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Ei ole just tavaline, et vanemate lehmade klassis võistlevad viienda ja enama laktatsiooni lehmad. Vanim lehm
näitusel oli seekord Rahinge farmi tiitlitega pärjatud staažikas Pärja-Red, kes tänavugi saavutas täiskasvanud lehmade klassis teise koha. Vanimat lehma autasustas Anu
Ait OÜ.
Meeleolukas päev lõppes muuseumi küünis väga hea
söögi (Toidutorn AS), lustaka muusika ja tantsuga (lõõtspillipoisid Asso ja Martin) ning osalejate tänamisega.
Päeva krooniks oli võitjate traditsiooniline tordilõikamine.
Üritus sujus hästi, mille muutis veel mõnusamaks suurepärane suveilm (+20 kraadi). Suur tänu kõikidele suure

vaeva nägijatele loomaomanikele, ETKÜ korraldusmeeskonnale, põllumajandusmuuseumile ning üritust toetanud
sponsoritele: DeLaval AS, Anu Ait OÜ, Teknest OÜ,
Scandagra Eesti AS, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS, Põllumajandus-Kaubanduskoda, E-Piim
OÜ, Valio Eesti AS, Raka Kogumiskeskus, Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, Rotaks, Baltic Agro AS, Rakvere Lihakombinaat ja Veskimeister OÜ, uustulnukana sponsoreerinud Progrupp Invest OÜ ning välissponsorid VikingGenetics ja Swissgenetics.
Osales 70 lehma (EHF 39, EPK 31), 19 loomaomanikku.

Eesti punasel tõul 305 päeva toodangu uus rekord
Pm-mag Tõnu Põlluäär
ETKÜ juhatuse liige
Viimastel aastatel on tavapärane, et üsna tihti teatatakse
seni kehtinud toodangurekordi ületamisest, tavaliselt küll
EHFi tõus. Taas on põhjust rõõmu tunda ka eesti punase
tõu aretajatel, sest EPK lehmade 305 päeva toodangurekord purunes. Siiani oli rekordiomanik Kõljala POÜ lehm
Miilas EE 8981073 neljandal laktatsioonil, kelle rekord
püsis 2013. a septembrist – 18 189 kg.
Nüüd on rekordiomanik Tartu Agro AS Rahinge farmi
lehm MARELLE EE 15660923. Neljandal laktatsioonil
lüpsis ta 18 290 kg piima, mis on senisest rekordist 101 kg
enam. Küll on tagasihoidlik piima rasvasisaldus (3,25%),
kuid seda tuleb ette tihti miksersöötmise tehnoloogiat kasutades. Piima valgusisaldus oli 3,21%. Rekordlehma isa
on Saksamaa punasekirju holsteini pull Maximo-Red ja
emaisa Taani pull David. Ka Marelle ema oli suure piimaanniga. Tema parimaks laktatsioonitoodanguks 305 p
arvestuses jäi neljandal laktatsioonil 12 706 kg piima.
Marelle poegis neljandat korda 16.10.18 ja kõikide laktatsioonide piimatoodangud on olnud väga suured (1. laktatsioon 12 032 kg, 2. 15 842 kg ja 3. 16 129 kg.).

