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Hea kolleeg!

Tere tulemast Tartusse. Käes on järjekorras kaheteistkümnes konverents 
„Terve loom ja tervislik toit“.

Eelmisel aastal tähistasime 100 aasta möödumist emakeelse ülikooli ha-
riduse algusest Tartus. Nimelt 1919. aasta sügisel alustas eestikeelne ja 
eestimeelne Tartu Ülikool oma tegevust. Paljude teiste teaduskondade 
kõrval loodi toonases ülikoolis ka omakeelne põllumajandusteaduskond 
ja loomaarstiteaduskond. Vaadates tagasi möödunud sajandile võime olla 
uhked, et ka täna saame anda parimat teadusel põhinevat kõrgemat hari-
dust toidutehnoloogia, loomakasvatuse ja loomaarstinduses meie noortele 
nende emakeeles. Siinjuures on oluline ka veterinaarmeditsiini ja looma-
kasvatuse instituudi teadlaste aktiivne kaasarääkimine avaliku huvi orbiiti 
kerkinud valdkondlikel ja aktuaalsetel teemadel. Tänavune konverents ka-
tab paljusid taolisi teemasid, mis on tuttavad ühte või teistpidi kajastamist 
leidnud ajalehtede veergudel.

Vastastikune infovahetus, arutelud ja ühiste eesmärkide seadmine oluliste 
probleemide lahendamisel erinevate valdkondlike arengute jätkusuutlik-
kuse tagamisel on ääretult vajalik.

Loomakasvatus-, toidu- ja loomaarstiteadus on pidevas arengus. Kuid te-
gevused, mis käimas ja plaanis, on eelkõige suunatud tudengite paremaks 
õpetamiseks ja teadusvõimekuse suurendamiseks koostööpartnerite huve 
silmas pidades. Eriti oluline on sütitada huvi noortes, kes näeksid oma tu-
levikku tulla õppima Eesti Maaülikooli ja oskaksid näha karjäärivõimalusi 
täna tehnoloogiliselt väga kiiresti arenevas sektoris. 

Õige sünergia tekib läbi teadlaste-õppejõudude ja tootjate-koostööpartne-
rite arutelude. Usun, et meie ühine konverents annab palju uusi ja häid 
mõtteid, kuidas üheskoos edukalt tegutseda.

Täpsemalt instituudi tegemistest 2020 aasta seisuga selles kogumikus ja 
kohapeal konverentsil. 

Edukat konverentsi soovides,

Toomas Tiirats
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
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Listeria monocytogenes – probleemi olemus ning 
ohjamise võimalused

Mati Roasto
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni ja 
rahvatervise õppetool
mati.roasto@emu.ee

Sissejuhatus
Viimastel aastatel on tänu täisgenoomse sekveneerimise  tehnoloogiate ja 
genoomiandmete uudsete profileerimise meetodite kasutuselevõtuga suu-
detud järjest enam usaldusväärselt kindlaks teha toidutekkeliste listerioosi 
haiguspuhangute (alg)allikaid. Kahjuks on Euroopas sagenenud mitmeid 
riike üheaegselt hõlmavate haiguspuhangute (ingl. multi-country outbreak) 
arv, nt aastatel 2018/2019 määrati selliste listerioosi haiguspuhangute põh-
justajatena Ungari, Eesti, Poola ja Hollandi päritolu toidukäitlemisettevõt-
ted, kus mõnel juhul oli tegemist ka ettevõtte spetsiifiliste Listeria mo-
nocytogenes´e (edaspidi L. monocytogenes) tüvedega. Välja on töötatud 
uusi vahendeid, mida saab kasutada kahtlase toidu edasi-tagasi jälitami-
seks kompleksetes toidutarneahelates. Tegemist on evahenditega, mis või-
maldavad toidutekkeliste haiguspuhangutega seonduvaid andmeid käsit-
leda digitaliseeritud ja automatiseeritud kujul ning need on eriti kasulikud 
kahtlustatavate toitude jälitamisel haiguspuhangute uurimisel. Eelnevast 
tingituna peavad toidukäitlejad mõistma, et tänapäeval on olemas kõrge 
usaldusväärsusega analüüsimeetodid ja -metoodikad, mis on suutelised 
kindlaks tegema/määrama toidutekkeliste haiguste põhjused k.a seondu-
vad ettevõtted. 

Euroopa Liidu seadusandlus ütleb selgelt, et turustatav toit peab kogu säi-
limisaja jooksul olema ohutu ja kvaliteetne ning toiduohutuse tagamise 
eest vastutab toidukäitleja. Toidukäitleja on füüsiline või juriidiline isik, 
kelle ülesandeks on tagada toidualaste õigusnormide nõuete täitmine tema 
kontrollitavas toidukäitlemisettevõttes. 

T E R V I S L I K  T O I T
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Riiklik järelevalve kontrollib perioodiliselt ettevõtte enesekontrolliprog-
rammi dokumentide õigsust ning probleemide tuvastamisel teeb ettekir-
jutisi ettevõtte enesekontrolli dokumentides kehtestatud tingimuste ja 
kriteeriumite nõuete vastavusse viimiseks. Otsuste tegemisel lähtub järele-
valveametnik kehtivast seadusandlusest ning üldistest toiduohutuse taga-
mise põhimõtetest ja teadmistest.

Tingituna faktist, et listerioosi juhtumid on kogu maailmas tõusuteel, on 
eriti oluline, et toidukäitlejad mõistaksid L. monocytogenes´e probleemi ole-
must ning oleksid vajadusel valmis koheselt rakendama ohjemeetmeid, et 
tagada toiduohutus ja seeläbi rahvatervis. Oluline on mõista, et L. monocyto-
genes võib aeg-ajalt toidukäitlemiskeskkonda sattuda, kuid tema esinemine 
tootmiskeskkonnas tuleb kiiresti tuvastada ja haigustekitaja hävitada. 

Listeria monocytogenes´e ohtlikkus, listerioos ning selle 
põhjused

Bakter L. monocytogenes on inimestele valdavalt toiduga ülekanduv hai-
gustekitaja, mida peetakse töödeldud jahutatud toitude puhul üheks kõige 
ohtlikumaks toidupatogeeniks, kuna ta on võimeline kasvama ka madalatel 
temperatuuridel (Roasto, 2019). Toiduohutuse probleemid võivad esineda 
eelkõige valmistoitudes, milles L. monocytogenes on võimeline säilitama 
eluvõime ning paljunema. Valmistoit on toit, mida tootja või valmistaja on 
kavandanud otsetarbimiseks ja mis ei vaja kuumtöötlemist või muul vii-
sil töötlemist asjaomaste mikroorganismide tõhusaks kõrvaldamiseks või 
nende taseme vähendamiseks vastuvõetava piirini.

L. monocytogenes võib inimestel põhjustada nakkushaigust - listerioosi. 
Sporaadiline ehk üksikjuhtudena haigestumine listerioosi esineb aastaring-
selt ning haigestumise sagedus tõuseb suvel. Haigustekitaja võib mõnikord 
põhjustada ka raskekujulist haigust, invasiivset listerioosi, mis võib lõppe-
da surmaga. Invasiivne listerioos esineb valdavalt immuunpuudulikkusega 
inimestel nagu rasedad, vastsündinud, eakad, HIV-positiivsed ning inimes-
tel, kellel on pahaloomulised kasvajad või kes saavad bioloogilist ravi (nn 
riskirühm). 

Haiguse peiteperiood võib olla väga pikk, kuni 70 päeva, keskmiselt kolm 
nädalat.
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Listerioosi sümptomiteks on palavik, lihasvalud ning iiveldus või kõhulah-
tisus. Rasedatel võib haigus kulgeda kerge kuluga gripile sarnase hai-
gusena, kuid infektsioon võib põhjustada enneaegse sünnituse või sur-
nultsünni. Listeeriabakteri poolt põhjustatud kõhulahtisus on tavaliselt 
iseparanev ja ravi ei vaja. Oluline on  invasiivne infektsioon, mille väl-
jenduseks on baktereemia (elusate bakterite esinemine veres) või menin-
giit (ajukelmepõletik), mis on väga tõsine haigus, millesse suremus võib 
ulatuda 20-30%-ni. 

Euroopa Toiduohutusameti hinnangul listerioosi haigestumise risk peaaegu 
kahekordistub üle 65 aasta vanuste meeste ja naiste hulgas (EFSA, 2018).

Toidutekkelise listerioosi peamisteks põhjustajateks on listeeriatega saas-
tunud toit nagu toorpiim, pastöriseerimata piimast valmistatud tooted, peh-
med juustud, külmsuitsutatud ja õrnsoolatud kalatooted, külmsuitsuliha-
tooted (Roasto, 2019). 

Mõnede valmistoitude koostis ei võimalda listeeriabakteritel kasvada, nt 
kui toidu koostisesse on lisatud bakterite kasvu pärssivaid toidu lisaaineid 
(nt säilitusained) või on toidu veeaktiivsus (aw) väga madal. Kõrgemat lis-
terioosi haigusriski seondatakse pika säilimisajaga valmistoitudega, milles 
haigustekitaja on võimeline paljunema. Viimane tähendab seda, et toote 
koostis, pakendamisviis ja säilimisaeg võimaldab haigustekitajal, juhul kui 
bakter on tootesse sattunud, tootes ohtliku määrani kasvada.

Toiduohutuse kriteeriumid
Vastavalt toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite määrusele (Komis-
joni määrus (EÜ) 2073/2005) rakendatakse L. monocytogenes’e suhtes toi-
duohutuse kriteeriume järgmiselt:

1. Imikute valmistoit ja valmistoit meditsiiniliseks eriotstarbeks. L. 
monocytogenes´t ei tohi esineda 25 grammis (n=10, c=0) kogu säi-
limisaja jooksul.

2. Teistele valmistoitudele, milles L. monocytogenes ei paljune, keh-
tib nõue, et L. monocytogenes´e arvukus ühes grammis valmistoi-
dus ei või ületada 100 pmü-d (pesa moodustavat ühikut, edaspidi 
pmü) kogu toidu säilimisaja jooksul (n=5, c=0).

T E R V I S L I K  T O I T
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3. Valmistoitudele, milles L. monocytogenes võib paljuneda, kehtib 
nõue, et L. monocytogenes´t ei tohi esineda 25 g-s tootes (n=5, 
c=0) selle valmistamise lõpus, võttes proovi ettevõttes või selle 
laost, ehk enne, kui toit on viidud selle tootnud toidukäitleja vahe-
tu kontrolli alt välja. 

Selgitus: n = proovi moodustavate ühikute arv; c = proovi nende ühiku-
te arv, mille väärtused jäävad näitajate/piirmäärade m ja M vahele; m = 
mikroorganismide kolooniate arv grammi või milliliitri kohta, mille sa-
maväärse või väiksema koguse korral kõigis osaproovides loetakse toit 
mikrobioloogilistele nõuetele vastavaks; M = suurim toidus lubatud mik-
roorganismide kolooniate arv grammi või milliliitri kohta. Toit loetakse 
mikrobioloogilistele nõuetele mittevastavaks ja toidukõlbmatuks, kui mik-
roorganismide kolooniate arv enamates kui c järgi lubatud osaproovides on 
võrdne väärtusega M või sellest suurem. 

Juhul, kui toidu valmistaja suudab pädevale asutusele piisavalt tõendada, 
et kogu säilimisaja jooksul kriteerium 100 pmü/g ei saa ületatud, kuid sa-
mas on tegemist tootega, milles L. monocytogenes võib paljuneda, kehtib 
nõue, et L. monocytogenes´e arvukus ühes grammis valmistoidus ei tohi 
ületada 100 pmü-d kogu toidu säilimisaja jooksul (n=5, c=0).

Juhul,  kui käitleja soovib rakendada valmistoidule, milles L. monocy-
togenes võib paljuneda,  kriteeriumi 100 pmü/g,   tuleb teostada nakkus-
katse vastavalt ISO standardile ja/või Euroopa Liidu L. monocytogenes´e 
referentlaboratooriumi tehnilisele juhenddokumendile (EVS-EN ISO 
20976-1:2019; EURL Lm, 2019). Viimane eeldab laboratoorseid katseid, 
et uurida tootesse inokuleeritud (tahtlik nakatamine/saastamine) L. mo-
nocytogenes´e võimet tootes erinevates põhjendatult eeldavates ladusta-
mistingimustes kasvada või ellu jääda. Erinevate ladustamistingimuste all 
mõeldakse ka eeldavates jaotamis-, ladustamis- ja kasutamistingimustes 
rakendatavaid säilitamistemperatuure, nt +7 °C (tootmistasand), +7 °C 
(jaemüük) ning +12 °C (tarbija poolne toidu säilitamine) ja ajaperioode. 
Täiendavat L. monocytogenes´e kasvu puudutavat informatsiooni on või-
malik saada matemaatiliste prognoosmudelite kasutamisega.

Eeltoodud analüüsid tuleb teostada laboratooriumis, mis omab teadmisi 
nakkus- ja kestvuskatsete tegemiseks vastavalt Euroopa Liidu Listeria 
monocytogenes’e valdkonna referentlaboratooriumi koostatud dokumendi 
(EURL Lm, 2018) nõuetele. 
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Tavapäraste kestvuskatsetega ei ole võimalik tõendada L. monocytoge-
nes´e kasvupotentsiaali, sest analüüsitavad proovid ei pruugi olla L. mo-
nocytogenes´e bakteritega saastunud.

Kui eeltoodud uuringuid ei teostata üldse või ei teostata neid nõuetele vas-
tavalt, siis kehtib valmistoidule piirmäär L. monocytogenes “puudub 25 
grammis tootes” (n=5, c=0) enne, kui toit on viidud selle tootnud toidukäit-
leja vahetu kontrolli alt välja (Roasto ja Laikoja, 2019). 

Ennetamine ning riskide vähendamise võimalused 
toidukäitlemise tasandil
Toitu tuleb võimalusel kuumtöödelda. Vältida tuleb toidu (rist)saastumist, 
eriti valmistoidu kuumtöötlemise järgset saastumist. Selleks peavad toi-
dukäitlejad tagama tööpindade ja seadmete puhtuse. Pestud ja desinfit-
seeritud seadmeid ja tööpindu tuleb võimalusel kuivatada, kindlasti tuleb 
vältida liigniiskust. Seadmetelt ja tööpindadelt tuleb pesemise ning desin-
fitseerimise tõhususe ning L. monocytogenes´e puudumise tõendamiseks 
võtta pinnahügieeniproove. Tööpindadelt L. monocytogenes´e tuvastamise 
järgselt tuleb kohe rakendada korrektiivmeetmeid, nt toiduga otseselt kok-
ku puutuvate pindade puhul tootmise peatamine, süvakoristuse teostamine 
ning täiendavate proovide võtmine ja analüüsimine, mis peavad tõestama 
korrektiivmeetmete tõhusust. Õigustatud võib olla toorainetele spetsifi-
katsioonide kehtestamine, mis nõuavad L. monocytogenes´e puudumist 
tooraines. L. monocytogenes´e kasvu suhtes kõrge riskiga valmistoitude 
puhul saab ohjemeetmena või haigusriski oluliselt vähendava meetmena 
kasutada:

•	 regulaarset süvakoristust, mis hõlmab seadmete osadeks lahti võt-
mist ning nende põhjalikku pesemist ja desinfitseerimist;

•	 toidu pakendamisjärgset kuumtöötlemist;

•	 toidu kuumtöötlemist ning kuumtöödeldud toidu ristsaastumise 
välistamist;

•	 toidu koostises L. monocytogenes´e kasvu pärssivate toidu lisaai-
nete kasutamist;

•	 kriteeriumi „puudub 25 grammis“ (enne, kui toode on viidud toi-
dukäitleja vahetu kontrolli alt välja) kehtestamist;
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•	 L. monocytogenes´e arvukuse ohtlikku määrani (>100 pmü/g) tõu-
su välistava säilimisaja kehtestamist;

•	 toidualase teabe esitamisega (nt pakendil) tarbijate teavitamist, et 
enne toidu tarbimist tuleb seda korralikult kuumutada;

•	 riskirühmade teavitamist, et tegemist on riskirühmadele (väikelap-
sed, rasedad, eakad ja immuunpuudulikkusega inimesed) tarbimi-
seks mittesobiliku toiduga.

Valmistoidud, milles L. monocytogenes ei kasva, on toidud, mille pH ≤4,4 
või veeaktiivsus ≤0,92; toidud, mille pH ≤ 5,0 ja veeaktiivsus ≤ 0,94.

Oht puudub järgnevate toitude puhul:

•	 värsked, lõikamata ja töötlemata köögi- ja puuviljad (enne tarbi-
mist tuleb neid korralikult pesta);

•	 leib, küpsised ja muud sellised tooted;

•	 pakendatud veed, karastusjoogid, alkohoolsed joogid;

•	 suhkur, mesi, kakao ja šokolaaditooted;

•	 söögisool.

Üldjuhul puudub oht ka lühikese säilimisajaga (kuni viis päeva) valmis-
toitude puhul. 

Siiski tuleb ka lühikese säilimisajaga valmistoitude puhul arvestada asja-
oluga, et algselt väikeses kontsentratsioonis L. monocytogenes´e bakterite 
sattumine toitu võib tarbijatele, eelkõige riskirühma kuuluvatele, kujutada 
listerioosi riski, eriti kui toitu hoitakse liiga kõrgetel temperatuuridel liiga 
pikka aega. Sellist käitumist esineb tarbijate, eriti vanemate inimeste seas 
kahjuks küllaltki sageli (Pasonen jt. 2019).

Proovide võtmine ning positiivsete proovide puhul 
rakendatavad ohjemeetmed

Mida kõrgem on valmistoidu saastumise tõenäosus ja sellest tulenev risk 
rahvatervisele, seda sagedamini ja rohkem tuleb võtta proove tootmiskesk-
konnast L. monocytogenes´e esinemise tuvastamiseks. 

Riskipõhisel proovide võtmisel saab lähtuda ka ettevõtte varasematest 
andmetest proovide võtmisel k.a positiivsete proovide tuvastamisel.
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Käitlemisettevõtetest, mis toodavad (valmis)toite, milles L. monocytoge-
nes on võimeline paljunema, tuleb proove võtta minimaalselt üks kord 
nädalas. Igal nädalal võiks muuta proovide võtmise päeva, et tagada proo-
vivõtmine kõigil nädala(töö)päevadel. Proove ei tohiks alati võtta nädala 
samal päeval (NSW, 2016). 

Proove tuleb võtta nii toiduga otseselt kokkupuutuvatelt  kui ka  mitte-
kokkupuutuvatelt pindadelt. Sagedamini ja rohkem tuleb proove võtta 
kõrgematest hügieenitsoonidest (kõrge riskiga tootmisalad, nt toidu kuum-
töötlemise ja jahutamise ning pakendamise alad), kus L. monocytogenes´e 
tuvastamine tähendab otsest (valmis)toodete saastumise riski. Tavaliselt on 
nendeks toiduga otseselt kokkupuutuvad pinnad nagu viilutajad, tükelda-
mise masinad, tihendid, täitmisotsikud, segistid, kogumisnõud, konveierid 
koos rullidega, lauad, pakkematerjalid jms (EURL, 2012).

Toiduga otseselt mittekokkupuutuvatelt pindadelt (nt põrandad k.a äravoo-
luavad, seinad, laed, külmaruumid, lülitid, lõhed/praod, jahutusseadmete 
kondensaat) saadud positiivsed proovid eeldavad tavapärase korrektse sa-
nitatsiooni teostamist vastavalt ettevõtte poolt välja töötatud ja kinnitatud 
sanitatsiooni ehk koristustööde tööjuhistele (SSOP-dele)1.

Seejärel võetakse pinnaproovid, mis peavad olema L. monocytogenes´e 
suhtes negatiivsed. Juhul, kui proovide analüüsitulemused on patogeeni 
suhtes positiivsed, siis tuleb teostada tavapärasest põhjalikum pesu ja de-
sinfitseerimine ning seda niikaua, kuni kõik pinnaproovide tulemused on 
L. monocytogenes´e suhtes negatiivsed. 

Toiduga otseselt kokkupuutuvatelt pindadelt saadud positiivsed proovid 
eeldavad kohest tegutsemist. Tootmisliin suletakse ehk tootmine peata-
takse ja teostatakse tavapärane sanitatsioon, millele järgneb pinnaproovi-
de võtmine. Samal ajal rakendatakse lõpptoodete kinnihoidmise meedet, 
kuni selguvad toiduproovide analüüsitulemused. Pinnaproovide analüüsi-
tulemused peavad olema L. monocytogenes´e suhtes negatiivsed. Juhul, 
kui kõik proovid osutuvad L. monocytogenes´e suhtes negatiivseteks, võib 
tootmise (taas)käivitada.

Positiivsed toiduproovid tähendavad reeglina seonduvate toidupartiide hä-
vitamist või toidupartiide jaemüügist tagasikutsumist. 
1 SSOP, Standard Sanitation Operating Procedures; Standardsed koristustööde juhised. Standardsed 
tööjuhised on juhiste kogum, mida toidukäitlejad järgivad, et täita konkreetseid ülesandeid järjepide-
valt, tõhusalt ja ohutult
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Juhul, kui ka pärast esmast põhjalikku sanitatsiooni on  pinnaproovide tu-
lemused positiivsed, ei tohi tootmist (taas)käivitada, vaid tuleb teostada nn 
süvakoristus, mis eeldab seadmete ja tootmisliinide osadeks lahti võtmist 
ning väga põhjalikku pesu ja desinfitseerimist. Seejärel võetakse uuesti 
pinnaproovid ja kui proovide analüüsitulemused on negatiivsed (proovi-
dest ei tuvastata L. monocytogenes´t) võib uuesti tootma hakata. Kui pin-
naproovide analüüsitulemused osutuvad ikkagi positiivseteks (piisab ühest 
positiivseks osutunud proovist), siis tuleb jätkata süvakoristusega, seni 
kuni kõik pinnaproovid osutuvad L. monocytogenes´e suhtes negatiivse-
teks. Tootmisliini võib (taas)käivitada pärast seda, kui kõik toiduga otse-
selt kokkupuutuvatelt pindadelt võetud proovid osutuvad negatiivseteks 
(NSW, 2016).

Probleemide tuvastamiseks ja suundumuste hindamiseks tuleb analüüsi-
tulemused üle vaadata/hinnata vähemalt kord kuus ja kord kvartalis. Nii-
moodi on võimalik tuvastada tootmisalasid ja seadmeid, mis on korduvalt 
olnud listeeriatest saastunud, mis omakorda viitab kõrgendatud kontrolli 
rakendamise vajadusele. Sellistelt aladelt tuleb võtta sagedamini pinna-
proove, eriti juhtudel, kus on tegemist nn kõrge hügieeniriski tsooniga ja/
või toiduga otseselt kokkupuutuvate pindadega.

Ennetamine ning riskide vähendamise võimalused 
tarbijate tasandil

• Toidu valmistamiseks tuleb kasutada kvaliteetseid tooraineid.

• Mida värskem on toit ning mida väiksem on korraga tarbitav toidu 
kogus, seda madalam on haigestumise tõenäosus. Seega, eelista 
värsket toitu ning söö toitu korraga väikeses koguses!

• Süüa ei tohi toite, mille säilimisaeg on läbi.

• Kodus tuleb toitu säilitada külmkapis +2 kuni +3 °C juures.

• Listeeriabakter ei hävi toidu külmutamisel, mistõttu on oluline 
külmutatud toit (üles)sulatada külmkapi temperatuuridel (külmka-
pis) ning seejärel korralikult kuumutada.

• Kuumtöötlemata ja valmistoidud ei tohi omavahel kokku puutuda, 
samuti tuleb tagada toiduga (eriti valmistoiduga) kokkupuutuvate 
pindade puhtus.



17

• Riskirühma kuuluvad inimesed (eakad, rasedad või alanenud im-
muunsusega) ei tohi süüa kuumutamata kala- ja lihatooteid; pea-
vad vältima toorpiima joomist ning pastöriseerimata piimast val-
mistatud piimatooteid ja pehmeid juuste.

• Loomset toitu tuleb kuumutada (nt küpsetada, keeta, aurutada) 
korralikult.

• Alati tuleb järgida toidupakendil esitatud toidu valmistamise ja 
säilitamise alast infot.

• Listerioosi võivad põhjustada ka listeeriabakteritest saastunud 
taimsed toidud, mistõttu  tuleb puu- ja köögiviljad enne tarbimist 
hoolikalt voolava kraaniveega puhtaks pesta.

Kasutatud kirjandus

EFSA, European Food Safety Authority. 2018. Listeria monocytogenes 
contamination of ready-to-eat foods and the risk for human health in 
the EU. EFSA Journal, 16(1):5134.

EURL Lm, European Union Reference Laboratory for Listeria monocyto-
genes. 2012. Guidelines on sampling the food processing area and 
equipment for the detection of Listeria monocytogenes. Version 3 
– 20/08/2012, 1–15.

EURL Lm, European Union Reference Laboratory for Listeria monocyto-
genes. 2018. EURL Lm Guidance Document to evaluate the com-
petence of laboratories implementing challenge tests and durability 
studies related to Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods. Ver-
sion 2 – 7 May 2018.

EURL Lm, European Union Reference Laboratory for Listeria monocy-
togenes. 2019. EURL Lm Technical Guidance Document for con-
ducting shelf-life studies on Listeria monocytogenes in ready-to-eat 
foods. Version 3 of 6 June 2014 – Amendment 1 of 21 February 
2019.

EVS-EN ISO 20976-1:2019 Microbiology of the food chain – Require-
ments and guidelines for conducting challenge tests of food and feed 
products – Part 1: Challenge tests to study growth potential, lag time 
and maximum growth rate. Eesti Standardikeskus.

T E R V I S L I K  T O I T



18

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005, toiduainete mikrobioloogiliste kri-
teeriumite kohta. Teabeallikat kasutatud: 08.01.2020.

NSW, New South Wales Department of Primary Industries, Food Autho-
rity. 2016. Controlling Listeria monocytogenes in the food proces-
sing environment, 1–14.

