrid
sisaldasid erinevatesse rühmadesse kuuluvaid polüfenoole. Esile tuleks tõsta
parimate antioksüdantsete omadustega antotsüaniine ja teisi flavonoole
(joonis 1) ning viimaste glükosiide. Olenevalt pH tasemest, võivad erinevad
antotsüaniinid esineda kas punase, purpurse või sinise pigmendina ning
vastavalt sellele anda ka marjadele ja veinile erineva tumedusega värvitoone.
Tabelites 1 ja 2 on toodud iga marjapulbri korral peamised flavonoolide
ja antotsüaniinide rühma kuuluvad flavonoidid, mida oli võimalik
identifitseerida ja kvantiteerida marineeritud lihadest nii enne kui peale
küpsetamist. Peale küpsetamist alles jäänud flavonoidide saagiste (29–63%)
põhjal võime väita, et enamus neist marjades leiduvatest polüfenoolidest on,
vaatamata liha töötlemisele küllaltki kõrgetel temperatuuridel, suhteliselt
stabiilsed. Sama saame eraldi väita flavonoolide ja nende glükosiidide
kohta (kogusaagis 41–76 %), välja arvatud punase viinamarjaveini puhul,
kus saagis oli ainult 21%. Veini flavonoolide märkimisväärselt madala
saagise põhjuseks võis olla nende madal sisaldus marineeritud lihas juba
enne kuumtöötlemist. Oluline on märkida, et kui enamuse flavonoolide
glükosiidide kontsentratsioonid liha termilisel töötlemisel mõnevõrra
langesid (tabel 2), siis flavonoolide aglükoonide sisaldus enamasti tõusis
(saagis kuni 272 %). Sellist tulemust saab osaliselt seletada glükosiidide
happelise hüdrolüüsiga kõrgetel temperatuuridel ning kuuma paremini
taluvate aglükoonide (kvertsetiini, müritsetiini, isoramnetiini jt.) tekkimisega.
Aglükoonid on tunduvalt efektiivsemad vabade radikaalide sidujad ning
inimorganismi seedetraktis paremini omastatavad kui nende erinevad
glükosiidid (glükosiidid, galaktosiidid, arabinosiidid, glükuroniidid jt) (Hopia
ja Heinonen, 1999; Patras jt., 2010).
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A

B

Joonis 1. Antotsüanidiini (A) ja peamiste flavonool aglükoonide (B)
struktuurvalemid

Kuid sellised mitteootuspärased tulemused võivad olla põhjustatud ka teatud
polüfenoolide mittetäielikust ekstraheerumisest termiliselt töötlemata liha
maatriksist. Olukorda, kus antotsüaniinid ning nende aglükoonid (tsüanidiin,
delfinidiin, malvidiin jt.) annavad madala saagise (8–21%), tuleb seostada
nende ühendite kõige kõrgema antioksüdantsuse tasemega (Hopia ja
Heinonen, 1999) ning nende molekulide sisemise labiilsusega (Püssa jt.,
2009). Mitmete flavonoolide kontsentratsioonid olid allpool määramis- ja
identifitseerimispiiri ning seda just aglükoon-oksüdimeeride puhul, mis
moodustuvad flavonoolide oksüdeerumisel vabade radikaalide mehhanismi
kaudu (Rösch jt., 2003).
Mitmeid oksülipiine, konjugeerimata linoolhappe esmaseid
oksüdatsiooniprodukte, oli võimalik sealihast vedelikkromatograaf-massspektriliselt identifitseerida ja kvantiteerida, olenevalt sellest, millist
marjapulbrit marinaadi valmistamisel oli kasutatud. Peamised moodustunud
oksülipiinid (joonis 2) olid 9,12,13-trihüdroksü-10-oktadetseenhape (9,12,13THODE; m/z = 329) ja 9-hüdroksü-12,13-epoksü-10-oktadetseenhape
(9-HepoDE; m/z = 311).
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Joonis 2. Sealiha marineerimise käigus moodustunud kahe peamise oksülipiini MS2
spektrid iseloomuliku m/z = 171 fragmentiooniga

Nii toorest kui ka küpsetatud marineeritud lihast leiti väga väikestes
kontsentratsioonides potentsiaalselt toksilisi dihüdroksü-oktadetseenhappeid
(leukotoksiin dioole), mis on iseloomulikud ühendid tugevasti oksüdeerunud
mehhaaniliselt konditustatud lihamassile (Toomik, 2012). Kuid kuna linool
(cis, cis-9,12-oktadekadieen) happe oksülipiinide spekter on suhteliselt
lai, siis on küllaltki raske määrata nende üldist sisaldust lihaproovides.
Antud töös kasutati oksülipiinide summaarse sisalduse määramiseks neile
ühenditele ühiselt omast MS2 fragmentiooni m/z = 171, mis on iseloomulik
9-lipoksügenaasi katalüüsitud oksüdatsiooni produktidele (joonis 2).
Paralleelselt toimiva 13-lipoksügenaasiraja oksüdatsiooniproduktidele
iseloomuliku alternatiivse fragmentiooni (m/z = 195) kontsentratsioonid
olid umbes kaks suurusjärku madalamad. Oksülipiinide summaarsed
kontsentratsioonid langesid marineeritud liha kuumtöötlemisel (tabel 1).

Kokkuvõte
Marinaadidele lisatud erinevates marjapulbrites leiduvad polüfenoolid
olid märkimisväärse termilise stabiilsusega (saagis keskmiselt 50%) ning
võivad toimida inimorganismis looduslike antioksüdantidena. Ettearvatult
olid termiliselt kõige ebastabiilsemaks rühmaks antotsüaniinid. Marinaadide
koostises kasutatud punases veinis leidus tunduvalt vähem polüfenoole ning
seetõttu oli ka nende saagis kõige väiksem.
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Tabel 1. Üldfenoolide, flavonoolide, antotsüaniinide ja oksülipiinide summaarsed
sisaldused enne marineeritud sealiha küpsetamist
(absorbtsiooniühikutes) ja saagised (%) peale küpsetamist
Fenoolide
summa
(AUC280)

Küpsetusjärgne
saagis (%)

Flavonoolid
ja nende
glükosiidide
summa
(AUC370)

Küpsetusjärgne
saagis
(%)

Antotsüaniinide
summa
(AUC520)

OksüliKüpsetuspiinide
järgne
saagis
saagis
(AUC171)
(%)
%

Mustikas

14264

56

1871

56

6663

21

70

Must sõstar

10827

53

1642

75

5765

18

52

Aroonia

8983

29

1895

41

4683

20

20

Pohl

7584

63

1059

60

436

15

76

Pihlakas

6040

54

1252

76

754

19

34

Punane vein 6095

40

670

21

991

8

32

Tabel 2. Olulisemate taimsete polüfenoolide saagised (%) erinevate lisanditega
küpsetatud marineeritud sealihas
Flavonoolide glükosiidid
Kvertsetiini
heksosiidid/
Diheksosiidid