Marellel on igal kontrollpäeval stabiilne lüps. Eluea
päevatoodang on 30,6 kg piima, mis on igati tugev tulemus. Nii on Marelle oma elu jooksul lüpsnud 66 207 kg
piima ning piimarasva- ja valgukogus on kokku 4522 kg.
Ajal, mil räägime üha enam piima kuivaine sisaldusest, on
sellel oluline info.
Sigivusega pole rekordlehmal probleeme olnud, ta on
igal aastal tiinestunud esimesest või teisest seemendusest.
Taoline probleemivaba lehm, kes annab häid toodanguid
mitmete laktatsioonide vältel, on farmerile igati tulutoov
ning selliseid lehmi ihkab oma karja kindlasti iga piimatootja.
Tartu Agro AS on tippkari, kelle lehmad lüpsavad väga
suuri toodanguid. 2018. a oli kogu karja keskmine väljalüps lehma kohta 12 117 kg (EPK 11 204 kg, EHF
12 552 kg), mis on 500 jõudluskontrollis oleva piimatootja hulgas kuues tulemus. Sel aastal on piimatoodang 59 kg
plussis ja liikumas 12 200 kg graafikus. Tartu Agro karjas
on 1300 lehma, kellest 29% on EPK tõugu. Asutuse juht
Aavo Mölder on pikaajaline ETKÜ nõukogu juht, sellest
aastast aseesimees. Palju õnne Tartu Agro, eriti aga
Rahinge farmi karjaaretajatele rekordi püstitamise puhul,
ja jõudu edaspidiseks!
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Djuroki kultide viljakus ja järglaste suremus on
väiksem kui pjeträäni kultide kasutamisel
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pesakonna suunas paljude aretusprogrammide osa. Emise
geneetilise mõju arvesse võtmise tulemusena on põrsaste
arv pesakonnas suurenenud märkimisväärselt. Samas on
kuldi mõju pesakonna suurusele pälvinud vähem tähelepanu, ehkki see mõjutab nii sündinud kui ka võõrutatud
põrsaste arvu. Tulemused näitavad, et 10% tippkultide ja
10% kehvemate kultide pesakonna suurused erinevad
Seakasvatuses on tootmise suurendamisel võtmetähtsukahe põrsa võrra. Uuringud viitavad, et kult võib mõjutasega võõrutatud põrsaste arv ja seetõttu on valik suurema
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Foto 1. Pjeträäni kultide kasutamisel on emiste pesakonnad Foto 2. Djuroki ristandpõrsad on aga elujõulisemad
suuremad
(A. Tänavots)
(A. Tänavots)

da pesakonna suuruse geneetilist varieeruvust 2–5%.
Samas on djuroki ja pjeträäni kultide mõju pesakonna näitajatele imetamisperioodi kestel vähe uuritud.
Uuringus kasutati 87 puhtatõulise djuroki (DanBred) ja
68 pjeträäni (saksa pjeträäni liin) kultide andmeid, kellelt
saadi vastavalt 1823 ja 1705 ristandpesakonda kahes karjas. Kõik emised olid DanBred landrassi ja jorkširi F1 ristandid. Praktilistel põhjustel jäeti analüüsist välja emiste
esimesed pesakonnad ja seetõttu varieerusid pesakonnanumbrid 2-st kuni 7-ni. Kulditõud valiti emiste seemendamiseks juhusliku valiku teel. Mitmed emised olid uuringus rohkem kui ühe pesakonnaga, ühe pesakonnaga oli
esindatud 53, kahega 24, kolmega 15 ja neljaga 8% emistest. Kõik 57 977 sündinud põrsast tähistati kohe pärast
sündi mõlemas kõrvas asuva kõrvamärgiga. Pärast põrsaste märgistamist pesakonna suurused võrdsustati nii, et
iga emis imetas 13 või 14 põrsast. Kõik pesakonna suuruse andmed registreeriti iga põrsa bioloogilise ema kohta 5.
ja 21. päeval, samas ammemise kohta informatsiooni ei
kogutud. Kõik surnud põrsad registreeriti 21-päevase
imetamisperioodi kestel ja seostati bioloogilise emaga
ning seega ka põrsaste isaga.