Pasonen, P., Ranta, J., Tapanainen, H., Valsta, L., Tuominen, P. 2019. Lis-
teria monocytogenes risk assessment on cold smoked and salt-cu-
red fishery products in Finland – A repeated exposure model. Int. J. 
Food Microbiol. 304:97–105.

Roasto, M. 2019. Olulised toidupatogeenid. Ohtlikkus, kasvuparameetrid, 
ohjamise võimalused. Eesti Maaülikool, Vali Press OÜ. 22 lk.

Roasto, M., Laikoja, K. 2019. Toidu säilimisaja määramine, I osa. Ees-
ti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool. 44 lk. ISBN 
978–9949–629–11–4 (pdf, võrguväljaanne), ISBN 978–9949–629–
10-7 (kogu teos).

T E R V I S L I K  T O I T



19

Salmonelloos inimestel ning Salmonella spp. 
lihatootmise ahelas

Kaisa Kuus1,2*, Toomas Kramarenko2, Mati Roasto1

1EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni ja 
rahvatervise õppetool
2Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
*kaisa.kuus@emu.ee

Sissejuhatus

Maailmas tervikuna on jätkuvalt saastunud toidu tarbimisest tingitud ini-
meste haigestumiste arv väga kõrge. Põhiosa kõhulahtisust põhjustavatest 
haigustest on tingitud saastunud toidust ja joogiveest, mille tagajärjeks on 
igal aastal hinnanguliselt 550 miljonit haigestumisjuhtu (WHO, 2019). 
Salmonella kuulub jätkuvalt nelja kõige olulisema seedetrakti põletikke 
põhjustava haigustekitaja hulka maailmas (WHO, 2019).

Salmonelloos

Salmonella perekonda kuuluvad bakterid võivad inimestel põhjustada 
salmonelloosi, mis on üheks sagedamini esinevaks bakteriaalseks toidu-
mürgistuseks maailmas. Salmonella on kampülobakteri järel levinuimaks 
seedetrakti infektsiooni tekitajaks EL-s. Aastal 2018 diagnoositi EL-s sal-
monelloos 91 857 inimesel, mis teeb 20,1 juhtu 100 000 inimese kohta 
(EFSA, 2019). Viimase viie aasta jooksul on Euroopas inimeste salmo-
nelloosi haigusjuhtudes toimunud stabiliseerumine pärast pikka languspe-
rioodi. 

Aastal 2019 registreeriti Eestis 154 salmonelloosi haigusjuhtu (100 000 
elaniku kohta 11,7), mis on Euroopa Liidu 2018. aasta keskmisest näitajast 
(20,1 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta), madalam (Terviseamet, 2019 
ja 2020). Võrreldes 2018. aastaga on Eestis salmonelloosi haigusjuhtude 
arv inimestel oluliselt langenud, sest 2018. aastal registreeriti Eestis 323 
salmoneloosi juhtumit, mis teeb 24,5 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta. 
Erinevalt 2019. aastast oli 2018. aastal salmonelloosi haigestumine Eestis 
100 000 inimese kohta (24,5) kõrgem kui ELs keskmiselt (20,1).
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Erinevaid Salmonella serotüüpe on palju, kuid inimestel põhjustab salmo-
nelloosi kõige sagedamini Salmonella Enteritidis, mida on enim isolee-
ritud linnulihast. Lisaks on Eestis salmonelloosi haigestunud inimestelt 
isoleeritud S. Typhimuriumi, ka monofaasilist S. Typhimuriumi, mida on 
sagedamini isoleeritud sealihast. Aastal 2016 esines Eestis toidutekkelisest 
haiguspuhangust tingituna arvukalt (31,6% inimestelt isoleeritud Salmo-
nella serotüüpidest) S. Infantis´e poolt põhjustatud salmonelloosi. Toidu/
looma maatriksitest seondub S. Infantis peamiselt lindude ja linnulihaga 
(Terviseamet, 2019; EFSA, 2017). 

Salmonella bakterite sattumisel toiduainetesse võivad tekkida laialdased 
haiguspuhangud. Euroopa Toiduohutusameti andmetel võib rahaline kahju 
aastas ulatuda koguni kolme miljardi euroni (EFSA, 2014). 

Allikad, ülekandeteed ja seonduvad toidud

Tänu suurele vastupidavusele, on salmonellad keskkonnas levinud ning 
võivad seetõttu kergesti sattuda toidu tootmise, töötlemise ja tarbimise 
ahelasse. 

Salmonellad paljunevad nii aeroobses kui anaeroobses keskkonnas, nad 
säilitavad eluvõime külmutatud ja kuivatatud toiduainetes, munades, pii-
mas ja joogivees (Lõivukene ja Mikelsaar, 1998). Eriti iseloomulik on 
eluvõime säilimine kuivades tingimustes. Lämmastiku keskkonda toidu 
pakendamine ei pidurda oluliselt salmonellade kasvu. Salmonellade elu-
võime säilib madalatel temperatuuridel väga pikalt. Vees võivad salmonel-
lad säilitada eluvõime kuni kaks kuud ning veekogude setetes lausa neli 
kuud. Salmonella bakterid on võimelised moodustama biokirmeid, toitai-
nete ammendumisel ning kuivades tingimustes võivad salmonellad eluvõi-
me säilitada mitme kuu jooksul.

Kõige olulisemaks salmonellade leviku allikaks on toidu esmatootmise 
tasand ehk loomafarmid. Haigustekitajad levivad eelkõige fekaal-oraalsel 
teel ehk inimeste nakatumise peamiseks põhjuseks on fekaalse saaste taga-
järjel saastunud söök ja jook või otsene kontakt haigustekitajaid kandvate 
loomade, lindude ja inimestega. Salmonella bakteritega on enamasti saas-
tunud loomset päritolu toidud, eriti linnu-, sea- ja veiseliha, munad, toor-
piim ja pastöriseerimata piimast valmistatud toidud. Salmonellasid on üsna 
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sageli isoleeritud kaladest ning teistest mereandidest nagu koorikloomad, 
limused, meriteod ja molluskid. Saastunud võivad olla ka taimsed toidud, 
näiteks puu- ja juurviljad (Roasto, 2019).

2018. aastal põhjustasid salmonellad 30,7% kõikidest toidutekkelistest 
haiguspuhangutest EL-s. Eelnevatele aastatele sarnaselt, võrreldes teiste 
serotüüpidega, põhjustas S. Enteritidis suure osa grupiviisilistest haigestu-
mistest. Puhangud olid peamiselt põhjustatud munadest ja munatoodetest, 
millele järgnesid pagaritooted ja segatoit. Salmonella-positiivsed proovid 
toidus tuvastati linnulihast ja muust lihast, mida oli tarvis enne tarbimist 
küpsetada. Muna ja mune sisaldavad tooted põhjustasid kõikidest salmo-
nelloosi juhtudest 45,6%, erinevad lihad ja lihatooted moodustasid 18,9%, 
pagaritooted 9,8% ja segatoit 9,1% (EFSA, 2019).

Salmonella lihatootmiseahelas

Euroopa toiduohutusameti andmetel tuvastati 2018. aastal lihatootmise 
ahelas Salmonella bakterit enim kanabroileritelt (7,2%) ja kalkuni lihast 
(7,1%), positiivsed proovid koguti peamiselt tapamaja tasandilt. Kana-
lihast ja muust lihast pärit Salmonella-positiivsed proovid (positiivsete 
proovide proportsioon 2,0%) isoleeriti peamiselt toidu töötlemise ahelast. 
Salmonella suhtes positiivsed sealiha proovid (1,6%) pärinesid eelkõige 
tapamajadest (EFSA, 2019). 

2018. aastal esines Eestis 18 rühmaviisilist salmonelloosi haigestumist. 29 
inimesel oli salmonelloosi haigestumine seotud reisimisega. 19 juhul leiti 
haigestumisel seos kanalihaga; munade või toormune sisaldavate toitudega 
40 juhul; loomalihaga 39 juhul; muu lihaga 7 juhul ja muu toiduga kuuel 
juhul (Terviseamet 2019). 2019. aastal tuvastati Salmonella baktereid ligi 
kolmekümnes farmis- 14 sigalas, 5 veise- ja 10 kanafarmis. 

EL-s on toidus ja põllumajandusloomadel (broilerikarjad, broileriliha, kal-
kunid, kalkuniliha, sead, sealiha, veised ja veiseliha) enim isoleeritud Sal-
monella serovarideks S. Typhimurium (23,4%), mis on enamasti seotud 
sigadega, k.a. sealihaga ning veised k.a. veiseliha; S. Infantis (23,3%), mis 
on peamiselt seotud lindudega (kanabroilerid ja kalkunid) ja linnulihaga; 
S. Enteritidis (7,8%), mis on eelkõige seotud lindude ja linnulihaga (samu-
ti munad ja veised); S. Dublin (5,9%), mis on peamiselt seotud veistega 
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ning S. Derby (5,3%), mis on seotud nii kalkunite, sigade k.a. sealihaga ja 
veiselihaga (EFSA, 2016). Aastatel 2013-2018 isoleeriti Eesti lihatootmise 
ahelas enim S. Derbyt (30,3%), S. Typhimuriumi (15,8%), monofaasilist S. 
Typhimuriumi (10,7 %), S. Infantist (9,1%). 

Salmonellade inaktiveerimine ja hävitamine

Toidu pastöriseerimine hävitab haigustekitaja kergesti. Vastavalt Eesti sal-
monellooside tõrje eeskirjale (Põllumajandusministri 20.05.2013 määrus 
nr. 39) tuleb Salmonella-positiivset liha kuumtöödelda selliselt, et oleks 
tagatud liha sisetemperatuuri hetkeline tõus vähemalt 75 ºC-ni või liha 
sisetemperatuuri püsimine kahe minuti jooksul vähemalt 70 ºC juures. 
Eeltoodud temperatuure arvesse võttes peaks toidukäitlejad toiduohutuse 
tagamiseks toidu kuumtöötlemisel tagama vähemalt 75 °C toidu sisetem-
peratuuri, sest see tagab nii Salmonella ohu ennetamise kui hävitamise.

Toitude taaskuumutamisel peab toidu sisetemperatuur saavutama vähemalt 
74 °C, mis peaks olema piisav ka Salmonella bakterite hävitamiseks. Toidu 
külmutamine ei hävita salmonellasid. Salmonellad on tundlikud enamike 
desinfitseerimisainete suhtes, mida toidutööstuses kasutatakse. 

Ennetamine

Salmonella kontaminatsioon ja salmonelloosi ennetamine algab farmita-
sandist, kus tuleb vältida lindude ja loomade nakatumist Salmonella bak-
teriga. Kogu toidu käitlemise ahela ulatuses tuleb rakendada häid hügiee-
ni- ja tootmistavasid. Proovivõtuprogramm peab sisaldama Salmonella 
tuvastamise suhtes proovide võtmist loomadelt, söödast, toidutoormest 
ning tootmis- ja töötlemiskeskkonnast. Töötajad on potentsiaalsed salmo-
nellade kandjad, mistõttu tuleb tagada isikliku hügieeninõuete range täit-
mine. Nakkushaiguse levimise ennetamiseks tuleb toidukäitlejatel läbida 
Terviseameti juhendi nõuetele vastav tervisekontroll (Terviseamet, 2017). 
Tuleb vältida toidu ristsaastumist, eriti toidutoorme (nt linnu- ja loomali-
ha) kokkupuutumist valmistoiduga. Kinni tuleb pidada toidu säilitamise ja 
kuumtöötlemise nõuetest.
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Kokkuvõte

Varasema aastaga võrreldes esines Eestis inimestel 2019. aastal oluliselt 
vähem salmonelloosi juhtumeid. Ametlikele aruannetele tuginedes saab 
väita, et salmonellade levimus loomadel ja toidus, k.a inimeste salmonel-
loosijuhtude arv, on EL-s olnud aastaid pigem languses. Siiski on väga 
oluline, et toidu tootmise ja töötlemise tasandil Salmonella-positiivsete 
proovide tuvastamisel rakendatakse koheselt adekvaatseid ohjemeetmeid, 
et vältida salmonelladest saastunud toidu jõudmine inimesteni. Enamik 
Salmonella enterica serotüüpe, mida on väga palju, võivad põhjustada ini-
meste haigestumist. Salmonelloosi leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks 
on kõige olulisem tagada farmide Salmonella vaba staatus.
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Sissejuhatus

Oma eksisteerimise algusest alates on inimesed kasutanud toiduks liha. 
Liha ja lihatooted omavad siiani olulist rolli inimeste toidulaual kui tähtsad 
valkude, vitamiinide ning mineraalainete, eriti raua, allikad. Liha tarbimine 
kasvab globaalselt (Burri jt, 2019) ja ka statistikaameti viimaste andmete 
järgi oli 2018. aastal liha tarbimine Eestis 8,6 kg võrra suurem kui eelneval 
aastal, ulatudes 87,1 kg inimese kohta aastas (Statistikaamet, 2020). 

Inimese tarbimis- ja toitumisharjumusi mõjutavad eluviis ja selle muutu-
mine, erinevate dieetide populariseerimine ning tervisliku eluviisi propa-
geerimine. Üha enam tuntakse huvi selle vastu, et toit oleks ohutu ja ei 
sisaldaks sünteetilisi lisaaineid. Liha, eriti punane ja töödeldud, on sattu-
nud kriitika alla ja väidetavalt muutunud ebatervislikuks seoses haiguste 
tekitamise riskiga (südameveresoonkonna haigused, vähk, rasvumine, II 
tüüpi diabeet), oma suure rasvasisalduse ning sünteetiliste antioksüdanti-
de ja antimikroobsete lisaainete kasutamise tõttu (Boada jt, 2016, WHO, 
2015b ref Kaur ja Sharma, 2019; Pällin jt, 2007; WHO, 2015a, Hermann 
jt, 2015 ref Lorenzo jt, 2018; Pihlanto jt, 2017).

Liha säilitamisel ja töötlemisel toimuvad mitmesugused (bio)keemilised 
ja mikrobioloogilised reaktsioonid, mis mõjutavad negatiivselt ka liha 
kvaliteeti. Üheks selliseks keemilise riknemise protsessiks on rasvade 
oksüdatsioon, mida on võimalik vähendada või pidurdada antioksüdantide 
lisamisega, mis omakorda aitab pikendada toodete säilivusaega. Lipiidi-
de oksüdeerumine alandab ka liha toiteväärtust ja sensoorseid omadusi. 
Tarbijate muutunud ostuharjumused on suurendanud nõudlust taimsete 
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toodete ja ka taimeekstrakte sisaldavate toodete järele. Lisaks on ka Eu-
roopa Toiduohutusamet (EFSA) kinnitanud sünteetiliste antioksüdantide 
võimalikku kahjulikku mõju inimeste tervisele ja hoiatab nende tarbimise 
eest (EFSA, 2011).  

Taimed on head bioaktiivsete ainete allikad ning nad on kõrgelt hinnatud 
kui looduslikud antioksüdandid ja lihatoodete üldise kvaliteedi paranda-
jad. Kuna taimede erinevatest osadest valmistatud ekstraktid sisaldavad 
hulgaliselt nt fenoolseid ühendeid nagu antotsüaniidid, fenoolhapped jne 
(Shah, Bosco ja Mir, 2014), siis ongi hakatud taimeekstrakte lisama ka 
lihatoodetesse (joonis 1).

 

Joonis 1. Taimsete ekstraktide kasutamine lihatoodetes parendamaks nen-
de kvaliteeti (Nikmaram jt, 2018; täiendanud K. Kerner).

Taimsed materjalid sisaldavad mitmeid kasulikke ühendeid, millest pal-
jud on antioksüdatiivsete omadustega. Viimasel ajal on suurenenud huvi 
kanepiseemnete ja kanepit sisaldavate toodete vastu. Kanepitooteid saab 
edukalt kasutada ka lihatoodetes väärtuslike toitainete allikana (n3-rasv-
happed, proteiinid ja mineraalained) (Zajac jt, 2019).

Kuna teadaolevalt on kanepi, kanepi kõrvalsaaduste ja hariliku lõhnhei-
na kui heade antioksüdantide kasutamise kohta lihatoodetes ilmunud vähe 
teaduskirjandust, oli käesoleva uurimistöö eesmärgiks hinnata, kuidas ka-
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nepi toorproteiin, rasvatustatud kanepiseemne lisand ja hariliku lõhnheina 
ekstrakt, kui eriti tugev antioksüdant, mõjutavad sealihast pihvi kvaliteeti. 
Uurimistöö hüpoteesideks olid:  

•	 kanepi toorproteiin suurendab rasvade oksüdatsiooni kiirust too-
tes;

•	 rasvatustatud kanepiseemne lisand pidurdab rasvade oksüdatsioo-
ni kiirust tootes;

•	 kanepi toorproteiini ja hariliku lõhnheina ekstrakti segus kompen-
seerib harilik lõhnhein toorproteiini rasva oksüdatsiooni kiirenda-
vat toimet;

•	 harilik lõhnhein iseenesest pidurdab rasva oksüdatsiooni. 

Katsevariantide tulemusi võrreldi kontrollprooviga, milleks oli pihv ilma 
lisanditeta.  

Materjal ja metoodika

Käesolevas töös võrreldi CO2 ekstraktsioonimeetodiga rasvatustatud ka-
nepiseemne (DH), kanepi (Cannabis sativa) toorproteiini (RH) ja harili-
ku lõhnheina (Hierochloe odorata, SG) ning kahe viimase  segu (RHSG) 
lisandi mõju sealihast pihvi rasva oksüdatsioonile säilivusaja jooksul ja 
grillimiskaole valmistamispäeval. Grillitud pihvid MAP-pakendati (70% 
N2 ja 30% CO2) ning säilitati temperatuuril +4 °C kuni 15 päeva.  

Oksüdatsiooni kiirust hinnati rasvade oksüdatsioonil tiobarbituurhappega 
(TBARS) reageerivate ainete hulga alusel. TBARS analüüsid teostati 0., 
4., 8. ja 15. päeval. Absorbtsioon määrati spektrofotomeetriliselt lainepik-
kusel 538 nm ja tulemused väljendati mg maloondialdehüüdi (MDA) ühe 
kg toote kohta (modifitseeritud Pikul jt, 1989 põhjal). Analüüsid tehti kol-
mes korduses. 

Kuna lihatööstustele on oluline ka tootmiskadude vähendamine, siis võr-
reldi erinevate taimsete lisandite mõju pihvide, veesisaldusega 15%, grilli-
miskaole valmistamispäeval, 185 °C-ni eelsoojendatud elektrilise grilliga 
Sage Smart Grill Pro töödeldi pihve 75 °C sisetemperatuuri saavutamiseni. 
Iga seeria kolme pihvi alg- ja lõppkaal määrati toatemperatuuril ja kaalu-
kadu väljendati protsentides. 
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Tulemused ja arutelu

Antioksüdantne toime

Rasvade stabiilsuse ja rääsumise probleemid seostuvad ennekõike küllas-
tumata rasvhappeid sisaldavate toodetega (Zajac jt, 2019). Analüüsitud 
toodete TBARSi muutused säilivusaja jooksul on toodud joonisel 2. Kont-
rollproovi rasvade oksüdatsiooniaste oli 0-päeval sarnane teiste katseva-
riantidega, kuid 4-ndaks päevaks oksüdatsioon intensiivistus ja jäi kõrgeks 
kogu katseperioodi vältel. Samas teised lisandid pidurdasid rasvade oksü-
datsiooni. Kõige madalamad TBARS väärtused olid kanepi toorproteiini 
(RH) lisandiga pihvis, mis küll 15. päeval näitas mõningast tõusu, olles 
tõenäoliselt tingitud suuremast küllastumata rasvhapete sisaldusest. Hari-
liku lõhnheina (SG) lisamine pihvidele andis hea tulemuse, kuna vähendas 
TBARS-sisaldust alates 4. päevast ja jäädes kõige madalamaks võrreldes 
teiste katsevariantidega. Kanepi toorproteiini ja hariliku lõhnheina segu 
(RHSG) puhul jäi TBARS-sisaldus üsna kõrgeks, kuna SG kontsentrat-
sioon tootes võrreldes RH-ga oli väike (vastavalt 1,5 ja 0,5%). 

Joonis 2. Temperatuuril +4 °C säilitatud kuumtöödeldud pihvide TBARS 
väärtused (CONTROL – lisandita kontrollproov; DH – lisandiks rasva-
tustatud kanepiseeme, RH – kanepi toorproteiin, SG – harilik lõhnhein, 
RHSG – kanepi toorproteiini ja hariliku lõhnheina segu).
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Grillimiskadu

Taimsete lisandite kasutamine pihvides mõjutas nende grillimiskadu (joo-
nis 3). Kõige rohkem kaotas oma kaalu kontrollproov, mis ei sisaldanud 
ühtegi taimset lisandit. Kõige väiksema grillimiskaoga oli rasvatustatud 
kanepiseemne lisandiga pihv (DH). Hariliku lõhnheina ekstrakt ei sisalda 
valke ega süsivesikuid ja on seetõttu halva veesidumisvõimega ning sel-
le tulemused on sarnased kontrollprooviga. Hariliku lõhnheina segamine 
kanepi toorproteiiniga (RHSG) suurendas samuti eelnimetatud põhjusel 
grillimiskadu, võrreldes ainult RH lisamisega. Kontrollproovi grillimiska-
du osutus statistiliselt oluliselt erinevaks (P < 0,05) võrreldes DH, RH ja 
RHSG variantidega. 

 

Joonis 3. Erinevate taimsete lisanditega pihvide grillimiskadude vä-
himruutkeskmised võrreldes kontrollprooviga. Erinevate väiketähtedega 
on tähistatud statistiliselt oluline (P<0.05) erinevus (CONTROL – lisandi-
ta kontrollproov; DH – rasvatustatud kanepiseeme, RH – kanepi toorpro-
teiin, RHSG – kanepi toorproteiini ja hariliku lõhnheina segu, SG – harilik 
lõhnhein).
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Järeldused

Uurimistöö tulemused näitasid, et taimsete lisandite kasutamisega on või-
malik pidurdada rasvade oksüdatsiooniprotsessi ja vähendada pihvide 
grillimiskadusid võrreldes ainult sealihast valmistatud tootega. Antud töös 
kasutatud taimsete lisandite kasutamine lihatoodetes omab potentsiaali 
parandamaks nende säilivust ja väljatulekut. Kuna tegemist on esialgse-
te tulemustega, jätkub edasine uurimistöö samade taimsete lisandite mõju 
uurimisega erinevatele kvaliteedinäitajatele lihatoodetes ning nende an-
tioksüdantsest mõjust seedimisele in vitro.

Tänusõnad

Uurimistöö on rahastatud Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi projektist Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise 
tehnoloogiate ERA õppetool Eesti Maaülikoolis - VALORTECH (leping 
nr 810630). 
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Sissejuhatus

Multilookus järjestuse tüpiseerimine (ingl. multilocus sequence typing 
(MLST)) on molekulaarse tüpiseerimise meetod, mida kasutatakse Campy-
lobacter jejuni (C. jejuni) poolt põhjustatud toidutekkeliste haiguspuhan-
gute fülogeneetilisel (Ramonaite jt, 2017) ja epidemioloogilisel uurimisel 
(Wilson jt, 2008). MLST meetodi aluseks on bakteri genoomi kindlate loo-
kuste DNA-järjestuste fragmentide varieeruvus, mis võimaldab määrata 
iga uuritava bakteri alleelse profiili ning sellest tulenevalt sekveneerimis-
tüübi (ingl. sequence type (ST)) ja klonaalkompleksi (ingl. clonal comp-
lex (CC)) (Dingle jt, 2001; Maiden jt, 1998). Konkreetsete tööprotokollide 
olemasolu, meetodi täpsus, lihtne andmevahetus ning hea eristusvõime on 
peamisteks põhjusteks, miks MLST-st on kujunenud esmane genotüpi-
seerimise meetod toidutekkeliste kampülobakterioosi haiguspuhangutega 
seonduvate Campylobacter spp. isolaatide samastamisel.

Ülevaade

C. jejuni genoom, mida sageli nimetatakse ka kromosoomiks, koosneb 
ühest ringjast kaheahelalisest DNA makromolekulist, mis kannab põhiosa 
geneetilisest informatsioonist. Täiendavalt on bakterites veel kromosoomi-
välised pärilikud üksused ehk plasmiidid, mis kanduvad edasi kromosoo-
mist sõltumatult (Heinaru, 2012). Plasmiide selles artiklis põhjalikumalt ei 
käsitleta.

Lookusteks nimetatakse kindlaid kohti bakteri genoomis, kus asuvad gee-
nid ehk DNA segmendid, mis määravad kindla spetsiifilise bioloogilise 
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funktsiooni kodeerides RNA-d ja sellest omakorda kindlat polüpeptiidi 
ehk valku. Ühe geeni erinevaid DNA-järjestuse variante ehk esinemisvor-
me nimetatakse alleelideks (Heinaru, 2012).

MLST meetodi puhul kasutatakse genotüpiseerimiseks konstitutiivse 
avaldumisega geenide DNA-järjestuste siseseid fragmente. Pidevalt ehk 
konstitutiivselt avalduvaid geene nimetatakse koduhoidja geenideks (ingl. 
housekeeping genes), sest bakter vajab oma elutegevuses pidevalt nende 
geenide produkte (Dingle jt, 2001; Heinaru, 2012).

C. jejuni (genoomi suurus ~1,65 Mbp) MLST analüüsiks kasutatakse 7 
lookust, mille sekveneeritavate sisemiste fragmentide kogupikkus on 
~3,3 kbp: aspA, glnA, gltA, glyA, pgm , tkt, uncA , mis toodavad bakteri 
eluks vajalikke valke (Dingle jt, 2001). Nimetatud koduhoidja geenide va-
lik C. jejuni MLST genoüpiseerimise meetodi väljatöötamisel on tingitud 
mitmest asjaolust: (1) DNA järjestused on mitmekesised; (2) võimalik on 
disainida sobivaid praimereid ning (3) nende asukoht genoomis on ükstei-
sest piisavalt kaugel (Dingle jt, 2001), sellest tulenevalt on ebatõenäoline, 
et mõnda neist mõjutaks koos üks rekombinatsiooniline sündmus ehk doo-
nori ja retsipiendi vaheline DNA järjestuste vahetamine (Heinaru, 2012).

