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Saateks

Head põllumajandussektori esindajad ja kolleegid

Sellel aastal toimub konverents „Terve loom ja tervislik toit“ kaheteistküm-
nendat korda ning annab aimu sellest, millega tegelevad Eesti Maaülikooli 
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlased ja õppejõud.

Koroonaajastu on toonud luubi alla mitmeid toidujulgeoleku ja toidutootmi-
sega seotud küsimusi. Meie toiduainetööstus toodab kõrge kvaliteediga toitu, 
ent üha tähtsamaks saab ka see, et suudetaks kiiresti reageerida toimuvatele 
muutustele ning tagada toidu kättesaadavus ja jätkusuutlikkus. Eesti iseva-
rustatus sellistes strateegilistes valdkondades nagu piima- ja teraviljasektor 
on hea, samas kui teistes valdkondades on veel kasvuruumi. Viimasel ajal 
on Eestis järsult kallinenud tootmissisendite s.o elektri, gaasi ning toor-
aine hinnad ja kättesaadavus, mis toob kaasa hinnatõusu lõpptarbijatele 
mõjutades nende ostujõudu ning kodumaiste kaupade konkurentsivõimet. 
Toidujulgeoleku seisukohalt on aga tähtis, et kohalik tarbija panustaks oma 
ostuotsusega Eesti toidutööstusesse ning eelistaks kodumaist toidutoodangut. 

Toidutööstuse ettevõtted on hakanud üha rohkem tähelepanu pöörama ka 
toidutoorme ja toidu kokkuhoiule ja ressursitõhususele. Konverentsi esimese 
päeva pärastlõunal antaksegi ülevaade kõrvaltoodete arendamisest ning siiani 
suuresti inimtoiduks kaduma läinud jääkide väärindamisest. Meie instituudis 
otsitakse võimalusi pihlaka, ebaküdoonia ning astelpaju- ja viinamarja-
kasvatusjääkide väärindamiseks. Samuti uuritakse toidutööstuse jäätmete 
ja kõrvalsaaduste kasutusvõimalusi loomasööda või bioplasti tootmiseks.

Ka põllumajandussektor seisab silmitsi suurte ja oluliste muudatustega, 
kus rõhk on erinevatel kliimat ja keskkonda säästvatel tegevustel. Konve-
rentsi teisel päeval arutataksegi seda, kuidas saavutada roheleppe peamised 
eesmärgid: vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, toitainete kadu ja 
antibiootikumide kasutamist 50% ning väetiste kasutamist 20%. Selliste 
ettekirjutuste raames seniste tootmisnäitajate säilitamine on tõeline välja-
kutse. Loodame, et ettekandeid kuulates leiate nendele küsimustele vastused.

Head kuulamist, toredaid kohtumisi ning lennukaid ideid! 

Toomas Tiirats
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
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Covid-19 mõju mikrobioloogilisele toiduohutusele 
Euroopa Liidus ja Eestis

Mati Roasto1*, Katrin Laikoja1,2, Mihkel Mäesaar1

1EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarse biomeditsiini ja 
toiduhügieeni õppetool

2EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete teh-
noloogia õppetool

*mati.roasto@emu.ee

Sissejuhatus
Käesolev artikkel annab ülevaate zoonoossete toidupatogeenide toidus 
levimuse ning toidutekkeliste haigusjuhtumite suundumustest Euroopa 
Liidus (EL) k.a. Covid-19 pandeemia võimalikust mõjust toidutekkeliste 
mikrobioloogiliste haigusjuhtumite esinemisele.

Zoonoos on otseselt või kaudselt loomulikul teel looma ja inimese vahel 
edasikanduv haigus või nakkus (PTA, 2022). Toidutekkelised haigused on 
infektsioonid või intoksikatsioonid, mis on põhjustatud saastunud toidu 
või vee kaudu organismi sattunud bakteritest, viirustest, parasiitidest või 
keemilistest ainetest. Toidu saastumine võib aset leida toidu (esma)tootmise, 
töötlemise ja tarbimisahela mis tahes etapis ning tuleneda keskkonnasaastest, 
sealhulgas vee, pinnase või õhu saastumisest, aga ka toidu mitte nõuetekoha-
sest ladustamisest, töötlemisest või muul viisil käitlemisest (Roasto, 2019).

Salmonellad, kampülobakterid ja enterohemorraagiline Escherichia coli 
on kõige levinumad toidupatogeenid, põhjustades igal aastal miljonitele 
inimestele kerge või raske kuluga haigusi, enamasti soolenakkusi, kuid 
mõnikord võivad need haigused põhjustada ka inimeste surma (WHO, 
2022). Kõige sagedamini esinev zoonoos EL-is on juba alates 2005. aastast 
kampülobakterioos (Whitworth, 2021). Eestis registreeriti inimestel kam-
pülobakterioosi rohkem kui salmonelloosi esimest korda 2013. aastal. Nii 
on see olnud ka järgnevatel aastatel Eestis. 

Zoonoosid Euroopa Liidus 

Kõige sagedamini registreeritud zoonoosid EL-is perioodil 2019-2020 
olid kampülobakterioos, salmonelloos, jersinioos, Shiga-toksiini tootva 

TERVISLIK TOIT



10 11T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

bakteriaalseid infektsioone vähem (tabel 2). 

Tabel 2. Zoonoossed bakteriaalsed infektsioonid Eestis aastatel 2018-2020.

Zoonoos
Haigusjuhtumite arv

2018 2019 2020
Kampülobakterioos 411 348 265
Salmonelloos 323 154 92
Jersinioos 63 42 44
STEC infektsioonid 7 6 10
Listerioos 28 22 3
Kokku 832 572 414

2020. aastal registreeriti Eestis bakteriaalsetest enteraalsetest infektsioo-
nidest kõige arvukamalt kampülobakterioosi, salmonelloosi ja jersinioosi 
(Terviseamet, 2022). Võrreldes 2019. aastaga täheldati kõige suurem vähe-
nemine haigusjuhtumite arvus salmonelloosi ja kampülobakterioosi puhul, 
vastavalt 40 ja 24%.

Erinevalt EL-i suundumustest Covid-19 perioodil, kus eelmainitud zoonoo-
side arvudes registreeriti märkimisväärne langus 2020. aastal, siis Eestis 
suurenes nii jersinioosi kui STEC infektsioonidesse haigestumine, vastavalt 
kaks (+4,5%) ja neli (+40,0%) haigusjuhtumit rohkem kui eelneval aastal. 
Yersinia enterocolitica enteriidi (jersinioos) ja enterohemorraagilise E. coli 
nakkuse arvude tõusu Eestis Covid-19 perioodil on raske põhjendada. Kõige 
olulisemaks jersinioosi riskifaktoriks on haigustekitajast saastunud sealiha 
tarbimine. Jersinioosi põhjustab sageli ka korralikult pesemata toorainest 
valmistatud taimsed salatid ning puu- ja köögiviljadest valmistatud toidud 
(Roasto, 2019). STEC-i infektsioonide peamiseks allikaks on veiseliha, 
ebapiisavalt kuumtöödeldud või toorpiimast valmistatud piimatooted ning 
korralikult pesemata köögi- ja puuviljadest valmistatud kuumutamata toi-
dud (Söderström jt, 2008; Roasto, 2019). Võib oletada, et Eestis Covid-19 
mõju nimetatud toitude ettevalmistamisele kodudes ei ole olnud palju erinev 
võrreldes pandeemia eelsele perioodile. STEC infektsioonide tõus 2020. 
aastal Eestis võib olla tingitud haigustekitaja peamise allikana tuntud toitude 
sagedasemast tarbimisest kodudes, kuid seda on raske tõendada. Toiduhü-
gieeni ja –ohutuse probleemid kodudes võivad põhjustada ka rühmaviisilisi 
haigestumisi (kaks ja enam haigestunut), kuid võrreldes toitlustusasutustest 
alguse saanud toidutekkeliste haiguspuhangutega on nende ulatus (haiges-
tunute arv) siiski väike.

Escherichia coli (STEC) infektsioonid ning listerioos. Võrreldes 2019. 
aastaga toimusid 2020. aastal haigusjuhtumite arvudes muutused (tabel 1). 
Suure tõenäosusega oli see tingitud  Covid-19 pandeemiast.

Tabel 1. Viis arvukamalt esinenud zoonoosi EL-is aastatel 2018-2020.

Zoonoos
Haigusjuhtumite arv

2018 2019 2020
Kampülobakterioos 246 572 220 682 120 946
Salmonelloos 91 857 87 923 52 702
Jersinioos 6 699 6 961 5 668
STEC infektsioonid 8 161 7 775 4 446
Listerioos 2 549 2 621 1 876
Kokku 355 838 325 962 185 638

Tabelis esitatud ndmete põhjal saab järeldada, et 2018. ja 2019. aastal 
olid zoonoossete bakteriaalsete haiguste arvud suhteliselt sarnased. Samas 
2020. aastal toimusid haigusjuhtumite arvudes langused. 2020. aastal esines 
EL-i liikmesriikides loomadelt inimestele ülekantavatest haigustest ehk 
zoonoosidest kõige enam kampülobakterioosi, salmonelloosi, jersinioosi, 
Shiga-toksiini tootva Escherichia coli  infektsioone ja listerioosi. Võrrel-
des 2019. aastaga (EFSA & ECDC, 2020) oli haigestumus zoonoosidesse 
2020. aastal oluliselt väiksem, kusjuures varasemalt neljandal kohal asu-
nud jersinioosi registreeriti 2020. aastal rohkem kui STEC infektsioone 
(EFSA & ECDC, 2021a ning 2021b). Haigusjuhtumite arvude langused 
olid  2020. aastal võrreldes eelneva aastaga vastavalt: kampülobakterioos 
45,2%, salmonelloos 40,1%, jersinioos 18,6%, STEC infektsioonid 42,8% 
ja listerioos 28,4%. Võrreldes 2019. aastaga täheldati viie enim registreeri-
tud zoonoosi üldarvudes 43%-line langus. See viitab toitlustussektori väga 
olulisele rollile zoonooside põhjustajana, sest pandeemiast tingituna vähenes 
toitlustusettevõtete pakutava toidu osakaal kogu tarbitavast toidust. Euroopa 
Toiduohutusameti hinnangul aitas vaid vähesel määral selle langusele kaasa 
Ühendkuningriigi lahkumine EL-ist (EFSA, 2021b).

Nakkushaigustesse haigestumine Eestis
Terviseameti andmetel on enim esinevad soolenakkushaigused Eestis kam-
pülobakterioos, salmonelloos, rotaviirusenteriit ja jersinioos (Terviseamet, 
2022). Võrreldes aasta varesemaga registreeriti 2020. aastal enteraalseid 
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kodust väljas (restoranid jms.) söömas. Võimalik, et pandeemiast oluliselt 
mõjutatud 2020. aastal võeti kodus toidu valmistamiseks ka rohkem aega, 
mistõttu esines toiduhügieenist ja mitte piisavast toidu kuumutamisest tin-
gitud rikkumisi vähem. See on autorite arvamus.