Flavonoolide aglükoonid

KvertseKvertsetiini
tiini rutiglukuroonid
nosiidid

Kvertsetiini pentosiidid

Kvertsetiin

Müritsetiin

Isoramnetiin/
kämpferool

Mustikas 94

55

-

138

250

272

153

Must
sõstar

50

-

32

-

92

94

161

Aroonia

36/40

-

22

42

113

-

-

Pohl

51

-

-

53

85

-

-

Pihlakas

68/44

-

24

-

176

140

160/228

Punane
vein

24

24

-

-

37

-

105/36
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Marineeritud lihade küpsetamisel alanes ka erinevate linoolhappe
oksülipiinide kontsentratsioon. Varasemalt on väidetud, et 9,12,13THODE ja 9-HepoDE kontsentratsioonide summat võib pidada üheks liha
rasvhapete oksüdatsioonitaseme markeriks, seda enam tugevalt värvunud
toodete puhul kui määramisel pole võimalik kasutada klassikalist TBARS
meetodit, mis omakorda võib alahinnata tegelikku lipiidide oksüdeerumise
taset lihas (Cherviakovsky jt., 2006). Käesolevaga saame lisada AUC171 kui
veel ühe võimaliku oksüdatsioonimarkeri toiduainete jaoks, mis sisaldavad
linoolhappeid kui peamisi oksüdeeruvaid rasvhappeid.
Lisaks antioksüdantsusele andsid marjapulbrid marineeritud
ja küpsetatud lihadele meeldivad värvitoonid ning marjadele omased
maitsenüansid. Seda, kas selliselt rikastatud marineeritud liha termiline
töötlemine tõstab ka tema in vivo antioksüdantsust ja suurendab inimese
tervisele kasulikku toimet, tuleb veel uurida.

Kasutatud kirjandus
Brewer, M.S. 2011. Natural antioxidants: Sources, compounds, mechanisms of
action, and potential applications. Compr. Rev. Food Sci. F., 10:221–247.
Cherviakovsky, E.M., Bolibrukh, D.A., Baranovsky, A.V., Vlasova, T.M., Kurchenko, V.P., Gilep, A.A., Usanov, S.A. 2006. Oxidative modification of quercetin
by hemeproteins. Biochem. Bioph. Res. Co., 342:459–464.
Hopia, A., Heinonen, M. 1999. Antioxidant activity of flavonol aglycones and their
glycosides in methyl linoleate. J. Am. Oil Chem. Soc., 76:139–144.
Patras, A., Brunton, N.P., O’Donnell, C., Tivari, B.K. 2010. Effect of thermal
processing on anthocyanin stability in foods; mechanisms and kinetics of
degradation. Trends Food Sci. Tech., 21:3–11.
Püssa, T. 2014. Liha oksüdatsiooni mehhanismid ning mõju toodete ohutusele ja
kvaliteedile, Agraarteadus / J. Agric. Sci., 25:39–47.
Püssa, T., Raudsepp, P., Toomik, P., Pällin, R., Mäeorg, U., Kuusik, S., Soidla, R.,
Rei, M. 2009. A study of oxidation products of free polyunsaturated fatty acids in
mechanically deboned meat. J. Food Comp. Anal., 22:307–314.
Rösch, D., Bergmann, M., Knorr, D., Kroh, L.W. 2003. Structure-antioxidant
efficiency relationships of phenolic compounds and their contribution to the
antioxidant activity of sea buckthorn juice. J. Agr. Food Chem., 51:4233–4239.
Toomik, P., Lepp, K., Lepasalu, L., Püssa, T. 2012. The effect of tenderizing acids
on linoleic acid oxidation of pork. Meat Sci., 92:870–873.

128

Kuidas sünnib teaduse abil
tervislik toit?
Marek Viilol
AS Põltsamaa Felix
marek.viilol@felix.ee

Põltsamaa Felixi toiduainetööstusel on pikk traditsioon - tänavu
möödub 95 aastat mahla-, veini-ja toiduainete tootmise algusest Põltsamaal.
Aastast 1996 kuulub ettevõte rahvusvahelisse Orkla gruppi, mis võimaldab
Põltsamaa Felixil tagada kuluefektiivne ja kvaliteetne tootmine. Põltsamaa
Felixist on tänaseks saanud kõige laiema toiduainete valikuga juhtiv toiduainete- ja jookide valmistaja Eestis.
Tänapäeva kiire elu loob tingimused, kus tervisliku ja mitmekesise
toidu kättesaadavus on raskendatud. Toitainetega rikastatud toiduainete tarbimine on kiirel eluperioodil väga mugav võimalus saada korraga ühest tootest rohkem toitaineid, kui seal looduslikult olemas on. Just vajadusest tagada
funktsionaalsete toodete ohutus tarbijale ja teaduspõhiselt tõestatud toime
selliste toiduainete järele, ongi Põltsamaa Felix juba aastaid edendanud tootearendusalast koostööd erinevate teadusasutuste ja ülikoolidega.
Tänaseks on Põltsamaa Felixi ja mitmete erinevate teadusasutuste
koostöö tulemusena turule toodud mitmed toidud ja joogid. Suuremat kajastust
on saanud 2014. aastal koos Eesti Maaülikooli Teadmistepõhiste tervise- ja
loodustoodete kompetentsikeskuse teadlastega arendatud uued funktsionaalsed Pai Pluss smuutid, mis on suunatud eelkõige vaimse tööga tegelevatele
inimestele. 2014. aastal valiti need smuutid ka Eesti Parima Toiduaine konkursil parimaks mittealkohoolseks joogiks.
Oma ettekandes teen ülevaate sellest, kuidas algas koostöö kohalike
teadusasutustega funktsionaalse ja tervisliku toidu loomiseks, millised olid
kriitilised edufaktorid ning kuidas on jõutud vastastikku eduka koostöö ning
teineteisemõistmiseni.
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Toiduallergeenide juhtimine
toidukäitlemis-ettevõttes
Katrin Laikoja