C. jejuni MLST analüüsi läbiviimiseks eraldatakse kõigepealt isoleeritud 
C. jejuni DNA. Seejärel amplifitseeritakse ehk paljundatakse spetsiifilis-
te praimeritega, mida kutsutakse ka DNA sünteesi initsiaatoriteks, kõigi 
seitsme koduhoidja geeni DNA-järjestused ning toimub sekveneerimine 
ehk nukleiinhapete nukleotiidse järjestuse määramine (Heinaru, 2012). 
DNA-järjestused laetakse erialaspetsialistide poolt kureeritud andmebaasi.

Igas lookuses esinevatele erinevatele DNA-järjestustele ehk alleelidele 
määratakse number. Uutele alleelidele, mis läbivad andmebaasis kureeri-
mise määratakse täiesti uus alleeli number. DNA-järjestus loetakse uueks 
alleeliks juhul kui see erineb varasemalt andmebaasis olevatest alleelidest 
vähemalt ühe nukleotiidi võrra (Jolley jt, 2018). 

Kõigi seitsme lookuse alleelidele määratud numbritest kujuneb välja seits-
menumbriline alleelne profiil, mille alusel määratakse isolaadi kuuluvus 
sekveneerimistüüpi (n: ST-45). Artikli kirjutamise hetkel (06.01.2020) on 
pubMLST andmebaasis olevate C. jejuni alleelide arvud järgnevad: aspA 
(508), glnA (691), gltA (594), glyA (777), pgm (1030), tkt (796), uncA 
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(605) (Jolley jt., 2018). Keskmiselt on C. jejuni igas lookuses ~640 alleeli, 
seega on C. jejuni puhul teoreetiliselt võimalik rohkem kui 4x1019 erinevat 
alleelide kombinatsiooni.

Iga sekveneerimistüüp koosneb ainult täpselt samasuguse alleelse profiili-
ga isolaatidest. Juhul kui seitsmest lookusest on kasvõi üks erinev, määra-
takse isolaat teise sekveneerimistüüpi. Seega, kui tegemist on täiesti uue 
alleeliga, määratakse isolaat andmebaasis täiesti uude sekveneerimistüüpi.

Erinevad sekveneerimistüübid jagatakse omakorda klonaalkompleksides-
se ehk gruppidesse isolaatide põlvnemise alusel, milles eeldatakse, et kõi-
gil kompleksi kuuluvatel isolaatidel on olnud ühine eellane. C. jejuni puhul 
moodustuvad nimetatud grupid sekveneerimistüüpidest, kuhu kuuluvad 
vähemalt kaks isolaati, mille seitsmest lookusest on vähemalt neli identsed 
eeldatava eellase alleelidega. Selliselt moodustunud klonaalkompleksi ni-
metatakse oletatava ühise eellase ehk asutaja sekveneerimistüübi järgi (n: 
ST-45 complex või ST-45CC) (Sails jt, 2003; Wareing jt, 2003).

MLST kasutamine haiguspuhangute esmastes epidemioloogilistes uurin-
gutes annab kiire vastuse isolaatide vaheliste potentsiaalsete seoste kohta. 
Kuid tulenevalt sellest, et MLST analüüsil kasutatakse väga väikest osa 
genoomist (C. jejuni puhul kasutatakse MLST analüüsiks ~0,2% kogu 
DNA-järjestusest), on nimetatud meetodi suurimaks miinuseks eristusvõi-
me puudumine bakteri sekveneerimistüüpide sisese varieeruvuse hindami-
seks.

Üheks võimaluseks tüpiseerimisel parema resolutsiooni saamiseks on ka-
sutada nn. “laiendatud” MLST meetodit, kaasates analüüsidesse rohkem 
lookuseid. Täiendavate lookuste lisamine tõstab meetodi eristusvõimet 
ning võimaldab täpsemalt hinnata väga sarnaste isolaatide geneetilist va-
rieeruvust, sest genotüpiseerimisel kasutatakse oluliselt suuremat osa ge-
noomist.

Seoses sekveneerimise hindade langemisega, on konventsionaalse MLST 
kõrval (7 lookust) järjest enam kasutusele võetud täisgenoomset (wgM-
LST) ja põhigenoomset (cgMLST) multilookus järjestuse tüpiseerimist. 
wgMLST meetodi puhul võrreldakse kõikide analüüsi kaasatud isolaati-
de ühiseid lookuseid, mille arv sõltub valimist ning isolaatide sarnasusest. 
Üldjuhul jääb C. jejuni puhul võrreldavate lookuste arv vahemikku ~1000-
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1600. cgMLST meetodi korral analüüsitakse 1343 lookust, mis on valitud 
selliselt, et nendest vähemalt 95% oleks esindatud andmebaasis olevates C. 
jejuni genoomides (Cody jt, 2017). Eelpool nimetatud “laiendatud” MLST 
meetodid täiendavad konventsionaalset MLST meetodit avardades oluli-
selt teadmisi sekveneerimistüüpide sisesest geneetilisest varieeruvusest, 
fülogeneesist ning epidemioloogiast.

Kokkuvõte

Toidukäitlejatele ning riiklikku järelevalvet teostavatele ametitele on olu-
line teada, et artiklis toodud C. jejuni genotüpiseerimise meetod ja selle 
täiustatud variandid võimaldavad jälile jõuda kontaminatsiooni ja/või toi-
dutekkeliste haiguspuhangute potentsiaalsetele põhjustajatele. Sarnaseid 
MLST skeeme on loodud mitmete haigustekitajate genotüpiseerimiseks 
ning analüüsid teostatakse üldjuhul sarnastel (eespool kirjeldatud) alustel. 
Kõige olulisemaks tuleb siiski pidada haiguspuhanguga seonduvat epide-
mioloogilist taustinformatsiooni, mis saadakse haigusjuhtumite kinnita-
misel ning patsientide küsitlustega. Kirjeldatud genotüpiseerimise meetod 
võimaldab kinnitada haiguspuhangu põhjuse või annab suuna oletatava 
algallika kindlaks tegemisele.
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Mürgid on ained, mis võivad piisavalt suures koguses ehk doosis põhjus-
tada ainevahetuse kaudu organismi tervisehäire või isegi surma. Veel täna-
päevalgi on kehtiv kuulsa Šveitsi arsti Paracelsuse (eluaastad 1493-1541) 
postulaat: “Kõik ained on mürgid; pole olemas ainet, mis poleks mürk. 
Ainult doos ehk annus on see, mis eristab mürki ravimist“. 

Mürkained võib nende ohtlikkuse järgi jagada kolme rühma: 

1. Tõelised (tingimusteta) mürgid, mis normaalselt kättesaadavates 
(tava)toitudes ja jookides ning doosides on tingimusteta kas akuutselt 
ja/või krooniliselt mürgised igale inimesele või loomale. Selliste aine-
te nagu kõige mürgisem teadaoleva valguline aine botulismi toksiin, 
aga ka seente anatoksiinid, dioksiinid, mükotoksiinid, polüaromaatsed 
süsivesinikud (PAH) korral ei teki mingeid risk-kasu probleeme, kuigi 
mõned neist ainetest nagu näiteks botulismi toksiin võivad olla mada-
lates doosides ravimid. Aine, mis viib suurtes doosides organismi tasa-
kaalust välja võib madalates doosides aidata taastada tasakaaluolekut.

2. Tingimuslikud (oletatavad, tõenäolised) mürgid, mille korral risk-kasu 
uuringud on loomulikud ning vaidlused nende kasutatavuse ja vastu-
võetavate dooside kohta võivad kesta aastaid. Kiiresti arenev toksi-
koloogiateadus võib neid aineid kuulutada vaheldumisi mürgisteks ja 
ohututeks normaalsetes doosides ja toidumaatriksites. Näiteks kuulu-
vad siia rühma paljud tavatoitude komponendid nagu kofeiin või ku-
mariin, sünteetilised magusained, nitritioonid jt.  

3. Selektiivsed toksikandid, nagu laktoos vastava talumatuse puhul või 
fütaanhape Refsumi tõve või põldubade vitsiin ja kovitsiin favismi 
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korral. Nende ainete mürgisused avalduvad geneetiliste ensüümpuu-
dulikkuste korral, mistõttu on nad mürgised vaid kindlatele inimrüh-
madele.

Mürkained võivad meid toidulauale jõuda nii taimse kui ka loomse toidu ja 
vee kaudu. Taimsesse toitu satuvad mürgid omakorda kolme viisil: taim ise 
valmistab mürkained, omastab need mulla ja/või õhu kaudu keskkonnast 
või tekivad need ained taimse päritoluga toidu töötlemisel. 

Seega võib taimede kaudu toitu jõudvad mürgid jagada näiteks järgmiselt: 

• Taimede endogeensed ehk sisetekkelised mürgised ainevahetus-
saadused, mida taim ise sünteesib „relvadeks“ teiste taimede, loo-
made või mikroorganismide vastu – (lektiinid, alkaloidid, tsüano-
geenid jt).

• Põhiliselt inimtekkelised keskkonna saasteained, mis tekivad fos-
siilsete kütuste põlemisel, tööstuslikest emissioonidest (polüklo-
reeritud bifenüülid (PCB) ja dioksiinid), taimekaitsevahendite jää-
gid (herbitsiidid, fungitsiidid, insektitsiidid). 

• Geokeemilised mürkained, mida taim imeb mullast ja veest (ar-
seen, seleen, fluor jt). 

• Mikroorganismide toksilised metaboliidid (mükotoksiinid) 

Käsitleme täpsemalt mõningaid neist ainetest.

I Taimede sisetekkelised mürkained

1. Lektiinid e. hemaglutiniinid on sahhariidrühmadega spetsiifiliselt 
seonduvad taimsed mitteensüümsed termolabiilsed valgud, mis võivad 
avaldada söömisel kahjulikke mõjusid juba soolestikule. Lektiine on leitud 
rohkem kui 800-st erinevast taimest, neid leidub ka loomades. Eriti on nad 
levinud aga kaunviljalistes (Leguminosae) taimedes nagu mitmesugused 
oad, herned jt. Lektiini seondumisele sooleseina rakumembraanidega järg-
neb oluliste toitainete nagu aminohapped, rasvad, vitamiinid, mineraalid 
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jt. aktiivse ja passiivse transpordi takistamine läbi sooleseina ning soole 
epiteelkoe rakkude nekroos. Pikaajalisel toitumisel toorete kaunviljadega 
võib tekkida kasvupidurdus ja koguni struuma. Lühiajalise süsteemse kon-
takti tulemusena võib tekkida surmav maksa ja teiste organite kahjustus. 
Osa lektiine on võimelised kokku kleepima (aglutineerima) erinevaid ve-
reliblesid. 

Paljud lektiinid lagunevad toidu normaalsel küpsetamisel, osa mitte. Näi-
teks nisuidu lektiin kannatab kuumutamist 100°C juures 30 minuti jook-
sul. Stabiilseid lektiine leidub ka õuntes, porgandites, nisukliides ja -jahus, 
kõrvitsaseemnetes, banaanides. Viimase lektiini (aglutiniini) rakkude klee-
pimisvõime koguni kasvab kuumutamisel.

Keskmisest mürgisemat lektiini - fütohemaglutiniini leidub suurtes ko-
gustes keetmata punastes ja valgetes aedubades (Phaseolus vulgaris). Too-
relt on aeduba mürgine ühemaolistele loomadele, kuid oht kaob, kui uba 
keeta vähemalt 30 minutit temperatuuril 100°C. Nõrk töötlemine 80°C-l 
võib aga ohtu hoopis kuni 5 korda suurendada. Juba viie toore oa söömisel 
võivad sümptomid nagu iiveldus ja tugev oksendamine tekkida 3 tunni 
jooksul, võib tekkida ka kõhulahtisus. Arstiabi pole tavaliselt siiski vaja.

2. Sinihappeglükosiide e tsüanogeene, mille lagunemisel vabaneb väga 
mürgist mõrumandli lõhnaga sinihapet HCN leidub paljudes taimedes, 
kokku üle 300 liigi. Toidutaimedest kuuluvad siia  maniokk, jamss, mais, 
hirss, suhkruroog, herned, oad, mandlid, sidrunid, õunad, pirnid, kirsid, 
ploomid, aprikoosid, ebaküdoonia jt. Glükosiidide lagunemist vee toimel 
(hüdrolüüsi) soodustavad nii seemnete füüsikaline purustamine kui ka 
stress (kuivamine, külmumine, küpsetamine) ning seda kiirendavad ensüü-
mid, mida leidub nii taimedes kui ka inimeste ja loomade sooltes. Seni 
identifitseeritud 20-st sinihappeglükosiidist pakuvad toidutoksikoloogi-
list huvi neli – dhurriin, linamariin, lotaustraliin ja amügdaliin, meile eriti 
viimane, mis sisaldub luuviljaliste kivides. Amügdaliin ehk nn vitamiin 
B17 on lõhnatu, mõru maitsega nii vees kui ka etanoolis hästi lahustuv 
aine. Erinevates viljades on tema sisaldus erinev - mõrumandlites 2,5-
3,5%, aprikoosiseemnetes kuni 4%, ploomikivides 1,0-1,8%, kirsikivides 
0,8%. Vähesel hulgal sisaldavad amügdaliini ka õuna- ja pirniseemned, 
toomingamarjad ning loorberilehed. Amügdaliin säilub luuviljaliste kivi-
des aastaid, hävimata ka seemnete kuivatamisel, keetmisel, küpsetamisel 
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ja hautamisel. Magus mandel sisaldab amügdaliini vähe ja on ohutu, mõ-
rumandlite söömisel on aga saadud tõsiseid, ka letaalse lõpuga, tervisekah-
justusi. Küsimus – kas keedise või kompoti valmistamisel peab ploomi- 
või kirsikivid eelnevalt tingimata eemaldama? Kuigi kokaraamatud seda 
soovitavad, pole toitumistervishoiu seisukohalt see siiski tingimata vajalik, 
kuna keedises või kompotis ei moodustu sinihappe ohtlikku kogust. Mõne 
ploomi- või kirsikivi söömine ei põhjusta veel mürgistust, kuid aprikoosi-
seemnete söömine amügdaliini oletatava vähivastase toime tõttu on küll 
vastunäidustatud (Radin, 2016).

3. Alkaloidid on lämmastiku aatomit sisaldavad bioaktiivsed heterotsük-
lilised ühendid. Inimesel võib toidu kaudu tegemist olla peamiselt pür-
rolisidiinide, ksantiinide ja solaniinidega, vähem efedriinidega. Teiste 
alkaloidiklasside esindajatest võivad huvi pakkuda tubaka ja surmaputke 
piperidiinid, lupiini kvinolisidiinid ning hundihamba, kõrbeherne ja puna-
se ristikheina indolisidiinid. Viimased võivad inimeseni jõuda neid taimi 
söönud loomade piima kaudu. Tegelikult sööme-joome kogu aeg alkaloi-
de, kuid nende sisaldus on tavaliselt, aga mitte alati, liiga madal, selleks et 
põhjustada toksilisi toimeid. Väga raske on kindlaks teha alkaloidide ma-
dalate dooside toimeid. Ksantiinalkaloidi kofeiini ja tema sugulasi manus-
tab enamik inimese iga päev. Toidutoksikoloogiliselt on kõige olulisemad 
aga kaks klassi – solaniinid ja pürrolisidiinid.

Solaniine nagu α-solaniin, α-sakoniin või tomatiin leidub perekondade 
maavitsad (Solanum) taimedes - kartulis, baklažaanis ja tomatis. Kõige 
rohkem (mitusada juhtumit) on nende taimsete ainete mürgisusega seotud 
probleeme tekitanud kartul, eriti kasvama läinud, roheliseks muutunud, ja-
hukastest nakatunud, vigastatud või riknenud mugulad. Kartuli mugulates, 
viljades ja rohelistes osades võib glükoalkaloide (95% solaniin+sakoniin) 
olla kuni 0,01%, noortes kartuliidudes kuni isegi 0,5 %. Enamuses asuvad 
nad pindkihis ja koores, seega on väikesed mugulad mürgisemad. Tava-
liselt on mugulates glükoalkaloide 2-10 mg/100g, kartulite idanemisel ja 
seismisel päikese käes kuni 5000 mg/kg kohta. Solaniin+sakoniini toksi-
line doos on 2-5 mg/kg kehakaalu kohta, letaalne doos 3-6 mg/kg. Lisaks 
on mõlemad ained ka teratogeensed. Mürgistuse sümptomid (peavalu, 
oksendamine, kõhulahtisus, neuroloogilised sümptomid ja koguni surm), 
millest mõned võivad olla seotud alkaloidide ärritava ning antikoliineste-
raasse toimega, ilmnevad mürgi sisaldustel üle 200 mg/kg mugulate koh-
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ta. Viimane on ka lubatud kõrgeimaks solaniinisisalduseks kartulites, mida 
tahetakse langetada 100 mg/kg-ni (Tsahkna jt, 2001). Suhteliselt kõrgem 
on see kauem säilivatel talvesortidel. Valguse, mehhaaniliste vigastuste ja 
seenhaiguste toimel võib glükoalkaloidide sisaldus tõusta mitu korda kõr-
gemale. Mugulate küpsetamine, keetmine või mikrolaineahjus töötlemine 
ei lagunda glükoalkaloide. Nende tekke pidurdamiseks hoida mugulaid pi-
medas, töödelda jahukaste inhibiitoritega või vahatada või sukeldada mai-
si- või oliiviõlisse või pritsida letsitiiniga või söödava pindaktiivse aine 
nagu Tween 85 vesilahusega. Tomati korral on mürgine kogu taim – var-
red, lehed ja toored (rohelised) viljad. Küpsemisel tomatiini ja dehüdroto-
matiini sisaldused viljades oluliselt vähenevad. 

Pürrolisidiinalkaloide (PA) on leitud enam kui 250-st taimeliigist, ini-
mesele on kõige olulisemad ristirohi, krotalaaria ja heliotroop. Inimene 
võib otseselt kokku puutuda ka selliste taimedega nagu paiseleht, harilik 
varemerohi salatite ja raviteede kaudu, aedkannikese e. võõrasemaga või 
ussikeelega mee või neid söönud loomade piima või linnumunade kaudu. 
Eriti suur on PA sisaldus Šveitsi mees. Taimeseemnetega kontamineeritud 
teraviljadega on esinenud tõsiseid mürgistumisepideemiad nagu Usbekis-
tanis, Afganistanis, Tadžikistanis (3900 surma 1993.a.), Indias ja mujalgi 
(Roeder, 1999). Kõige olulisemad on retronetsiin, senetsioniin ja petasi-
teniin, millel on tõestatud  rida erinevaid mürgiseid toimeid, ka võimalik 
kantserogeensus.

4. Oksalaadid. Rabarber, spinat, petersell, murulauk, rebashein, redis, 
lehtkapsas, tee ja kakao sisaldavad suuri koguseid (0,3–2,0%) oblik- ehk 
oksaalhapet, mis tugeva happena ärritab limanahku, sama teevad ka oksa-
laatide pisikesed teravate servadega kristallid. Suured oblikhapet/oksalaa-
tide kogused võivad viia mao ning neerude vigastusteni. Oksalaatidel on 
oma osa Ca-oksalaatkivide moodustumises ja akumuleerumises neerudes, 
tagajärjeks neerude ja veresoonte degenereerumine ja nekroos. Oblikhape 
kelateerib vere kaltsiumi, tekivad hüpokaltseemia, koagulatsioonihäireid 
ja spasmid jäsemetes. Oksalaadid mõjutavad Ca, Fe, Mg ja Cu imendumist 
ja häirivad süsivesikute ainevahetust. Oksalaadimürgistuse sümptomid on 
nõrkus, õhetus suus ja kurgus, respiratoorne distress, valud alakehas, ii-
veldus, oksendamine, kõhulahtisus, krambid, kooma ja surm südameve-
re-soonkonna kollapsi läbi, mis avalduvad enamasti loomadel. Siiski tuleb 
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oblikhapet/oksalaate sisaldavat toitu süüa mõõdukalt. Inimestel, kes kan-
natavad neeruhaiguste ja –kivide, reumatoidse artriidi või podagra all on 
soovitav loobuda šokolaadist, kakaost, tähtviljast, kohvist, teest, enamikest 
marjadest (eriti maasikad ja jõhvikad), enamikest pähklitest (eriti maa-
pähklist), oad, peedid, piprad, petersell, rabarber, spinat, maguskartul jt. 

5. Muid endogeenseid mürke. Terviseprobleeme võivad tekitada ka 
seedeensüümide toimet  pidurdavad termolabiilsed valgud (soja), hor-
moonsüsteemi häirivad fütoöstrogeenid (aeduba, mais, soja), glükosino-
laadid (ristõielised taimed), saponiinid (soja, maapähkel, spinat, brokoli, 
kartul, tomat), kukurbitatsiinid (mõru maitsega ained kõrvitsalistest) jt.

II Inimtekkelised saasteained

Plii (Pb) on ammutuntud mürgine keemiline element, temaga seotud mür-
gistusi kirjeldas juba Hippokrates 300 eKr. Hüpotees: Rooma impeeriumi 
languse üheks põhjuseks olidki pliimürgistused. Vanade roomlaste skelet-
tides on tuvastatud kõrged plii sisaldused, mis võisid pärineda pliitorusti-
kest ja pliinõudest, sh pliiglasuuriga keraamikast. Tänapäevane põhikasu-
tus on pliipatareides, lähemast ajaloost ka pliivärvides ja bensiini lisand 
tetraetüülplii. Veel üsna hiljuti sattus peaaegu kogu plii keskkonda inimte-
gevuse tulemusena, millest pool pärines pliid sisaldavast bensiinist. Kuna 
plii on keskkonnas väheliikuv, siis enamust sellest võib veelgi leida umbes 
30-meetrises teeäärses ribas olevast mullast. See kogus tasapisi väheneb. 
Suure lehepinnaga taimed nagu spinat või kapsas, mis on kasvatatud selles 
ribas või mujal plii emissiooni piirkonnas võivad veelgi sisaldada kõrgen-
datud pliikoguseid. Ligikaudu pool organismi jõudnud pliist satub sinna 
toidu kaudu, millest omakorda pool pärineb plii kõrge sisaldusega taime-
dest. EL-is on plii ööpäevane tarbimine toiduga vahemikus 16 µg Hispaa-
nias ja 280 µg Itaalias. Viimane number on juba murettekitav.

Kaadmium (Cd) satub atmosfääri peamiselt sulatusahjudest ja teda sisal-
davate toodete (plastmassid, kumm, patareid) tootmisel või põletamisel. 
Cd saaste allikateks on ka mineraalväetised ja fungitsiidid. Kuna Cd on 
suhteliselt hästi lenduv, on ta põhiliselt sissehingatav mürk, mis koguneb 
kopsudesse, akumuleerudes seejärel maksas, neerudes ja põrnas. Ligi 15% 
mürgistusjuhtumitest lõpeb surmaga. Eestis kasvavatest kultuurtaimedest 

T E R V I S L I K  T O I T



43

neelavad kaadmiumi kõige enam lehtsalat (kuni 0,88 ppm), edasi spinat, 
lehtpeet e lehtmangold,  baklažaan, tomat (0,52 ppm), nende kõrval redis 
0,31; brokoli, kartulid, kapsas, oder 0,14; aedoad 0,13; kurk ja kaer (0,09 
ppm); kõige vähemal määral sibul ja nisu 0,05; õunad, herned; ploomid, 
pirnid 0,006 mg/kg (Page jt, 1987). Lisaks on raskmetallide, eriti kaad-
miumi efektiivseks (üle 1 ppm) akumuleerijaks mais, mida ei tohiks kind-
lasti kasvatada raskmetallide kõrge sisaldusega mullas tööstuspiirkonda-
des. Lehttaimede korral võib suure lehepinna ning kaadmiumi lenduvuse 
tõttu oluline osa kaadmiumist akumuleeruda õhust. Taimedes jaguneb Cd 
enam-vähem ühtlaselt kõigi kudede vahel, mistõttu välimise lehekihi ee-
maldamine ei vähenda saastatust. Kaadmiumi absorbeerivad edukalt ka 
mitmed seened. Kaadmiumi põhiallikateks toidus on siiski teraviljad, kar-
tul, ka mitmed köögiviljad.

Polükloreeritud bifenüülid ja dioksiinid. Need mitmekülgselt mürgised 
ained tekivad paljude termiliste protsesside (600°C>T>200°C) tulemuse-
na, milles osalevad kloori ja/või teisi halogeene sisaldavad ained. Loodu-
ses leidub dioksiine praktiliselt kõikjal, nii maismaal kui ka meredes. On 
välja arvutatud, et ligi poole (43%) nimetatud halogeenühenditest saavad 
lapsed piimast ja piimatoodetest, järgnevad töödeldud toidud (23%), eri-
nevad lihatooted ning munad (17,5%), kala (11%) ning rea lõpetavad tai-
med ja taimeõlid kokku umbes 5,5 protsendiga (Patandin jt, 1999). Seega 
on taimsed toidud siin suhteliselt väikese tähtsusega, küll aga on taimsete 
söötade kui vaheetapi saastusel suur osa teiste toodete, välja arvatud kala, 
saastuse kujunemisel halogenorgaaniliste mürkainetega. 

Taimekaitsevahendid (TKV) on ained, mida kasutatakse erinevate tai-
mekahjurite kasvu kontrollimiseks või nende hävitamiseks vähendamaks 
nende mõju kultuurtaime kasvule ja saagikusele ning saagi kvaliteedile. 
Neid kasutatakse põhiliselt: 

• kahjurputukate (insektitsiidid), 

• umbrohu (herbitsiidid) ja 

• taimehaigusi põhjustavate mikroseente (fungitsiidid) tõrjeks. 