Haigustekitaja ja toidu paaridest põhjustas 2020. aastal kõige rohkem toi-
dutekkelisi haiguspuhanguid Salmonella munades ja munatoodetes. Sama 
kombinatsioon oli oluline ka haiglaravi vajanud inimeste puhul, olles teisel 
kohal. Sarnaselt eelnevale aastale sai 2020. aastal enamus (39,1%) tugeva 
tõendusega toidutekkelisi haiguspuhanguid alguse koduköökidest. Koduköö-
kidega seonduvate haiguspuhangute arvus (n=81) toimus siiski 75%-line 
vähenemine võrreldes 2019. aastaga (n=323). Sarnast vähenemist täheldati 
ka restoranidest, pubidest, toidu tänavamüügist jt. põhjustatud toidutekkeliste 
haiguspuhangute puhul (EFSA, 2021b).

Tabel 3. Salmonelloosi haigestumine ja haiguspuhangud Eestis 2018–2020 (Ter-
viseamet, 2021a).

Toidutekkelised haiguspuhangud Eestis ja Euroopa Liidus

2019. a registreeriti Eestis 13 toidutekkelise päritoluga rühmaviisilist  hai-
gestumist, neist enamik (n=9, osakaal 69,2%) oli põhjustatud salmonelladest 
saastunud toidu tarbimisest. Kokku haigestus 51 inimest, kellest haiglaravi 
vajas 26 (51%). Surmaga lõppenud haigusjuhtumid puudusid (VTA, 2020).

2020. a registreeriti Eestis 14 toidutekkelise päritoluga rühmaviisilist hai-
gestumist, millest pooled olid põhjustatud salmonelladest ning sama palju 
(n=7) kampülobakteritest saastunud toidu tarbimisest. Kokku haigestus 29 
inimest, kellest ning haiglaravi vajasid  14 (osakaal 48%). Toidutekkelistest 
haiguspuhangutest tingitud surmaga lõppenud haigusjuhtumeid ei esinenud 
(PTA, 2021).

Saab tõdeda, et toidutekkeliste haiguspuhangute arv erines Covid-19 pan-
deemiale eelneval 2019. aastal ja sellest oluliselt mõjutatud 2020. aastal 
vaid ühe võrra, vastavalt 13 ja 14 puhangut. Siiski, 2020. aastal oli haigus-
puhangutes haigestunute arv 56,9% väiksem võrreldes 2019. aastaga. Hai-
gestunute arvu langus on varasematel aastatel tingitud olnud salmonelloosi 
haiguspuhangute arvude langusega. Antud juhul see nii ei ole, kuna 2019. 
aastal oli salmonelloosi haiguspuhangutega seonduvate haigestunute arv 24, 
võrdlusena 2020. aastal oli näitaja 17 ning 2018. aastal koguni 150 (tabel 3). 

Kuna pooled toidutekkelised haiguspuhangud olid 2020. aastal põhjustatud 
kampülobakteritest, võib haiguspuhangutega seonduvate haigusjuhtumite 
arvu vähenemist selgitada ka asjaoluga, et võrreldes salmonelladest põh-
justatud haiguspuhangutega oli kampülobakteritest põhjustatud haigus-
puhangud tavapäraselt väiksemad. Lisaks võib spekuleerida, et tingituna 
väiksemamahulisest toitlustamisest 2020. aastal, olid ka toidutekkelised 
salmonelloosi puhangud väiksemad.   

Euroopa Liidus tervikuna olid erinevused märkimisväärselt suuremad. 2020. 
aastal registreeriti ELi liikmesriikides 3 086 toidutekkelist haiguspuhangut, 
milles haigestus 20 017 inimest, kellest 1 675 vajas haiglaravi ja 34 suri. 
Covid-19 pandeemiale eelneval 2019. aastal registreeriti 5 175 toidutekkelist 
haiguspuhangut, milles haigestus 49 463 inimest, kellest 3 859 vajas haig-
laravi ning 60 suri (EFSA & ECDC, 2021a ning 2021b). Haiguspuhangute 
ja haigestunute arvus oli 2020. aastal langus vastavalt 47 ja 61,3%. Antud 
numbrite põhjal võib väita, et toidutekkeliste haiguspuhangute tasandil 
on Covid-19 pandeemia Eestit vähem mõjutanud kui EL-i tervikuna. Üks 
võimalik põhjus võib olla ka asjaolu, et Eestis käivad inimesed harvemini 

 

Aasta 
Haigestumisi 

kokku/haigestumus 
100 000 elaniku kohta 

Haiguspuhangute 
arv/haigestunute arv 

Haiguspuhangutega 
seonduvad serotüübid 

(haigestunute arv serotüübi 
kohta kokku) 

2018 323/24,6 18/150 
Enteritidis (147) 

Sandiego (3) 

2019 154/11,7 9/24 

Enteritidis (6) 

mon. Typhimurium (8) 

Typhiumurium (2) 

Javiana (2) 

Oranienburg (2) 

S. sp. (4) 

2020 92/6,9 7/17 

Enteritidis (11) 

Typhiumurium (2) 

Bareilly (2) 

Newport (2) 

Kokku 569/14,4 34/191  
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Lähtuvalt EFSA aruandest tuleb 2020. aasta esilekerkiva probleemina EL-is 
rõhutada listerioosiga seotud surmajuhtumite ja haiglaravi vajavate inimeste 
määra järkjärgulist suurenemist. Siin on põhjust muretsemiseks, arvestades 
selle haigusetekitaja mitmetahulist epidemioloogiat. 2020. aastal olid liste-
rioosipuhangutega seotud erinevatesse kategooriatesse kuuluvad toiduained 
sealhulgas suitsukala ja muud kalatooted, liha ja lihatooted ning pehmed 
juustud (EFSA, 2021b). Arvestades erakordselt suurt haigestumist listerioosi 
Eestis aastatel 2018-2019 (vastavalt 28 ja 22 juhtumit), siis 2020. aastal 
registreeriti vaid kolm haigusjuhtumit, mis viitab olukorra stabiliseerumisele. 
Terviseameti andmetel tuvastati mikroobitüvede täisgenoomi sekveneerimisel 
kaks L. monocytogenes’e alamtüüpi: ühel juhul ST87 ja kahel juhul ST8. 
Listerioosi surmajuhte Eestis 2020. aastal ei olnud (Terviseamet, 2021b).

Kokkuvõte
Covid-19 pandeemia on avaldanud mõju mikrobioloogilisele toiduohutusele 
Eestis ja Euroopa Liidus. Sellele osutavad olulised langused zoonooside 
ja toidutekkeliste haiguspuhangute ning ka seonduvate haigusjuhtumite 
arvudes. Põhjuseid on seni vähe uuritud, kuid kõige tõenäolisemalt on need 
seotud toitlustusteenuse mahtude langusega. Toiduga ülekanduvate zoo-
nooside märkimisväärne vähenemine pandeemiast mõjutatud 2020. aastal 
viitab toitlustussektori olulisele rollile toidutekkeliste haiguste põhjustajana. 
Pandeemiast taastuvas toitlustussektoris ning kodus toidu valmistamisel tuleb 
tagada üldtuntud toiduhügieeni ja –ohutuse põhimõtete senisest efektiivsem 
rakendamine, mis võimaldab ennetada või vähendada nii haiguspuhanguid 
kui toidutekkelisi haigusjuhtumeid. 
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Sissejuhatus

Varasemad uuringud on näidanud, et üks toidust tingitud haiguste levinu-
maid põhjuseid on inimeste toiduohutust kahjustav käitumine (EFSA, 2021; 
Powell jt, 2011). Toidukäitlemisettevõtetes töötavate inimeste suhtumine, 
hoiakud ning käitumine on ühed olulisemad tegurid, mis mõjutavad toi-
duohutust kogu toidukäitlemise ahelas (Yiannas, 2015). Toidust tingitud 
haigestumiste ennetamine toitlustussektoris ning toidutööstuses nõuab seo-
ses töötajatega enamat kui vaid juhendamine või toiduhügieeni koolituste 
korraldamine. Toidutekkeliste haiguspuhangute põhjuste uurimisel on lei-
tud, et toiduohutuse tagamiseks planeeritud tegevuste elluviimist takistasid 
lisaks teadmiste ja tehniliste oskuste puudumisele ka organisatsioonilised 
tegurid, näiteks ettevõtte toiduohutuskultuur (Frankish jt, 2021; De Boeck, 
jt, 2017). Alates 2021. a. märtsist kehtib toiduhügieeni nõuete määruse (EÜ) 
852/2004 muudatus, mille kohaselt peavad toidukäitlejad ettevõttes välja 
kujundama ja sälitama asjakohase toiduohutuskultuuri ning peavad olema 
valmis esitama sellekohaseid tõendeid. Positiivne toiduohutuskultuur aitab 
tõsta toidukäitlemisettevõtte töötajate teadlikkust ning seeläbi mõjutada ka 
nende käitumisharjumusi aidates kaasa toiduohutuse tagamisele (EL määrus 
2021/382). Käesolevas artiklis antakse lühiülevaade toiduohutuskultuuri 
olemusest, ettevõtte võimalustest seda kujundada ning hinnata. 

Covid-19 effect on microbiological food safety in the European Union 
and Estonia

This paper provides an overview of the trends in the prevalence of food-borne zoonotic 
pathogens and foodborne illnesses in the European Union (EU) and Estonia, and the 
potential impact of the Covid-19 pandemic on the occurrence of foodborne illnesses. The 
Covid-19 pandemic has affected microbiological food safety in both the EU and Estonia. 
This is indicated by significant decreases in the numbers of outbreaks of food-related 
zoonoses and food-borne diseases in the Covid-19 pandemic year of 2020. However, the 
possible reasons for this decrease have so far been little studied, but are most likely related 
to the sharp decline in the volume of catering services. As a result, it can be concluded 
that more effective application of the principles of food hygiene and safety in catering 
establishments and home kitchens will make it possible to prevent or reduce both outbreaks 
and food-borne illnesses as a whole.

Keywords: Covid-19, food safety, zoonoses

Corresponding author: mati.roasto@emu.ee (Mati Roasto)



18 19T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

Juhtkonna pühendumus seisneb ka selles, et soodustatakse ettevõtte toiduo-
hutuse juhtimise süsteemi pidevat täiustamist lähtuvalt arengusuundumus-
test teaduse, tehnoloogia ja parima tava valdkonnas. Toiduohutuskultuuri 
juurutamisel võetakse arvesse toidukäitlemisettevõtte laadi ja suurust.

Seega on igal töötajal ettevõttes (alustades liinitöötajatest ning lõpetades 
tippjuhtidega) isiklik vastutus anda oma panus ohutu toidu valmistamisse 
ning ettevõtte toiduohutuskultuur ühendab endas nii üksiku töötaja kui ka 
töötajate rühmade mõtteviisi, hoiakuid ning käitumist.

Toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ja hindamine 
Üks toiduohutuskultuuri kauaaegsetest uurijatest, professor Chris Griffith 
on oma esinemistes rõhutanud, et igal ettevõtetel on oma toiduohutuskul-
tuur, see on olemasoleval ajahetkel kas positiivne või negatiivne. Positiivse 
kultuuri korral on toiduohutus ettevõttele oluline ärieesmärk. Negatiivne 
kultuur võib tuleneda vähesest pingutusest või sobimatust juhtimisest ning 
eestvedamisest, kuna sageli ei peeta toiduohutust muude äriprioriteetide 
kõrval esmatähtsaks. Negatiivses kultuuris võivad töötaja katsed ohutuse 
parandamiseks olla ebaefektiivsed, sest puudub töökaaslaste ja juhtide 
poolne toetus.