Nii djuroki kui ka pjeträäni tõugu kultide poegimismäär
(poeginud emiste arv/paaritatud emiste arv) oli kõrge
(92%) põhjusel, et analüüsi ei kaasatud esimese pesakonnaga emiseid. Poegimismäära seostatakse eelkõige emise
tõuga, kus erinevatel tõugudel on see erinev. Samas avaldab sellele tunnusele mõningast mõju ka tõusisene kuldi
valik.
Uurimus näitas, et pjeträäni kultide spermaga seemendamisel olid emised viljakamad kui djuroki kultide kasutamisel. See viitab asjaolule, et pjeträäni kultide spermal
on kõrgem viljastamisvõime kui djuroki kultide omal.
Selle põhjuseks võib olla see, et djuroki spermal võib esineda rohkem kvaliteediprobleeme. Pjeträäni kuldi kasutamisel oli sündinud põrsaste arv pesakonnas oluliselt suurem (18,7) kui djuroki kultidel (18,2). Samas ei tähendanud pjeträäni kultide suurem sündinud põrsaste arv (18,7)
suuremat pesakonda viiendal poegimisjärgsel päeval
(14,8), võrreldes djurokiga (vastavalt 18,2 ja 15,2). Pjeträäni kultidega saadud keskmine pesakonna suurus (14,5)
jäi djuroki (14,9) omast väiksemaks ka 21. võõrutusjärgsel päeval. Samas märgivad autorid, et sõltumata kasutatud kulditõust, mõjutas eeltoodud tunnuseid oluliselt ka
farm, kus põrsad sündisid.

Joonis 1. Pjeträäni ja djuroki kultide keskmine pesakonna Joonis 2. Pjeträäni ja djuroki kultide põrsaste keskmine
suurus 20 päeva jooksul pärast sündi
elulemus vastavalt sündinud põrsaste arvule
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Eelnevast lähtuvalt oli põrsaste suremus 5. ja 21. sünnijärgseks päevaks suurem samuti pjeträäni kultide järglastel. Ka selle tunnuse puhul osutus oluliseks karja mõju,
kusjuures ühes karjas surid pjeträäni pesakondade põrsad
keskmiselt varem (3,2 päeva), kui djuroki omad (3,9
päeva). Teises farmis leiti aga vastupidine muster, kus
djuroki pesakonna põrsad surid varem (4,2 päeva) võrreldes pjeträäni omadega (4,6 päeva). Kõrgeim suremus oli
farmis A, kus see langes djuroki kasutamisel 23,6-lt
19,1%-ni võrreldes pjeträäniga. Samas teises, madalama
suremusega farmis vähenes suremus 1,9% (19,5 kuni
17,6%). Autorid leidsid, et imetusperioodi kestel oli põrsaste suremus kõige suurem esimesel päeval pärast poegimist, kusjuures pjeträäni kultide põrsaste suremus oli suurem kui djuroki omadel (joonis 1). Seega järeldati, et djuroki ristandpõrsad on juba sündides palju robustsemad ja
elujõulisemad kui pjeträäni järglased. Järgneval 19 imetamispäeval suremuse erinevus pjeträäni ja djuroki pesakondades kadus.
Seega järeldasid autorid, et kuldi tõu valikul on otsene
mõju põrsaste suremusele. Seda eriti karjades, kus see
näitaja on kõrge ning ka suremuse erinevus pjeträäni ja
djuroki pesakondades oli suurim ning seetõttu tuleks
eelistada seal djuroki kulte.
Väiksem suremus djuroki pesakondades peegeldus ka
nende kõrgemas elulemuse tasemes, mis vähenes lineaarselt sündinud põrsaste arvu suurenemisega 12-lt 26-ni.
Djuroki kultide põrsaste elulemuse tase oli umbes 3%
kõrgem, kui pjeträäni pesakondades. Pjeträäni kultide
põrsaste elulemus väikestes, 14 sündinud põrsaga pesakondades oli 85%, samal ajal kui djurokitel oli see 88%.
Suurtes, 24 sündinud põrsaga pesakondades oli pjeträäni