Konkreetse TKV valik  sõltub põllukultuurist, ilmastikust ja esinevatest 
kahjuritest. 
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Kõige enam taimekaitsevahenditega pritsitud viljad üle maailma on vir-
sikud, õunad, maasikad, viinamarjad, kirsid, nektariinid, pirnid, vaarikad, 
paprika, seller, spinat ja lehtsalat, kartul ja tomat. Suhteliselt puhasteks 
viljadeks loetakse sibulad, mais, ananassid, mango, asparaagus, herned, 
kiivid, banaanid, kapsas, brokoli, papaia (Rohland, 2017). Koorimine ja 
kuumtöötlemine või nende meetodite ühendamine vähendavad oluliselt 
paljude taimekaitsevahendite jääkide sisaldust puu- ja köögiviljades. 

EL määrus 396/2005 kehtestas lubatud TKV-de jääkidele piirnormid MRL 
(maximum residue limit) puu-, köögi- ja teraviljade sees ning pinnal, need 
leiab EL pestitsiidide andmebaasist (EU, 2019). Piirnormide kehtestamisel 
lähtuti nii põldkatsete tulemustest ainete akumuleerumise kohta erineva-
tes taimedes kui ka inimeste toitumusharjumustest ja ööpäevastest lubatud 
doosidest 1 kg kehakaalu kohta (ADI) ning ARfD (akuutne standarddoos). 
Piirnormide kehtestamisel arvestati kõigi tarbijagruppidega, kaasa arvatud 
imikud, lapsed ja taimetoitlased. Pestitsiidi avastamine taimses materjalis 
ei tähenda automaatselt tõsist ohtu, sest detekteerimis- ja kvantiteerimis-
piirid on üldjuhul oluliselt madalamad kui teaduslikult põhjendatud saas-
teaine jäägi MRL-d.

III Geokeemilised saasteained, mida taim omastab mullast ja 
veest. 

Taimed võivad kontsentreerida mullast selle komponente, millest mõned 
võivad olla mürgised. Ka põhjavesi, mida juuakse võib sisaldada suuri 
koguseid toksilisi ühendeid. Kõige olulisem selline keemiline element on 
arseen (As). Arseeni ühendid on vajalikud rottidele, kitsedele ja noorte-
le lindudele, seni pole tõestatud arseeni vajalikkus, küll aga mitmekülgne 
mürgisus inimesele ja enamikule loomadest. Arseeni ühendeid kasutatakse 
ka pestitsiidide koosseisus. Suured probleemid geokeemilise päritoluga ar-
seeniga põhjavees on Hiinas ja teisteski maades. Eestis arseeni probleemi 
üldiselt pole, kuigi ka meil on leitud oluliselt kõrgendatud arseenisisaldu-
sega põhjavett (Tartu Postimees, 2019). 

Riisitaimedel on võime kontsentreerida arseeni mullast, ajades segamini 
vajaliku varretugevdaja räniga, et jääda püstiasendisse üleujutatud aladel. 
Eriti hea akumuleerija on pruun riis. Joogivees on arseeni sisalduse piir-
määr 10 ppb, piimatoodetel põhinevates väikelaste toitudes on aga leitud 

T E R V I S L I K  T O I T



45

kuni 15 ppb ja sojal põhinevates kuni 21 ppb. Arseeni biosaadavus kee-
detud riisist on kõrge (37–58%). Seega peab jälgima, et eriti väikelaste 
toitudele valitaks õige riisisort õigest kohast (Food Politics, 2013). 

IV Mükotoksiinid on üle 250 detekteeritud mürgise aine, mida soodsa-
tes (keskkonna kõrge niiskus ja suhteliselt kõrge temperatuur) tingimustes 
produtseerivad umbes 120 erinevat seent või hallitusseent. Paljude müko-
toksiinide toimeid pole jõutud täpsemalt uurida. Levinuimad uuritud mü-
kotoksiinid pärinevad perekondade Aspergillus, Penicillium ja Fusarium 
liikidest. Kõige erinevamad nende ühendite poolt esilekutsutud mürgised 
toimed on kokkuleppeliselt ühendatud terminis „mükotoksikoos“. Müko-
toksiin tootvad seened jagatakse „põllu” ehk taimpatogeenseteks (Fusa-
rium jt) ja „säilitamise” (riknemise) organismideks (Aspergillus,  Penicil-
lium jt). Hinnanguliselt on vähemalt 25% maailma toidutaimedest, eriti 
teraviljad, saastatud mükotoksiinidega ning teatud haigused on põhjusta-
tud nendega saastatud sööda või toidu söömisest (Eskola jt, 2019). Enamus 
mükotoksiine on keemiliselt stabiilsed ning läbivad kergesti toidutootmise 
ahela. Ka toksigeensete seentega saastunud ruumiõhk omab palju suure-
mat tähtsust krooniliste haiguste tekkes kui seni arvatud. Kõige ohtlikum 
mikroseen on Aspergillus flavus, mis toodab nelja lähedase struktuuriga 
aflatoksiini, millest aflatoksiin B1 on tugevaim teadaolev kantserogeen. 

Patuliini (PAT) sünteesivad hallitusseente perekonnad Penicillium, Asper-
gillus ja Byssochlamys ennekõike õuntes, aga ka teistes kõdunevates puu-
viljades ja marjades nagu pirnid, ploomid, kirsid, aprikoosid ja viinamarjad 
ning ka nende mahlades. Tuntuim patuliini tootev seen on rohehallitusena 
ilmnev Penicillium expansum. Rohehallitust iseloomustab mädanev hele- 
kuni tumepruun ala, pehme ja vesine tekstuur, mullane hallituslõhn, valge 
seeneniidistik ja roheka värvusega eosmass (Põllumajandus, 2017). Õunte 
vastuvõtlikkus hallitusseentele oleneb sordist, viljapuude tervisest, kasvu- 
ja säilitustingimusest ning ilmastikust.  Niiske ilm, eriti saagikoristuse ajal, 
soodustab hallitusseente kasvu ja levikut. 

Euroopa Komisjoni määrusega (EK) nr 1881/2006 (EC, 2006) on sätesta-
tud patuliini sisalduse piirnormid: õunamahlade ja teatud muude jookide 
korral 50 μg/kg, viljalihaga õunatoodete korral (nagu õunapüreed) 25 μg/
kg ja teatud imikutele ja väikelastele ette nähtud toodete korral 10 μg/kg.
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Hallitusseened ei kasva korralikult kuivatatud ja säilitatud viljadel, seega 
on põhjalik kuivatamine veesisalduseni 12-14% ja kuivalt säilitamine es-
maseks tingimuseks.                                               

Seened kasvavad aga hästi näiteks viljateradel, mida on enne ja pärast kui-
vatamist vigastatud ja millel on seetõttu alanenud vastupanuvõime halli-
tusseente sissetungile ja seega ka mükotoksiinide tekkele. Suurel hulgal ju-
hiseid hallitusseente ohu vähendamiseks toidus leiab Maaeluministeeriumi 
vastavast voldikust (MEM, 2016). 

Kokkuvõtteks sobib üsna tihti antav soovitus – toituda tuleb võimalikult 
mitmekesiselt, siis on tõenäoline, et ühtki mürki ei omastata liiga palju. 
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Sissejuhatus

Ühiskonna arengu ja üleilmastumisega on kaasnenud majandussubjektide 
spetsialiseerumine, ettevõtete struktuuri kontsentreerumine ning tarneahe-
late muutumine piiriülesteks. Need tendentsid mõjutavad ka toidu tootmist 
ja tarbimist. Kuna tarbija kokkupuude toidu tootmise ja valmistamisega 
pigem väheneb, siis muutub toidu tarneahela toimimine ja toiduohutuse ta-
gamine järjest olulisemaks. Toidu esmatootmise, valmistamise ja kauban-
duse süsteemi toimimise eelduseks on saanud tarbija usaldus ja kindlus-
tunne selle suhtes. Seda nii toiduainete ja toidu tarnekindluse, kvaliteedi, 
hinnastabiilsuse kui ka ohutuse seisukohast.

Tarbija toiduohutuse alase kindlustunde all mõeldakse tarbija usku, et toi-
du tarbimine ei põhjusta negatiivseid tervisemõjusid (De Jonge jt, 2010). 
Toiduohutuse alane kindlustunne on oluline kõikidele toidu tootmise, tööt-
lemise ja tarbimise süsteemi osalistele. Ettevõtete jaoks tagab see tarbija 
usalduse ja äri suhtelise stabiilsuse. Riigi jaoks vähenevad riskid rahvater-
visele ning toiduohutusega seonduvad ametkonnad saavad tegutseda süs-
teemselt, mitte ei pea „tulekahjusid kustutama“. Tarbija jaoks vähendab 
toiduohutuse alane kindlustunne hirmu, et toidust saadakse mõni haigus. 
Toiduohutuse alase kindlustunde puudumine võib kaasa tuua olukorra, kus 
toiduohutuse alaste teadmiste puudulikkuse tõttu seab tarbija end ise toitu 
tootes ja valmistades veelgi suuremasse ohtu. 

Tarbija toiduohutuse alase kindlustunde ja selle muutumise uurimine või-
maldab toiduohutuse tagamisega tegelevatel organisatsioonidel parendada 
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riskianalüüsi ja tõhusamalt kaitsta elanikkonda toiduga seotud ohtude eest 
(De Jonge jt, 2010). Et toiduohutuse alane kindlustunne on oma olemuselt 
latentne muutuja, siis on selle mõõtmiseks ja analüüsimiseks asjakohased 
sotsiaalteaduste meetodid. 

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava (PõKa) 2030 eel-
hindamise (Viira jt, 2019) käigus tellis Maaeluministeerium eelhindajalt 
(Eesti Maaülikool) tarbija kindlustunde indeksi metoodika koostamise, 
mis võimaldaks luua Eesti tarbijate usalduse näitaja tarbitava toidu ohu-
tuse osas. Tarbija kindlustunde indeksi metoodika väljatöötamisel lähtuti 
teaduskirjandusest. De Jonge jt (2007) välja töötatud tarbija kindlustunde 
seire raamistikus mõjutavad tarbijate toiduohutuse alast üldist kindlustun-
net neli tegurit:

1) tarbija usaldus erinevate osapoolte (õigusloome- ja järelevalveorga-
nisatsioonid, tootjad, hulgi- ja jaekaubandus ja logistika) suhtes, mis 
vastutavad tarbija kaitsmise eest; 

2) erinevate tooterühmade (toidu kategooriate) tunnetatud ohutus;

3) tarbija võime meenutada toiduohutuse juhtumeid2 ning;

4) tarbija individuaalsed erinevused (vastaja vanus, sugu, haridus, elu-
koht jne).

De Jonge jt (2007; 2010) välja töötatud raamistiku ja küsitlusankeedi põh-
jal koostati Eesti Maaülikoolis küsitlusankeet tarbija toiduohutuse alase 
kindlustunde uurimiseks. Vastajatel tuli anda hinnang oma usaldusele eri-
nevate osapoolte suhtes ning erinevate tooterühmade tunnetatud ohutuse 
suhtes 5-astmelisel Likerti skaalal. Toiduohutuse alaste juhtumite mee-
numise osas kasutati binaarset vastusevarianti ning konkreetsed juhtumid 
sai välja tuua vabatekstina. PõKa 2030 eelhindamise käigus välja töötatud 
küsimustiku põhjal tellis Maaeluministeerium tarbijate uuringu RAIT Fak-
tum & Ariko OÜ-lt. Küsitlus viidi läbi 2019. aasta novembris. 

Käesolev artikkel annab ülevaade Eesti tarbijate toiduohutuse alase kind-
lustunde indeksi koostamise metoodikast, tarbijate toiduohutuse alasest 
kindlustundest 2019. aastal ja seda mõjutanud olulisematest teguritest. 

2 Eeldatakse, et nende tarbijate, kes mäletavad toiduohutusega seotud juhtumeid, kindlustunne toiduo-
hutuse osas on madalam.
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Materjal ja meetodid

Tarbija toiduohutuse alase kindlustunde veebiküsitluse viis perioodil 4.-18. 
november 2019 läbi RAIT Faktum & Ariko OÜ. Uuringu valimisse kuulus 
800 vastajat vanuses 18-74 aastat ning see oli Eesti elanikkonna suhtes 
proportsionaalne vastavalt soo, vanuse, peamise suhtluskeele ja maakonna 
tunnustele (RAIT Faktum & Ariko OÜ, 2019). 

Tarbija toiduohutuse alase kindlustunde indeksi koostamisel kasutati kü-
sitlusele vastanute üksikandmeid. Tarbija kindlustunde indeksi aluseks on 
de Jonge jt (2007; 2008) käsitlus, mille järgi tarbijate kindlustundel toidu 
ohutuse suhtes on kaks eraldiseisvat mõõdet: optimism ja pessimism. Op-
timismi taseme hindamiseks kasutati sealjuures vastajate nõustumist järg-
nevate seisukohtadega:

1. Olen toiduohutuse suhtes optimistlik

2. Olen kindel, et toit on ohutu

3. Olen toidu ohutusega rahul

4. Arvan, et üldiselt on toit ohutu

Pessimismi taseme hindamisel olid aluseks järgmised seisukohad:

5. Olen toidu ohutuse pärast mures

6. Tunnen toidu ohutuse osas ebakindlust

7. Toiduohutuse juhtumite tõttu olen teatud toitude suhtes kahtlustav

Küsitluse andmete alusel tehtud faktoranalüüsi tulemustest ilmnes, et ka 
Eestis olid 2019. aastal hinnangud tarbijate toiduohutuse alase kindlustun-
de suhtes seletatavad kahe eraldiseisva nn varjatud (latentse) muutujaga, 
mis langevad kokku de Jonge jt (2007) tulemustega ning mida võib seega 
nimetada samuti optimismiks ja pessimismiks. 

Optimismi iseloomustab nõustumine seisukohtadega 1-4. Faktoranalüüsi 
tulemusena on nende seisukohtade kaalud vastavalt (1) 0,12, (2) 0,34, (3) 
0,34 ja (4) 0,20. Pessimismi iseloomustab nõustumine seisukohtadega 5-7 
ning vastavate seisukohtade kaalud on (5) 0,39, (6) 0,46 ja (7) 0,15. Põhjus, 
miks mitme seisukoha kaal on madalam, tuleneb sellest, et need seisuko-
had ei korreleeru nii tugevalt teiste seisukohtadega ega iseloomusta seega 
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nii hästi kindlustunnet toiduohutuse suhtes. Näiteks ilmnes, et ka toiduohu-
tuse suhtes ebakindlad ja rahulolematud tarbijad võivad olla optimistlikud 
ja kahtlustamine sageli ei tähenda, et ollakse ebakindlad või mures.

Optimismi ja pessimismi koondtulemuse ehk tarbijate toiduohutuse ala-
se kindlustunde indeksi taseme arvutamiseks teisendati esmalt iga isiku 
kõik seisukohad skaalale 0-1 (0 – üldse ei nõustu, 1 – igati nõus), seejärel 
korrutati läbi vastavate kaaludega ning lõpuks liideti omavahel optimismi 
koondnäitaja leidmiseks seisukohad 1-4 ja pessimismi puhul seisukohad 
5-7. Optimismi ja pessimismi väärtused võivad seega teoreetiliselt olla 
vahemikus 0-1. Näiteks kui isik nõustub igati väidetega 1-4, siis on tema 
puhul optimism 1 ja kui ei nõustu üldse ühegagi nendest väidetest, siis 0, 
ning analoogselt ka pessimismi puhul. 

Alternatiiv tarbijate kindlustunde kvantifitseerimiseks oleks kasutada mai-
nitud mõnevõrra abstraktsete seisukohtade asemel kindlust konkreetsete 
toiduainete ja toiduga seotud asutuste suhtes. Sellisel juhul kajastaks kind-
lustunde koondnäitaja otseselt kindlust iga toidutoote grupi ja asutuse suh-
tes. Kuna aga hinnatud toodete ning uuritud asutuste ja nende tunnuste arv 
on üsna suur, siis ei oleks sellise lähenemise puhul selge, milline koond-
näitaja komponent selle väärtust mõjutab ja muutusi põhjustab. Samuti ei 
pruugi väga spetsiifilised hinnangud iseloomustada tarbijate kindlustunnet 
üldises mõttes. 

Tulemused ja arutelu

Tarbija kindlustunnet toiduohutuse suhtes iseloomustab optimismi ja pes-
simismi vahe. Toiduohutuse suhtes keskmine optimism oli Eestis 2019. 
aastal 0,64 ja pessimism 0,463. Nende kahe teguri eristamise vajalikku-
sele viitab asjaolu, et korrelatsioon nende vahel ei ole täielik (Spearmani 
ρ -0,58) ning kõrgem optimism ei tähenda alati madalamat pessimismi ja 
vastupidi (joonis 1). Kui isiku optimism oli kõrgem kui pessimism, loeti 
teda toiduohutuse suhtes kindlaks ja vastupidi. Kuna optimismi ja pessi-
mismi vahe oli 67% vastanute puhul positiivne, siis võib öelda, et selli-
ne osakaal Eesti elanikest oli 2019. aastal toiduohutuse suhtes kindel. See 
osakaal määrab ka indeksi väärtuse.

3Asjaolu, et optimismi ja pessimismi koondnäitajate summa >1, näitab, et osad vastajad väljendasid 
samaaegselt nii optimismi kui pessimismi.
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Kuigi indeksi arvutuskäik ei hõlma otseselt hinnanguid usalduse kohta eri-
nevate toidu tootmise ja ohutusega seotud osapoolte ega konkreetsete toi-
duainete suhtes, oli see nendega siiski tugevas korrelatsioonis. Seega saab 
indeksi väärtust ja selle võimalikke muutusi läbi nende tegurite, aga ka 
vastajaid iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajate (nt vanus, sugu, 
sissetulek, haridus jne) abil kaudselt selgitada.

Joonis 1. Eesti tarbija toiduohutuse alane optimism ja pessimism 2019. 
aastal.

Tarbijate toiduohutuse alase kindlustunde näitaja väärtused sõltuvad ot-
seselt tarbijate nõustumisest toiduohutusega seotud seisukohtadega (1-7). 
Optimismi iseloomustavate seisukohtade (1-4) puhul oli nõustumise jaotus 
sarnane: kümnendik ei olnud nõus, üle poole olid nõus ja veerand kuni 
kolmandik ei võtnud selget seisukohta. Pessimismiga seotud seisukohtade 
(5-7) osas ei olnud selget seisukohta umbes veerandil, ent kui toiduohutuse 
pärast mures või selles ebakindel oli umbes veerand tarbijatest, siis toidu-
ohutuse suhtes kahtlustavad olid 42% tarbijatest.

Tarbija kindlustunnet toiduohutuse suhtes saab põhjendada, võrreldes ar-
vutatud näitaja väärtuste erinevusi tunnuste lõikes. De Jonge jt (2010) tu-
lemused näitasid, et vastajate optimismi toiduohutuse suhtes suurendasid 

T E R V I S L I K  T O I T



53

usaldus valitsuse (riigi institutsioonide) ja põllumajandustootjate, jaekau-
bandusettevõtete ja toiduainete tootmisega tegelevate ettevõtjate suhtes. 
Liha- ja kalatoodete tunnetatud ohutus suurendas samuti optimismi üldise 
toiduohutuse suhtes. Vastajad, kes suutsid meenutada toiduohutuse juhtu-
meid, olid üldise toiduohutuse osas pessimistlikumad. Kõrgema haridusta-
semega tarbijad olid üldise toiduohutuse osas optimistlikumad ning vane-
mad vastajad olid pessimistlikumad. 

Eesti tarbijate sotsiaalmajandusliku tausta ja nende toiduohutuse alase 
kindlustunde vahel ilmnesid alljärgnevad seosed:

• Naiste kindlustunne oli madalam kui meestel (p < 0,001). Erinevalt 
de Jonge jt (2010) tulemustest ei sõltunud Eestis tarbijate kindlus-
tunne nende vanusest. Samuti ei sõltunud kindlustunne leibkonda 
kuuluvate isikute arvust ega alla 18-aasta vanuste laste arvust leib-
konnas.

• Vene keelt emakeelena rääkivatel tarbijate kindlustunne oli mada-
lam kui eesti keelt emakeelena rääkivatel tarbijatel (p < 0,001). Vaid 
pooled vene keelt emakeelena rääkivatest tarbijatest olid arvutatud 
kindlustunde näitaja alusel toiduohutuse suhtes kindlad, samas kui 
eesti keelt emakeelena rääkivatest tarbijatest oli kindel peaaegu kol-
mveerand.

• Sissetuleku gruppidest on erinevad tarbijad sissetulekuga alla 500 
euro, kuna nende kindlustunne oli madalam kui teiste gruppide pu-
hul (p < 0,05).

• Tööga hõivatuse alusel eristuvad vanemapuhkusel olijad ja kodused 
isikud, kelle kindlustunne oli madalam, ja (üli)õpilased ja üksiket-
tevõtjad, kelle kindlustunne oli kõrgem võrreldes teiste hõivatutega. 
Sealuures suutsid 57% vanemapuhkusel olijatest meenutada toidu-
ohutusega seotud juhtumeid, samas kui üldiselt oli see osakaal kol-
mandik.

Kindlustunne on seotud ka sellega, kui kindel ollakse erinevate tootegrup-
pide ohutuse suhtes. Nii nagu de Jonge jt (2010) tulemuste puhul, oli ka 
Eestis tarbijate kindlustunne kõige tugevamini seotud nende kindlusega 
liha- ja kalatoodete ohutuse suhtes, mis seletas enam kui veerandi variee-
ruvusest kindlustundes. Tootegruppidest kõige vähem olid kindlustundega 
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seotud toidulisandid ning eelnevalt lõigatud ja pestud värsked köögiviljad. 
Erinevate osapoolte osas oli kindlustunne kõige tugevamini seotud hin-
nangutega toidukäitlemisettevõtete suhtes, kõige vähem aga hinnangutega 
Veterinaar- ja Toiduameti suhtes. De Jonge jt (2010) tulemuste puhul mõ-
jutas toiduohutuse alast kindlustunnet tugevamalt usaldus valitsuse insti-
tutsioonide vastu ja nõrgemalt usaldus toidutarneahela osapoolte suhtes. 
Konkreetsete tunnuste osas oli kõikide osapoolte puhul olulisem tegevuse 
piisavus ja toiduohutusele tähelepanu pööramine, mis seletas keskmiselt 
viiendiku varieeruvustest kindlustundes. Pädevus toiduohutuse kontrolli-
misel ja teadmiste piisavus toiduohutuse tagamiseks oli sealjuures kõige 
vähem oluline ja seletas poole väiksema osa varieeruvusest kindlustundes. 
Selle põhjuseks on tõenäoliselt see, et vastajad ei oska osapoolte pädevust 
ja teadmisi adekvaatselt hinnata. 

Tarbija kindlustunne toiduohutuse suhtes võib sõltuda ka toiduohutusega 
seotud juhtumitest. Selliseid juhtumeid suutsid meenutada kolmandik tar-
bijatest ja nende puhul oli ka kindlustunne märkimisväärselt madalam (p 
< 0,001). Nendest 57% mainisid listeeriat või listeeria probleemiga seon-
duvat kalatööstust, 38% kala ja 12% mõlemat. Vaid 17% tarbijate puhul ei 
olnud meenunud toiduohutuse juhtum seotud nende märksõnadega. Kui 
võtta arvesse ka tarbijaid, kellele ei meenunud toiduohutusega seotud juh-
tumeid, siis on 28% tarbijatest teadlikud listeeria või mõne kalaga seotud 
toiduohutuse juhtumist ja vaid 6% tarbijatest on kokku puutunud mõne 
muu juhtumiga. Ka de Jonge jt (2010) tulemuste puhul oli toiduohutuse 
juhtumeid mäletavate tarbijate kindlustunne madalam. 

Kui hinnata nende konkreetsete juhtumite seost kindlustundega, siis ilm-
neb, et listeeria juhtumit maininute kindlustunne ei ole erinev kui teistel 
tarbijatel, kuid mõnda muud juhtumit (mis eeldatavasti on seotud vasta-
nute isiklike kogemustega) maininud tarbijate kindlustunne on märkimis-
väärselt madalam (p < 0,001). Seega võib väita, et tarbijate kindlustunnet 
mõjutavad eelkõige isiklikud kokkupuuted toiduohutuse probleemidega ja 
ainult meediast silma jäänud juhtumid olulisel määral mitte. Ka de Jonge jt 
(2010) leidsid, et meediakajastustel oli suurem mõju konkreetse tooterüh-
maga seotud ohtude tunnetamisele. Üldist toiduohutuse alast kindlustunnet 
mõjutasid need vähem.
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Järeldused ja kokkuvõte

Toiduohutus pälvis 2019. aastal Eestis suurt avalikku tähelepanu listeeria 
probleemi, aga ka maasikate päritolu ja pestitsiidide jääkide tõttu. Seega 
on tarbijate toiduohutuse alase kindlustunde seirega alustamine õigustatud. 
De Jonge jt (2007; 2008; 2010) kasutatud lähenemisele tuginedes koostati 
tarbijate toiduohutuse alase kindluse uurimiseks küsitlusankeet ning tarbi-
ja kindlustunde indeksi arvutamise metoodika. 2019. aasta novembris läbi 
viidud küsitluse tulemusel selgus, et 67% Eesti elanikest olid toiduohutuse 
suhtes kindlad. Kindlustunne oli madalam naistel, vene keelt rääkivatel 
elanikel, pere liikme kohta alla 500 euro suuruse sissetulekuga inimestel 
ning vanemapuhkusel olijatel. Meedias tähelepanu äratanud toiduohutuse 
juhtumeid mäletavate inimeste toiduohutuse alane kindlustunne oli küll 
madalam, kuid märkimisväärselt madalam oli nende kindlustunne, kes olid 
ise mõne toiduohutuse alase juhtumiga kokku puutunud. 

Oluline on iga-aastaselt jätkata tarbijate toiduohutuse alase kindlustunde 
uurimisega. Vastava küsitlusandmete aegrea tekkides on võimalik seirata 
kindlustunde muutumist ja seda mõjutavaid tegureid. See on oluline info 
nii toiduohutusega tegelevatele ametkondadele oma tegevuse kavandami-
seks, infokampaaniate avalikkusele täpsemaks suunamiseks kui ka toiduo-
hutuse alase teadustöö arendamiseks Eestis. 