Teine toiduohutuskultuuri teema oluline eestkõneleja Frank Yiannas väidab, 
et traditsiooniliselt toiduohutuse juhtimissüsteemilt, mis keskendub protses-
sile, toiduteadusele ja lihtsustatud lähenemisele toidukäitleja käitumisest, 
tuleb edasi liikuda, sest see ei ole enam piisav (Yiannas, 2015; 2009). Efek-
tiivsed on sellised  juhtimissüsteemid, mis kaasavad inimesi ning hõlmavad 
nii inimesi kui ka protsesse, käitumisteadusi ning arusaama, et käitumise 
muutmine on keerukas ega põhine pelgalt faktilise teabe esitamisel. Toidu-
ohutuskultuur ei ole Yiannase (2015) järgi lihtsalt kampaania või loosung, 
vaid seda tuleb luua ja edendada, see on üks ettevõtte väärtustest. Ettevõtte 
prioriteedid võivad olenevalt asjaoludest muutuda, kuid ettevõtte väärtused 
mitte. Väärtused on sügavale juurdunud põhimõtted või tõekspidamised, 
mis aitavad suunata seda, kuidas organisatsioon teeb otsuseid ja teeb oma 
äri (Yiannas, 2015).

Toiduohutuskultuuri kui ettevõtte jaoks olulise väärtuse sihipäraseks kujun-
damiseks on vaja teada, milline on ettevõtte olemasolev toiduohutuskultuur. 
Oma seisukohast saavad hinnangu ettevõtte toiduohutuskultuurile (väljapoole 
nähtavat osa toiduohutuskultuurist nimetatakse ka toiduohutuskliimaks) anda 

Nõuded toiduohutuskultuurile
Organisatsiooni üldine ohutuskultuur on indiviidi ja rühma väärtuste, hoia-
kute, pädevuste ja käitumismustrite kogum, mis määrab organisatsiooni 
tervise- ning ohutusprogrammidele pühendumise ning oskused. Positiivse 
ohutuskultuuriga organisatsioone iseloomustab vastastikusel usaldusel põhi-
nev suhtlus, ühine arusaamine ohutuse tähtsusest ja usaldus ennetusmeetmete 
tõhususe suhtes (Yiannas, 2009). Ülemaailmne, suuri toidutootjaid ühen-
dav organisatsioon Global Food Safety Initiative (GFSI) on määratlenud, 
et „toiduohutuskultuur on ühised väärtused, uskumused ja normid, mis 
mõjutavad mõtteviisi ja käitumist toiduohutuse tagamisel läbi kogu organi-
satsiooni, igal tasandil“ (GFSI, 2018). Aastal 2020 avaldati ajakohastatud ja 
täiendatud versioon häid hügieenitavasid kirjeldavast Codex Alimentariuse 
dokumendist CXC 1-1969 (CA, 2020), millest lähtusid ka Euroopa Liidu 
liikmesriigid määruse (EÜ) 852/2004 muutmisel. Codex Alimentariuse 
dokumendis öeldakse muuhulgas, et iga toiduhügieeni süsteemi edukaks 
toimimiseks on fundamentaalse tähtsusega positiivse toiduohutuskultuuri 
loomine ja säilitamine. Sellises süsteemis tunnustatakse inimese käitumise 
olulisust ohutu ja kõlbliku toidu tootmisel ning vajalik on juhtkonna ja 
töötajate pühendumus ohutu toidu tootmisele ja käitlemisele (CA, 2020). 

Kehtivate toiduohutusnõuete (EÜ määrus 852/2004) kohaselt peavad toidu-
käitlejad kujundama välja asjakohase toiduohutuskultuuri, peavad seda säili-
tama ning esitama sellekohaseid tõendeid. Määruses tuuakse välja, et vajalik 
on juhtkonna ja kõigi töötajate pühendumine toidu ohutule tootmisele ja 
turustamisele, samuti töötajate kaasamine toiduohutuse tagamisse. Süsteemi 
toimimiseks on vajalik kõigi töötajate teadlikkus toiduga seotud ohtudest 
ning toiduohutuse ja hügieeni tähtsusest. Samuti on oluline ettevõtte kõikide 
töötajate vaheline avatud ja selge teabevahetus, sealhulgas kõrvalekalle-
test ja ootustest teavitamine. Hea toiduohutuskultuuri kujundamiseks ning 
säilitamiseks peab tagama piisavad ressursid. Eraldi rõhutatakse määruse 
nõuetes juhtkonna pühendumise olulisust. Ettevõtte juhtkond vastutab selle 
eest, et toidukäitlemisettevõtte iga tegevuse raames on rollid ja kohustused 
selgelt teatavaks tehtud. Sealhulgas ka olukordades, kui kavandatakse või 
juurutatakse muudatusi, tuleb tagada toiduhügieenisüsteemi terviklikkus. 
Juhtkond peab olema veendunud, et töötajad on koolitatud, juhendatud ning 
toiduohutusega seotud kontrollimisi ja mõõtmisi tehakse õigeaegselt ning 
tõhusalt. Ettevõtte toiduohutuse alased dokumendid peavad olema ajako-
hastatud ning ettevõte toimib vastavuses valdkonna regulatiivsete nõuetega. 
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see enamusele teadmised motiveerituse korral õigesti käituda. Toiduohutuse 
koolituste efektiivsuse üle saab otsustada jälgides töötajaid nende töökohta-
del. Positiivset toiduohutuskultuuri ei saa luua vaid ühekordse koolitusega 
ettevõtte toiduohutuspoliitika teemal, vaid infovahetus toiduohutuse olulistes 
küsimustes peaks olema ettevõttes igapäevane hea tava. Avatud infovahetus 
tähendab ka töötajate võimalust anda toiduohutusega seonduvat tagasisidet 
ilma, et tuleks eriarvamusel olles muretseda töö vahetu korraldaja suhtumise 
muutumise pärast töötajasse. Ettevõttes tuleb luua süsteem, kuidas sellist 
tagasisidet käsitletakse ja sellele reageeritakse.

Nagu eespool rõhutatud, ei saa toiduohutuskultuuri edendada ühekordse 
kampaaniana. Tõenäoselt tähendab see ettevõtetes mõne seni juurdunud 
harjumuse (nt hügieeninõuete mittetäitmine tootmisalal külaliste või tippjuhi 
poolt) kõrvale jätmist. Teises ettevõttes tuleb toiduohutuskultuuri edenda-
miseks täpsustada töökorraldust, nt puhastamisele piisavalt aega jätta. Küps 
toiduohutuskultuur  tähendab hügieeninõuete täitmise nõudmisel järjepi-
devust ja ühetaolisust; hügieeninõuete osas õigesti käitumise toetamist; 
keskastme- ja tippjuhtide eeskujuks olemist töötajatele, jne (CA, 2020). 
Toiduohutuskultuur ei ole vaid ettevõtte tegevjuhi allkirjastatud dokument, 
vaid on vaadeldav ning hinnatav nähtus.

Kokkuvõte
Alates 2021. aasta märtsist kehtib toiduhügieeni nõuete määruse (EÜ) 
852/2004 muudatus, mille kohaselt peavad toidukäitlejad ettevõtetes kujun-
dama ja säilitama toiduohutuskultuuri ning olema valmis seda ka tõendama. 
Ettevõtte töötajad saavad oma hinnangu ettevõtte toiduohutuskultuurile 
anda küsitluse käigus. Küsitluse tulemusi saab kasutada sisendina ettevõtte 
toiduohutuskultuuri strateegiaplaani arendamiseks. Positiivsema toiduohu-
tuskultuuri arendamiseks on muuhulgas vajalik juhtkonna pühendumine ning 
töötajate kaasamine, mida ei ole võimalik teha ilma toimiva infovahetuseta.

ettevõtte kliendid, riikliku järelevalve teostajad, audiitorid, aga äärmiselt 
oluline on ettevõtte erinevate üksuste ning tasandite töötajate arvamus. Üks 
levinumaid meetodeid töötajate hinnangu saamiseks on küsitluse läbivii-
mine töötajaskonna hulgas. Küsimustiku koostamisel võib eeskujuks võtta 
käesoleva artikli ühe autori poolt teadusartiklite põhjal koostatud näidiseid, 
mis on saadaval teadmussiirde pikaajalise programmi „Toit ja toiduohutus“ 
kodulehel (https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2021/12/TOK_Hin-
damise_naiteid_Laikoja_PIPinfopaev_17.12.21.docx). Ettevõtte töötajate 
küsitlus annab ülevaate eri juhtimistasanditel, üksustes, vahetustest töötavate 
inimeste tunnetusest ja arvamusest toiduohutuskultuuri elementide kohta. 
Ühel ajahetkel kaardistatud üldpilti saab edaspidi kasutada selleks, et hinnata 
toiduohutuskultuuri muutumist ajas (näiteks kaks aastat hiljem) töötajate 
arvates. Küsitluse andmete põhjal võib leida kasulikke viiteid rühmavestlus-
teks nii toiduohutuskultuuri arendamiseks vajalike tegevuste planeerimisel 
kui aruteludeks üldise toiduhügieeni või töökorralduse kohta. Küsimustiku 
vastustest võivad selguda lahknevused töötajate, keskastme juhtide või 
tippjuhtkonna ootuste osas seoses toiduohutuse tagamisega. Võib selguda 
vajadus hoida avatuna või luua suhtluskanalid juhtimistasandite vahel ning 
erinevas suunas (enamasti nö ülalt-alla informatsiooni kanalid on olemas, 
aga alt-üles puuduvad või ei ole töötajatel kindlustunnet, et nende arvamus 
loeb). Samuti võivad tulemused viidata erinevused vahetuste, tootmisük-
suste või erinevat emakeelt rääkivate töötajate vahel. Ainuüksi küsitluse 
korraldamine ja läbiviimine töötajate seas suurendab töötajate teadlikkust 
toiduohutusega seotud tööülesannetest ja ettevõttes juurutatud meetmetest. 

Küsitluse tulemusi saab kasutada lisaks toiduhügieeni määruse vastavatele 
nõuetele (juhtkonna pühendumus, töötajate kaasamine jne) ühe sisendina 
ettevõtte toiduohutuskultuuri strateegiaplaani arendamiseks. 