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
katrin.laikoja@emu.ee

Allergia on immuunmehhanismi mediteeritud ülitundlikkuse reaktsioon, toiduallergia on IgE-vahendatud ülitundlikkuse reaktsioon, mis võib
viia anafülaksiani. Toidu talumatus on mitteallergiline ülitundlikkusreaktsioon, mille puhul immuunmehhanismide osalus pole tõendatud või ei ole
reaktsiooni põhjustajad teada.
Toidukäitlejatele on toiduallergeenide-alase teadlikkuse tõstmine
väga oluline. USA Toidu- ja ravimiameti (FDA) kokkuvõttest ajavahemiku
2009–2012. aasta kohta selgub, et toidukaupade turult tagasikutsumise neli
olulisemat põhjust on Salmonella toidus (36%), deklareerimata allergeenid
(34%), Listeria monocytogenes (18%) või muud põhjused (12%; Gendel jt.,
2014). Deklareerimata allergeenide põhjusteks olid vale pakend või etikett,
vale terminoloogia, info edasikandmise viga toorainelt valmistoote etiketile,
ristkontakt või tarnijapoolne koostisosa vale märgistamine.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1169/2011 (toidualase
teabe esitamine tarbijatele) II lisa toob loetelu toiduallergeenidest, mille
märgistamine on kohustuslik. Lisaks märgistamisele peavad nii toitlustusettevõtted kui toidutööstus pöörama tähelepanu allergeenide ohjele, sest toiduallergia levimus kasvab ning see on potentsiaalselt eluohtlik ega pole ravitav.
Allergikust tarbija jaoks on märksõnaks toiduallergeenidest hoidumine, sest
liittoiduainete söömisel (toiduained, millel on palju koostisosi, mille algsed
taimsed või loomsed komponendid pole äratuntavad) võib tarbija elu ja tervis sattuda ohtu. Toidukäitlejad saavad toiduallergiaga tarbijat aidata täpse ja
korrektse märgistusega; uute, allergeenivabade toodete loomisega; olemasolevate toodete retseptide ümberkoostamisega; ristkontakti ärahoidmisega
käitlemisettevõttes; hoidudes väitest „võib sisaldada“ (välja arvatud, kui see
tõesti on kehtiv või vajalik). Vabatahtlike hoiatuste ülemäärane kasutamine
väikese riskiga toodete puhul teeb tarbijal keeruliseks hinnata täpset allergeeniriski ning tarbija toiduvalik jääb väga ahtaks.
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Allergeenide juhtimine peaks olema pigem osa toiduohutuse juhtimissüsteemist kui täiesti uus süsteem. Efektiivne süsteem peab arvestama kõiki
tootmisetappe alates tooraine tarnimisest, tootmisest kuni valmistoote pakendamiseni, sh uue toote arendust. Ettevõttes tuleks välja töötada saastumise
ohje ja ennetamise dokumenteeritud protseduurid, mis oleksid nähtaval või
kättesaadavad kõigile tootmises töötajatele.
Allergeeniohje protseduurid peavad sisaldama infot: tootearenduse
juhiste kohta arvestades allergeene; headest hügieenitavadest, nt riietust, käte
hügieeni ja toiduga käelist kontakti puudutavad juhised; ruumide, seadmete ja
töövahendite puhastamise kohta; ümbertöödeldava materjali käitlemise kohta,
nt millistes tingimustes selliseid tooteid võib kasutada; jäätmekäitlusest, nt
kuidas märgistatakse jäätmeid ja kuidas hoitakse lahus ümbertöödeldavast
materjalist; olukordadest, kus võib aset leida ristkontakt toorainete, toodete,
tootmisliinide või –seadmete vahel. Iga töötaja kohustus on ristkontakti ära
hoida; tootmise planeerimise kohta, nt toodete järjestus; tooraine, pooltoodete
ja valmistoodangu märgistamise kohta; toote turult tagasikutsumise kohta.

Kasutatud kirjandus
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TERVISLIK TOIT
Raivo Vokk

TTÜ toidutehnoloogia instituut
raivov@rocketmail.com

Kas “tervislik toit” või “toit tervisele”? Kas sööme selleks, et elada,
või elame selleks, et süüa? Toitumises pole kõik must-valge ja tasakaalustamata toit on hoopiski paljude hädade allikas. Ettekandes püütakse vastust
leida kõige tavalisematele üleskerkinud küsimustele ja seda toitumissoovituste, toitumisharjumuste ning toidu kättesaadavuse prisma läbi. Nii ühes
kui ka teises võtmes on vaieldamatuks baasiks teaduskirjanduses avaldatud
materjal.
Nii mõneski aspektis tuleb oma mõtteviisi pisut muuta või vähemalt
kohandada, sest nö aabitsatõdede kohta toitumises on ilmunud küllaltki palju
kritiseerivaid noote, enamgi veel, paljuski on muudetud suhtumist erinevate
haiguste riskifaktorite osas. Ettekandes püütakse veidi täpsustada teaduskirjanduses ilmunud erisuste kohta tervislikule toitumisele tähenduslikus plaanis.
Toitumise tervislikkuse tähendussõnadeks võiks olla lihtsus ja tavapärasus.
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Linaõliga rikastatud või tootmine
Aleksandra Klokova*, Katrin Laikoja, Vilma Tatar

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond
*aleksandra.klokova@student.emu.ee

Tänapäeval pakub poelett tarbijale mitmekülgseid võimalusi toiduvalikuteks. Eriti mitmekesine on valik piimatoodeteletis, kuna töötlejad annavad
toorainele uusi lisaväärtusi. Noorem põlvkond on linaõlist vähe kuulnud, rääkimata selle tarbimisest. Toiduainete tehnoloogias on linaõli selle omaduste
tõttu vähe kasutatud. Linaõli erinevus teistest taimeõlidest tuleneb selle rasvhappelisest koostisest. Linaõli kasulikud omadused on seotud oomega-3 rasvhapete sisaldusega. Meie igapäevases toidus on suur puudus just oomega-3
rasvhapetest ning inimesele sobilikum oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete
vahekord on 1:4. Toiduainete tööstused ja teadlased otsivadki võimalust pakkuda tarbijatele sellise oomega-rasvhapete vahekorraga tooteid. Linaõli sobib
selleks hästi, kuid selle intensiivne maitse ja lõhn ei ahvatle tarbijat ning linaõli lisamine rasvarikastesse toodetesse lühendab toote säilivusaega.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on võimäärde maitseomaduste
rikastamine linaõliga ning hea määritavusega toote väljatöötamine. Uurimistöö käigus lisatakse koorevõile erinevas koguses linaõli ja hinnatakse linaõliga rasvasegu sensoorseid ning füüsikalis-keemilisi omadusi.
Katses määrati muudatused proovide rasvhapete keemilistes omadustes kuuenädalase säilitamise järel. Nii koorevõi kui võisegude puhul täheldati
happearvu suurenemine ja joodiarvu langus. Selline tulemus on tingitud küllastumata rasvhapete muutumisest küllastunuks.
Sensoorse hindamise tulemused näitasid, et sobiv linaõli kogus, olles
ka tarbijale vastuvõetav, jäi selle lisamise minimaalsele tasemele. Inimesed
on oma tarbimiseelistustes konservatiivsed ja valivad harjumuspärased tooted. Sellised parameetrid nagu määritavus ja värvuse tugevus said kõrgemaid
hindeid proovides, kus oli lisatud kõige rohkem linaõli.
Kokkuvõttes võib öelda, et linaõli on omapärase maitsega tooraine,
mille kasulikud omadused on üldtuntud, kuid mille kasutamine toiduainete
tööstuses on raskendatud vabade rasvhapete kõrge sisalduse tõttu.
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Autorid avaldavad tänu projektis osalenud veisekasvatajatele.