Tänuavaldused

Autorid tänavad Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonda artikli alu-
seks olevate andmete kasutamise võimaluse ning koostöö eest tarbija kind-
lustunde indeksi metoodika väljatöötamisel.
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Lambapiima tootmine ja töötlemine Viinamärdi 
talus

Annemari Polikarpus
Viinamärdi talu, Nõo vald, Tartumaa
annemari.polikarpus@emu.ee

Alustasime Viinamärdi talus juustutootmisega 2018. novembris, loomapi-
damisega mõnevõrra varem, 2017. aasta kevadel, kui Prantsusmaalt saa-
busid lacaune tõugu piimalambad. Praeguseks on põhikarjas lambaid üle 
saja. 2017. aastal alustasime uue lauda ehitusega, millega koos valmis ka 
meierei.

Lacaune piimalambatõug on pärit Lõuna-Prantsusmaalt ja loomade are-
tusel on palju rõhku pandud kvaliteetse juustupiima saamisele. Suur osa 
lacaune tõugu lammastest kasvatatakse Rouqeforti piirkonnas, kus enamus 
toodetud piimast läheb kuulsa sinihallitusjuustu tootmiseks, sest Rouqe-
forti juustu valmistatakse just eranditult selle lambatõu piimast. Lammaste 
päevane piimatoodang on keskmiselt 1,5-2,0 liitrit, lüpsikordi on päevas 
kaks. Laktatsiooniperiood kestab ligikaudu 6-8 kuud. Piima rasvasisaldus 
jääb tavaliselt vahemikku 6-8%, valgusisaldus on keskmiselt 5,0-5,5% rin-
gis.

Juustu toodame lamba- ja lehmapiimast. Veidi rohkem kui aastaga on lam-
bapiimast toodetavate toodete nimekiri kasvanud 15 tooteni. Nimekirjast 
leiab käsitööna valminud värskeid, laagerdunud kui hallitusjuustusid. Leh-
mapiimast toodame pasta filata tüüpi värskeid juuste ning oleme pidama 
jäänud kolme juustu juurde – burrata, stracciatella ja mozzarella. 

Oma tooteid turustame mitmel pool Eestis, suurem osa kaubast jõuab Tartu 
ja Tallinna klientideni läbi jaekaubanduse, headeks koostööpartneriteks on 
kujunenud ka restoranid. Lisaks piimatootmisele ja –töötlemisele tegeleme 
vähemal määral agroturismiga pakkudes võimalust tutvuda piimalamba-
kasvatuse ja juustutootmisega.

Viinamärdi talu tegemistega saab tutvuda veebilehel www.viinamardtalu.
ee või jälgida meid Facebookis või Instagramis.
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EIT Food: kestlikud tarneahelad toorainest 
tarbijateni – üle-euroopalised võimalused 
ettevõtjale ja teadusasutusele 

Justin Hein
BioCC OÜ 
justin.hein@biocc.ee

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (The European Institute of 
Innovation & Technology - EIT) on Euroopa Liidu asutus, mis asutati Eu-
roopa innovatsioonisuutlikkuse tõhustamiseks. Instituut on Euroopa Liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 2020 lahutama-
tu osa. BioCC OÜ esindab EIT Foodi Eestis ning on tugikeskuseks kohali-
kele põllumajandus- ja toidusektori esindajatele.

Üle 1000 partneri ühendav Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut 
on Euroopa suurim innovatsioonivõrgustik. See on keskse tähtsusega, et 
täita instituudi missiooni: luua töökohti ja pakkuda kestliku majanduskas-
vu võimalusi Euroopale. Instituudi tegevusmudel on osutunud toimivaks, 
seda on kontrollitud ja tõendatud ning sellega on saavutatud 2019 aasta 
augusti seisuga järgmist:

•	 8 toimivat innovaatikakogukonda – EIT Food on üks nendest;
•	 üle 50 innovaatikakeskuse kogu Euroopas;
•	 toetatud üle 2 000 idu- ja kasvufirma;
•	 meie toetatud ettevõtted on kaasanud 1,5 miljoni euro väliskapitali;
•	 koolitatud üle 2 300 magistri- ja doktorikraadiga ülikoolilõpetaja, 

2020. aasta lõpuks eeldatavasti üle 5 000;
•	 loodud üle 900 uue toote ja teenuse.
Toidusüsteemide kestlikuks muutmiseks on EIT Food märtsis välja kuu-
lutamas kandidatuuri üle-euroopalises katsefarmide programmis osalemi-
seks, mis ühendab iduettevõtted ja farmereid põllumajanduslike uuenduste 
piloteerimiseks.  Katsetused toimuvad juunist novembrini.

 EIT Food Hubina toetab BioCC OÜ innovaatoreid ja ettevõtjaid korralda-
des koolitusi ja töötube tudengitele (RIS Fellowships), võistlusi iduettevõ-
tetele (Demo Day ja Innovation Prizes) ning ühendades teadlasi, farmereid 
ja avaliku sektori esindajaid. Vaata lisaks www.biocc.eu/eitfoodhub.

T E R V I S L I K  T O I T



59T E R V E  L O O M

TERVE LOOM



60 T E R V E  L O O M

Täiustatud aretustehnoloogia, geneetilise 
progressi tagaja

Peeter Padrik1*, Triin Hallap2,3, Ülle Jaakma2 
1Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
2EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarse bio- 
ja populatsioonimeditsiini õppetool
3Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
*ppadrik@gmail.com

Sissejuhatus

Tänapäeval on Eesti veisekasvatajatel kõige tulusam pidada piimakar-
ja. Aretus on muutnud nii lehma kui ka piimatoomist üldiselt ja iga uus 
lehmade põlvkond on eelmisest produktiivsem. Uue generatsiooni jõud-
lusvõime, seega ka kasumlik piimatootmine sõltub oluliselt väärtusliku 
aretusmaterjali kiirest ja efektiivsest kasutamisest. Väärtusliku aretusma-
terjali ehk pulli sügavkülmutatud sperma kvaliteet mõjutab oluliselt genee-
tilist progressi, sest on otseselt seotud lehmade ja mullikate tiinestumisega. 

Pulli värskes spermas spermide liikuvust, spetsiifilisi liikuvusparameet-
reid, plasmamembraani terviklikkust ning seeläbi ka seemendusdooside 
kvaliteeti võivad mõjutada mitmed tegurid nagu pulli vanus, aastaaeg 
millal sperma varuti jne. Liikuvate ja otseliikuvate spermide osakaal ning 
liikumiskiirus sügavkülmutetud/sulatatud spermas on olulised kvaliteedi-
parameetrid mida arvestada, kuna nende näitajate ja emasloomade tiinestu-
mise vahel on otsene seos. Suure mitokondriaalse aktiivsusega ja stabiilse 
plasmamembraaniga spermide osakaal sügavkülmutatud/sulatatud sper-
mas, annab hea ülevaate sügavkülmutamisprotsessi edukusest, samas need 
kvaliteediparameetrid seostuvad hästi ka spermide liikuvusega. Seepärast 
oli meie uurimistöö peamine eesmärk leida spermide kvaliteeti määravate 
meetodite seast sellised, mida oleks võimalik rakendada seemendusjaama 
tööprotsessis ja mis sobiksid samas ka emasloomade tiinestumise prog-
noosimiseks.
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Materjal ja meetodid 

Sugupulli vanuse mõju selgitamiseks sügavkülmutatud/sulatatud sperma 
kvaliteedinäitajatele uuriti 15 sugupulli 45 ejakulaati. Pullid jaotati kolme 
rühma vanuse alusel: 1–2-aastased, 3–4-aastased ja 5−7aastased.

Sperma kogumise aastaaja mõju kindlakstegemiseks uuriti 15 pulli 45 eja-
kulaati. Sügavkülmutatud/sulatatud spermide kvaliteedinäitajaid määrati 
talvel, kevadel, suvel ja sügisel.

Holsteini veresuse suurenemise mõju sügavkülmutatud/sulatatud spermi-
de kvaliteedile uuriti noorpullidel, kes olid jagatud kahte rühma: I rühm 
87,5–93,8% ning II rühm 100% holsteini veresusega.

Spermimembraani terviklikkuse kindlakstegemiseks värskes ja sü-
gavkülmutatud spermas kasutati nii traditsioonilist hüpo-osmootset testi 
HOT-1 (Jeyendran jt, 1984) kui ka selle modifikatsioone HOT-2 ja HOT-3. 
Loendati pundunud  (keerdunud) sabaga spermid ehk tervikliku membraa-
niga spermid ja leiti nende suhe loendatud spermide koguarvu protsentides 
(Padrik, 1999; Padrik ja Jaakma, 2000). 

Spermide liikumiskarakteristikud värskes ja sügav-külmutatud/sulata-
tud pullispermas määrati kompuuteranalüüsi abil. Tehti kindlaks nii lii-
kuvate spermide erinevad populatsioonid kui ka spermide spetsiifilised 
liikuvusparameetrid, milleks olid spermide kiirus trajektooril, spermide 
kiirus liikumisteekonnal, spermide ristumissagedus liikumistrajektooriga 
ja spermide kõrvalekaldeamplituud liikumistrajektoorist.

Spermimembraani stabiilsuse määramiseks kasutati voolutsütomeetriat 
ja spermid värviti Merocyanine 540 värvinguga (Harrison jt, 1996), 
et eristada elusad stabiilse plasmamembraaniga spermid (Yo-PRO 1 
negatiivne ja M-540 negatiivne), elusad ebastabiilse plasmamembraaniga 
spermid (Yo-PRO 1 negatiivne ja M-540 positiivne) ja surnud spermid 
(Yo-PRO 1 positiivne).

Spermide mitokondriaalse aktiivsuse määramiseks kasutati Hallap jt. 
(2005) kirjeldatud metoodikat, kus värvinguks oli SYBR14 / MitoTracker 
Deep Red. Tehti kindlaks väikse ja suure mitokondriaalse aktiivsusega 
spermid.
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Spermide liikumiskarakteristikute, osmoresistentsuse, spermimembraani 
stabiilsuse, mitokondrite aktiivsuse ja tiinestumise vaheliste seoste kind-
lakstegemiseks uuriti 15 sugupulli 45 ejakulaati.

Tulemused ja arutelu

Meie uuringud näitasid, et kõige enam oli liikuvaid ja otseliikuvaid sperme 
sügavkülmutatud/sulatatud spermas 3–4- ja 5–7-aastaste pullide vanuse-
rühmas võrreldes 1–2-aastaste pullidega, kuigi statistiliselt oluline erine-
vus ilmnes ainult liikuvate spermide osas ejakulaatide lõikes (P < 0,05). 

Sperma kvaliteedi sõltuvust aastaaegadest iseloomustasid spetsiifiliste lii-
kuvusparameetrite suuremad väärtused sügistalvisel perioodil võrreldes 
kevadsuvise perioodiga (P < 0,05). 

Suure mitokondriaalse aktiivsusega sperme esines kõige rohkem sügisel 
kogutud sügavkülmutatud/sulatatud pullispermas, erinedes kõige enam ke-
vadel varutud ejakulaatidest (16,0 protsendipunkti võrra; P < 0,001). 

 Uuringust selgus, et 87,5−93,8% holsteini veresusega noorpullide rühmas 
olid spermide spetsiifilisemad funktsionaalsed kvaliteedinäitajad sügav-
külmutatud/sulatatud pullispermas paremad kui 100% holsteini veresuse-
ga pullide rühmas. Statistiline oluline erinevus ilmnes liikuvate ja otse-
liikuvate spermide ning stabiilse membraaniga  ja suure mitokondriaalse 
aktiivsusega spermide osas (P < 0,05).

Hüpo-osmootne test näitas, et värskes spermas intaktse membraaniga sper-
mide osakaalu ja sügavkülmutatud/sulatatud spermide liikuvusparameetri-
te vahel oli tugev positiivne seos (r = 0,77–0,81; P < 0,001).

Sügavkülmutatud/sulatatud pullispermas liikuvate spermide osakaalu ja 
emasloomade tiinestumise vahel ilmnes keskmine kuni tugev positiivne 
korrelatsioon, seda nii ejakulaatide kui ka pullide lõikes (r = 0,50–0,73; 
P < 0,05–0,001). Nii spermimembraani stabiilsuse kui ka mitokondriaalse 
aktiivsuse ja emasloomade tiinestumise vahel ilmnes samuti statistiliselt 
oluline positiivne korrelatsioon (r = 0,52–0,51; P < 0,001).

Emasloomade tiinestumise prognoosimiseks sügavkülmutatud/sulatatud 
spermide kvaliteediparameetrite alusel sobis kõige paremini spermide 
seitsme funktsionaalse parameetri põhjal koostatud mudel. Sellesse 
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mudelisse kuulusid: sügavkülmutatud/sulatatud spermi membraani 
terviklikkus näitaja (määratud HOT-2-ga), kompuuteranalüüsiga määratud 
spermide liikuvusparameetrid ning voolutsütomeetriaga määratud 
spermimembraani stabiilsuse ja spermide mitokondrite aktiivsuse näitajad. 
Mudeli põhjal prognoositud tiinestumise ja tegeliku tiinestumise vahel 
ilmnes tugev positiivne korrelatsioon (r = 0,96; P < 0,001).

Alljärgnevalt on toodud kolm olulist uurimistulemust, millel põhjal tehti 
tehnoloogilised täiustused ja uuendused Kehtna seemendusjaamas see-
mendusdooside tootmisprotsessi:

�� Värske sperma kvaliteeti mõjutavad pulli vanus, sesoonsus ja pulli 
põlvnemine.  

�� Värskes pullispermas tervikliku membraaniga spermide (HOT1) 
ja otseliikuvate spermide osakaalu vahel sügavkülmutatud/sula-
tatud spermas leiti tugev positiivne korrelatsioon (r = 0,81; P < 
0,001). 

�� Sügavkülmutatud/sulatatud pullispermas määratud liikuvate 
spermide osakaalu ja emasloomade tiinestumise vahel ilmnes 
keskmine kuni tugev positiivne korrelatsioon, seda nii ejakulaatide 
kui ka pullide lõikes (r = 0,50–0,65; P < 0,05–0,001). 

Uurimistulemuste rakendamine

Aastatel 2011-2012 täiustati seemendusdooside tootmise tehnoloogiat, mis 
on skemaatiliselt kujutatud joonisel 1. Teaduspõhiselt täiustatud seemen-
dusdooside tootmise  mudeli eelised eelmise tootmismudeliga (kasutusel 
kuni aastani 2011) võrreldes  on: 1) sperma kvaliteeti mõjutavate faktorite 
märksa olulisem arvestamine värske sperma kogumisel, 2) sügavkülmu-
tatud/sulatatud seemendusdoosis otseliikuvate spermide  osakaalu prog-
noosimine värske sperma kvaliteediparameetrite alusel,  3) otseliikuvate 
spermide osakaal sügavkülmutatud/sulatatud seemendusdoosis võimaldab 
kaudselt prognoosida emasloomade tiinestumist, 4) värskes spermas ter-
vikliku membraaniga spermide osakaalu alusel saab prognoosida otseliiku-
vate spermide osakaalu sügavkülmutatud/sulatatud spermas, ning määrata 
vastavalt värske sperma kvaliteedile erinevad spermide kontsentratsioonid 
seemendusdoosis (kas 18, 20, 22, 25 või 40 miljonit). 
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Joonis 1. Kehtna kunstliku seemendusjaamas kasutusel olev teaduspõhine 
seemendusdooside tootmise täiustatud mudel.

Sellise mudeli puhul lähtutakse kõrgetoodanguliste emasloomade op-
timaalsest tiinestumisest ja selleks peame teadma sügavkülmutatud see-
mendusdooside kvaliteeti ning kuidas see tagada. Selleks, et tagada kõrge 
kvaliteediga seemendusdooside tootmine, peame teadma millised faktorid 
mõjutavad pulli värske sperma kvaliteeti ning arvestama nende faktorite 
mõjuga seemendusdooside tootmise tehnoloogilises protsessis. 

Täiustatud seemendusdooside tootmise mudeli rakendamine on mõjuta-
nud seemendusjaama tootmistulemusi järgmiselt: 1) ejakulaadist toodetud 
seemendusdooside arv suurenes ligi 15% võrra, 2) otseliikuvate spermide 
populatsioon seemendusdoosis suurenes ligi 20 %, 3) enamus seemendus-
doose toodetakse sügis-talvisel perioodil, 4) seemendusdoosis spermide 
liikuvuse täpsem määramine ning kvaliteedistandardi tõstmine (minimaal-
ne otseliikuvate spermide osakaal seemendusdoosis oli enne  55-60%, 
praegu 65-70%) suurendas seemendusdooside kvaliteedi stabiilsust, 5) 
värske sperma kvaliteeti mõjutavate tegurite (aretuspulli vanus, verelisus, 
sesoonsus, jne.) oluliselt suurem arvestamine, 6) individuaalne spermako-
gumisrežiim igale pullile. 
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Kas ja kuidas täiustatud seemendusdooside tootmise 
tehnoloogia muutis seemendustulemusi Eestis laiemalt? 

Üldiselt on teada, et lehmade piimatoodangu suurenemine mõjutab ne-
gatiivselt nende tiinestumist pärast poegimist. Aastatel 2005-2010 langes 
lehmade ja mullikate tiinestumine 56,2%-lt 52,0%-ni, samal ajal suure-
nes lehmade piimatoodang 6502 kg-lt 7613 kg-ni. Seejärel tõusis lehmade 
tiinestumine aastatel 2011-2013 52,0%-lt 54,4%-ni ja on püsinud suhte-
liselt stabiilsena siiani, samas kui lehmade piimatoodang tõusis 7756 kg-
lt 9785 kg-ni (Padrik jt, 2019). Üheks lehmade ja mullikate tiinestumise 
stabiliseerumise põhjuseks peame seda, et Kehtna seemendusjaamas ra-
kendati seemendusdooside tootmiseks  teaduspõhist tootmisprotsessi. Tänu 
täiustatud tehnoloogia rakendamisele tõusis seemendusdoosides keskmine 
otseliikuvate spermide osakaal aastatel 2011-2013 64%-lt 78 %-ni ning on 
püsinud stabiilsena siiani. See on omakorda aidanud kaasa emasloomade 
tiinestumise tõusule aastatel 2011-2018 keskmiselt ~1,5 protsendipunkti 
võrra võrreldes 2010 aastaga (Padrik jt, 2019). Tiinestuse tõus aitas far-
meritel kokku hoida seemendusele tehtavaid kulutusi, suurendada ekspor-
dipotentsiaali, piimakarja taastootmisnäitajaid,  lehmade eluajatoodangut 
ning tõsta aretusmaterjali efektiivsemal kasutamisel majanduslikku tulu, 
mis arvestuslikult võiks olla ligikaud 200 000€  aastas.
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Sissejuhatus

Piimaveis jäetakse kinni tavaliselt kaheksa nädalat enne loodetavat poe-
gimist, eesmärgiga valmistada loom ette järgnevaks poegimiseks ja uueks 
laktatsiooniks. Söötmiskorralduslikult jagatakse kinnisperiood traditsioo-
niliselt kaheks: puhke- ja ettesöötmise perioodiks. Puhkeperioodil ehk 
kinnisperioodi esimesel viiel nädalal on looma energiatarve väike, u 100 
MJ päevas. Ühtlasi katab hea kvaliteediga koresööt peamiste toitefaktorite 
tarbe. Ettesöötmise perioodil ehk kinnisperioodi viimasel kolmel nädalal 
koosneb söödaratsiooni? kuivaine umbes 30 % ulatuses jõu- ja proteiin-
söödast. Peamised argumendid ettesöötmise kasuks on järgnevad: 1) vii-
mastel poegimiseelsetel nädalatel suureneb toitainete vajadus seoses loote 
kiireneva kasvu ja udara näärmekoe regeneratsiooniga, samas aga väheneb 
kuivaine söömus, 2) jõusööt suurendab vatsahattude pindala, mis võib olla 
seotud lenduvate rasvhapete parema imendumisega, 3) vatsa mikrofloora 
populatsioon kohaneb jõusöödarikka söödaga ja 4) võimalus muuta sööda 
mineraalainete ja vitamiinide kontsentratsioone, et toetada organismi tiinu-
se lõpul ja vähendada hüpokaltseemia ohtu poegimise järgselt. 

Viimasel ajal on teaduskirjanduses hakatud ettesöötmise vajalikkuses kaht-
lema. Üle-eelmise kümnendi lõpul näitas James Drackley uurimisrühm 
Ameerikas rea katsetega, et sealse söödabaasil põhineva sööda (maisisilo 
ja -jahu) üle tarbenormi söötmine nii puhke- kui ka ettesöötmise perioodil 
pärsib söömust pärast poegimist, mis omakorda toob kaasa suurema ras-
vade kasutamise ja ainevahetushaiguste riski (Dann jt, 2011; Douglas jt, 
2006). Samas rohusilo ad libitum söötmine eelpool nimetatud probleeme 
kaasa ei too (Salin jt, 2018), mis viitab sellele, et kinnisperioodil ei mõju 
ainevahetusele negatiivselt mitte liigne söömine, vaid liigne tärklise sisal-
dus söödas. Samuti on hakatud kõigutama dogmat söömuse vähenemisest 
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viimastel poegimiseelsetel nädalatel. On leitud, et see kehtib vaid tärk-
liserikka sööda liigsel söötmisel. Normidele vastava tärkliserikka sööda 
(Grummer jt, 2004) või koresööda ad libitum (Salin jt, 2018) söötmisel 
väheneb söömus vaid mõned päevad enne poegimist. Uurimuse eesmär-
giks oli selgitada ettesöötmise mõju eesti holsteini tõugu lehmade aineva-
hetusele pärast poegimist.

Materjal ja meetodid

Tootmiskatse viidi läbi Torma Põllumajandusosaühingus eesti holsteini 
tõugu korduvpoeginud lehmadega (n=115) kolmel katseperioodil: 1) märts 
– juuli 2018 (n=33), 2) august – detsember 2018 (n=32), 3) veebruar – au-
gust 2019 (n=50). Loomad võeti katsesse kinnijätmisel ja jagati juhuslikult 
kahte rühma: kontrollrühm (K, n=58) – loomadele söödeti puhkeperioodi 
ratsiooni poegimiseni; ettesöötmise rühm (E, n=57) – loomadele söödeti 
kolm nädalat enne eeldatavat poegimist kõrgema energiakontsentratsioo-
niga ratsiooni. Katselehmi söödeti täisratsioonilise segasöödaga ad libi-
tum. Segasööda koostis ja toitefaktorite kontsentratsioonid on esitatud ta-
belis 1. Katses kasutatud söödapartiid analüüsiti EMÜ VLI söötmisteaduse 
õppetooli söödalaboris, kasutades Euroopa  Liidus üldtunnustatud analüü-
simetoodikaid.

Katseloomadelt võeti vereproovid sabaveenist 21 ja 7 päeva enne eeldata-
vat poegimist ning lüpsipäevadel (LP) 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Proo-
vid tsentrifuugiti (4000 x g, 20 min) ja külmutati (-80) kuni analüüsimiseni 
kliinilise keemia analüsaatoriga Randox Monaco. Vereplasmast määrati 
aspartaadi aminotransferaasi (AST), gammaglutamüültransferaasi (GGT), 
glutamaadi dehüdrogenaas (GLDH) aktiivsus ja esterifitseerimata rasv-
hapete (NEFA), β-hüdroksübutüraadi (BHB), fruktoosamiini ja glükoosi 
kontsentratsioon. Energia järgi korrigeeritud piima (EKM) toodang kalku-
leeriti vastavalt Sjaunja (1990) poolt esitatud valemile, mille järgi on kilo-
grammis EKM piimas energiat 3,14 MJ. Katselehmade toitumust hinnati 
Ferguson jt. (1994) metoodika alusel alates kinnijätmisest (ligikaudu 60 
päeva enne loodetavat poegimist) nädalase intervalliga kuni katseperioodi 
lõpuni (42 LP). Hindamaks katserühma mõju uuritavate tunnustele koos-
tati segamudel fikseeritud faktoritega aeg, rühm, aja ja rühma koosmõju; 
segava faktoriga toitumushinne kolm nädalat enne poegimist ja juhuslike 
faktoritega loom ja periood. Statistiline analüüs teostati programmis „R“.
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Tabel 1. Täisratsioonilise segasööda koostis ja keemilise analüüsi tulemu-
sed (keskmine ± standardhälve).