ja djuroki põrsaste elulemus aga vastavalt 73 ja 76%.
Ehkki pjeträäni kulte kasutades saadi suuremad pesakonnad sünnil ja seetõttu võis nende elulemus olla ka madalam, kuid siiski leidsid autorid, et pjeträäni kultide järglaste madalam elulemuse tase võrreldes djuroki omadega
ei ole mõjutatud sündinud põrsaste arvust.
Madalam suremuse määr on tootmiskarjades tähtis,
kuna see suurendab tootlikkust ja parandab sigade heaolu.
Erinevused kahe tõu kultide järglaste suremuses näitasid,
et tõud võivad üksteisest erineda ja tõugude valik võib
olla hea vahend sigade heaolu parandamiseks.
Pesakonna suuruse hajuvus oli suurim sündinud põrsaste arvul 12,50, mis vähenes viiendaks päevaks 10,18-ni ja
21. päevaks 10,13-ni. Autorid põhjendasid dispersiooni
alanemist keskmise pesakonna suuruse vähenemisega
imetamisperioodi kestel. Ka kuldi mõju puhul leiti suurim
hajuvus sündinud põrsaste arvule (0,66), mis moodustas
5,3% kogudispersioonist. Imetamisperioodi kestel vähenes kuldi mõju rohkem kui kogudispersioonid ja 21. päevaks moodustas kuldi mõju 3,8% pesakonna suuruse kogudispersioonist. Sama perioodi kestel suurenes aga pesakonnagrupi mõju 0,2%-lt kuni 1,4%. Samas oli poegimisgrupi mõju väike võrreldes jääkdispersiooniga, mis moodustas suurema osa pesakonna suurust mõjutavast keskkonnadispersioonist.
Sündinud põrsaste hajuvus kultide vahel oli suurem
djurokitel (1,11) ja madalam pjeträänil (0,10). Pjeträäni
kultide erinevusest tingitud mõju sündinud põrsaste arvule oli väike, samas kui djuroki kultide vaheline erinevus
oli palju suurem. Pärast sündi vähenes dispersioonide erinevus pjeträän ja djuroki kultide vahel.
Refereerinud pm-dr Alo Tänavots

L A M B A D
24. lambapäev Kurgjal
Rein Mirka
ETLA juhatuse liige
C. R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal toimus 3. augustil järjekordne üle-eestiline lambapäev. Seekordne üritus oli juba kahekümne neljas. Järgmisel aastal toimub
seega juubelilaadne, kahekümne viies kokkusaamine ja
ikka augustikuu esimesel laupäeval. Lambapäeva eesmärgiks on olnud kokku tuua lambakasvatusega tegelevad ettevõtjad ja eraisikutest lambakasvatajad, samuti lambakasvatust toetavad ettevõtted, kes müüvad nii laudatehnikat kui ka mineraale, lakukive jms. Lambapäeva korraldajaks on juba neljandat aastat Eesti Tõulammaste Aretusühing (ETLA ), kes on oma tegevuse eesmärgiks seadnud
peale tõuaretuse ka lambakasvatuse populariseerimise.
ETLA on kasvanud Eesti kõige suuremaks aretusorganisatsiooniks eesti valgepealise (EV) ja eesti tumedapealise (ET) lambatõu jõudluskontrolli tegevate farmide arvu

poolest. Ühtlasi on see traditsiooniks saanud lambaüritus
ka ainukene Eestis, kus esitletakse parimaid eesti valgepealist ja eesti tumedapealist lambatõugu uttesid ja jäärasid ning valitakse välja kauneim EV ja ET utt. Sellised
konkursid on väga vajalikud tõulammaste propageerimiseks, külaliste harimiseks ja koolitamiseks ning lambafarmide reklaamimiseks. Tihti kurdetakse, et kuhugi ei ole
lambaid müüa, aga kui farmer oma loomi avalikkusele ei
näita, ei teata ka sinna farmi loomi ostma minna. Karjades
käies on näha palju ilusaid lambaid, keda tasuks näidata,
kuid loomade jõudmine konkursile sõltub nende peremehest. Näitusele on raske loomi saada, vaatamata sellele, et loomade transport Kurgjale ja koju tagasi kompenseeritakse.
Ka seekordsele üritusele ootasime kõiki ETLA liikmeid, lamba- ja kitsekasvatusega tegelevaid ettevõtjaid
ning lihtsalt huvilisi.
Väga suur rõõm oli lambapäeval kohtuda Sirje Jalakasega Maaeluministeeriumist ja Anu Ait juhataja Anu
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