Küpsema ja  positiivsema toiduohutuskultuuri arendamiseks on vajalik 
töötajate kaasamine, mida ei ole võimalik teha ilma toimiva infovahetuseta. 
Toiduohutuse eesmärkide visualiseerimine stendidel või siseinfos on vajalik 
toetav meetod, kuid kindlasti mitte ainus efektiivne ja kõiki infovahetuse 
eesmärke täitev viis. Seega tuleb ettevõtte toiduohutuspoliitika põhimõt-
teid tutvustada kõigile töötajatele selliselt, et iga töötaja (nii tootmises kui 
tugiteenustes, nt tehniline personal) hakkaks tunnetama oma osa või panust 
ühise eesmärgi saavutamiseks. Töötajate koolitamiseks või toiduohutuspo-
liitika alaseks juhendamiseks tuleks leida sobiv meetod. Isegi kui esmase 
koolituse tulemusena ei käitu kõik töötajad õigesti igas olukorras, annab 

https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2021/12/TOK_Hindamise_naiteid_Laikoja_PIPinfopaev_17.12.21.docx
https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2021/12/TOK_Hindamise_naiteid_Laikoja_PIPinfopaev_17.12.21.docx
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Establishing, maintaining and assessing a food safety culture in a food 
enterprise

This article provides a brief overview of the nature of food safety culture, and compa-
nies’ ability to design and evaluate it. An amendment to food hygiene Regulation (EC) 
852/2004 applied from March 2021, requiring food business operators to establish, maintain 
and provide evidence of an appropriate food safety culture. In order to get employees’ 
assessments of a company’s food safety culture, it is necessary to conduct a survey among 
the employees. The results of this survey can be used as an input to develop a strategic plan 
for the company’s food safety culture. Developing a more mature or positive food safety 
culture requires, among other things, the commitment of management and the involvement 
of employees, and effective communication within the company.

Keywords: food safety culture, food business operators, food safety
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seerimisel järjest enam kasutusele võetud genoomipõhiseid genotüpisee-
rimise meetodeid nagu näiteks kogu genoomi hõlmav pulseeriva väljaga 
geelelektroforees (inglise keeles pulsed-field gel electrophoresis; PFGE), 
teatud geenide fragmentidele tuginev multilookus järjestuse tüpiseerimine 
(inglise keeles multilocus sequence typing; MLST) ja viimase edasiarendust, 
samuti kogu bakteri genoomi kasutavat põhigenoomset MLST-d (inglise 
keeles core genome multilocus sequence typing; cgMLST). Genoomipõhised 
tüpiseerimise meetodid on suurema eristusvõimega, lihtsamini standardisee-
ritavad ning parema korratavusega, kui fenotüübilistel tunnustel põhinevad 
tüpiseerimise meetodid (Wiedmann, 2002). Nimetatud kolm meetodit on 
enim kasutatavad L. monocytogenes’e genotüpiseerimisel (Revazishvili jt, 
2004; Ruppitsch jt, 2015; Van Walle jt, 2018).

Pulseeriva väljaga geelelektroforees

Meetod põhineb restriktsiooni ensüümide abi tükkideks lõigatud DNA frag-
mentide eraldamisel agaroosgeelis, kasutades kahte vahelduvat elektrivälja 
(Cole & Saint Girons, 1994). Fragmentide mustri erinevuste alusel jaga-
takse isolaadid erinevatesse pulsotüüpidesse ehk PFGE genotüüpidesse. 
PFGE-d on juba aastakümneid kasutatud L. monocytogenes’e järelevalves, 
puhangute uurimisel ning allikatuvastamisel (Nucera jt, 2010; Fox jt, 2012; 
Ruppitsch jt, 2015).

Multilookus järjestuse tüpiseerimine

Meetod põhineb väikese arvu koduhoidja geenide kindlate piirkondade 
järjestuste sekveneerimisel ning selle alusel isolaatide määramisel erine-
vatesse sekveneerimitüüpidesse (inglise keeles sequence type; ST) ning 
klonaalkompleksidesse (Maiden jt, 1998). Kuigi on näidatud, et PFGE 
võimaldab mõningatel juhtudel eristada isolaate mis kuuluvad samasse 
MLST genotüüpi, siis üldjuhul on MLST L. monocytogenes’e isolaatide 
genotüpiseerimisel parema eristusvõimega (Revazishvili jt, 2004).

Põhigenoomne multilookus järjestuse tüpiseerimine

Antud meetod on MLST meetodi edasiarendus, mille korral kasutatakse 
genotüpiseerimiseks ligikaudu 1750 lookust. Suurem võrdlusaluste lookuste 
arv võimaldab suurema eristusvõimega tuvastada patogeensete isolaatide 
geneetilist sarnasust. Selliseid edasiarendusi kasutatakse järjest enam nii 
L. monocytogenes’e rutiinses järelevalves kui ka puhangute uurimisel (Van 
Walle jt, 2018; Mäesaar jt, 2021).

Molekulaarsete meetodite kasutamine 
toiduainetööstuses – toiduohutuse juhtumiuuringu 
näitel

Mihkel Mäesaar*, Mati Roasto
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarse biomeditsiini ja toi-
duhügieeni õppetool

*mihkel.mäesaar@emu.ee

Sissejuhatus
Listeria monocytogenes on zoonootiline patogeen, mis põhjustab inimestel 
listerioosi-nimelist haigust. Ligikaudu 99% juhtudel on inimestel diag-
noositud listerioosi põhjuseks L. monocytogenes’ga saastunud toit (Orsi 
jt, 2011). Kõige olulisem L. monocytogenes’e poolt põhjustatud haigus-
juhtumite vältimisel on ennetada haigustekitaja jõudmist toiduainetöös-
tusesse (Valderrama & Cutter, 2013). Üldjuhul jõuab nimetatud patogeen 
tööstusesse toorainetega (Linke jt, 2014) ning sageli ei ole võimalik vältida 
patogeeni edasikandumist. L. monocytogenes on väga vastupidav erineva-
tele keskkonnatingimustele ja -teguritele (temperatuur, pH, veeaktiivsus, 
soolsus, desinfektsioonivahendid, toitainete vähesus). See saavutatakse 
läbi genotüübilise kohastumuse ning võime moodustada ebasoodsate tingi-
muste üleelamiseks biokirmeid (Wiktorczyk-Kapischke jt, 2021). Eelnevast 
tulenevalt on L. monocytogenes võimeline kasutama erinevaid kasvunišše, 
koloniseerima raskesti ligipääsetavaid kohti ning pindasid, näiteks plasti-
kust töövahendeid, tootmisseadmeid ja äravoolutrappe (Berrang jt, 2010; 
Bērziņš jt, 2010; Fox jt, 2014). L. monocytogenes’st võib saada ettevõtte 
püsimikrobioota mittesoovitud osa, millest on keeruline vabaneda. Teatud 
L. monocytogenes’e tüved võivad omakorda põhjustada pikaajalist ja püsivat 
ettevõtte toodangu saastumist (Fagerlund jt, 2016).

Molekulaarsed meetodid
L. monocytogenes’e tüvede vaheliste seoste, allikatuvastamise ja fülogenee-
tilise põlvnemise analüüsimiseks kasutatakse erinevaid genotüpiseerimise 
meetodeid (Jadhav jt, 2012). Viimastel aastakümnetel on patogeenide tüpi-



26 27T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

togenes ST5 isolaatide genoomipõhised uuringud viitavad potentsiaalsele 
võimalusele, et algselt jõudis nimetatud patogeen tööstusesse toormaterjaliga 
ning levis ristsaastumise teel ettevõtte erinevatesse tsoonidesse. Näiteks 
valmistoodete pakkimisruumist leiti statistiliselt oluliselt rohkem (p<0,05) 
L. monocytogenes’t kui ettevõtte teistest ruumidest. See näitab, et nimetatud 
L. monocytogenes’e kloon on muutunud ettevõtte püsimikrobioota osaks.

Ettevõttest B leiti üksikuid MLST genotüüpe toormaterjalidest ja vahe-
toodetest. Toidu koostisosadest, tootmiskeskkonnast ning valmistoodetest 
L. monocytogenes’t ei leitud. Ettevõtte B puhul võis olla tegemist ajutiste 
genotüüpidega, mis samas ei välista võimalust, et neist ei võiks tulevikus 
saada osa  ettevõttele omasest püsimikrobiootast.

Kokkuvõte
Genoomipõhiste meetodite rakendamine võimaldab kindlaks teha potent-
siaalsed saastumise allikad, püsitüvede olemasolu ning ettevõttesisesed 
L. monocytogenes’e edasikandumise teed ja rakendada koheseid korrigee-
rivaid meetmeid. Varajane kontaminatsiooni tuvastamine ettevõttes ennetab 
toodete tagasikutsumisega kaasnevat rahalist ja maine kahju. Genoomipõhiste 
genotüpiseerimise meetoditest ning eelkõige täisgenoomsest sekveneerimi-
sest saadavate andmete kasutamine võimaldab ettevõttel tagada tarbijale 
ohutu toidu tootmise.
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Juhtumiuuring
Zhang jt. (2021) analüüsisid L. monocytogenes’ga saastumise põhjuseid 
kahes valmistoitu tootvas Šanghai lihatööstuses Hiinas. Aastatel 2019-
2020 koguti ettevõtetest 239 proovi. Ettevõtte A proovidest (n=111) olid 
L. monocytogenes positiivsed 21 (18,9%) ning ettevõtte B proovidest (n=128) 
kaheksa (6,3%). 

Genotüpiseerimise analüüsis kasutati kõiki L. monocytogenes isolaate (n=29), 
mis jagunesid PFGE meetodit kasutades seitsmesse erinevasse pulsotüüpi. 
Suurima arvuga isolaatide grupi moodustas pulsotüüp PT7 kuhu kuulusid 
ettevõttest A tuvastatud L. monocytogenes MLST genotüüp ST5 isolaadid 
(n=19), mis olid isoleeritud tootmiskeskkonnast (n=14), valmistoodetest 
(n=2), toidu koostisosadest (nt õli, vürtsid) (n=2) ja vahetoodetest (n=1). 
Teise olulise pulsotüübi (PT2) moodustasid ettevõtte B toormaterjalist (n=3) 
isoleeritud L. monocytogenes MLST genotüüp ST121 isolaadid. Ettevõtte 
A tootmiskeskkonnast (n=1) isoleeritud L. monocytogenes MLST geno-
tüüp ST121 klasterdus PFGE alusel pulsotüüpi PT3 erinedes ettevõtte B 
samasse MLST genotüüpi ST121 kuuluvatest L. monocytogenes’e isolaa-
tidest. Ülejäänud isolaadid (n=6) kuulusid PFGE meetodiga analüüsides 
pulsotüüpidesse, milles oli vähem kui kolm isolaati.

Põhigenoomses MLST analüüsis kasutati ettevõttest A isoleeritud L. monocy-
togenes ST5 (n=16) ja ettevõtetest A ja B pärinevaid ST121 isolaate (n=3). 
Valimit täiendati varasemates uuringutes isoleeritud ST5 isolaatidega (n=4), 
need lisati kui välisrühma isolaadid, millel ei tohiks olla seoseid ettevõttest 
A isoleeritud ST5 isolaatidega. Täiendavalt lisatud ST5 ning antud uuringus 
tuvastatud ST5 ja ST121 isolaadid kuulusid cgMLST alusel seitsmesse 
klastrisse ning kolme erinevasse fülogeneetilisse klaadi (<100 alleelset 
erinevust isolaatide vahel) ehk rühma, mille moodustavad ühise eellasega 
isolaadid. Esimesse klaadi kuulusid ST121, teise ST5 isolaadid ettevõttest 
A ning kolmandasse ST5 isolaadid, mis olid pärit varasematest uuringutest 
ja mis cgMLST alusel ei olnud seotud Zhang jt. (2021) ST5 isolaatidega. 
Põhigenoomne MLST analüüs võimaldas näha identsete MLST genotüü-
pide ning PFGE pulsotüüpide siseseid erinevusi – ettevõtte A ST5 isolaadid 
olid küll väga sarnased (<20 cgMLST alleelest erinevust), kuid kõrgema 
eristusvõimega meetodit kasutades leiti, et need PT7 kuuluvad isolaadid 
jagunesid kahte erinevasse cgMLST klastrisse.