Näitaja

Ratsioon

Puhkeperiood Ettesöötmine Laktatsioon Laktatsioon

-60 kuni -21 LP1 -21 kuni -1 LP 1 kuni 30 LP 31 kuni 120 
LP

Koostisosa (% kuivaines)

 Rohusilo 85,3 ± 7,3 61,4 ± 8,9 40,6 ± 4,4 34,7 ± 3,6
 Hein/Põhk 8,5 ± 6,7 6,9 ± 2,2 5,9 ± 2,0 7,7 ± 2,3
 Jõusööt 3,7 ± 2,8 19,2 ± 5,7 33,4 ± 3,4 34,6 ± 2,6
 Proteiinsööt 0,7 ± 1,8 9,1 ± 3,5 16,8 ± 2,1 18,4 ± 2,1
 Rasv - - 0,7 ± 0,7 2,1 ± 0,0
 Mineraalsööt 1,9 ± 1,8 3,4 ± 1,3 2,8 ± 0,1 2,6 ± 0,1

Keemiline koostis ja toiteväärtus

Kuivaine, % 36,8 ± 9,4 40,2 ± 5,6 48,0 ± 2,7 49,4 ± 2,7
1 kg kuivaines:

 Toorproteiin, g 135 ± 7,2 147 ± 2,2 169 ± 3,0 169 ± 3,3
 Met. proteiin, g 74,2 ± 2,3 85,9 ± 0,8 101 ± 0,9 101 ± 1,2
 Met. energia, MJ 9,15 ± 0,1 10,4 ± 0,0 11,6 ± 0,3 11,9 ± 0,1
 Kaltsium, g 8,58 ± 0,9 8,52 ± 2,4 8,82 ± 0,4 9,05 ± 0,4
 Fosfor, g 3,44 ± 0,2 4,30 ± 0,2 4,15 ± 0,1 4,23 ± 0,1

1LP=laktatsioonipäev

Katseloomadelt võeti vereproovid sabaveenist 21 ja 7 päeva enne eeldata-
vat poegimist ning lüpsipäevadel (LP) 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Proo-
vid tsentrifuugiti (4000 x g, 20 min) ja külmutati (-80) kuni analüüsimiseni 
kliinilise keemia analüsaatoriga Randox Monaco. Vereplasmast määrati 
aspartaadi aminotransferaasi (AST), gammaglutamüültransferaasi (GGT), 
glutamaadi dehüdrogenaas (GLDH) aktiivsus ja esterifitseerimata rasv-
hapete (NEFA), β-hüdroksübutüraadi (BHB), fruktoosamiini ja glükoosi 
kontsentratsioon. Energia järgi korrigeeritud piima (EKM) toodang kalku-
leeriti vastavalt Sjaunja (1990) poolt esitatud valemile, mille järgi on kilo-
grammis EKM piimas energiat 3,14 MJ. Katselehmade toitumust hinnati 
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Ferguson jt. (1994) metoodika alusel alates kinnijätmisest (ligikaudu 60 
päeva enne loodetavat poegimist) nädalase intervalliga kuni katseperioodi 
lõpuni (42 LP). Hindamaks katserühma mõju uuritavate tunnustele koos-
tati segamudel fikseeritud faktoritega aeg, rühm, aja ja rühma koosmõju; 
segava faktoriga toitumushinne kolm nädalat enne poegimist ja juhuslike 
faktoritega loom ja periood. Statistiline analüüs teostati programmis „R“.

Tulemused 

Lehmade toitumus katserühmade vahel ei erinenud ühelgi ajahetkel, kuigi 
rühma K loomade toitumus hakkas langema juba kolm nädalat enne poegi-
mist (joonis 1). EKM piimatoodangul neljandal LP rühmas E oli tendents 
erineda rühmast K (vastavalt K: 36,4 kg ja rühmas E: 41,3 kg, P = 0,08), 
kuid alates seitsmendast laktatsioonipäevast oli toodang katserühmade 
vahel võrdne. Vereplasma ensüümi GGT aktiivsus ja fruktosamiini ning 
glükoosi kontsentratsioon katserühmade vahel ei erinenud. Ensüümi AST 
aktiivsus erines 21. päeva enne poegimist ja oli kõrgem rühmas E (K: 88,8; 
E: 98,5 mmol/l, P < 0,05). Ensüümi GLDH aktiivsus oli kõrgem 1. ja 3. 
LP ning samuti rühmas E (joonis 2). Rühma mõju NEFA ja BHB kontsent-
ratsioonidele oli sõltuv proovi võtmise ajast, sest interaktsioon aja ning 
ratsiooni vahel oli mõlema metaboliidi puhul oluline (P < 0,05). Enne poe-
gimist, -21. (K: 0,17; E: 0,12 mmol/l) ja -7. LP (K: 0,25; E: 0,19 mmol/l, 
P < 0,01), oli NEFA kontsentratsioon kõrgem rühmas K, kuid esimesel (K: 
0,36; E: 0,54 mmol/l) ja kolmandal (K: 0,45; E: 0,58 mmol/l, P < 0,05) LP 
rühmas E. BHB kontsentratsioon erines rühmade vahel teisel (K: 0,50 ; E: 
0,60 mmol/l) ja kolmandal (K: 0,54; E: 0,66 mmol/l, P < 0,05) LP ning oli 
kõrgem rühmas E (joonis 3). 
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Joonis 1. Toitumsuhinde (aritmeetiline keskmine) ja EKM toodangu (vä-
himruutude keskmine ± standardviga) dünaamika. Trellid tähistavad rüh-
mavahelist tendentsi erineda (P<0,1). Joonise paremas ülanurgas on esita-
tud lineaarse segamudeli fikseeritud faktorite olulisus. 
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Joonis 2. Aspartaadi aminotransferaasi ja glutamaadi dehüdrogenaasi (vä-
himruutude keskmine ± standardviga) dünaamika. Tärn tähistab rühma-
vahelist erinevust (P<0,05), trellid aga tendentsi erineda (P<0,1). Joonise 
paremas ülanurgas on esitatud lineaarse segamudeli fikseeritud faktorite 
olulisus. 
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Joonis 3. Esterifitseerimata rasvhapete ja β-hüdroksübutüraadi (vähimruu-
tude keskmine ± standardviga) dünaamika. Tärn tähistab rühmavahelist 
erinevust (P<0,05). Joonise paremas ülanurgas on esitatud lineaarse sega-
mudeli fikseeritud faktorite olulisus. 

Järeldused ja kokkuvõte

Kontrollrühma lehmade toitumus hakkas langema juba kolmandal poegi-
miseelsel nädalal, samas kui ettesöötmise rühma loomad säilitasid oma toi-
tumuse poegimiseni. Toitumushinne on organismi energia tagavara mõõdi-
kuks, järelikult ei piisanud kontrollrühma loomadele söödaga saadud 100 
MJ/p, et energiatarve katta ning nad kasutasid rasvkoes talletatud energiat. 
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Seda toetab NEFA, mis iseloomustab rasvkoest vabastatava energia in-
tensiivsust, kõrgemad kontsentratsioonid enne poegimist kontrollrühmas. 
Söödaenergia puudujääk ja varasem rasvkoe energia kasutamine ei hal-
vendanud nende loomade ainevahetust poegimisjärgselt, vaid vastupidiselt 
vähendas GLDH aktiivusust ja NEFA ning BHB kontsentratsiooni veres 
esimestel lüpsipäevadel. Ensüüm GLDH sünteesitkase peamiselt maksas 
ja selle aktiivsuse tõus veres viitab maksarakkude kahjustusele. Biomarker 
BHB kirjeldab kui hästi saab organism, peamiselt maks, vere NEFA-dega 
hakkama. Seega on biomarkerid NEFA, BHB, GLDH omavahel seotud ja 
viitavad, et ettesöötmine halvendab piimalehmade ainevahetust esimestel 
poegimisjärgsetel päevadel. Samas võib kinnisperioodil kahe söötmisrüh-
ma kasutamine olla ikkagi õigustatud, et vältida toitumuse langust enne 
poegimist. Edasiste katsetega tuleb leida optimaalne päevane metabolisee-
ruva energia hulk, mis toetaks sobiva toitumuse säilitamist kõrge aretus-
väärtusega eesti holsteini tõugu lehmadel kolmel viimasel poegimiseelsel 
nädalal ning hinnata selle mõju ainevahetusele poegimisjärgselt. 
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Sissejuhatus

Toitumus on visuaalselt ja palpatsiooni teel hinnatav lehma nahaaluse 
rasvkoe hulka iseloomustav näitaja. Seda hinnatakse 5-pallisel skaalal 
0,25-pallise sammuga, kus toitumushinne (TH) 1 tähistab kõhna, TH 5 ras-
vunud looma (Edmonson jt. 1989). Poegimisel peaks optimaalses toitumu-
ses lehma TH olema 3,25–3,50, see ei tohiks poegimisjärgsetel nädalatel 
langeda väga järsult ja summaarne vähenemine ei tohiks olla suurem kui 
0,75–1,00 palli (Samarütel, 2009). Umbes 100. laktatsioonipäeval, hilje-
malt laktatsiooni keskel, peaks TH hakkama tõusma ja saavutama kinnis-
perioodi alguseks optimaalse väärtuse (3,25–3,50). Kinnisperioodil peak-
sid lehmad TH-t säilitama juba saavutatud optimaalsel tasemel.

TH seire annab ülevaate lehmade kehavarude dünaamikast karjas ja pakub 
võimaluse läbi söötmise optimeerimise suunata TH ja selle muutust soo-
vitud suunas. Kahjuks on suurfarmides kõikide lehmade toitumuse regu-
laarne hindamine ning saadud info haldamine ja interpreteerimine töö- ja 
ajamahukas, seetõttu praktikas keerukas rakendada. Karjahaldustarkvara-
ga integreeritud 3-D digifotograafial põhinev toitumuse automaatse hin-
damise süsteem (TAHS) registreerib ja salvestab andmebaasi igapäevaselt 
kõikide lehmade TH. Karjahaldustarkvara võimaldab teha andmebaasist 
erinevaid TH-ga seotud päringuid (üksiklehm, söötmisgrupp, laktatsioo-
nipäev, laktatsiooni nr jpm.) integreerituna muu teabega (toodang, tervis, 
sigimine) hõlbustades seega karjahaldusotsuste, nt söötmiskorralduses 
muutuste tegemist.

Käesolev uuring viidi läbi projekti „Toitumuse automaatne hindamine ja 
biosensorid piimakarja haldamisel“ raames ja selle eesmärkideks oli: 1) 
teostada karja TH seire; 2) lähtuvalt seire tulemustest rakendada (vajadu-
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sel) söötmiskorralduse muutust ja 3) jätkata TH seiret, kontrollimaks, kas 
söötmiskorralduse muutus mõjutas selle muutust soovitud suunas.

Materjal ja meetodid

Uuring viidi läbi Kehtna Mõisa OÜ 500 lüpsilehmaga vabapidamislaudas, 
kus lehmi lüpsti kolm korda päevas ja söödeti täisratsioonilise segasöödaga 
neljas söötmisgrupis: kaks kinnislehmadel ja kaks lüpsilehmadel. Laktat-
siooni toodang oli ca 11 000 kg. Farmis oli kasutusel karjahaldustarkvara 
DeLaval DelPro™ Farm Manager ja sellega integreeritud DeLavali TAHS 
(DeLaval Body Condition Scoring), mis koosnes DeLavali lüpsiplatsile 
paigaldatud 3-D kaamerast ja DelPro-ga integreeritud tarkvarast. Käesole-
vas uuringus kasutati TAHS poolt registreeritud TH-d, mille alusel koostati 
andmebaas: 1) mis sisaldas kõikide lehmade igapäevaseid TH-d (137 000 
mõõtmist); 2) milles lehmad rühmitati poegimisaegse TH alusel (kõhnad: 
TH ≤ 3,12, n=43; optimaalses toitumuses: TH 3,13–3,62, n=175; ülemää-
rases toitumuses (ÜT): TH ≥ 3,63, n=133) ja 3) kuhu kanti TH: a) lehma 
liikumisel kinnijääjate gruppi; b) kinnijätmisel ja c) järgmise laktatsiooni 
alguses (n=186). Kinnijääjate grupis peeti lehmi keskmiselt 47 päeva, kin-
nisperioodi pikkus oli keskmiselt 57 päeva.

Tulemused

TH varieeruvus oli suur kogu laktatsiooni ulatuses (joonis 1). Suur oli ka 
ÜT lehmade osakaal poegimisel. Kõige rohkem oli ÜT loomi esimest lak-
tatsiooni alustavate lehmade hulgas (61%), kusjuures kõhnu loomi nende 
seas ei olnud (joonis 2). Teist laktatsiooni alustavatel ja vanematel leh-
madel ÜT loomade osakaal küll vähenes (22%), samas olid vanematest 
lehmadest 21% poegimisel liiga kõhnad. Pärast poegimist lehmade TH 
langes, mis on ootuspärane ja seotud varurasvade kasutamisega. Problee-
miks oli pigem TH liiga pikk langus, mis näitab, et lehmad ei suuda õige-
aegselt oma kehavarusid taastada ja kõhnuvad laktatsiooni lõpuks (joonis 
3). Joonisel 4 on esitatud TH-d lehmade viimisel kinnijääjate gruppi ning 
TH edasine muutus kinnijätmisel ja järgmise laktatsiooni alguses. Selgus, 
et esimese laktatsiooni lehmade TH kinnijääjate grupis veidi langeb, vane-
matel lehmadel tõuseb. Järgnevalt suurenes TH nii esimese laktatsiooni kui 
vanematel lehmadel, mis näitab, et lehmad võtavad kinnisperioodil juurde, 
kuigi ideaalis peaksid lehmad sel ajal TH-t säilitama juba saavutatud opti-
maalsel tasemel 3,25–3,50.
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Joonis 1. Toitumushinde varieeruvus farmi lehmadel kogu laktatsiooni 
ulatuses.

Seega näitasid seire tulemused, et kinnijääjate grupis tuleb suurendada 
söödaratsiooni energiatihedust, toetamaks kehavarude taastumist ja saa-
vutamaks kinnisperioodi alguseks TH 3,25–3,50. Seire käigus saadud tu-
lemustele tuginedes viidi farmis sisse järgmised söötmiskorralduse muu-
datused kinnijääjate grupis: 1) suurendati ratsiooni energiasisaldust (enne 
10,7, pärast muudatust 11,3 MJ/kg-s KA-s) ja 2) vähendati proteiinisisal-
dust (enne 161, pärast muudatust 152 g/kg-s KA-s). TH seiret jätkatakse, 
et kontrollida, kas söödaratsioonide koostises tehtud muudatused annavad 
soovitud tulemuse. Vajadusel korrigeeritakse ratsiooni uuesti ja jätkatakse 
seiret.

Joonis 2. Lehmade jaotus poegimisaegse toitumushinde (TH) alusel moo-
dustatud rühmades (kõhn: TH ≤ 3,12, n=43; optimaalses toitumuses: TH 
3,13–3,62, n=175; ülemäärases toitumuses: TH ≥ 3,63, n=133) esimese 
laktatsiooni ja korduvpoeginud lehmadel.
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Joonis 3. Toitumushinde poegimisjärgne (TH) dünaamika poegimisaegse 
TH alusel moodustatud rühmades (kõhn: TH ≤ 3,12, n=43; optimaalses 
toitumuses: TH 3,13–3,62, n=175; ülemäärases toitumuses: TH ≥ 3,63, 
n=133) esimese laktatsiooni ja korduvpoeginud lehmadel. Helehall pidev-
joon tähistab TH ideaalkõverat, helehallid punktiirjooned optimaalse TH 
vahemikku.
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Joonis 4. Toitumushinne (TH) lehma viimisel kinnijääjate gruppi, kinnijät-
misel ja järgmise laktatsiooni alguses (n=186).

Kokkuvõte

TH varieeruvus farmi lehmadel on suur kogu laktatsiooni ulatuses. See 
teeb optimaalse söödaratsiooni koostamise keerukaks, kuna ratsioonide 
koostamisel lähtutakse nn. „keskmisest lehmast“. Poegimisjärgne TH lan-
gus kestab liiga kaua ja lehmad (iseäranis esimene laktatsioon) ei suuda 
kinnisperioodi alguseks taastada oma kehavarusid. TAHS on abiks sööda-
ratsioonide energiatiheduse optimeerimisel ja tehtud ratsioonimuudatuste 
mõju kontrollimisel.

Tänuavaldused

Käesolev uuring on läbi viidud projekti „Toitumuse automaatne hindami-
ne ja biosensorid piimakarja haldamisel“ (616218790070, L180016VL-
ST; 2018-2022; siseriiklik leping Kehtna Mõisa OÜga, MAK meede 16.2, 
PRIA) raames.
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Sissejuhatus

Poollooduslikud- ehk pärandkooslused on tekkinud pika aja jooksul 
inimtegevuse (niitmise või loomade karjatamise) ja looduse koosmõjul. 
Harimiseks ja põllukultuuride kasvatamiseks poollooduslikud kooslu-
sed ei sobi, küll aga saab seal kasvavat spetsiifilist looduslikku taimikut 
edukalt kasutada loomasöödana – eeskätt karjatamiseks, aga ka heina ja/
või silo valmistamiseks. Poollooduslike rohumaade karjatamise eeliseks 
on see, et loomad söövad taimed ära enne (võrsumise, kõrsumise või 
loomise kasvufaasis) kui nad muutuvad vanaks ja raskesti seeditavaks. 
See laiendab ja tugevdab taimede juuresüsteemi, mis omakorda soodus-
tab rohukamara teket ja aitab säilitada mullaniiskust. Loomade karjata-
mine poollooduslikel kooslustel on olnud traditsiooniline tegevus, mis 
aga paraku väheneb. See on kaasa toonud rohumaade võsastumise. Täna 
toimub keskkonnakaitselistel ja miljööväärtuslikel eesmärkidel poolloo-
duslike rohumaade taastamine, kus appi on võetud lihaveised ja lambad. 
Et aga teadmised poollooduslikel rohumaadel kasvava taimiku koguse 
ja toiteväärtuse kohta olid puudulikud, siis kutsuti Maaeluministeeriumi 
poolt ellu kompleksuuring „Aastaringselt välitingimustes peetavate liha-
veiste ja lammaste tervise- ning heaolunäitajad. Lihaveiste ja lammaste 
heaoluindikaatorite väljatöötamine. Poollooduslikud kooslused lihaveis-
te ja lammaste söödabaasina, soovitused lisasöötmise vajalikkuse koh-
ta“. Antud projekti ühe osa eesmärgiks oligi selgitada, kas poolloodus-
likud kooslused lammaste ja lihaveiste söödabaasina tagavad loomadele 
piisava varustatuse vajalike toitefaktoritega ning millised on soovitused 
lisasöötmise vajalikkuse kohta.
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Materjal ja meetodid

Uuring viidi läbi 2017-2019 aasta vegetatsiooniperioodil. Vaatluse all olid 
neli loopealset karjamaad (paesel aluspõhjal paiknevad õhukesemullalised 
lubjarikkad rohumaad, nimetatakse ka alvariteks – Pettaaluse lookarjamaa 
Läänemaal Lihula vallas Pettaaluse külas, Oina lookarjamaa Muhumaal 
Oina külas, Matsalu rahvuspargi lookarjamaa Läänemaal Lihula vallas Pa-
gasi külas ja Kurese lookarjamaa Pärnumaal Koonga vallas Kurese-Mihkli 
looduskaitsealal), neli puiskarjamaad (külade-talude lähedal paiknevate 
metsaaluste rohumaad – Kopli talu puiskarjamaa Läänemaal Hanila vallas 
Rannakülas, Pettaaluse puiskarjamaa Läänemaal Lihula vallas Pettaalu-
se külas ning Rehe ja Kopli puiskarjamaad Läänemaal Haeska külas) ja 
neli rannakarjamaad (merega piirnevad rohumaad – Tahu rannakarjamaa 
Läänemaal Silma looduskaitsealal, Pärnu rannakarjamaad Raekülas ja Va-
na-Pärnus, Kavaru rannakarjamaa Pärnumaal Tõstamaa vallas ja Kopli talu 
rannakarjamaa Läänemaal Hanila vallas Rannakülas). Rannakarjamaad ja-
gati omakorda kaheks vööndiks: merevee mõjupiirkonnas üleujutatavaks 
alaks (saliinne vöönd) ja merest kaugemale jäävaks alaks, mis enamasti 
ei ole üleujutatav  (suprasaliinne vöönd). Igale loopealsele karjamaale ja 
puiskarjamaale paigaldati neli aedikut ning igale rannakarjamaale kaheksa 
aedikut (neli suprasaliinses ja neli saliinses vööndis). Kokku paigaldati ro-
humaadele 64 aedikut, mõõtudega 1,05 m x 2,20 m, millest loomad ei saa-
nud rohtu süüa. Aedikutes märgistati valge heinapallinööriga nö proovivõ-
tu kontrollala saagi määramiseks ja rohuproovi kogumiseks, suurusega 0,4  
x 1,2 m (0,48 m2). Aedikud nummerdati ja neile kinnitati katsetöödele vii-
tavad sildid. Rohusaak määrati ja rohuproove koguti vegetatsiooniperioodi 
jooksul igast aedikust kolmel korral. Kõik kogutud rohuproovid analüü-
siti EMÜ VLI söötmisteaduse õppetooli sööda ja ainevahetuse uurimise 
laboris, kasutades Euroopa Liidus üldtunnustatud analüüsimetoodikaid. 
Andmete analüüsimiseks kasutati tabelarvutusprogrammi MS Excel 2016. 
Parameetrite võrdlemisel kasutati objektiivse ülevaate saamiseks  mediaa-
ne, kuivõrd rohumaade saak ja koostis olid väga varieeruvad ning üksi-
kute äärmuslike näitajat mõju keskmistele väga suuri . Mediaanväärtuste 
erinevusi kontrolliti protseduuriga npar1way Wilcoxoni ja Median testiga 
statistikaprogrammis SAS 9.4.
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Tulemused ja arutelu

2017-2019 rohumaade saagikuse andmed on aastate lõikes ja kolme aas-
ta keskmisena, sh esimese, teise ja kolmanda niite lõikes, esitatud tabelis 
1. Esiteks tuleb tõdeda, et loodusliku karjamaarohu saak on väga kõikuv, 
seda nii aastate lõikes, koosluste vahel ja sees, kui ka erinevate niidete 
vahel. Seda kõike peegeldavad kuivaine saagi miinimumide ja maksimu-
mide, keskmiste ja mediaanide erinevused. 

Võrreldes kultuurkarjamaa rohu saagiga (hinnanguliselt 4,5 tonni kuivai-
net ha) jääb looduslike karjamaade rohu kuivaine saak ühe hektari kohta 
2,1-3,9 korda väiksemaks. Kõigi koosluste keskmisena oli rohu kuivaine 
saak suurim 2017 aastal (ca 1,5 t/ha), järgneval kahel aastal (2018 ja 2019) 
oli see natuke väiksem, aga sarnane (ca 1,3 t/ha). Kõige ebastabiilsem oli 
rohu kuivaine saak rannakarjamaade suprasaliinses vööndis, kõikudes kol-
me aasta lõikes kaks korda. Samas jäi teiste koosluste erinevus ainult 1,2 
kordseks. 

Kolme aasta keskmisena oli rohu saak kõige suurem loopealsetel karja-
maadel (1,9 t/ha) ja väikseim rannakarjamaade saliinses vööndis (1,0 t/
ha). Samas rannakarjamaa suprasaliinses vööndis oli rohu saak (1,4 t/ha) 
1,4 korda suurem kui saliinses vööndis. Puiskarjamaade keskmine rohu 
kuivaine saak hektari kohta oli 1,2 tonni. 

Kõige suurem kuivaine saak saadi esimesel , kõige väiksem aga kolman-
dal niitel, erinevus oli 14-kordne. Kõigi koosluste kolmandat niidet iseloo-
mustas sageli asjaolu, et osades aedikutes ei olnud rohtu juurde kasvanud, 
st  saak oli null. Teise niite puhul leidus selliseid aedikuid ainult loopealse-
tel-ja saliinse vööndi rannakarjamaadel.
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Tabel 1. Rohumaade keskmine rohu kuivaine saak (kg/ha) 2017-2019 aastal.

Erinevate koosluste taimiku keemilise koostise ja toiteväärtuse andmed on 
esitatud tabelis 2. Ka siin leiti erinevate toitefaktorite osas koosluste sise-
seid kõikumisi, samas erinevate koosluste mediaanväärtused  väga palju 
üksteisest ei erinenud. Leiti, et mõnevõrra niiskem ja proteiinirikkam on 
puiskarjamaade rohi. Samas võib oletada, et viimase lopsakas taimik ja 
tiheda alustaimestiku puudumine suurendas taimede pinnasega saastumist 
(resp. tuhasisaldust), millega omakorda kaasnes mõnevõrra väiksem ener-
giasisaldus.
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Puis- ja lookarjamaade rohus leidus rannakarjamaadega võrreldes mõne-
võrra rohkem nii kaltsiumi, fosforit kui ka magneesiumi. Kaaliumi oli roh-
kem puiskarjamaade rohus. Ootuspäraselt oli naatriumisisaldus mõnevõr-
ra suurem (kolm korda) rannakarjamaade suprasaliinses ja palju suurem 
(27 korda) saliinses vööndis. Kloori sisaldus oli rannakarjamaade saliinse 
vööndi rohus teiste kooslustega võrreldes ligikaudu poole suurem. Raua 
sisaldus varieerus mineraalelementide osas kõige rohkem, enam oli seda 
puiskarjamaade rohus, vähem aga rannakarjamaade suprasaliinse vööndi 
rohus. Kõige suurem rauasisaldus 12,4 g/kg kuivaines leiti aga Pärnu Rae-
küla rannakarjamaa kolmanda niite rohuproovist 2018 aastal. Tsingi- ja 
vasesisaldus oli suurim puiskarjamaadel ja mangaanisisaldus rannakarja-
maadel, eriti saliinses vööndis. Huvitav on see, et rohuproovidest ei leitud 
koobaltit. Seleeni leiti ainult üksikutest rohuproovidest, kõige kõrgem se-
leenisisaldus 0,078 mg/kg kuivaines leiti Kavaru rannakarjamaa suprasa-
liinse vööndi ühest aedikust 2017 aastal. Teistest aedikutest samal kooslu-
sel ja aastal seleeni ei tuvastatud. Samuti ei leitud seleeni samast aedikust 
ega sama koosluse teistest aedikutest 2018 aastal. 

Uurimistöö käigus selgitati ka rohu keemilise koostise ja toiteväärtuse va-
helist varieeruvust erinevate niidete lõikes. Suuri kõikumisi siin ei tähel-
datud. Võime järeldada, et kõigi nelja koosluse lõikes oli proteiinisisaldus 
mõnevõrra madalam esimese niite ja kõrgem kolmanda niite rohus, samas 
toortuhasisaldus oli mõnevõrra suurem kolmandas niites, võrreldes esi-
mese niite rohuga. Mõlemal juhul oli erinevus kõigi nelja koosluse osas 
keskmiselt ainult kaks protsendiühikut. Ka mineraalainete osas olid erine-
vused vähetähtsad, mõnevõrra vähem leidus esimese niite rohus kaltsiumit 
ja mõnevõrra rohkem kolmanda niite rohus fosforit, rauda, mangaani ja 
tsinki (va rannakarjamaa saliinses vööndis).