JÄRELDUSED.
 Praakimise põhjustest olid madala lüpsikiirusega seotud eelkõige udara tunnused.
 Optimaalseks lüpsikiiruseks, kus praakimisrisk oli kõige
madalam, oli EHF lehmadel 4,5–5,5 kg/min ja EPK lehmadel
2,5–3,5 kg/min.
 EHF lehmade karjaspüsivuse tõenäosus oli kõrgeim lüpsikiirusel >3,5 kg/min, väikseim aga mõlemal tõul <1,5 kg/min.
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EPK
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3,6

Karjas olevad 11 585

2584
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iga, aastat

EHF

Arv

Näitaja

TABEL. EHF ja EPK tõugu praagitud ja karjas olevate lehmade
üldiseloomustus

MATERJAL JA METOODIKA.
 Periood: 06.2010–05.2014.
 Farme: EHF – 33, EPK – 1, EHF+EPK – 21.
 Seadmed: DeLaval VMS, Lely Astronaut lüpsirobotid ja
DeLaval lüpsiplatsid
 Lüpsikiirus: 60–90 päeva, I laktatsioon, kg/min

EESMÄRK. Uurida EHF ja EPK tõugu lehmade elektrooniliselt
registreeritud lüpsikiiruse seoseid nende karjaspüsivuse ja
praakimise põhjustega.
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JOONIS 3. Karjas püsivuse tõenäosus olenevalt lüpsikiiruse
klassist EHF ja EPK lehmadel
 Üle 3,5 kg/min lüpsvate EHF lehmade karjaspüsivuse tõenäosus oli suurem, kui väikese või keskmise lüpsikiirusega lehmadel.
 Keskmise lüpsikiirusega (1,5–3,5 kg/min) EPK lehmad püsisid karjas suurema tõenäosusega kui väikese lüpsikiirusega
lehmad (<1,5 kg/min).
 Kõige suurema tõenäosusega praagitakse karjast väikese
lüpsikiirusega (<1,5 kg/min) EHF ja EPK lehmad.

JOONIS 2. Praakimise tõenäosuse ja lüpsikiiruse seos EHF ja
EPK lehmadel
 Mõlemal tõul vähenes esialgu lehmade praakimise risk lüpsikiiruse suurenedes, kuid selle edaspidisel kasvamisel hakkas
praakimise risk tõusma.
 Kõige väiksema tõenäosusega praagiti karjast EHF lehmi
(33%), kelle lüpsikiirus oli 4,5–5,5 kg/min ning EPK tõust
(26%) 2,5–3,5 kg/min lüpsvaid lehmi.

E E S T I

JOONIS 1. Lüpsikiiruse ja praakimispõhjuste seos EHF ja EPK
lehmadel (* – bioloogilised e „sunnitud“; ** – majanduslikud; *** – muud põhjused)
 EHF lehmade keskmine lüpsikiirus (2,15±0,77 kg/min) oli
oluliselt (p<0,001) suurem kui EPK tõul (2,06±0,67 kg/min).
 Praagitud lehmade lüpsikiirus oli väiksem võrreldes kõigi
lehmadega (EHF 2,02 vs 2,15 kg/min (p<0,001); EPK 1,97 vs
2,06 kg/min (p=0,151)).
 Väikseim lüpsikiirus oli lehmadel, kelle praakimise põhjuseks
oli „halb lüpstavus“ (EHF 1,63 ja EPK 0,91 kg/min).
 Praakimispõhjustega „udara ja nisade probleemid“ (4,8%)
ning „madal toodang“ (6,8%) EHF lehmadel oli tagasihoidlik
lüpsikiirus (1,78–1,87 kg/min).
 Mastiidi tõttu prakeeritud EHF ja EPK lehmade lüpsikiirus oli
keskmisel tasemel (vastavalt 1,96 ja 1,93 kg/min).
 EHF ja EPK lehmade praakimise põhjustest oli „mastiit“ teisel
kohal, vastavalt 14,9% ja 11,7% .
 Suurema lüpsikiirusega (≥2,02 kg/min) EHF lehmade praakimispõhjused olid seotud peamiselt ainevahetus- ja sigimisprobleemidega.

1 Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomageneetika ja tõuaretuse osakond

LÜHENDID. EHF – eesti holstein; EPK – eesti punane
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LÜPSIKIIRUSE JA KARJASPÜSIVUSE SEOS
EESTI HOLSTEINI JA EESTI PUNAST TÕUGU LEHMADEL

STENDIETTEKANDED
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Itaalia vesipühvlid

Järeldused
Tulemuste põhjal võib väita, et pühvlimullikad, kes läbisid
poegimiseelse lüpsitreeningu käitusid lüpsi ajal rahulikumalt kui
treeningut mitte läbinud lehmad.
Piima voolu profiili näitajaid, piima kogust ja kvaliteeti
poegimiseelne treening ei mõjutanud.
Uuringu põhjal võib järeldada, et poegimiseelse lüpsitreeninguga
harjuvad pühvlilehmad lüpsiplatsiga ja tänu sellele on varases
laktatsiooniperioodis lehmad lüpsi ajal vähem rahutud.

Meetodid
Uuringus kasutati 16 pühvlimullikat tiinuse hilises staadiumis. Kümme
päeva enne eeldatavat poegimist viidi kaheksa looma (grupp H) iga päev
ühe korra 10 minutiks lüpsiplatsile, kus pesti, puhastati ja masseeriti
nende udarat. Teine kaheksa loomaga grupp (C) oli kontrollgrupiks ja
neid lüpsipatsile ei viidud. Lüpsiplatsil registreeriti loomade sammumine
ja jalalöögid. Peale poegmist jälgiti sama käitumist lüpsiplatsil ning koguti
lüpsi andmed (piima kogus, kvaliteet, lüpsikiirus). Pühvleid lüpsti kaks
korda päevas. Andmeid koguti 1., 3., 6., 13., 20., 27., 41. ja 55.
poegimisjärgsel päeval.

Eesmärk
Töö eesmärk oli uurida pühvlimullikate poegmiseelse lüpsitreeningu mõju
nende käitumisele lüpsiplatsil ja hilisemale piimatoodangule.

Tulemused
Poegimiseelse lüpsitreeningu vältel vähenes grupis H lüpsiplatsil
sammumise (P<0,001) ja jalalöökide arv (P<0,01).
Pärast poegimist grupi H loomad võrreldes kontrollgrupi (C) loomadega
sammusid lüpsiplatsil jälgitud päevadel vähem 1. (P<0.001), 3.
(P<0.01), 6. (P<0.01), 13. (P<0.01) ja 20. (P<0.01) päeval. H grupi
loomad tegid võrreldes kontrollgrupiga lüpsiplatsil ka vähem jalalööke
1. (P<0.001), 3. (P<0.01), 6. (P<0.01) ja 13. (P<0.01) päeval pärast
poegimist.
Poegimiseelne lüpsitreening oluliselt piima kvaliteeti ja piima voolu
profiili näitajaid ei mõjutanud.

Sissejuhatus
Pühvlid on väga stressitundlikud loomad ja nende harjumuspärase
keskkonna muutmine ja uuendused laudakeskkonnas võivad põhjustada
stressi, mis omakorda toob kaasa muutusi käitumises ning piimatoodangus. Loomade järkjärguline harjutamine uute olukordadega,
näiteks mullikate viimine lüpsiplatsile enne poegimist, võib laktatsiooni
alguses vähendada lüpsmisega kaasnevat stressi.

Annemari Polikarpus*, Fabio Napolitano**, Fernando Grasso***, Rossella Di Palo**** Fabio Zicarelli**** , David Arney*, Giuseppe De Rosa***
* Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, Estonia
**School of Agriculture, Forestry, Food and Environment, University of Basilicata, Via dell’Ateneo Lucano 10, 85100 Potenza, Italy
*** Department of Agriculture Sciences, University of Naples Federico II, Via Università 133, 80055 Portici (Napoli), Italy
**** Department of Veterinary Medicine and Animal Production, University of Naples Federico II, Via Federico Delpino 1, 80137 Napoli, Italy

Pühvlimullikate poegimiseelse lüpsitreeningu mõju hilisemale käitumisele ja piimatoodangule
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Homovaniliinhappe 343
kohta leiab teavet psühhiaatria ja
neuroloogia valdkonna uuringutest.