Ettevõttes A erinevatest tsoonidest ja tootmisetappidest leitud L. monocy-
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The use of molecular methods in the food industry – a food safety case 
study example

Persistent L. monocytogenes strains can survive in food processing plants for months 
to years, contaminating food products continually. Genome-based molecular methods 
(PFGE, MLST, cgMLST) have enabled us to find epidemiological links between isolates, 
track potential sources and investigate foodborne outbreaks with increasing accuracy 
and discriminatory power. The methods mentioned above were used with success to track 
potential sources and routes of contamination in two ready-to-eat meat plants in Shanghai, 
China. Raw materials (plants A and B) and cross-contamination (plant A) were determi-
ned as possible reasons for the detection of persistent L. monocytogenes clones in a meat 
processing plant.
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Uurimistöö metoodika
Taimse toorme töötlemise kõrvalsaadused, enamasti mahlapressimise jää-
gid, koguti EMÜ PKI aianduse õppetooli Polli aiandusuuringute keskuse 
töötlemisüksusest. Mustsõstra pressimisjääk saadi ettevõttelt Konspek OÜ. 
Taimne materjal kuivatati kondensatsioonkuivatiga (Alpfrigo CFD 1400 SS, 
Logatec, Sloveenia) maksimaalselt temperatuuril 40 °C . Musta sõstra ja 
tomati pressjäägist eraldati seemned. Proovid jahvatati kohviveskis pulbriks 
ja pakendati säilitamiseks õhu- ja valguskindlalt. 

Analüüsideks vajalike ekstraktide valmistamiseks kaaluti 0,5 g pulbrit, mil-
lele lisati peale 40 ml 70% etanooli lahust. Proovidel lasti seista toatempera-
tuuril ja pimedas 30 minutit. Seejärel proovid tsentrifuugiti 10 minuti vältelt 
kiirusel 5000 rpm (Sigma 4-16S). Analüüsiks võeti kas puhast supernatanti 
või tehti sobilikud lahjendused vastavalt analüüsimeetodile.

Polüfenoolide üldsisaldus määrati spektrofotomeetriliselt (UV-1800, Shi-
madzu, Kyoto, Jaapan)  Folin-Ciocalteu meetodil (Song jt, 2010). Tulemused 
väljendati gallushappe ekvivalentidena mg g kuivaine kohta (mg GAE/g ka). 
Antioksüdatiivne aktiivsus ehk vabade radikaalide sidumise võime määrati 
spektrofotomeetriliselt (UV-1800, Shimadzu, Kyoto, Jaapan), kasutades 
modifitseeritud DPPH (Brand-Williams jt, 1995) ja ABTS meetodit (Ozgen 
jt, 2006; Re jt, 1999). Tulemused väljendati Trolox ekvivalentides mg g 
kuivaine kohta (mg TE/g ka).

Andmeanalüüsiks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi ja Tukey testi. 
Polüfenoolsete ühendite üldsisalduse ja antioksüdatiivse aktiivsuse vahel 
seoste tuvastamiseks arvutati välja Pearsoni lineaarsed korrelatsioonikor-
dajad (R2) kasutades arvutitarkvara MS Office 2019.

Tulemused ja arutelu
Käesoleva uurimistöö raames analüüsiti mitmeid taimse toorme töötlemisel 
tekkivaid kõrvalsaadusi, eelkõige mahlatootmisjääke, selgitamaks nende bio-
aktiivsete ühendite sisaldusi. Joonisel 1 on toodud kondensatsioonkuivatatud 
õuna-, musta sõstra-, pihlaka-, aroonia-, rabarberi- ja tomatimahla pressi-
misjääkidest valmistatud pulbrite polüfenoolsete ühendite üldsisaldused. 

Mahlapressimisjääkidest valmistatud pulbrite 
bioaktiivne potentsiaal

Reelika Rätsep1,2*, Hedi Kaldmäe1, Uko Bleive1, Viive Sarv1 , Dea 
Anton3, Tõnu Püssa3, Mati Roasto3, Petras Rimantas Venskutonis1,4, 
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Sissejuhatus
Põllumajandus- ja aiandustootmisel tekkivate kõrvalsaaduste kogumine, 
kasutamine ja oskuslikum väärindmaine kogub järjest enam populaarsust. 
See on oluline ka ring-, bio- ja rohemajanduse eesmärkide täitmisel, et 
olemasolevat ressurssi oskuslikumalt ja jätkusuutlikumalt majandada. Taim-
sest materjalist valmistatud ekstraktid omavad kõrget bioaktiivsete ühen-
dite potentsiaali, mida oleks võimalik ära kasutada teiste toidumaatriksite 
rikastamiseks (Szabo jt, 2019; Raudsepp jt, 2019; Rodríguez-Werner jt, 
2019). Mustsõstra ja aroonia erinevatest taimeosadest valmistatud ekstrak-
tide väärtust (Anton jt, 2019; Kitrytė jt, 2017; Raudsepp jt, 2019), samuti 
köögiviljade nagu tomati ja rabarberi bioaktiivseid omadusi on varasemates 
uuringutes mõnevõrra kirjeldatud (Goula & Adamopoulous, 2005; Kalisz 
jt, 2020; Raudsepp jt, 2019; Szabo jt, 2019), kuid mahlatootmisjääkide 
väärindamise võimaluste uurimine on jätkuvalt aktuaalne teema. 

Käesolev artikkel on järg projekti ResTA14 TAIMLOOMTOIT tegevuste 
ülevaatele (Rätsep jt, 2021). Projekti raames tehtud uurimuse eesmärk oli 
taimse toorme töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste bioaktiivse potentsiaali 
selgitamine. Katses tehti aroonia, musta sõstra, pihlaka, õuna, tomati ja 
rabarberi kondensatsioonkuivatatud mahlapressimisjääkidest jahvatatud 
pulbritest polüfenoolide üldsisaldus ja antioksüdatiivse aktiivsuse analüüsid.
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mis on mõnevõrra madalam kui meie katses. Siiski väärtustatakse tomati-
jääki selle polüfenoolide, karotenoidide ja aminohapete sisalduse poolest 
(Ćetković jt, 2012; Szabo jt, 2019), mistõttu võeti tomat kui potentsiaalne 
sobiv variant ka käesolevasse katsesse.

Rabarberipulber oli polüfenoolide üldsisalduse (6,1 mg/g) poolest valimisse 
võetud pulbrite seas eelviimane (joonis 1). Rabarberivarred on polüfenoo-
liderikkad (4,9–12,7 mg/g) sobides seetõttu väärindamiseks ja funktsio-
naalsete toiduainete tootmiseks (Kalisz jt, 2020). Meie katse tulemused 
jäid samasse vahemikku.

Õuna pressjäägipulbri polüfenoolide üldsisaldus (5,5 mg/g) oli võrdluses 
teiste pulbritega madalaim (joonis1). Bioaktiivsete ühendite, sh polüfenoolide 
sisaldus, on suuresti mõjutatud liigi- ja sordiomadustest (Jurikova jt, 2017), 
kuid sõltub ka töötlemistehnoloogiatest (Heinmaa jt, 2017). Õuna näitel 
võib öelda, et toormaterjali väärtus ja bioaktiivne potentsiaal kahaneb iga 
järgneva töötlemisprotsessi käigus, kus toimub kokkupuude nii hapniku, 
valguse kui ka näiteks tootmisseadmete metallpindadega, mis käivitavad 
oksüdatsiooniprotsessid (Heinmaa jt, 2017). Lisaks tuleb arvestada, et massi 
poolest suuremates puuviljades nagu õun, aga ka marjades on bioaktiivsed 
ained lahustunud suuremas hulgas rakumahlas, samas kui väiksemates 
viljades on ained hästi kontsentreeritud. Samuti mõjutavad hiljem taimse 
materjali kvaliteeti oluliselt värske proovi hoiustamise ja kuivatamise mee-
todid, peenestusaste ning pakendamisviis. Kuid õunapulber võib sobida oma 
kõrge kiudainete sisalduse poolest väärindamiseks sootuks nn ballastainena, 
mis mõjutab toodete sensoorseid ja vett-siduvaid omadusi.

Joonisel 2 (A, B) on välja toodud õuna-, mustsõstra-, pihlaka-, aroonia-, 
rabarberi- ja tomatimahla pressimisjääkidest valmistatud pulbrite vabade 
radikaalide sidumise võime ehk antioksüdatiivne aktiivsus. Selgus, et 
antioksüdatiivne aktiivsus korreleerus polüfenoolsete ühendite üldsisal-
dusega. Käesolevas katses ületas arooniapulber oma vabade radikaalide 
sidumisvõimega mitmekordselt ülejäänud taimseid pulbreid, mis tuleneb 
sellest, nagu ka eelnevalt välja toodud, et aroonia sisaldab märkimisväärses 
koguses taimseid pigmente ehk antotsüaane. 

Mustsõstrapulber oli käesolevas katses paremuselt teine mõlema kasuta-
tud antioksüdatiivse aktiivsuse määramise meetodi tulemuste võrdluses. 
Sarnaselt arooniaga, sisaldab ka mustsõstar olulises koguses antotsüaane 
jt polüfenoolseid ühendeid, millel on tugevad antioksüdatiivsed omadused 

Joonis 1. Polüfenoolsete ühendite üldsisaldus taimsetes pulbrites (mg GAE/g ka). 
GAE – gallushappe ekvivalendid; AK – pihlakasort ’Alaja Krupnaja’; Gr – pihla-
kasort ’Granatnaja’ ; seemn-ta – seemneteta. Tähed tulpadel tähistavad statistiliselt 
usutavat erinevust (P≤0,05).

Tulemustest selgus, et aroonia pressjäägipulber sisaldas polüfenoolseid 
ühendeid ligi kaks korda rohkem kui mustsõstrapulber. Teistes valimisse 
võetud taimsetes pulbrites oli polüfenoolsete ühendite sisaldus madalam 
(joonis 1). Aroonia pressjääk on ka varasemates uuringutes näidanud kõr-
get polüfenoolide sisaldust ja antioksüdatiivset aktiivsust (Kitrytė jt, 2017; 
Rodríguez-Werner jt, 2019), mistõttu oli tulemus ootuspärane. Arooniat 
hinnataksegi tema antioksüdantide, eelkõige polüfenoolsete ühendite nagu 
neoklorogeen- ja klorogeenhappe, antotsüaanide ja proantotsüanidiinide 
sisalduse poolest (Jurikova jt, 2017; Rodríguez-Werner jt, 2019).   

Pihlakasordid erinesid teineteisest ja ülejäänud pulbritest statistiliselt usu-
tavalt (joonis 1). Pihlakasordi ’Granatnaja’ pulber sisaldas oluliselt rohkem 
polüfenoole kui sordi ’Alaja Krupnaja’ pressjäägist valmistatud pulber. Sarv 
jt. (2021) on näidanud pihlaka pressjäägi puhul sarnaseid tulemusi. Sordi 
’Alaja Krupnaja’ viljad on oranžid, aga sordil ’Granatnaja’ tumepunased, 
mistõttu on nende polüfenoolsete ühendite sisaldus samuti erinev. 