Lihaveiste ja lammaste toitefaktorite tarbe katmise  uurimiseks võeti alu-
seks söötmisnormid ja poollooduslike koosluste toitefaktorite mediaan-
väärtused. Lähtuti vegetatsiooniperioodi keskmisest karjatatavast loomast: 
suuremat (700 kg) ja väiksemat (400-500 kg) tõugu lihaveiste ammlehmad 
ja vasikad ( kehamass 300 kg ja 250 kg ning juurdekasv 750 g ja 500 g 
päevas) ning teise kasvuaasta lihaveise lehmikud ( kehamass 450 kg 350 
kg ning juurdekasv 1000 g ja 500 g päevas); lammastest uted kehamassiga 
60 kg ja noorlambad kehamassiga 30-40 kg.

Arvutuste tulemuste üldistamisel nähtub, et suuremat tõugu lihaveiste ja 
ammede metaboliseeruva energia puudujääk on minimaalne, samas teise 
aasta mullikad ei jõua energiatarbe katmiseks (puudujääk kuni 10% päeva-
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sest vajadusest) niipalju rohtu ära süüa, mistõttu jääb nende kasv eeldata-
vast aeglasemaks  (tabel 3). Väiksemat tõugu lihaveistel energiapuudust ei 
esine. Arvutuste kohaselt tuleb aga lammastel kõikide rohukoosluste kor-
ral puudu nii energiast (kuni 10% päevasest vajadusest) kui ka proteiinist 
(kuni 16%, lookarjamaal isegi kuni 24% päevasest vajadusest). Puudujäägi 
katmiseks on soovitatav loomadele lisaks sööta energia- ja proteiinirikka-
mat sööta (silo, jõusööta) või leppida tagasihoidlikuma jõudlusega. 

Mõlema loomaliigi poollooduslikel rohumaadel karjatamisel joonistub 
mineraalelementide tarbe katmise osas välja selge muster, mõne väikese 
erandiga. Üldjuhul tuleb loomadele juurde sööta mineraalsööta, mis sisal-
dab nii fosforit, naatriumit (va rannakarjamaa saliinses vööndis), vaske, 
koobaltit ja seleeni. Fosfori tarve saab väiksemat tõugu lihaveistel ja teise 
aasta noorloomadel üldjuhul kaetud. Loopealsetel karjamaadel karjatata-
vate lihaveiste ning kõikidel kooslustel karjatatavate lammaste mineraal-
sööt peab aga kindlasti sisaldama tsinki. 

Tabel 2. Poollooduslike rohumaade rohu keemiline koostis ja toiteväärtus 
2017-2019 aastal ( x - keskmine; SE standard viga).
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Kui loomade energia- ja proteiinipuuduse tagajärjeks on väiksem jõudlus, 
siis mineraalelementide puudusest võivad loomadel tekkida puudushaigu-
sed, kannatab loomade reproduktsioon, aeglustub kasv. Sellest lähtuvalt 
tuleb poollooduslikel karjamaadel karjatatavatele loomadele mineraalsöö-
ta kindlasti juurde sööta. 

Mineraalsööta võib lihaveistele ja lammastele sööta nii puistes kui lakuki-
vina. Esimesel juhul on täheldatud raiskamist, teisel juhul aga alatarbimist. 
Raiskamise vähendamiseks on soovitatav mineraalsööta segada keedusoo-
la, alatarbimise vähendamiseks aga melassiga või kasutada paremate mait-
seomadustega mineraale või ka teist brändi. Mineraalsööt on otstarbekas 
paigutada jootmisala lähedale (parandab tarbimist) ja selle söömust tuleb 
regulaarselt kontrollida, veendumaks, et loomade poolt keskmiselt päevas 
ära söödud kogus rahuldaks nende vajadusi.

Oma osa loomade toitefaktorite vajaduste rahuldamisel on ka poolloodus-
like karjamaade rohu saagil. Rohumaid külastades hakkas silma rohukas-
vu ebaühtlikkus, seda nii ühe ja sama kui ka erinevate sama kooslusega 
karjamaade piires. Kuivõrd tabelis 1 on toodud koosluste maksimaalsed 
rohu kuivaine saagid, siis võib oletada, et tegelik rohu söömus on väiksem. 
Seda nii rammututtide (sama aasta sõnnikul kasvanud ära niitmata rohi) 
kui karjamaal leiduvate vähem isuäratavate taimeliikide (nt lõikhein) tõt-
tu. Viimased tallati loomade poolt lihtsalt maha ja neid ei söödud või kui 
söödi, siis ainult nö näljast, tingituna parema rohu puudusest. Kirjanduse 
andmetel võib selliselt kasutamata jäänud taimiku hulk ulatuda 50 %-ni 
(Anon, 2016). Kuigi antud uuringus söömata jäänud rohu osas täpseid 
mõõtmisi ei tehtud, siis hinnanguliselt ulatus see  külastatud karjamaadel 
ca 15%-ni. Arvestades eeltoodut, samuti  keskmist rohu kuivaine söömust 
päevas ning seda, et Eestis on Karjatamisperioodi pikkus keskmiselt 145 
päeva aastas, kalkuleeriti loomade keskmine karjamaa vajadus erinevate 
koosluste lõikes (tabel 4).
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Tabel 3. Toitefaktorite puudujääk erinevate koosluste lõikes („-„ tähen-
dab, et puudujääki ei olnud; ME – metaboliseeruv energia).
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Tabel 4. Arvutuslik poolloodusliku karjamaa vajadus lihaveistele ja lam-
mastele.

Järeldused ja kokkuvõte

Uuringu käigus selgitati välja poollooduslike rohumaade (loopealne kar-
jamaa, puiskarjamaa, suprasaliinse ja saliinse vööndi rannakarjamaa) kar-
jamaarohu maksimaalne saak, keemiline koostis (sh mineraalne) ja toite-
väärtus, aastatel 2017-2019. Toiteväärtust võrreldi rohu kuivaine söömust 
arvesse võttes lihaveiste ja lammaste toitefaktorite vajadustega. Leiti, et 
karjatatavate loomade arv tuleb seada vastavusse karjamaal kasvava rohu 
saagiga. Tuleb arvestada , et rohu saak on suurim vegetatsiooniperioodi 
esimesel kolmandikul ja väga väike või pea olematu vegetatsiooniperioo-
di viimasel kolmandikul. Puudushaiguste vältimiseks ja soovitud jõudluse 
tagamiseks tuleb nii lihaveistele kui ka lammastele juurde sööta mineraal-
söötade segu, mis sisaldab fosforit, naatriumit (va rannakarjamaa saliinses 
vööndis), vaske, koobaltit ja seleeni. Loopealsetel karjamaadel karjatata-
vate lihaveiste ning kõikidel rohukooslustel karjatatavate lammaste mine-
raalsöötade segu peab sisaldama kindlasti ka tsinki.
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Sissejuhatus 

Seakasvatuse eesmärgiks on kasvatada terve loom, et saada ohutut ja kõrge 
kvaliteediga sealiha. Terve loom ei ole ainult haigusest vaba, vaid tagatud 
on ka looma füüsiline, vaimne, sotsiaalne ja ökoloogiline heaolu (Arney 
jt, 2018; Edwards jt, 2014). Selleks, et tagada loomade tervis ja heaolu, 
tuleb arvesse võtta mitmeid seadusega kehtestatud miinimum kriteeriu-
meid (Põllumajandusministeeriumi määrused RT I, 11.12.2012, 2 ja RT I, 
12.10.2018, 8; Euroopa Nõukogu direktiiv 2008/120/EC; Euroopa Liidu 
Nõukogu määrused 834/2007/EC ja 889/2008/EC). 

Sigade Aafrika katk põhjustab sigade surma ja suurt majanduslikku kahju. 
Haigus levis Eestis kodusigadel 8.09.2014 - 23.01.2020, mille tõttu keelus-
tas Veterinaar- ja Toiduamet sigade õues pidamise, kaasa arvatud maheda-
te sigade. Vastavalt viidi sisse pidamistingimuste muudatused, mille mõju 
teatud parameetritele hõlmab antud uuring. Käesoleva uurimuse eesmär-
giks on võrrelda tava- ja mahekasvatatud sigade heaolu ning tervist pärast 
pidamistingimuste muutusi seoses sigade Aafrika katkuga. 

Metoodika 

Andmeid koguti kolmest mahefarmist ja kolmest tavatootmisega seafar-
mist. Kokku oli uuringus 402 mahesiga ja 612 tavasiga. Hinnati visuaal-
selt sigade käitumist, naha-, kõrva- ja sabahaavu, longet, loomade puhtust, 
õlavarrepiirkonna haavandeid ja looma reaktsiooni inimese lähenemisel 
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vastavalt koostatud protokollile (Welfare Quality® protocol, 2009). Lisaks 
tehti täiendatud kvantitatiivset fekaalflotatsiooni McMasteri meetodiga 
parasiitide munade uurimiseks ja mõõdeti loomade tihedust grupis. Täien-
dava informatsiooni saamiseks intervjueeriti farmi esindajaid. Uuringus 
võrreldi kummagi valimi osakaalu teisega.

Tulemused ja järeldused 

Põrandapinda ühe sea kohta oli mahefarmis kaks korda rohkem kui tava-
tootmisega farmis ja keskmiselt täideti mõlemas pidamissüsteemis kehtes-
tatud minimaalseid ruuminõudeid. Samas nii mahe- kui ka tavafarmides 
oli gruppe, mille loomade tihedus oli alla lubatud normi.

Seadus kehtestab, et tavapidamissüsteemis olevatel emistel peab olema 
ruumi 2,25 m2 ja mahedatel 2,5 m2. Mõõdeti aga miinimum tiheduseks 
tavafarmides 1,94 m2 ja maksimaalseks 5,75 m2, mahefarmides minimaal-
selt 2,07 m2 ja maksimaalselt 37,5 m2. Standardnorme mittetäitnud farmid 
mahutasid rohkem sigu ühte gruppi. Neil polnud piisavalt siseruumipinda 
kuna varasemalt olid sead õues või neile olid peale pandud piirangud seo-
ses patogeense Salmonella tüve tuvastamisega, mis takistas sealiha müüki. 

Sotsiaalset positiivset käitumist oli 14,8% tavasigadel ja 19,7% mahesi-
gadel, negatiivset aga 1,6% tavasigadel ja 0,69% mahesigadel. Väljen-
duslikku käitumist nähti 2,0% tavasigadel ning 15,5% mahesigadel. See 
näitab, et sead mahefarmides väljendavad rohkem positiivset loomupärast 
käitumist. Samas mahefarmides nägid sead harvemini inimesi, selle tõttu 
loomad kartsid inimesi rohkem. Mahefarmides oli madalaima looma ja ini-
mese vahelise reaktsiooniga seotud hindega loomi 4.0%, kuid tavafarmi-
des ei hinnatud ühtegi looma antud kategooriasse. 

Sabahaavu tuvastati tavasigadel 5,0% kui mahesigadel ei tuvastatud ühel-
gi. Kõikides tavafarmides ja ühes mahefarmis lõigatakse rutiinselt sabu, 
kuid sabade lõikamine ei likvideeri probleemi. Nahahaavu tuvastati tavasi-
gadel rohkem (9,9%) kui mahedatel (2,5%). Mõlemas farmitüübis oli ena-
mik nahahaavu keha kesk- ja tagaosas. Kõrvahaavu tuvastati mahesigadel 
2,0% ja tavasigadel 1,1% uuritud loomadest, mille erinevus ei olnud mär-
kimisväärne. Õlahaavu mahesigadel ei tuvastatud ja tavasigadel oli neid 
vaid 0,2% loomadel. 
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Longet tuvastati 1,8% tava- ja 0,7% mahesigadel. Kõrgemat lonkeskoori 
tuvastati  tavasigadel 0,2%, kui mahefarmides ei tuvastatud ühtegi siga 
sellesse kategooriasse. 

Tavafarmides loeti puhtaks 86,8% sigu ja mahefarmides 92,8%. Olgugi, 
et mahefarmides olid loomad puhtamad ei tähenda, et nende sanitaartin-
gimused oleksid paremad. Siseparasiite, mis levivad loomadel edasi fe-
kaal-oraalselt, leiti mahesigadel rohkem kui tavasigadel. Kahel mahefarmil 
kolmest leiti siseparasiite, aga ühestki tavafarmis siseparasiite ei tuvasta-
tud. Keskmiselt oli mahefarmis 260 muna ühes grammis (mediaan 150 
muna ühes grammis). Parasiitidest tuvastati nii Strongylida ssp, Eimeria 
ssp kui ka Ascaris suumi.

Kokkuvõte 

Uurimuse käigus ei selgunud üheselt loomade heaolu ja tervise eelist ühel 
pidamissüsteemil üle teise. Mahefarmides olid paremad tulemused sigade 
sotsiaalkäitumises, esines vähem saba- ja nahahaavu ning lonkeskoor oli 
parem. Samas tavatootmises oli parem hinnang looma ja inimese vahelises 
reaktsioonis ning tuvastati vähem siseparasiite. 
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Euroopa Liidus registreeritud Eesti 
söödalisandid
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Eesti veisekasvatuse üheks olulisemaks suunaks on toorpiima tootmine. 
Kvaliteetne põhisööt ehk silo omab selles tähtsat rolli. Selles suunas on 
Eesti teadlased suutnud teha väga suure töö Eesti silokindlustuslisandite 
väljatöötamisel ja need ka registreerinud Euroopa Liidus.

Vastavalt EL-i alusdokumendile määrus (EÜ) nr 1831/2003 on söödali-
sandid ained, mikroorganismid või valmistised, mida lisatakse tahtlikult 
söödale või veele, täites ühte või mitut allolevat ülesannet:

a) mõjutab soodsalt sööda omadusi;

b) mõjutab soodsalt loomsete toodete omadusi;

c) mõjutab soodsalt dekoratiivkalade ja -lindude värvi; 

d) rahuldab loomade toitumisvajadusi;

e) parandab loomakasvatustoodangu mõju keskkonnale;

f) mõjutab soodsalt loomakasvatustoodangut, loomade jõudlust ja heaolu, 
mõjutades eelkõige mao-soole mikrofloorat või sööda seeduvust;

g) omab koktsidiostaatilist ja histomonostaatilist mõju. 

Registreeritud Eesti söödalisandid mõjutavad soodsalt sööda ehk silo oma-
dusi ja arendustöö käib loomade mao-soole mikrofloora mõjule avaldu-
vate lisanditega.

Söödalisandid jagunevad funktsioonide alusel omakorda kategooriatesse:

a) tehnoloogilised lisandid: mis tahes aine, mida lisatakse söödale tehno-
loogilisel eesmärgil – nt. silokindlustuslisandid;

b) organoleptilised lisandid: mis tahes aine, mille lisamine söödale paran-
dab või muudab sööda organoleptilisi omadusi või loomadelt saadud 
toidu nähtavaid tunnuseid – nt. etanool, piimhape;
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c) toitainelised lisandid – nt. vitamiinid A, B1, C, tsinkoskiid, aminohap-
ped;

d) zootehnilised lisandid: mis tahes lisandid, mida kasutatakse hea tervi-
sega loomade jõudluse parandamiseks või keskkonna soodsaks mõju-
tamiseks – nt. ensüümid, mikroorganismid;

e) koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid - ained, mis on ette 
nähtud algloomade hävitamiseks või nende kasvu pärssimiseks.

Söödalisandite registreerimiseks ja reguleerimiseks on välja antud kaks 
olulist määrust EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 
(EÜ) nr 1831/2003, loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta ja 
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 429/2008 - määruse 1831/2003 raken-
damise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esi-
tamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega. 

Miks ja kellele on vaja kodumaiseid silokindlustuslisandeid?

Euroopas, sealhulgas Eesti turul on esindatud pigem suurte rahvusvahe-
liste ettevõtete tooted. Kuna Eestis puudusid kohalikud EL-s tunnustatud 
silobakterid, siis seda enam oli ambitsiooni vastava eesmärgi täitmisel. 
Pakkuda Eesti loomakasvatajatele Eesti silobakteritega valmistatud silo ja 
vähendada välismaiste toodete importi.

Kuna eelpool mainitud määrused jõustusid vastavalt 2003 ja 2008 aastal, 
siis sektoris tegutsev Eesti ettevõte soovis välja töötada just Eesti sööda-
lisandid vastavalt õigusaktide nõuetele. Nimelt oli vaja koostada põhjalik 
tehniline dokumentatsioon, et saada luba ühisel turul tegutsemiseks. 

Tartus on juba 15 aastat tegutsenud teadus-arenduskeskus BioCC OÜ, 
mille teadlased tegelevad mikrobioloogia valdkonnas piimhappebakteri-
te uurimis- ja arendustööga. Kuna oli potentsiaalne kompetents teadlaste 
näol, alustati töödega aastal 2005 ning järjepideva tegevuse tulemusena 
õnnestus registreerida Eesti ja Baltikumi esimene söödalisand 2011. aastal 
silobakteri Lactobacillus plantarum E-98 näol. Viis aastat hiljem lisandus 
ka teine silobakter Lactobacillus plantarum TAK 59. 

Bakterid on BioCC teadlaste poolt Lõuna- ja Lääne-Eesti põldudelt iso-
leeritud laktobatsillid. Mõlemad on deponeeritud Šotimaal asuvas rahvus-



97T E R V E  L O O M

vahelises tööstuslike bakterite kollektsioonis numbrite all NCIMB 30236 
(E-98) ja NCIMB 42150 (TAK 59). Nende bakteritega Eestis läbi viidud 
paljude teaduslike uuringutega on kindlaks tehtud, et mõlema bakteriga 
saab toota kohalikest heintaimedest (kõrrelised, liblikõielised ja nende se-
gud) väga kõrge kvaliteediga ja pikaajalise säilivusega silo. Töö käib pi-
devalt ka järgmiste uute söödalisanditega nii silobakterite kui zootehniliste 
lisanditega. 

Loomulikult on sihiks ka lähemad ja kaugemad välisturud, et anda panus 
Eesti põllumajanduse ekspordile ja samas arendada mikroobide kollekt-
sioone, et pakkuda unikaalseid söödalisandeid.

Kuidas toimub söödalisandite registreerimine?

Euroopa Komisjoni poolt on söödalisandite ohutuse ja efektiivsuse eksper-
tarvamuse osas otsustavaks asutuseks Euroopa Toiduohutusamet (Euro-
pean Food Safety Authority - EFSA) ja kasutatavate analüüside metoodi-
kate ning referents näidiste kontrollorganiks Teadusuuringute Ühiskeskus. 

Bakterite arendamise ja registreerimise protsess on põhjalik ja aeganõu-
dev. Alustada tuleb arendustööga laboris, mille käigus tehakse põhjalik 
bakterite samastamise ja ohutuse kontroll. Viimastel aastatel on fookuses 
antibiootikumide resistentsus. Sellel põhjusel on mõnelgi taotlejal tulnud 
tunnistada, et registreerimisele esitatud söödalisand ei klassifitseeru. See-
järel on vaja teha tootmis- ja säilivuskatsed ning ka efektiivsuskatsed sõl-
tumatutes teadusasutustes. 

Loa taotlejal tuleb esitada vajalikud dokumendid kõigile kolmele nimeta-
tud institutsioonile vastavalt etteantud juhistele. Teadusuuringute Ühiskes-
kusele on vaja saata turustamiseks plaanitava toote referents näidised. Kõi-
ge enam teeb teaduslikku uurimistööd EFSA söödalisandite teaduspaneeli 
komisjon. Seal hinnatakse neile saadetud teadustöödes kasutatud katseme-
toodikate ja statistika pädevust ning tulemuste interpretatsiooni õigsust. 
Vajadusel tellivad lisa analüüse. Nemad ise lisanditega teadustööd ei tee. 
Hindamise perioodil käib taotlejaga küsimuste ja vastuste vahetamine, mis 
nõuab lisaaega ja tööd. Pärast EFSA arvamuse avalikustamist valmistab 
Euroopa Komisjon ette määruse eelnõu loa andmise või sellest keeldumise 
kohta. Positiivse otsuse korral kantakse peale määruse jõustumist söödali-
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sand Euroopa Liidu Söödalisandite Registrisse, mis on avalik ja kus saab 
kontrollida söödalisandite staatust. Iga kümne aasta tagant tuleb esitada 
Komisjonile loa pikendamiseks vastav avaldus kõige värskemale infole 
tuginedes.

Seega on tegemist spetsiifilise valdkonnaga, kuid söödalisandite kasuta-
mine on pidevalt kasvavas trendis, et hoida loomi tervematena, saavutada 
paremaid jõudluse näitajaid ja vähendada ka veterinaarravimite kasutust.  
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Sissejuhatus

Vaagnaliidus kindlustab emasloomadele olulise vaagna stabiilsuse, neutra-
liseerib puusaluude nihkumisest ja tõmbest tulenevat stressi, võimaldades 
ka minimaalset liikumist. Vaagnaliidus koosneb kahest puusaluude poole 
suunduvast hüaliinsest kõhrest ning kõhrede vahel asuvast kiudkõhrelisest 
plaadist, mis võib sisaldada ka piklikku pilu. Kõik emasloomade tiinus-
aegsed ja vananemisega seotud kohanemisprotsessid saavad alguse vaag-
naliidust moodustava hüaliinse kõhrkoe ja kiudkõhre ekstratsellulaarsest 
maatriksist, mis viivad kõhre biomehaaniliste omaduste muutusteni (Cas-
telucci jt, 2018). Kõhrkoe ekstratsellulaarne maatriks sisaldab II tüüpi kol-
lageenkiudude ja glükoosaminoglükaanide kõrval olulisel määral proteo-
glükaane. Proteoglükaanid on noorte kõhrerakkude poolt produtseeritud 
mittekollageensete proteiinide makromolekulid (Kubota, 1985). Proteog-
lükaanidel on võime siduda vee molekule, mistõttu võib kõhre veesisaldus 
olla kuni 80%. See on vajalik koe normaalseks toimimiseks, andes kõhrele 
elastsuse, aga ka koormus- ja pingetaluvuse. Kõhrkoe funktsionaalsus on 
seega sõltuv rakuvaheaine molekulaarsest koostisest. Nii on näiteks hiirtel 
leitud, et tiinuse lõppjärgus suureneb proteoglükaanide tase ning sellega 
koos ka kõhrkoe veesisaldus, et tagada selle täiendav elastsus poegimise 
ajal (Morales jt, 2003).

Eesmärgid

Varasematest teadusuuringutest on teada (Fisher jt, 1983), et proteoglükaa-
nide süntees maatriksis väheneb seoses vanusega, kuna sidekoe rakkude 
fibroblastide ja kondroblastide aktiivsus langeb. Enamasti kasutatakse tao-
listes uuringutes mudelitena närilisi, kuid muutused liiduses on tegelikult 
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liigispetsiifilised, olenedes vaagna ja loote suurusest. Antud töö eesmär-
giks oli määrata proteoglükaanide taset eri vanuses veiste vaagnaliiduses, 
sest selle kohta erialakirjanduses andmed puuduvad.

Meetodid

Uurimismaterjaliks valiti 3 mullika (vanus 1,5 a) ja 5 vanema lehma (va-
nus 6,5–11,5 a) värskelt rümbalt välja saetud vaagnaliidused. Vaagnalii-
duse kraniaalses osas esineb rohkelt hüaliinset kõhrkude, kuid meie kes-
kendusime oma uuringus proteoglükaanide keskmise taseme määramisele 
vaagnaliiduses ning seetõttu kasutasime liiduse kaudaalset osa, kus esineb 
ka kiudkõhre ja luukude. Seega võeti proovid valgusmikroskoopilisteks 
uuringuteks vaheistmikuluu-kehast ning fikseeriti 10% formaliini lahuses 
ühe ööpäeva jooksul. Järgnevalt dekaltsineeriti luukoe proovid 2 ööpäeva 
jooksul dekaltsineerimislahuses Decalcifier Solution ning sisestati parafii-
ni sisestusliinil Tissue-Tek® VIPTM 5Jr standardmeetodil. Mikrotoomil 
Ergostar HM 200 lõigati 7 µm paksused lõigud, millised värviti Safra-
niin-O meetodil. Histoloogilisi preparaate uuriti ja pildistati mikroskoobi-
ga Zeiss Axiophot 2. Materjali ettevalmistamiseks valiti just eelkirjeldatud 
metoodika, sest see töötab hästi tervetel kudedel, kuid on vähese tundlik-
kusega patoloogilistel juhtudel. Proteoglükaanide esinemise tase määrati 
värvingu intensiivsuse järgi, mis on proportsioonis proteoglükaanide si-
saldusega kudedes. Intensiivsust hinnati iga uuritava looma koepreparaadi 
kümnes vaateväljas skaala järgi 0 – 3 (0 – puudub, 1 – nõrk, 2 – keskmine, 
3 – tugev).

Tulemused

Uuritud piirkonnas esines lehmadel rohkem luustunud alasid kui mullika-
telt saadud proovides, kuid esines ka kiudkõhre ja hüaliinset kõhre (joonis 
1). Keskmine proteoglükaanide intensiivsuse tase lehmade vaagnaliiduse 
kaudaalses osas oli 1,09±0,36.
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Joonis 1. Proteoglükaanid (noolega) 2-aastase mullika vaagnaliiduse hüa-
liinses kõhrkoes. Paremal roosakalt värvunud kiudkõhr ning roheka vär-
vinguga luukude. Värving: Safraniin O, suurendus x100.

Mullikatel vaagnaliiduse kaudaalses osas oli seevastu ülekaalus kõhrkude 
(joonis 2). Uuritud proovides oli keskmine proteoglükaanide intensiivsuse 
tase üle kahe korra kõrgem kui lehmadel – 2,65±0,19. Meie tulemused on 
analoogsed varasemate avaldatud uurimuse andmetega, kus määrati pro-
teoglükaanide taset hiirte süleliiduses (Rosa jt, 2012).