Feruulhape 193
antioksüdant, põletikuvastase
toimega, kaitseb nahka UV-kiirguse
kahjustuste ja enneaegse
vananemise eest.

p-kumaarhapet
leidub tomati viljade kõigis kudedes.

Kohvhapet 179
leidub vabas
vormis vähe, kuid glükosiidide 341
kogused on märkimisväärselt kõrged.

Klorogeenhapped 353
dikafeoüülkviinhapped 515
trikafeoüülkviinhapped 677
on tugevad antioksüdandid.
Klorogeenhape on antimikroobse,
viiruste- ja põletikuvastase toimega,
soodustab lipiidide metabolismi,
pärsib reumatoidartriidi arengut ning
maksa ja käärsoole vähirakkude
vohamist.

Suur rühm erinevaid ühendeid, mida
leidub hulgaliselt paljudes taimedes.
Tomatis peamiselt feruul-, kohv- ja
p-kumaarhappe erinevad ühendid.
Fenoolsetele hapetele on omased
antioksüdantsed, vabu radikaale
siduvad, hallitusseente-, bakteriteviiruste- ja põletikuvastased toimed.

Hüdroksükaneelhapped

Erinevalt flavonoolidest
iseloomulik C-ringi 3.
positsioonis OH-rühma
puudumine. Rohkesti
ürtides, helekollased
pigmendid, kibeda
maitsega.

Helekollased pigmendid.
Paljudes puu- ja aedviljades.
Tuntumad: kvertsetiin, kempferool ja nende glükosiidid.

Eriodiktüool 287
antioksüdant, põletikuvastase
toimega, pärsib melanogeneesi,
alandab vähiriske, toimib
antimikroobselt koostoimes
naringeniiniga, väldib vereliistakute
kuhjumist.

Naringeniin 271
antioksüdant, antibakteriaalse,
osteogeense, immuunsüsteemi
moduleeriva, süsivesikute
metabolismi soodustava,
põletikuvastase toimega.

Naringeniinkalkoon 271
üks peamistest flavonoididest
tomatis. Sama molekulmass on ka
naringeniinil, mis põhjustab sageli
segadust ja valearvestusi.
Temperatuuritundliku ühendina
võib proovide ettevalmistamisel
laguneda. Flavanoon naringeniin
on värvitu, naringeniinkalkoon aga
helekollane pigment.
Naringeniinkalkoon akumuleerub
tomati nahas ja nahaalustes
kudedes, on tugev antioksüdant,
antiallergilise ja põletikuvastase
toimega.

Kasutatud kirjandus
Crozier, A. et al. (2009) Natural Product Reports 26, 8, 965-1096.
Hirai, S. et al. (2007) Life Sciences, 81,1271-1279.
Slimestad, R. et al. (2008) Journal of Agricultural and Food Chemistry 56, 2436-2441.
Yao, L.H. et al. (2004) Plant Foods for Human Nutrition 59,113-122.

Kuna flavonoidid on peamiselt koondunud tomati väliskihtidesse,
soovitame tomatit ka termiliselt töödeldes mitte koorida.
Et saada toiduga maksimaalselt erinevaid polüfenoole, soovitame
süüa erinevaid marju, puu- ja köögivilju, samuti erinevat tüüpi ja sorti
tomateid.

Kokkuvõte

Floretiin diheksosiid 597
antioksüdant, aitab
hoida veresuhkru taset
kontrolli all, antidiabeetiline,
reguleerib naha rasueritust,
kaitseb nahka UV-kiirguse
kahjustuste ning pigmendilaikude tekke eest.

Floretiini leidub rohkelt
õuntes, õunapuu lehtedes.

Väike rühm ühendeid,
keemilistelt omadustelt
sarnanevad kalkoonidega.

Naringiin 579
(naringeniini glükosiidid) annab
greibile iseloomuliku kibeda
maitse. Antioksüdant,
antikartsinogeen, kolesterooli
alandava toimega, pärsib
diabeediga seotud silma võrkkesta
kahjustuste teket.

Dihüdrokalkoonid

Iseloomulik küllastunud C-ring ja
hapniku aatom 4. positsioonis,
suhkrud liitunud 7. positsioonis.
Rohkesti tsitruselistes, kollased
pigmendid.

Iseloomulik avatud C-ring ning α-β
kaksikside, mis dihüdrokalkoonidel
puudub. Väike rühm ühendeid
flavonoidide biosünteesiraja
alguses.

Kalkoonid

EMÜ Toiduhügieeni osakonna laboratooriumis vedelikkromatograaf-mass-spektromeetrilisel meetodil
analüüsitud tomatitest identifitseeriti ja kvantiteeriti 37 fenoolset ühendit, neist 18 fenoolset hapet
ning 19 flavonoidi. Viimased jagunevad omakorda flavoonideks, flavonoolideks, flavanoonideks,
kalkoonideks ja dihüdrokalkoonideks. Alljärgnev joonis annab kaudse ettekujutuse lüofiliseeritud
kirsstomatist identifitseeritud fenoolsete ühendite kontsentratsioonidest.

Flavanoonid

Konverents ‘Terve loom ja tervislik toit 2015’

Apigeniini
leidub paljudes
taimedes, eriti rohkelt
selleris, petersellis,
kummelis. Väldib
Rutiin 609
rohekasneerude kahjustusi,
kollane pigment, stabiliseerib
antibakteriaalse,
C-vitamiini, hea antioksüdant,
diureetilise, vererõhku
viiruste- ja põletikuvastase
alandava, neuroning veresoonte seinu
geneesi stimuleeriva,
tugevdava toimega, aitab
vereliistakute
vältida trombotsüütide
kuhjumise ja põletikuagregatsiooni ja veresoonte
vastase toimega.
ummistusi.
Apigeniini atsetüülKempferool 285
tugev
glükosiidi 473
antioksüdant, pärsib LDL
esinemine ning
oksüdatsiooni ja vereliistakusisaldus on sõltuv
te kuhjumist, toimib sünergilitomatisordist.
selt kvertsetiiniga alandades
vähiriske.

Kvertsetiin 301
antioksüdant, antiallergilise,
antitoksilise, antidiabeetilise,
põletikuvastase, vererõhku
alandava, LDL kolesterooli
oksüdatsiooni pärssiva, vähiriski vähendava toimega.

Flavoonid

Flavonoolid

Tomatit peetakse oluliseks polüfenoolide allikaks, kuigi sisaldused võrreldes marjade ja
puuviljadega on väiksemad. Tomatit tarbitakse rohkem, sest on kaubandusest aastaringselt saadav
ja tomatitooted võivad olla meie toidumenüüs igapäevaselt. Viimastel aastakümnetel on fenoolsed
ühendid pälvinud teadlaste suurt huvi tulenevalt nende ainete tervisele kasulikest toimetest.
Antioksüdantse ja põletikuvastase toime kaudu aitavad polüfenoolid vältida teatud krooniliste
neurodegeneratiivsete haiguste ja vähivormide teket ning kaitsta südame-veresoonkonda.