Tomati pressjäägipulbri polüfenoolide üldsisaldus (7,1 mg/g) oli võrreldes 
teiste valitud pulbritega madal, kuid mitte madalaim (joonis 1). Ćetko-
vić jt. (2012) on näidanud oma uurimuses sarnaseid tulemusi, kus tomati 
pressjäägi polüfenoolide üldsisaldus jäi vahemikku 1,7–5,2 mg/g kohta, 
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Kõikide analüüsitud pulbrite puhul oli oluline vahe kahe erineva analüüsi-
meetodiga saadud antioksüdatiivse aktiivsuse  tulemustel. Siinkohal tuleb 
märkida, et ABTS meetod võtab arvesse proovis sisalduvaid nii hüdrofiilseid 
kui ka lipofiilseid antioksüdante, samas DPPH meetod vaid hüdrofoobseid 
(Kim jt, 2002; Wang jt, 2017). Lipofiilsetest ühenditest näiteks karote-
noide, sealhulgas lükopeeni  sisaldub rohkem viljade koorefraktsioonis, 
aga ka seemnetes (Goula & Adamopoulos, 2005; Kumar jt, 2021; Re jt, 
1999), mille sisaldus ongi tõenäoliselt suurem proovides, kus leidub nii 
viljakesti kui ka seemneid. Näiteks leidsid Kim jt. (2002), et DPPH meetod 
nn alahindas õunaekstraktide antioksüdatiivset aktiivsust 33,8% võrreldes 
ABTS meetodiga, eelkõige meetodist tuleneva ühendite selektiivsuse tõttu. 
Seetõttu on tähtis hinnata antioksüdatiivsuse parameetreid võrdluses mitme 
meetodiga.

Joonis 3. Lineaarne korrelatsioon polüfenoolsete ühendite üldsisalduse ja antioksü-
datiivse aktiivsuse vahel kahel erineval meetodil (DPPH, ABTS) määratuna.

Polüfenoolide üldsisalduse ja antioksüdatiivse aktiivsuse vahel leiti tugev 
positiivne seos, vastavalt r=0,931 (DPPH) ja r=0,984 (ABTS). Samuti oli 
DPPH ja ABTS tulemuste vahel tugev positiivne korrelatsioon (r=0,974) 
(joonis 3). Varasemalt on taimsetes ekstraktides leitud; näiteks aroonia-, 
kuslapuu-, mustsõstra- ja rabarberiekstraktide, polüfenoolide ja antioksü-
dantsuse vahel nõrk positiivne seos (Raudsepp jt, 2019), samas aga rabar-
beriekstraktide puhul on täheldatud ka nende näitajate vahelist tugevat 
korrelatsiooni (Kalisz jt, 2020).

Kuna aga polüfenoolid on suur rühm erinevate antioksüdatiivsete omadus-
tega ühendeid, siis nendevaheline positiivne korrelatsioon oli ootuspärane 
tulemus.

(Benvenuti jt, 2004; Raudsepp jt, 2019), seetõttu oli musta sõstra pressjää-
gipulbri kõrge bioaktiivne potentsiaal eeldatav.

Mustale sõstrale järgnesid pihlaka pressjäägipulbrid, seejärel rabarber, tomat 
ning viimasena õun. Mitmed teadustööd on varemgi välja toonud pihlaka-
mahla valmistamisel tekkinud pressjäägi väärtuslikkust selle antimikroobsete 
ja antioksüdatiivsete omaduste tõttu (Bobinaitė jt, 2020; Sarv jt, 2021). 
Samas kui rabarberi puhul on näidatud suhteliselt madalat antioksüdatiiv-
set aktiivsust ja polüfenoolsete ühendite sisaldust (Will & Dietrich, 2013), 
mida tõestasid ka meie katse analüüsitulemused võrreldes näiteks aroonia, 
musta sõstra ja pihlakaga. 

Joonis 2. Taimsete pulbrite antioksüdatiivne aktiivsus DPPH (A; mg TE/g ka) ja 
ABTS (B; mg TE/g ka) meetodil. TE – Trolox ekvivalendid; AK – pihlakasort 
’Alaja Krupnaja’; Gr – pihlakasort ’Granatnaja’; seemn-ta – seemneteta. Erinevad 
tähed tulpadel tähistavad statistiliselt usutavat erinevust (P≤0,05).
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Kokkuvõte ja järeldused
Taimse toorme töötlemisel tekkivate kõrvalsaadustel ehk antud juhul mah-
lapressimisjääkidest valmistatud pulbritel oli märkimisväärne bioaktiivsete 
ühendite sisaldus ja sellest tulenev antioksüdatiivne aktiivsus. Polüfenool-
sete ühendite sisaldus oli kondensatsioonkuivatatud proovides kahanevas 
järjekorras järgmine: aroonia > mustsõstar > pihlakas > tomat > rabarber 
> õun. Antioksüdatiivne aktiivsus ehk vabade radikaalide sidumise võime 
oli kondensatsioonkuivatatud proovides kahanevas järjekorras vastavalt: 
aroonia > mustsõstar > pihlakas > rabarber > tomat > õun. Bioaktiivsete 
ühendite rikkamad olid pulbrid, mis sisaldasid rohkem taimseid pigmente 
nagu antotsüaane või karotenoide (nt aroonia, pihlakas, mustsõstar, tomat). 
Madalamad olid näitajad proovides, mis on teatud ühendite mõttes mada-
lama potentsiaaliga või läbisid enne kuivatamist ja pulbriks jahvatamist 
rohkem kui ühe töötlemisprotsessi (nt õunamahla pressimine, jäägi hoius-
tamine, jäägi fraktsioneerimine, seemnete väljapesu). Teisisõnu, iga läbitud 
töötlemisprotsessi tagajärjel laguneb osa bioaktiivsetest ühenditest, seda 
kokkupuutel nii hapniku, valguse kui ka näiteks metalist tootmispindade 
ja -seadmetega. Teisalt on polüfenoolsete ühendite sisaldus ka liigi- ja sor-
dispetsiifiline, mistõttu tumedad punased marjad, puu- ja köögiviljad ongi 
kõrgema bioaktiivse potentsiaaliga kui need, mis on vähese pigmendiga 
või pigmendita.

Järgnevalt uuritakse projektis taimsete pulbrite mikrobioloogilist, orga-
noleptilist ja keemilist kvaliteeti iseloomustavaid näitajaid (rasvade oksüdat-
sioon, veeaktiivsus, pH jne) lihaproovides, mis määravad ära selle, millised 
neist pulbritest on aktsepteeritavad ja sobilikud lihatoodetes kasutamiseks, 
sealhulgas pidurdavad või aeglustavad rasvade oksüdatsiooni ja aitavad 
pikendada toote realiseerimisaega.
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The bioactive potential of plant-based powders made of juice production 
by-products

The collection and valorisation of by-products derived from agricultural and horticultural 
production and processing is important for better resource management and sustainabi-
lity. Plant extracts and recovery of bioactive compounds from fruit and vegetable juice 
production by-product (press-cake) is an option to exploit these valuable resources for 
further use in food matrices. The results of the ResTA14 project TAIMLOOMTOIT pre-
sent the bioactive potential of six different fruit, berry and vegetable crops. Chokeberry 
powder was the richest in polyphenols, followed by blackcurrant, rowanberry, rhubarb, 
tomato and apple. Antioxidant activity was correlated with polyphenol  contents. Analyses 
revealed that dark or red-coloured powders had higher potential due to the presence of 
anthocyanins, while the contents were lower in powders with fewer natural pigments. 
In addition, the plant species, its bioactive properties and the processing methods of the 
powders need to be considered as influencers. This study is supported by the European 
Regional Development Fund and the Estonian Research Council via project RESTA14.
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nivabade leibade kvaliteeti (toiteväärtust, tekstuurseid omadusi), toimides 
prebiootikumide ja hüdrokolloididena (Arendt jt, 2011; Galle jt, 2012). 

Traditsioonilise leiva valmistamine emajuuretisega on aja- ja ressursikulukas, 
ebastabiilne ja aeganõudev protsess (De Vuyst jt, 2014). Samas emajuuretise 
stabiliseerimine kuivatamise teel (pihustuskuivatus, külmkuivatus ehk lüofi-
liseerimine) võimaldab alandada tootmiskulusid ja aitab kaasa standardisee-
ritud traditsioonilise juuretisega valmistatud leivatoodete tootmisele (Ham-
mes & Gänzle, 1998; Tafti jt, 2013; Caglar jt, 2021). Külmkuivatamisega 
ja sellele järgneva säilitamisega seotud rakukahjustuste vähendamiseks 
kasutatakse erinevaid krüoprotektiivseid aineid nagu suhkruid (glükoos, 
fruktoos, laktoos, mannoos), suhkrualkohole (sorbitooli ja inositooli) ja 
mitteredutseerivaid suhkruid (sahharoosi, trehaloosi) (Zayed & Roos, 2004). 
Vaatamata asjaolule, et külmkuivatamine on tõhus meetod piimhappebakte-
rite ja pärmseente elulemuse säilitamiseks, on sedalaadi meetodil toodetud 
leivajuuretiste tootmise ja kasutamise, sealhulgas stabiilsuse kohta, vähe 
teaduskirjandust.

Käesoleva uuringu eesmärk oli hinnata lüofiliseerimise ja krüoprotektiivsete 
ainete mõju piimhappebakterite ja pärmseente elulemusele lüofiliseeritud 
tatraleivajuuretistes.

Uurimistöö metoodika
Uurimistöös kasutati algmaterjalina väike-pagarikojast pärinevat tatralei-
vajuuretist (ilma lisatud pärmita), mida uuendati iganädalaselt 17 nädala 
jooksul toortatrajahu, joogivee ja suhkruga. Algsest tatraleivajuuretisest 
valmistati lisaks kaks uut tatraleivajuuretist, mille fermenteerimisel kasu-
tati kommertsiaalseid starterkultuure Lyoflora B12 (Sacco Srl., Itaalia) ja 
Lyoflora BLN1 (Sacco Srl., Itaalia), mis sisaldasid vastavalt heterofermen-
tatiivseid piimhappebaktereid Limosilactobacillus fermentum ja Leuconostoc 
mesenteroides. Kommertsiaalsete piimhappebakterite kasutamise eesmärk 
oli parendada tatraleivajuuretise süsihappegaasi tootmisvõimekust ning 
asendada pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) kasutamist leivataina 
kergitamisel. Tatraleivajuuretiste fermentatsioon toimus 28 tunni jooksul 
temperatuuril +25 °C.

Fermenteeritud tatraleivajuuretiste külmkuivatamisel kasutati kahe krüop-
rotektori (külmakaitse lisand) kombinatsiooni, millest ühel on efektiivne 
kaitsev mõju piimhappebakteritele (trehaloos, maltodekstriin) ja teisel pärm-
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Sissejuhatus
Viimastel aastatel on uudsete gluteenivabade toitude arendamine muutumas 
toiduainetetööstuses üheks peamiseks trendiks (Mascaraque, 2019; Bagul jt, 
2020). Globaalset gluteenivabade toiduainete pidevat turu osakaalu kasvu 
põhjustab gluteeniga seotud haiguste nagu tsöliaakia, mitte-tsöliaakia glutee-
nitundlikkus ja nisuallergia suurem esinemine arenenud riikides (Foschia jt, 
2016). Teisalt ei tarbi gluteenivaba toitu ainult inimesed, kel esineb gluteeni 
või nisu tõttu häiringuid seedetrakti tegevuses, vaid ka tarbijad tulenevalt 
elustiilivalikutest (Prada jt, 2019; Xhakollari jt, 2019).