Joonis 2. Proteoglükaanid (noolega) 6,5-aastase lehma vaagnaliiduse hüa-
liinses kõhrkoes. Ümbritsevas koes on näha roosakalt värvunud kiudkõhr 
ning roheka värvinguga luukude. Värving: Safraniin O, suurendus x100.
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Järeldused

Proteoglükaanide visualiseerimine histoloogilistelt preparaatidelt või-
maldab hinnata kõhrkoe olukorda ja esinemist vaagnaliiduses ning näha 
liiduse ealisi muutusi. Vanematel lehmadel on liiduse mineralisatsiooni 
tõttu proteoglükaanide sisaldus langenud ja madalam mullikate vastavast 
näitajast. Vaagnaliidus on muutunud tugevamaks ja kompaktsemaks, sest 
dehüdratatsiooni tõttu on vähenenud selle elastsus. Mullikatel domineeriv 
ja luukoe eelkäijaks olev hüaliinne kõhrkude sisaldab rohkelt veemolekule 
siduvaid proteoglükaane ning koos elastsete kiudude, glükoosaminoglü-
kaanidega jt ühenditega aitab tagada vaagnaliiduse vetruvust ja elastsust. 
Viimane omadus on oluline sünnitusteede ettevalmistuses esimeseks sün-
nituseks.

Vaagnaliiduse histoloogiline uurimine annab võimaluse uurida mikrota-
sandi strukturaalseid muutusi, mis toimuvad looma eluea erinevatel järku-
del ning viivad välja makroskoopiliste kohastumusteni.
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Vastsündinud vasikatel puudub tugev kaitsevõime erinevate farmis leviva-
te nakkushaiguste vastu ning nad peavad esmase kaitsevõime kindlustama 
ternespiimast saadavate antikehadega. Selline passiivne immuunsus on va-
sika tervise ja eluvõime seisukohast äärmiselt oluline ennetamaks haiges-
tumist. Kõhulahtisus on noortel vasikatel sageli esinev haigus ning Eestis 
vasikate suremuse peamine põhjus. Rota- ja koronaviirus ning enterotok-
siline Escherichia coli (E. coli) on nakkused, mida vasikatel kõhulahtisu-
se korral tihti tuvastatakse. Lehmade ja mullikate poegimiseelne vaktsi-
neerimine nimetatud haigustekitajate vastu suurendab poeginud lehmade 
ternespiimas spetsiifiliste antikehade hulka. Immuunsus rota- ja korona-
viiruse vastu kestab seni, kuni vastpoeginud lehmade piima jootmise läbi 
on vasika soolevalendikus olemas spetsiifilised nakkusvastased antikehad. 
Seega sõltub vaktsineerimise mõju vasikate tervisele ja elumusele suuresti 
vaktsineerimisprotokolli rakendamisest ning eeskätt vaktsineeritud lehma-
de piima jootmise praktikast. Käesoleva uuringu eesmärk oli analüüsida 
rota- ja koronaviiruse ning enterotoksilise E. coli (F5 antigeen) vastase 
poegimiseelse vaktsineerimisprogrammi rakendamist Eesti piimaveisekar-
jades ning hinnata selle mõju vasikate elumusele. 

Uuringusse kaasati 13 piimaveisekarja (karjade suurus varieerus 242 kuni 
2457 lehmani), mille kohta oli teada, et seal rakendatakse poegimiseelset 
vaktsineerimist rota- ja koronaviiruse ning enterotoksilise E. coli (F5) vas-
tu. Iga karja kohta täideti ankeet, kus küsiti infot vaktsineerimisskeemi ja 
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selle läbiviimise ning vasikatele piima jootmise praktikate kohta. Farmid 
jagati vaktsiini kasutusjuhendi järgimise ja vastpoeginud lehmade piima 
jootmise praktika alusel korrektseteks ja ebakorrektseteks poegimiseel-
se vaktsineerimisprogrammi rakendajateks. Korrektseteks rakendajateks 
kvalifitseerusid farmid, kus vaktsineeriti kõiki lehmi ja mullikaid 3–12 nä-
dalat enne oodatavat poegimist ning kus vasikatele joodeti vastpoeginud 
(kuni neli päeva lüpsis) vaktsineeritud lehmade täispiima vähemalt vasika 
esimese kahe elunädala jooksul. Antud kriteeriume silmas pidades klas-
sifitseerusid viis farmi korrektseteks ning kaheksa ebakorrektseteks vakt-
sineerimisprogrammi rakendajateks. Kuuest ebakorrektsest rakendajast 
neljas jäeti mullikad vaktsineerimata ning neljas farmis joodeti vasikatele 
vastpoeginud lehmade täispiima vaid seitse päeva või veelgi vähem.

Poegimiseelse vaktsineerimise mõju hindamiseks vasikate suremusele ka-
sutati elumusanalüüsi. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ame-
ti (PRIA) registriandmete alusel võrreldi vasikate hukkumise tõenäosust 
vaktsineerimiseelsel (V-) ja vaktsineerimisperioodil (V+). V+ periood al-
gas igas farmis 30 päeva pärast vaktsineerimisega alustamist ning kestis 
365 päeva. V- perioodina käsitleti täpselt ühte V+ perioodile eelnenud aas-
tat. Farmid kaasati analüüsi vaid juhul, kui neis märgistati vasikad esimese 
nelja elupäeva jooksul, mis tagas selle, et enamus vasikate hukkumistest 
selles farmis kajastus registriandmetes. Samuti sai farmi kohta teostada 
analüüsi ainult sel juhul, kui analüüsi teostamise ajaks olid registriandmed 
olemas terve V+ perioodi kohta. Nimetatud piirangute tõttu jäid statistilis-
se analüüsi nelja korrektse ja nelja ebakorrektse vaktsineerimisprogram-
mi rakendaja andmed. Vasikapõhiste vaatluste arv korrektsete rakendajate 
analüüsis oli 9406 ja ebakorrektsete puhul 3994.

Neljast ebakorrektse rakendajana määratletud farmist kolmes ei erinenud 
vasikate hukkumiskordaja V- ja V+ perioodidel oluliselt ning ühes farmis 
oli hukkumiskordaja V+ perioodil suurem kui V- perioodil. Nelja farmi 
keskmisena oli vasikate hukkumiskordaja ebaõigete rakendajate hulgas 
V+ perioodil suurem (hukkumise risk ehk HR=1,52, 95% CI 1,18–1,96 , 
p=0,001). 

Neljast korrektsest vaktsineerimisprogrammi rakendajast kolmes vähenes 
vasikate hukkumiskordaja V+ perioodil ning ühes farmis ei täheldatud 
hukkumiskordaja olulist muutust. Nelja farmi keskmisena oli vasikate huk-
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kumiskordaja V+ perioodil oluliselt väiksem kui V- perioodil (HR=0,67, 
95% CI 0,59–0,76, p<0,001).

Uuring näitas, et vaktsineerimisprotokollid ja vaktsineeritud lehmade pii-
ma vasikatele jootmise praktikad erinesid farmide lõikes. Tuvastasime 
poegimiseelse vaktsineerimise positiivse mõju vasikate elumusele nendes 
karjades, kus vaktsineerimise juhiseid järgiti ja kus vasikatele joodeti vast-
poeginud lehmade piima vähemalt esimese kahe elunädala jooksul. 

Tänuavaldused

Oleme väga tänulikud uuringus osalenud farmidele ja PRIA-le uuringuks 
vajalike registriandmete edastamise eest. Uurimistööd on finantseerinud 
Eesti Teadusagentuur (grant PSG268).
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Konverentsi toimumise eelneval aastal lõppes söötmisteaduse õppetooli 
poolt läbiviidud lihaveiste ja lammaste heaolualane ja pool-looduslike 
koosluste kompleksuuringu projekt, mille tellijaks oli Maaeluministeerium. 

Lammaste ja lihaveiste heaolu hindamiseks töötati välja rahvusvaheliselt 
tunnustatud ja standardiseeritud lihaveiste kui lammaste heaolu hindamise 
protokollid (arvestades kohalikke tingimusi). Välja töötatud lihaveiste ja 
lammaste heaolu protokolle testiti erineva suurusega lihaveisekarjades 
(30–160 ammlehma) ja lambafarmides (igas 40 põhikarja utte) eesmärgiga 
selgitada praktilise kasutamisega kaasnevad kitsaskohad, et parandada 
selle rakendatavust tootmise erinevates tingimustes. 

Viidi läbi lihaveiste testfarmides käitumisuuring selgitamaks rajakaamerate 
salvestiste abil ilmastikutingimuste mõju loomade varjumiskäitumisele. 
Selgus, et lihaveised eelistavad kehvade ilmastikuolude korral (vihm, 
märg lumi, mõõdukas tuul) olenevalt farmi võimalustest kas tehisliku või 
looduslikku varjualust (põõsad).

Korraldati kaks lammaste käitumise vaatluskatset kliimatingimuste 
mõju selgitamiseks talvisel külmal aastaajal ja suvisel kuumaperioodil. 
Rajakaamerate abil läbi viidud uuringud talvisel perioodil näitasid, et 
enamus uttesid viibisid õues jalutusalal väljaspool külmlauta/polütunnelit 
igasuguste kliimatingimuste korral. Ebasobivad ilmaolud, mis panid 
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uttesid eelistama viibimist varjualuses, olid madalad tuulekülma väärtused 
(<-10°C) ja kõrge õhuniiskus (>90%). Tuule puhumisel avatud suundadest 
eelistas keskmiselt 5–8% uttesid enam viibida varjualuses. 

Lammaste käitumisuuringust suvisel perioodil selgus, et kõrgete suviste 
temperatuuride korral on oluline pakkuda lammastele karjamaadel 
varjumisvõimalused puude-põõsaste all, mis kaitsevad lambaid 
päikesekiirguse eest. Varjumisvõimaluse korral väheneb loomade 
hingamissagedus, kuumastressi skoor ja teised kuumastressi tundemärgid 
(hingeldus, avatud suu, ripnev keel), kusjuures varjumisvõimaluse olulisus 
suureneb õhutemperatuuri tõustes.

Uuringu käigus kohandati Eesti oludele vastavaks lihaveiste söötmis-
normid. Selgitati välja poollooduslike rohumaade (loopealne karjamaa, 
puiskarjamaa, suprasaliinse ja saliinse vööndi rannakarjamaa) karjamaa-
rohu maksimaalne saak, keemiline koostis (sh mineraalne) ja toiteväär-
tus, aastatel 2017.–2019. Viimast võrreldi rohu kuivaine söömust arvesse 
võttes lihaveiste ja lammaste toitefaktorite vajadustega. Leiti, et karjata-
tavate loomade arv tuleb seada vastavusse karjamaal kasvava rohu saa-
giga. Arvestada tuleb, et rohu saak on suurim vegetatsiooniperioodi 
esimesel kolmandikul ja väga väike või pea olematu vegetatsiooni-pe-
rioodi viimasel kolmandikul. Puudushaiguste vältimiseks ja soovitud 
jõudluse tagamiseks tuleb nii lihaveistele kui lammastele juurde sööta 
mineraalsööda segu, mis sisaldab nii fosforit, naatriumit (v.a rannakar-
jamaa saliinses vööndis), vaske, koobaltit kui seleeni. Loopealse karja-
maadel karjatatavate lihaveistele ning kõikidel rohukooslustel karjata-
tavate lammaste mineraalsööda segu peab kindlasti sisaldama ka tsinki. 
 
Lähiajal avaldatakse projekti lõpparuanne Maaelu edendamise sihtasutuse 
nõuandeteenistuse kodulehel www.pikk.ee.

Tänuavaldus

Uurimistöö viidi läbi EV maaeluministeeriumi projekti 8T160085VLVS 
“Aastaringselt välitingimustes peetavate lihaveiste ja lammaste tervise- 
ning heaolunäitajad. Lihaveiste ja lammaste heaoluindikaatorite väljatöö-
tamine. Poollooduslikud kooslused lihaveiste ja lammaste söödabaasina, 
soovitused lisasöötmise vajalikkuse kohta.” raames.
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Sissejuhatus

Teraviljajahu lisatakse kinnislehma söödaratsiooni tavaliselt paaril viima-
sel tiinusnädalal. Sellise praktika eesmärk on kindlustada sujuv üleminek 
tiinuselt laktatsioonile, vältides järsku muutust kinnisperioodi koresöö-
darikkalt söödaratsioonilt laktatsiooniperioodi jõusöödarikkale söödarat-
sioonile. Varasemalt on Dirksen jt (1985) näidanud, et jõusöödaga ette-
söötmine suurendas vatsa hattude imendumispinda, mis taastas lenduvate 
rasvhapete imendumise võime. Lisaks aitab jõusöödaga ettesöötmine vatsa 
mikroobidel paremini kohaneda laktatsiooniaegse söödaratsiooniga. Hil-
jutine Derakshani jt (2017) uurimus näitas vatsas kiudu, proteiini ja tärk-
list seedivate ning piimhapet tootvate bakterite hulga suuri muutusi üle-
minekuperioodil. Vatsa poegimiseelne ettevalmistamine poegimisjärgse 
jõusöödarikka söödaratsiooni kasutamiseks võib vältida subkliinilise vatsa 
atsidoosi teket laktatsiooni alguses.

Materjal ja meetodid

Randomiseeritud täisplokk katseplaani alusel tehti kaks katset 16 soome 
äärširi lehmaga. Kummaski katses jagati lehmad paaridesse poegimiste 
arvu (teine või enam), loodetava poegimise aja ja kehamassi alusel. Kolm 
nädalat enne loodetavat poegimist jagati paarid ühte kahest katsegrupist. 
Esimeses katses söödeti katseloomadele ainult (SILO) ad libitum rohusilo 
(11.4 MJ ME/kg kuivaines) või lisades sellele järjest suuremas koguses (1 
kuni 4 kg päevas) jõusööta (JS). Teise katse ratsiooniks oli kas ad libitum 
koresöödarikas segu rohusilost (64.4% kuivainest), põhust (27.6%) ja rap-
sisrotist (8%) (KOR_TRSS) või rohusilo (49%), põhk (21%) ja jõusööt 
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(30%) (JS_TRSS). Poegimisest kuni 56-nda laktatsioonipäevani söödeti 
kõiki katsetes osalenud loomi sarnaselt. Esimeses katses söödeti mõlema 
grupi poeginud lehmadele rohusilo ad libitum ja suurenevas koguses (1 
kuni 4 kg päevas) jõusööta esimese 10 päeva jooksul. Seejärel said leh-
mad osaratsioonilist segasööta, mis koosnes rohusilost (65% kuivainest) 
ja teraviljajahust (35% kuivainest). Teises katses said lehmad ad libitum 
osaratsioonilise segasöödana rohusilo (45,5%), odra vilisesilo (19,5%) ja 
jõusööta (35%). Lisaks said kõik loomad mõlemas katses ühesuguse kogu-
se (maksimaalselt 9 kg päevas) jõusööta lüpsirobotist (Lely Astronaut A3, 
Lely Industries N.V. Maassluis, Holland).

Lehmad olid lõaspidamisel nii kinnisperioodil kui laktatsiooni esimese 10 
päeva jooksul. Lõas olles lüpsti lehmi kaks korda päevas. Alates 10-ndast 
laktatsioonipäevast olid lehmad vabapidamisel. Igal lüpsil registreeriti 
lüpstud piima kogus. Piimaproovid koguti 1, 2, 4, 6 ja 8 nädalat pärast 
poegimist. Söömus ja mäletsemise aeg registreeriti iga päev. Võrkmiku 
pH jälgimiseks kasutati juhtmevaba/raadiovastuvõtjaga sensorit (SmaX-
tec Premium Bolus, SmaXtec Animal Care, Graz, Austria). Vereproovid 
võeti sabaveenist 21 ja 7 päeva enne ning 1 kuni 5, 10 ja 21 päeva pärast 
poegimist. Vereplasmast määrati insuliini, β-hüdroksubütüraadi (BHB) ja 
esterifitseerimta rasvhapete (NEFA) sisaldus. Söömuse, piimatoodangu, 
võrkmiku pH ja poegimisjärgse vere koostise andmetega tehti kordus-
mõõtmiste dispersioonalalüüs protseduuriga Mixed kasutades SAS ver-
siooni 9.4 (SAS Institute, Cary, NC, USA). Poegimiseelsete vereproovide 
tulemusi analüüsiti protseduuriga PROC MIXED eraldi iga proovivõtu aja 
kohta arvestades mudelis katsesöötmise fikseeritud ja ploki juhuslikku mõju.

Tulemused ja arutelu 

Esimeses katses silo kuivaine söömus enne poegimist katsegruppide vahel 
ei erinenud, samas kogu kuivaine söömus JS rühmas oli tendentsina suu-
rem (12,7 vs 11,3 kg/d, P=0,07). Päevane mäletsemise aeg enne poegimist 
oli grupis JS lühem kui grupis SILO (395 vs 465 min, P=0,01), kusjuures 
pärast poegimist kippus see erinevus kaduma. Teises katses ei mõjutanud 
jõusööda ettesöötmine poegimiseelset söömust. Pärast poegimist ei tähel-
datud kummaski katses keskmise söömuse ja piimatoodangu erinevusi 
esimesel kuni kaheksandal laktatsiooninädalal. Samas oli esimesest kuni 
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kümnenda laktatsioonipäevani esimese katse JS grupil väiksem kuivaine 
söömus kui SILO grupil (15,0 vs 16,1 kg DM/d, P=0,02). Positiivse mõju 
puudumine poegimisjärgsele söömusele ja piimatoodangule sarnaneb 
Keady jt (2001) tulemustega, kuid McNamara jt (2003) andmetel jõusööda 
ettesöötmine rohusilo põhisel söödal olevatele kinnislehmadele suurendas 
poegimisjärgset söömust ja piimatoodangut.

Jõusööda ettesöötmine esimeses katses ei muutnud poegimiseelset ega –
järgset võrkmiku pH-d. 

Teises katses oli võrkmiku pH-l suundumus olla pärast poegimist grupis 
JS_TRSS väiksem kui grupis KOR_TRSS (6,47 vs 6,59) ja sama tendents 
ilmnes ka minimaalse pH puhul (6,11 v. 6,23). Need tulemused ei toeta 
varasemat teooriat, et jõusöödaga ettesöötmine suurendab poegimisjärg-
set lenduvate rasvhapete imendumise võimet (Dirksen jt, 1985) ja seega 
vähendab subkliinilise atsidoosi riski. Sarnaselt näitasid hiljuti Dieho jt 
(2017), et jõusöödaga ettesöötmine suurendas küll poegimisjärgselt vat-
sa hattude pinda, kuid ei suurendanud lenduvate rasvhapete imendumise 
võimet. 

Esimeses katses oli seitse päeva enne poegimist plasma insuliini (37,4 vs 
16,7 μIU/ml, P=0.01) ja BHB (0,59 vs 0,36 μIU/ml, P=0,02) sisaldus JS 
grupis suurem ja NEFA sisaldus madalam (0,16 vs 0,23 mmol/l, P=0,05) 
kui grupis SILO. Poegimiseelset suuremat plasma BHB sisaldust täheldati 
ka teises katses grupis JS_TRSS, samas NEFA oli muutumatu. Poegimi-
seelne BHB suurenemine jõusööda ettesöötmisel võib tuleneda suuremast 
võihappe osakaalust vatsas (Huang jt, 2017). Poegimisjärgselt ei leitud 
gruppide vahel erinevusi vere koostises, mis viitab sellele, et jõusöödaga 
ettesöötmine ei avaldanud olulist mõju laktatsiooni algusperioodi energia 
ainevahetusele.

Järeldused ja kokkuvõte

Jõusöödaga ettesöötmine rohusilol baseeruva söödaratsiooni korral põh-
justas mäletsemise aja ja vere koostise lühiajalisi muutusi kinnisperioodi 
lõpus. Poegimisjärgselt ei täheldatud jõusööda ettesöötmisest tulenevaid 
soodsaid muutusi võrkmiku pH, söömuse, piimatoodangu ega energia ai-
nevahetuse osas.
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Proper feeding is essential for the well-being of cattle and for the produc-
tivity of dairy farms. Maximizing milk production requires regular moni-
toring of the quality of silage in order to consider the qualitative changes 
within and between the silage batches. The amount of concentrated feed 
given to the cattle depends on the dry matter percentage of silage. The-
refore, the economical impact can be significant if too dilute or concent-
rated TMR is fed resulting in extra bought-in feed costs or reduction in 
milk yield. However, even today, the process of editing a recipe for total 
mixed ration feed is very manual. The changes in dry matter are taken 
into account by farmer’s own estimation or through the results of the feed 
analysis done in external laboratory from few samples representing large 
sample batches, and then used to update feeding plan. The adjustment of 
the recipe is not possible on a daily or a batch basis.

One of the aims of the Finnish EIP-AGRI (EIP = European Innovation 
Partnership) project SMART FEED is to improve silage quality monito-
ring and to improve the time management of the farmer by combining feed 
sampling with other work and providing new tools to measure dry matter 
and edit the TMR feed recipe on farms.

In the project, a new silage sampler attached to bale gripper was designed 
and tested. The sampler consists of a sampling tube (42 mm in diameter) 
with a support spike adjacent to it. The sampling tube and support spike 
are attached to a pivotable adapter allowing the probe to be folded down 
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for other work tasks. A sampling bag can be fastened to the back of the 
sampling tube to collect samples. In the first field tests, it was seen that 
the sampler corresponds pretty well with the drill attached feed samplers 
currently on the Finnish market, even though it makes two holes with the 
support spike. The developed sampler could also be used for pre-sampling. 

As a fast, on-farm suitable dry matter measurement, a halogen moisture 
analyzer used routinely in the food industry was tested for silage samp-
les. Initially, various drying methods at different temperatures were tested 
with the device. Based on the results, a suitable method was selected and 
compared to overnight oven drying at 60 °C. The intra-method variation 
(2.1%) was of the same order as with oven drying (2%) and the repro-
ducibility was good (3%). The method gave systematically slightly lower 
values compared to oven drying (average difference -6.7%), and thus, a 
correction factor can be determined for the method.

An Android based application was designed to utilize dry matter measure-
ment results to adjust TMR recipe on-site during TMR mixing. The app-
lication allows to calculate the change in the amounts of different compo-
nents of a total mixed ration feed recipe in situations where the amount of 
silage dry matter changes or a component is added at a different amount 
than in the original recipe. Thus, it is possible to react to changes in dry 
matter as quickly as possible.
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Lihaveisekasvatus on Eestis suhteliselt uus loomakasvatusharu. Selle-
ga alustati alles 1978. aastal kui Eestisse toodi esimesed herefordi tõu-
gu lihaveised. Lihaveisekasvatus on Eestis üha populaarsem, mida näitab 
ka loomade arvu järjepidev suurenemine. Tänaseks on Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Ameti andmetel lihaveiste ja piimalehmade 
arvukus peaaegu võrdne, vastavalt 84,5 tuhat lihaveist ja 85,3 tuhat pii-
malehma. Eestis kasvatatakse kokku 16 tõugu kuuluvaid lihaveiseid, sh 
arvukamalt on esindatud herefordi, aberdiin-anguse, limusiini, simmentali, 
šarolee, šoti mägiveise ja akviteeni hele tõug. Kuivõrd lihaveiste arv on 
Eestis pidevalt suurenenud on nende õigeks nõuetele vastavaks söötmi-
seks vaja teada nende toitefaktorite tarvet. Eestis ametlikke toitefaktori-
te söötmisnorme lihaveistele seni ei ole, samuti on puudunud vahendid 
vastavate söötmiskatsete korraldamiseks. Sestap võeti söötmisnorminde 
väljatöötamiseks aluseks USA vastavad normid lihaveistele ja kohandati 
need vastavaks Eesti oludele. Lisaks võrreldi ja korrigeeriti USA norme 
vastavate Saksamaal ja Soomes kasutusel olevate lihaveiste söötmisnor-
midega. Saadud andmete põhjal koostati söötmisnormid ammlehmadele 
(tabel 1 ja tabel 2), noortele kasvavatele lehmadele (tabel 3), tiinetele mul-
likatele (tabel 4), ühe kuni kahe aasta vanustele kasvavatele mullikatele 
(tabel 5), vasikatele (tabel 6) ja sugupullidele (tabel 7). Kohandatud sööt-
misnormides on välja toodud optimaalne kuivaine söömus (päevas söö-
dav kuivaine kogus kilogrammides) ning nõutav metaboliseeruva energia 
sisaldus MJ-des kilogrammis kuivaines ja proteiini, metaboliseeruva pro-
teiini ning kaltsiumi ja fosfori sisaldus grammides kilogrammis kuivaines. 
Teiste mineraalelementide kohta on ära toodud soovituslikud kogused kas 
protsentides või milligrammides kilogrammis kuivaines. Kirjanduse põh-
jal toodi välja ka mineraalelementide talutavad kogused (tabel 8), samuti 
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teatud mürgiste elementide maksimaalselt lubatud tase lihaveistele (tabel 
9). Keskmise kuvaine söömuse ja nõutava toitefaktori sisalduse abil on 
võimalik välja arvutada toitefaktorite päevane tarve. Söötmisnormid on 
eraldi välja toodud suurematele (simmental, šarolee, akviteeni hele) ning 
keskmise suurusega ja väiksematele (hereford, limusiin, aberdiin-angus, 
šoti mägiveis) tõugude kohta.

Tabel 1. Ammlehmade päevane kuivaine söömus ja vajalik toitefaktorite 
sisaldus söödaratsiooni 1 kg kuivaine kohta.
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Tabel 2. Tiined ammlehmade (90 päeva enne poegimis) kuivaine söömus 
ja toitefaktorite sisaldus söödaratsiooni 1 kg kuivaine kohta.

Tabel 3. Noorte kasvavate lehmade päevane kuivaine söömus ja toitefak-
torite sisaldus söödaratsiooni 1 kg kuivaine kohta.

Tabel 4. Tiinete mullikate päevane kuivaine söömus ja toitefaktorite sisal-
dus sööda-ratsiooni 1 kg kuivaine kohta.
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Tabel 6. Vasikate (alla 12 kuu) päevane kuivaine söömus ja toitefaktorite 
sisaldus söödaratsiooni 1 kg kuivaine kohta.

Tabel 7. Sugupullide päevane kuivaine söömus ja toitefaktorit sisaldus 
söödaratsiooni 1 kg kuivaine kohta.
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Tabel 8. Mineraalelementide kohandatud nõuded lihaveistele.

* - Kaltsiumi ja fosfori tarve on eelnevalt toodud vastava vanuse- ja 
soorühma juures

Tabel 9. Teatud mürgiste elementide maksimaalselt lubatud tase lihaveis-
tele.
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