Sissejuhatus

Dea Anton, Tõnu Püssa

EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Fenoolsed ühendid tomatis ja nende tähtsus meie toidus
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Tunnused

•Kohandatud
aretusstrateegiad

Lisavõimalus
traditsioonilisele
selektsioonile, MAS

•SNP kiibid: Bovine HD,
Bovine LD

Genotüpiseerimine

•Paranenud efektiivsus läbi
bioloogilise innovatsiooni

Soovitud kvaliteedi
ja kvantiteediga
produkt

•Marker-tunnus seosed

• JKK ≈ 3400 lehma
• AV-d (SPAV, SKAV,
SGAV…)
• Piim, kg
• Rasv, % ja kg
Statistilised analüüsid
• Valk, % ja kg
•Mitmekesisuse näitajad
• …

•288 EHF lehma
•140 EPK lehma
•Ekstreemsete
fenotüüpidega
isendid (SGAV)

Proovid

Materjal ja metoodika

Tänuavaldused
Haridus- ja Teadusministeerium (grant IUT8-2)
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus (projekt EU3002)

Kirjandus
Hu ZL, Park CA, Wu XL, Reecy JM. 2013. Animal QTLdb: an improved database tool for livestock animal QTL/association data dissemination in the post-genome era. Nucleic Acids Research Jan;41(Database issue):D871-9.
Höglund J., Sahana G., Guldbrandtsen B., & Lund M. 2014 Validation of associations for female fertility traits in Nordic Holstein, Nordic Red and Jersey dairy cattle. BMC Genetics 15, 8.
Eesti Jõudluskontrolli Aastaraamat 2013. Jõudluskontrolli Keskus, 2014.

Kokkuvõte
Lehmade sigimisvõime populatsioonisisene varieeruvus ja assotsieerunud SNP-de rohkus
näitavad lehmade taastootmisvõime geneetilise determineerituse komplekssust. Sigimisnäitajate
parandamine on oluline aretusstrateegiline tegevus ning genoomiinfo kasutamine võimaldab
tõhustada vastavasuunalise selektsiooni efektiivsust.

• 32 olulist SNP-d EHF tõus langesid kokku Põhjamaade holsteini populatsiooniga
(Höglund et al., 2014). Kui võeti arvesse erinevaid sigimisnäitajaid (tiinestusindeks,
päevade arv poegimise ja esimese seemenduse vahel, päevade arv esimese ja
tiinestava seemenduse vahel ja kordusseemenduse puudumine 56 päeva jooksul)
oli rohkem kokkulangevusi 1., 3., 7., 8. ja 11. kromosoomis.
• EPK lehmade genotüpiseerimisandmed on töötlemisel.

Tulemused
• Eesti holsteini tõugu (EHF) lehmadel leiti 792 sigimise aretusväärtusega
(SGAV) statistiliselt olulist seost (p<0,00001). Kõige rohkem oli
statistiliselt olulisi markereid X (68) ja 7. (63) kromosoomis ning kõige
vähem 15. (8) ja 18. (10) kromosoomis.

Eesmärk
Leida seoseid SNP-de ja majanduslikult oluliste tunnuste vahel
(eelkõige sigimisnäitajad), et võimaldada efektiivsemat
aretusotsuste langetamist Eesti piimaveiste populatsioonis.

Piimaveiste viljakus- ja sigimisnäitajad on ühed olulisemad majanduslikud tunnused, millel on otsene mõju loomade karjaspüsimisele ja pikaealisusele. Piimaveiste
toodangu- ja sigimisnäitajad on omavahel negatiivses korrelatsioonis. Sigimisprobleemid on udaratervise kõrval Eestis piimaveiste peamisteks karjast väljamineku
põhjuseks (Jõudluskontrolli Keskus, 2014).
Genoomiüleste assotsiatsiooniuuringutega (GWAS – genome wide association study) on võimalik leida genotüübi (geneetilise markeri) ja fenotüübi vahelisi seoseid.
Geneetiliseks markeriks GWAS-i puhul on ühenukleotiidsed polümorfismid (SNP – single nucleotide polymorphism). Veise genoomist on leitud tuhandeid selliseid
variatsioone, mis on seotud majanduslikult oluliste tunnustega (Hu et al., 2013).

D. Sabre, S. Värv, T. Kaart, H. Viinalass
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Eesti piimaveiste genoomiülene assotsiatsiooniuuring sigimismarkerite tuvastamiseks

Tulemused
Tüvel TAK 59 on tugev antagonistlik toime anaeroobses
keskkonnas, mis annab bakterile potentsiaali maha suruda silos
mitte soovitud mikroorganisme ja parandada sileerimise kvaliteeti.
Tüvi TAK 124-1 AerobEst® on tugev antagonist patogeenide suhtes
mikroaeroobses keskkonnas st surub maha aeroobseid
mikroorganisme ja seeläbi omab võimet parandada silo aeroobset
stabiilsust. Sileerimiskatsed kinnitasid, et tüve TAK 59 kasutamine
parandas
raskesti
sileeritavast
närvutamata
põldheinast
(kuivainesisaldus 15,1%,
suhkruid 0,91%) valmistatud silo
fermentatsiooni kvaliteeti (joonis 1). Silo aeroobse stabiilsuse
katsetes raiheinaga (suhkruid 2,85%) hoidis tüvi TAK 124-1
AerobEst® ära silo kuumenemise (joonis 2).

Materjal ja metoodika
L. plantarum TAK 59 ja L. brevis TAK 124-1 AerobEst® isoleeriti
Eestis naturaalselt sileeritud väga heade fermentatsiooninäitajatega
silost. Uurimistöö käigus määrati tüvede kultuur-morfoloogilised ja
füsioloogilis-biokeemilised tunnused, tüved identifitseeriti API
50CHL System test-kiti ja 16sRNA sekveneerimise abil. Määrati
tüvede antibiootiukmresistentsus ning antagonistlik aktiivsus
patogeenide suhtes. Bakterjuuretistega viidi läbi sileerimiskatsed.

Eesmärk
Välja töötada Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) nõudeid järgides
silo kvaliteeti parandavad bioloogilised silokindlustuslisandid.

Sissejuhatus
Silo on veiste põhisöödaks ning seetõttu on silo kvaliteet loomade
toodangu, tervise ning piima kvaliteedi seisukohast väga oluline.
Silokindlustuslisandeid kasutatakse sööda konserveerimiseks,
mittesoovitud mikroorganismide esinemise ja silo kuumenemise ära
hoidmiseks, silo toitainete kadude vähendamiseks ning sööda
säilimisaja pikendamiseks.

Kristiina Kokk1*, Andres Olt2, Meelis Ots1,2, Epp Songisepp1
1Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ
2EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond
*kristiina.kokk@tptak.ee
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Joonis 2. Raiheina silo aeroobse stabiilsuse parandamine tüvega L. brevis
TAK 124-1 AerobEst®
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Tänuavaldused
Töö on teostatud Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse OÜ poolt EL projekti
nr 30002 raames.