Traditsiooniliselt on gluteenivabade toiduainete, nagu leiva valmistamisel, 
kasutatud peamiste koostisosadena riisi, hirssi ja maisi (Demirkesen jt, 2010). 
Viimastel aastatel on alternatiivsete koostisosadena esile kerkinud mitmed 
pseudoteraviljad nagu kinoa (Chenopodium quinoa), amarant (Amaranthus 
sp.) ja tatar (Fagopyrum sp.), kuna need on kõrge toiteväärtusega ja bioaktiiv-
sete ühendite rikkad (Martínez-Villaluenga jt, 2020). Gluteenivabade leibade 
arendamisel on peamiseks väljakutseks funktsionaalsete, tehnoloogiliste ja 
sensoorsete omaduste parendamine (Martínez-Villaluenga jt, 2020), mis on 
seotud eelkõige mikroobide poolt toodetud süsihappegaasi sidumisvõime ja 
tootlikkuse parendamisega ning tärklisegeeli stabiliseerimisega (Schober, 
2009). Traditsioonilise rukki- ja nisuleiva tootmise kõrval on leivajuure-
tise kasutamine levinud ka gluteenivabade leibade tootmisel (Moore jt, 
2007; Moroni jt, 2009; Sterr jt, 2009). Mitmed piimhappebakterid võivad 
juuretise fermentatsioonil sahharoosist toota mitmesuguseid pika ahelaga 
suhkrupolümeere nagu eksopolüsahhariidide, mis võivad parandada glutee-
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mille kohaselt varieerub emajuuretises pärmseenete arvukus vahemikus 
6,0-7,7 log PMÜ/g. Erinevusi leivajuuretiste pärmseente arvukuses võib 
seostada toorainega, aga ka fermentatsiooniaegse kõrge temperatuuriga, 
mis soodustab laktobatsillide kasvu (Meroth jt, 2003). 

Lüofiliseerimisel pärmseente arvukus leivajuuretiste krüoprotektoriteta proo-
vides vähenes: LTJTS ja LTJMM vastavalt 7 ja 2%, LTJ-B12TS ja LTJ-B12MM 
vastavalt 5 ja 3% ning LTJ-BLN1TS puhul 7%. Proovis LTJ-BLN1MM oli 
pärast lüofiliseerimist pärmseente arvukus 4% suurem võrreldes prooviga 
FTJ-BLN1. Kontrollproovides oli pärmseeni keskmiselt vähem kui krüop-
rotektante sisaldavates proovides, kuid erinevused ei olnud statistiliselt 
olulised (p>0,05). Lüofiliseerimisel vähenes krüoprotektoreid sisaldavates 
proovides pärmseente arvukus 0,2–0,9 log PMÜ/g. Caglar jt. (2021) leidsid, 
et pärmseente arvukus vähenes nisuleivajuuretises lüofiliseerimise järgselt 
1,7 log PMÜ/g ning pihustuskuivatuse meetodil toodetud leivajuuretises 
oli pärmseente arvukus langus veelgi suurem (4,8 log PMÜ/g). Reale jt. 
(2019) uuringus leiti, et kuivatatud leivajuuretistes vähenes pärmseente ja 
piimhappebakterite arvukus 1-2 log PMÜ/g.

Pärmseente arvukus lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes ühekuulise säilitus-
perioodi jooksul on toodud joonisel 1. 

Joonis 1. Pärmseente üldarvude keskmised ja standardhälbed lüofiliseeritud tatra-
leivajuuretiste (LTJ) kontrollproovides (KT) ning starterkultuure (B12 või BLN1) 
ja krüoprotektante (trehaloos-sahharoos (TS) või maltodekstriin-maltoos (MM)) 
sisaldavates proovides algselt ja pärast ühekuulist säilitamist (Laas, 2021).

seentele (maltoos, sahharoos). Tatraleivajuuretisele lisatud krüoprotektorite 
doseeringud olid vastavalt trehaloosi 6 ja sahharoosi 8 ning maltodekstriini 5 
ja maltoosi 10%. Krüoprotektorite doseeringute valikul lähtuti varasematest 
uuringutest (Coulibaly jt, 2009; N’Guessan jt, 2016; Stefanello jt, 2018).

Tatraleivajuuretiste külmkuivatamine toimus lüofilisaatoris (Armfield FT33 
– Vacuum Freeze Dryer, Inglismaa) 60 h jooksul temperatuuril -30 °C ja 
vaakumi sügavusel ~20 Pa. Lüofiliseeritud tatraleivajuuretisi säilitati suletud 
pakendites üks kuu temperatuuril +25 ja +4 °C. Mikrobioloogilised ana-
lüüsid tehti lüofiliseerimata ja lüofiliseeritud tatraleivajuuretistest säileaja 
algul ja pärast üht kuud säileaega lüofiliseeritud proovidest. Uuringu raames 
tehti leivajuuretiste fermentatsioonikatseid ja krüoprotektantidega katseid 
vastavalt kuues ja kolmes korduses.

Käesolevas uurimistöös on fermenteeritud tatraleivajuuretisele antud tähis 
FTJ ning lisastarterkultuure sisaldavad fermenteeritud tatraleivajuuretised 
on tähistega FTJ-B12 ja FTJ-BLN1 tulenevalt kommertsiaalse starterkul-
tuuri tootenimetusest. Lüofiliseerimisjärgselt tähistati lüofiliseeritud tatra-
leivajuuretis tähisega LTJ ja starterkultuure sisaldavad proovid LTJ-B12 
ja LTJ-BLN1 ning krüotektantide olemasolul lühenditega +TS (trehaloos, 
sahharoos) ja +MM (maltodekstriin, maltoos): LTJ+MM, LTJ+TS, LTJ-
B12+MM, LTJ-B12+TS, LTJ-BLN1+MM, LTJ-BLN1+TS. Krüoprotektanti 
mitte sisaldavad kontrollproovid tähistati andmete statistiliseks analüüsiks 
vastavalt katses kasutatud krüoprotektandile alaindeksiga kas LTJTS, LTJ-
B12TS, LTJ-BLN1TS või LTJMM, LTJ-B12MM, LTJ-BLN1MM. 

Andmete statistiliseks analüüsiks kasutati programmi Microsoft Office 
Excel. Krüoprotektanti sisaldavate proovide ja vastavate kontrollproovide 
keskmiste bakterite arvukuste võrdlemiseks kasutati T-testi. Keskmiste 
erinevus loeti statistiliselt oluliseks kui p<0,05.

Tulemused ja arutelu
Pärmseente arvukus tatraleivajuuretistes

Katsete (n=6) jooksul varieerus pärmseente arvukus FTJ proovides vahe-
mikus 6,0-8,9 log PMÜ/g ning proovides FTJ-B12 ja FTJ-BLN1 vastavalt 
5,5-8,8 log PMÜ/g ja 5,7-6,7 log PMÜ/g. Tulemused on üldjoontes kooskõlas 
varasemate uuringutega (Gobetti jt, 1994; Ottogalli jt, 1996; Lhomme jt, 
2016; Michel jt, 2016; Stefanello jt, 2018; Wang jt, 2020; Gaglar jt, 2021), 
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Joonisel 2 on esitatud aeroobsete piimhappebakterite arvukused lüofili-
seeritud tatraleivajuuretistes pärast ühekuulist säileperioodi. Tulemustest  
nähtub, et aeroobsete piimhappebakterite elulemuse säilitamiseks oli soodne 
säilitustemperatuur +4 ºC.

Joonis 2. Aeroobsete piimhappebakterite üldarvude keskmised ja standardhälbed 
lüofiliseeritud tatraleivajuuretiste kontrollproovides (KT) ning starterkultuure (B12 
või BLN1) ja krüoprotektante (trehaloos-sahharoos (TS) või maltodekstriin-maltoos 
(MM)) sisaldavates proovides algselt ja pärast ühekuulist säilitamist (Laas, 2021).

Aeroobsete piimhappebakterite elulemus säilis temperatuuril +25 ºC pare-
mini lüofiliseeritud proovides, mis sisaldasid trehaloosi ja sahharoosi (välja 
arvatud proovid LTJ-BLN1+MM). Stefanello jt. (2019) leidis, et trehaloos 
aitas säilitada ≥50% Limosilactobacillus fermentum´i elulemusest kuni 
neli kuud ja sahharoos kaks kuud, kuid sahharoosi efektiivsus oli kõrgem 
piimhappebakterile Limosilactobacillus fermentum kui pärmseenele Wic-
kerhamomyces anomalus. Võimalik, et nimetatud suhkrumolekulide üks 
olulisemaid erinevusi säilitamise aspektist on trehaloosi suurem klaasistu-
mistemperatuur võrreldes sahharoosiga (Bellavia jt, 2009; Green & Angell, 
1989; Crowe jt, 1996). See erinevus on seotud trehaloosi suurema võimega 
moodustada homogeenne amorfne võrgustik (Lerbret jt, 2005; Malferrari 
jt, 2014), mis omakorda viib vee dünaamika aeglustumiseni (Magazu jt, 
2007) ja oma suuremale võimele lisada veemolekule oma võrku, takistades 
seeläbi vee kristalliseerumist.

Mikroaeroobsete piimhappebakterite arvukus 
tatraleivajuuretistes
Mikroaeroobsete piimhappebakterite arvukused fermenteeritud tatralei-
vajuuretistes olid stabiilsemad kui aeroobsete ja anaeroobsete piimhap-

Pärmseente keskmiste arvukuste alusel andis LTJ puhul parema krüoprotek-
tiivse toime maltodekstriini ja maltoosi kombinatsioon. Lisastarterkultuure 
sisaldavates juuretistes oli aga krüoprotektantide toime sarnane. Stefanello 
jt. (2018) leidsid samuti, et trehaloosi krüoprotektiivne toime pärmseentele 
on vähem oluline kui piimhappebakteritele. Eeltoodu on kooskõlas Lodato 
jt. (1999) uuringuga, mille kohaselt aitavad Saccharomyces cerevisiae elu-
lemust säilitada maltoos ja maltodekstriin.

Aeroobsete piimhappebakterite arvukus tatraleivajuuretistes
Fermentatsiooni esimeses katseseerias oli aeroobsete piimhappebakterite 
kontsentratsioon FTJ proovis madalam (6,01 log PMÜ/g) kui järgnevates 
fermentatsioonikatsetes (6,81–7,35 log PMÜ/g). Teiste autorite (Gül jt, 2005; 
Kockova jt, 2011; Aplevicz jt, 2014) uuringutes on leitud, et aeroobsete 
piimhappebakterite sisaldused rukki- ja nisuleivajuuretistes jäävad vahe-
mikku 5,72–9,66 log PMÜ/g.