-kiirendab sööda fermenteerumist
-pikendab sööda säilimisaega
-suurendab söödas piimhappe sisaldust
-alandab pH-d ja vähendab seeläbi söödas toitainekadusid
-surub söödas alla erinevate proteolüütiliste ja patogeensete (klostriidid,
enteropatogeenid) mikroobide toimet
-tüve L. plantarum TAK 59 kasutamine vähendab silos
ammoniaaklämmastiku ja võihappe kontsentratsiooni
-tüvi L. brevis TAK 124-1 AerobEst® tagab silo aeroobse stabiilsuse.

Järeldused ja kokkuvõte
Piimhappebakterite L. plantarum TAK 59 ja L. brevis TAK 124-1 AerobEst® kasutamine
silokindlustuslisandina:

Joonis 1. Raskesti sileeritava taimse materjali fermentatsiooni kvaliteedi
parandamine tüvega L.plantarum TAK 59.(Etanool, äädik-, propioon-, või-,
piimhape ja 2,3-butaandiool g/kg kuivaines, NH3-N/ üld N %)
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Piimhappebakteritel Lactobacillus brevis TAK 124-1 AerobEst® ja
Lactobacillus plantarum TAK 59 baseeruvate silokindlustuslisandite
väljatöötamine

Temperatuur, °C
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Joonis 3. STEC geenid põdra rümpadel

1. Ulukiliha võib kanda teatud rahvatervise riske seoses Shiga-toksiini
produtseeriva E. coli geenide kõrge esinemusega ning tingituna stx2 ja eae
geeni kombinatsiooni sagedasest tuvastamisest.
2. Arvame, et riiklike seireuuringute keskendumine üksnes E. coli O157:H7
tuvastamisele põhjustab tõsiseid puudujääke meie teadmistes mitte-O157
STEC tüvede iniminfektsioonide rollis.
3. Riiklikus järelevalves on vaja tõhustada erinevate STEC serogruppide
määramist.
4. Eestis on vaja teostada ulukiliha toiduohutuse süvauuring.

JÄRELDUSED

Joonistel 2 ja 3 esitatud metsigade ja põtrade rümpadel STEC geenide esinemuse
andmetest selgub, et metsigade rümpadel tuvastati STEC geene enam kui põtrade
rümpadel, vastavalt 68% ja 33,3%.
STEC serogruppidest domineerisid mõlema loomaliigi puhul O145 ning O103 ja
alles seejärel O157.
Analüüside tulemusi üldistades saame väita, et STEC toksiinigeenide esinemist
tuvastati koguni 32 (53%) proovis (CI95 40,89% - 66,14%), kusjuures 17 (53,1%)
juhul tuvastati vaid stx2 esinemine ning 14 (43,8%) juhul oli tegemist stx1 ja stx2
kombinatsiooniga. Eraldi stx1 geeni ei tuvastatud üheski analüüsitud proovis.
Serogrupp O157, O145, O26, O103 ja O111 esinemus tuvastati vastavalt 15
(46,9%), 19 (59,4%), 1 (3,1%), 16 (50%) ning 0 (0%) korral positiivsetest
proovidest. Geen eae tuvastati 31-s (96,9%) stx positiivses proovis.

Joonis 2. STEC geenid metssea rümpadel

Uurimust toetati Põllumajandusministeeriumi rakendusuuringute projektist T13057VLTH

Joonis 1. Proovivõtukohad metssea (a) ja põdra (b) rümpadel tuletatuna standardist EVS-ISO 10764:2011

a

Proovid võeti metssea ning põdra rümpadelt, vastavalt 25 ning 30 proovi. Üksikud proovid võeti
karu ja metskitse rümpadelt. Ühtekokku võeti ning analüüsiti 60 suurulukite rümbaproovi.
Analüüside tegemisel kasutati CEN ISO/TS 13136:2012 standardil põhinevat
horisontaalmeetodit STEC tuvastamiseks ning serogruppide O157, O111, O26, O103 ja O145
määramiseks.

MATERJAL JA METOODIKA

Uurimuse põhieesmärgiks oli standardiseeritud molekulaarse tuvastamismetoodikaga hinnata
STEC geenide esinemust suurulukite rümpadel Eestis.

EESMÄRK

Shiga-toksiini tootev Escherichia coli (STEC) võib inimestel põhjustada nii kergeid kui väga
tõsiseid infektsioone nt võib haigus progresseeruda hemolüütilis-ureemiliseks sündroomiks
(HUS),
mis
avaldub
hemolüütilise
aneemia,
trombotsütopeenia
ning
akuutse
neerukahjustusena. Enamik tõsistest haigusjuhtumitest inimestel on põhjustatud serotüüpi
O157:H7 kuuluvate tüvede poolt, kuid järjest enam räägitakse ka mitte-O157 serogruppidest
nagu O26, O111, O103 ja O145 ning nende poolt põhjustatud haigusjuhtumitest. STEC kuulub
zoonoossete haigustekitajate hulka, mille esinemisest teavitamine on direktiivi 2003/99/EÜ
alusel liikmesriikidele kohustuslik.
Senini ei olnud Eestis uuritud suurulukite rolli STEC potentsiaalsete kandjatena.

TULEMUSED

Maaülikool, VLI Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, 2VLI Toiduhügieeni osakond
3Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

SISSEJUHATUS

1 Eesti

Kristiina Lindenberg1, Mati Roasto2, Toomas Kramarenko2,3, Siiri Põldma3, Priit Elias1

Shiga-toksiini produtseeriva E. coli geenide esinemus suurulukite rümpadel Eestis
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Joonis 2. Kogutud andmebaas
Uurimistöö on osa Teadus- ja haridusministeeriumi poolt rahastavast projektist IUT8-1 Piimalehmade
sigimine ja tervis

• Katse on osa minu doktoritööst, mis viiakse läbi Eesti
Maaülikooli katselaudas Märjal
• Kuuele lehmale pannakse parema tagajala külge Ice Tag
aktiivsusmõõtur
• Kõik lehmad saavad täisratsioonilist segasööta spetsiaalsetest
söödakünadest
• Iga lehma andmed kogutakse kaks kuud enne ja kaks kuud
pärast söödaratsiooni (söödakoha) vahetamist
• Igal teisipäeval imporditakse aktiivsusmõõturi andmed arvutisse

Materjal ja metoodika

Loomade heaolu teaduslik uurimine on viimasel viieteistkümnel
aastal kiiresti arenenud
Teaduskirjanduse põhjal teame, et:
• lehmade aktiivsus on heaolu hindamiseks väga hea indikaator
• liikumisaktiivsuse järgi on võimalik määrata inda ja samuti ka
lonkamist
• söödaratsiooni, sealhulgas söödakohta vahetav loom muutub
Joonis 1. Ice Taq aktiivsusmõõtur, mis käib looma jala ümber
aktiivsemaks ja konfliktid teiste lehmadega kipuvad sagenema
• peale söödaratsiooni muutust võib söömus väheneda ja
Loodetavad tulemused
suureneb söödakünadest varastamine
• Söödaratsiooni mõjutab lehmade liikumise ja seismise aktiivsust
Uurimistöö eesmärk
• Uurimustöö selgitab kui kiiresti lehmad harjuvad uue söödaboksiga ning kui kiiresti väheneb muutusest põhjustatud stress
Antud katse eesmärgiks on hinnata, kuidas lehmade aktiivsus
• Kui leiduvad erinevused kahe perioodi vahel, viiakse läbi uus
muutub söödaratsiooni ja söömiskoha muutudes
katse, mis peaks välja selgitama, kas erinevus tuleneb
söödaküna või söödaratsiooni muutusest

Sissejuhatus

Maria Soonberg, David Arney
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmise osakond
E-post: maria.soonberg@emu.ee

Lehmade aktiivsuse muutus söödaratsiooni muutudes
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Enamus taimsetest polüfenoolidest olid suhteliselt termostabiilsed, saagis
küpsetamisel 29–63% (joonis 2). Ka flavonoolide ja nende glükosiidide kogusaagis
(41–76 %) oli kõrge. Erandina oli viinamarjaveini saagis vaid 21% (joonis 2B), mille
põhjuseks võib olla veinis marineeritud liha madal polüfenoolide sisaldus juba enne
kuumtöötlemist.

Joonis 1. Antotsüanidiinide (A) ja peamiste flavonool aglükoonide
(B) struktuurivalemid.

Nii toorest kui ka küpsetatud marineeritud lihast identifitseeriti ja kvantiteeriti
peamiselt flavonoole ja antotsüaniine (joonis 1).

Tulemused

Valmistati marinaadid: 9 osa dest. vett; 1 osa mustika, aroonia, mustsõstra, pihlaka
ja pohla marjapulbrit või punast veini (Cabernet Sauvignon, 2006); 4,5%
keedusoola; 0,25% sidrunhapet. Marineerimiseks pandi Minigrip kottidesse sea
välisfilee ja peki lõigud (40 g + 10 g) ning lisati marinaad (2:1). Proove hoiti
külmikus +4 °C juures kuni 14 päeva. Termiliseks töötlemiseks pakiti proovid eraldi
fooliumisse ning küpsetati 200 °C juures 30 minutit. Kromatograafilised analüüsid
teostati Agilent 1100 seeria vedelikkromatograafil, mis oli varustatud pöördfaaskolonni, UV-Vis dioodrivi ja ioonlõks-tüüpi massidetektoriga. Üldfenoolide,
üldflavonoolide ja üldantotsüaniinide dünaamika hindamiseks kasutati UV-Vis
kromatogrammide piikidealuseid pindalasid vastavalt lainepikkustele 280, 370 ja
520 nm. Peamiste individuaalsete polüfenoolide suhteline sisaldus arvutati
massikromatogrammi piigi pindala järgi. Uuritava materjali intensiivse sinakaspunase värvi tõttu ei olnud lipiidide oksüdatsiooniprotsesside hindamiseks võimalik
kasutada klassikalist TBARS meetodit. Seega kasutati linoolhappe esmaste
oksüdatsiooniproduktide, oksülipiinide, kvantiteerimiseks peamise fragmentiooni
(m/z = 171) MS2 ekstraheeritud iooni kromatogrammide piikidealust üldpindala.
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Marinaadidele
lisatud
marjapulbrites
sisalduvad
polüfenoolid
olid
märkimisväärse termilise stabiilsusega (saagis keskmiselt 50%).
Termiliselt kõige ebastabiilsemaks rühmaks olid antotsüaniinid (joonis 2C).
Punases veinis leidus vähem polüfenoole ning ka saagis oli madalaim.
Marineeritud lihade küpsetamisel linoolhappe oksülipiinide sisaldus alanes.
Liha rasvhapete oksüdatsioonitaseme mõõduks oleme varem pakkunud
9,12,13-THODE ja 9-HepoDE sisalduste summat, eriti intensiivselt värvunud
toodete puhul kui pole võimalik kasutada TBARS meetodit, mis omakorda võib
alahinnata tegelikku lipiidide oksüdeerumise taset lihas.2
Käesolevaga saame lisada AUC171 kui veel ühe võimaliku parameetri
toiduainete jaoks, mis sisaldavad peamise kergesti oksüdeeruva rasvhappena
mittekonjugeeritud linoolhapet.

Kasutatud kirjandus
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•
•
•
•

•

Kokkuvõte

Vastupidiselt flavonoolide glükosiidide sisalduse mõningasele langusele küpsetamise
käigus, nende aglükoonide sisaldus enamasti tõusis (saagis kuni 272 %, joonis 3).
Tulemust saab vähemalt osaliselt seletada kuumutamisel toimuva glükosiidide
happelise hüdrolüüsiga ja selle käigus termiliselt stabiilsemate aglükoonide
(kvertsetiini, müritsetiini, isoramnetiini jt.) tekkimisega. Aglükoonid on ka tunduvalt
efektiivsemad vabade radikaalide sidujad ning inimorganismi seedetraktis paremini
omastatavad kui nende glükosiidid.3,4 Antotsüaniinide ja nende aglükoonide
(tsüanidiin, delfinidiin, jt.) madalat saagist (8–21%) saab seostada nende kõrge
antioksüdantsuse3 ning molekulide sisemise labiilsusega.5
Peamised moodustunud oksülipiinid (joonis 4) olid 9,12,13-trihüdroksü-10oktadetseenhape (9,12,13-THODE; m/z = 329) ja 9-hüdroksü-12,13-epoksü-10oktadetseenhape (9-HepoDE; m/z = 311). Nii toorest kui ka küpsetatud marineeritud
lihast leiti väga väikestes kontsentratsioonides potensiaalselt toksilisi dihüdroksüoktadetseenhappeid (leukotoksiin dioole), mida leidub tugevasti oksüdeerunud
mehhaaniliselt konditustatud lihamassis.6 Kuna linoolhappe oksülipiinide spekter on
suhteliselt lai, siis on raske määrata nende summaarset sisaldust lihaproovides.
Antud töös kasutati selleks neile ühenditele ühiselt omast MS2 fragmentiooni m/z =
171, mis on iseloomulik 9-lipoksügenaasi katalüüsitud oksüdatsiooniproduktidele
(joonis 4). Paralleelselt toimiva 13-lipoksügenaasiraja produktidele iseloomuliku
fragmentiooni (m/z = 195) sisaldused olid umbes kaks suurusjärku madalamad.
Marineeritud liha kuumtöötlemisel oksülipiinide summaarsed kontsentratsioonid
langesid (joonis 5).

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
2OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus
3EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus

Mikrobioloogilise riknemise kõrval on oksüdatsioon üks olulisemaid liha töötlemisel
ja säilitamisel toimuvaid kahjulikke protsesse.1 Antioksüdantsete omadustega
taimsed polüfenoolid pidurdavad polüküllastamata rasvhapete oksüdeerumist kas
vabade radikaalide sidumise, siirdemetallide ioonide kelateerimise või
oksüdatsiooniensüümide toime pärssimise kaudu.2 Inimorganismis aitavad samad
ühendid säilitada antioksüdantset tasakaalu, eelduseks nende piisav stabiilsus
lihatoodete termilisel töötlemisel.
Töö eesmärgiks oli hinnata lihatoodetele lisatud taimsete polüfenoolide stabiilsust
marineeritud liha küpsetamisel.

Sissejuhatus
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