Lisastarterkultuure sisaldavates tatraleivajuuretistes oli aeroobsete 
piimhappebakterite arvukus proovides FTJ-B12 ja FTJ-BLN1  vastavalt 
7,1-7,4 log PMÜ/g ja 6,6–7,4 log PMÜ/g. Rermenteerimiskatsetes oli 
aeroobsete piimhappebakterite arvukus kõige stabiilsem FTJ-B12 proovis, 
mida võib seostada starterkultuuri Limosilactobacillus fermentum parema 
kohanemisvõimega kasvukeskkonnas. Piimhappebakterite arvukuse 
erinevusi võib põhjendada erinevustega toorainetes (nt. teraviljajahud, 
lisastarterkultuuride kasutamine), aktiivhappesuses, redokspotentsiaalis, 
juuretise värskendamisetappide arvus, fermentatsiooniajas ja -temperatuuris 
(De Vuyst jt, 2009; Hammes jt, 1996; Minervini jt, 2014).

Lüofiliseerimise järgselt esines kontrollproovides suurem langus piimhap-
pebakterite kui pärmseente arvukuses. Kontrollproovides LTJTS ja LTJMM oli 
aeroobsete piimhappebakterite kadu vastavalt 11 ja 4%, LTJ-B12TS ja LTJ-
B12MM puhul oli see vastavalt 10 ja 7% ning LTJ-BLN1TS ja LTJ-BLN1MM 
proovides oli kadu vastavalt 11 ja 6%. Lüofiliseeritud kontrollproovides 
oli aeroobsete piimhappebakterite keskmine elulemus madalam kui krüop-
rotektantidega proovides, kuigi erinevused ei olnud statistiliselt olulised 
(p>0,05). Aeroobsete piimhappebakterite keskmise arvukuse erinevus kont-
rollproovide keskmisest oli suurem LTJ+TS (0,9 log PMÜ/g) ja madalam 
LTJ+MM (0,5 log PMÜ/g) proovides, mis viitab trehaloosi ja sahharoosi 
suuremale kaitsetoimele. 
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Anaeroobsete piimhappebakterite arvukus 
tatraleivajuuretistes
Anaeroobsete piimhappebakterite keskmine üldarv FTJ proovis oli vahe-
mikus 6,3–7,8 log PMÜ/g, FTJ-B12 proovis 6,7–7,8 log PMÜ/g ning FTJ-
BLN1 proovis 6,7–7,8 log PMÜ/g. Eeltoodud tulemused on kooskõlas 
kirjanduses avaldatud andmetega, mille kohaselt võib leivajuuretises esineda 
anaeroobseid piimhappebaktereid 6,53–9,64 log PMÜ/g (Meroth jt, 2004; 
Moroni jt, 2012; Dashen, 2016; Viiard jt, 2016; Park jt, 2017; Gallia jt, 2019; 
Yang jt, 2021). Anaeroobsete piimhappehappebakterite arvukuse erinevused 
(aeroobsete ja mikroaeroobsete piimhappebakerite üldarv) võivad olla tingi-
tud toorainete, juuretise värskendamise sageduse ning fermentatsiooniaja ja 
-temperatuuri erinevustest (Hammes jt, 1996; Vogel jt, 1996; Katina, 2005).

Joonis 3. Mikroaeroobsete piimhappebakterite üldarvude keskmised ja standardhälbed 
lüofiliseeritud tatraleivajuuretiste kontrollproovides (KT) ning starterkultuure (B12 
või BLN1) ja krüoprotektante (trehaloos-sahharoos (TS) või maltodekstriin-maltoos 
(MM)) sisaldavates proovides algselt ja pärast ühekuulist säilitamist (Laas, 2021).

Lüofiliseerimisjärgne anaeroobsete piimhappebakterite arvukuse vähenemine 
oli suurim kontrollproovides. LTJTS proovides vähenes mikroobide arvukus 
11%, LTJMM proovides 7%, LTJ-B12TS proovides 9% ja LTJ-B12MM proovi-
des 10% ning proovides LTJ-BLN1TS ja LTJ-BLN1MM vastavalt 11% ja 4%. 
Kuigi krüoprotektante sisaldavates lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes oli 
anaeroobsete piimhappebakterite üldarv kõrgem või võrdne kontrollproo-
videga, ei olnud erinevused statistiliselt olulised (p>0,05). Anaeroobsete 
piimhappebakterite arvukuse keskmiste erinevused olid kõrgemad trehaloosi 
ja sahharoosi sisaldavates lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes. Võrreldes 
kontrollprooviga oli LTJ+TS proovide keskmise arvukuse erinevus 0,7 log 
PMÜ/g, proovidel LTJ-B12+TS 0,3 log PMÜ/g ja proovidel LTJ-BLN1+TS 
0,5 log PMÜ/g. 

pebakterite arvukused. Mikroaeroobsete piimhappebakterite üldarv FTJ 
proovides varieerus vahemikus 7,0–7,4 log PMÜ/g, FTJ-B12 proovides 
vastavalt 6,7–7,4 log PMÜ/g ja FTJ-BLN1 puhul 6,8–7,3 log PMÜ/g. Sekwa-
ti-Monang ja Gänzle (2011) ning Syrokou jt. (2020) analüüsitud sorgo- ja 
nisuleivajuuretistes esines mikroaeroobseid piimhappebaktereid vastavalt 
8,1–10,0 log PMÜ/g ja 7,0–8,36 log PMÜ/g.

Lüofiliseerimisjärgne kadu mikroaeroobsete piimhappebakterite üldarvus 
võrreldes tatraleivajuuretiste fermenteeritud proovidega oli kontrollproovi-
des suurem kui proovides, mis sisaldasid krüoprotektiivseid aineid, ehkki 
erinevused ei olnud statistiliselt olulised (p>0,05). LTJTS proovides oli mik-
roaeroobsete piimhappebakterite kadu 12%, proovides LTJMM, LTJ-B12TS, 
LTJ-B12MM ja LTJ-BLN1TS 7% ning LTJ-BLN1MM proovides üksnes 1%. 
Mikroaeroobsete piimhappebakterite keskmise arvukuse erinevus võrrelduna 
kontrollprooviga oli LTJ+TS proovidel 0,8 log PMÜ/g ja LTJ-BLN1+TS 
proovidel 0,2 log PMÜ/g. Maltoos ja maltodekstriin andsid mikroaeroobsete 
piimhappebakterite keskmises arvukuses madalamad erinevused LTJ+MM 
ja LTJ-BLN1+MM proovides vastavalt 0,2 log PMÜ/g ja 0,1 log PMÜ/g. 
Seega andsid trehaloos ja sahharoos lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes sisal-
duvatele mikroaeroobsetele piimhappebakteritele mõnevõrra parema kaitse.

Joonisel 3 on esitatud mikroaeroobsete piimhappebakerite arvukuse muu-
tused lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes ühekuulise säileaja jooksul tem-
peratuuril +4 ja +25 ºC.

Pärast ühekuulist lüofiliseeritud leivajuuretiste säilitamist temperatuuril 
+25 ºC ei leitud mikroaeroobseid piimhappebaktereid kontrollproovides 
LTJTS ja LTJMM. Mikroaeroobsete piimhappebakterite keskmine arvukus 
säilis enamasti paremini proovides, mille lüofiliseerimisel kasutati 
krüoprotektantidena trehaloosi ja sahharoosi.
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sele täheldati, et külmkuivatamisprotsessis kasutatavad krüoprotektandid 
ei garanteerinud mikroobide pikaajalist stabiilsust ei toatemperatuuril ega 
ka  madalal temperatuuril säilitamisel. Lisastarterkultuuride kasutamine ei 
parendanud piimhappebakterite elulemust lüofiliseeritud tatraleivajuure-
tistes. Seda võib seostada nende mikroobide madala kohanemisvõimega 
kasvukeskkonnas. Saadud tulemused on esialgsed ning vajavad kinnitust 
täiendavates katsetes.
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Kokkuvõte ja järeldused
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trehaloosil ja sahharoosil. Vaatamata krüoprotektiivsete ainete kasutami-

 
-2

0

2

4

6

8

10

KT + TS KT + TS KT + TS
LTJ LTJ-B12 LTJ-BLN1

lo
g 

PM
Ü

/g

Algne väärtus 4 °C 25 °C

-2

0

2

4

6

8

10

KT + MM KT + MM KT + MM
LTJ LTJ-B12 LTJ-BLN1

lo
g 

PM
Ü

/g

Algne väärtus 4 °C 25 °C



50 51T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

network of water: Complementary Raman scattering experiments and molecular 
dynamics simulations. Carbohydr. Res. 340:881–887.

Leslie, S.B., Israeli, E., Lighthart, B., Crowe, J.H., Crowe, L.M. 1995. Trehalose and 
sucrose protect both membranes and proteins in intact bacteria during drying. Appl. 
Environ. Microbiol. 61:3592–3597.

Lhomme, E., Urien, C., Legrand, J., Dousset, X., Onno, B., Sicard, D. 2016. Sourdough 
microbial community dynamics: an analysis during French organic bread-making 
processes. Food Microbiol. 41–50.

Lodato, P., Huergo, M., Buera, P. 1999. Viability and thermal stability of a strain of Sacc-
haromyces cerevisiae freeze-dried in different sugar and polymer matrices. Appl. 
Microbiol. Biotechnol. 52:215–220.

Magazu, S., Migliardo, F., Ramirez-Cuesta, A.J. 2007. Changes in vibrational modes of 
water and bioprotectants in solution. Biophys. Chem. 125:138–142.

Malferrari, M., Nalepa, A., Venturoli, G., Francia, F., Lubitz, W., Moebius, K., Savitsky, 
A. 2014. Structural and dynamical characteristics of trehalose and sucrose matrices 
at different hydration levels as probed by FTIR and high-field EPR. Phys. Chem. 
Chem. Phys. 16:9831–9848.

Martínez-Villaluenga, C., Peñas, E., Hernández-Ledesma, B. 2020. Pseudocereal grains: 
Nutritional value, health benefits and current applications for the development of 
gluten-free foods. Food Chem. Toxicol. 137:1–26.

Mascaraque, M. 2019. Top 5 Trends in health and wellness. The world market for health 
and wellness packaged food. pp 1–17.

Meroth, C.B., Walter J., Hertel, J., Brandt, M., Hammes, W. 2003. Monitoring the Bacterial 
Population Dynamics in Sourdough Fermentation Processes by Using PCR-Dena-
turing Gradient Gel Electrophoresis. Appl. Environ. Microbiol. 69:475–482.

Meroth, C.B., Hammes, W.P., Hertel, C. 2004. Characterisation of the microbiota of rice 
sourdoughs and description of Lactobacillus spicheri sp. nov. Syst Appl Microbiol, 
27(2):151–159.

Michel, E., Monfort, C., Deffrasnes, M., Guezenec, S., Lhomme, E., Barret, M., Sicard, 
D., Dousset, X., Onno, B. 2016. Characterization of relative abundance of lactic 
acid bacteria species in French organic sourdough by cultural, qPCR and MiSeq 
high-throughput sequencing methods. Int. J. Food Microbiol. 239:35–43.

De Vuyst, L., Van Kerrebroeck, S., Harth, H., Huys, G., Daniel, H.-M., Weckx, S. 2014. 
Microbial ecology of sourdough fermentations: diverse or uniform? Food Micro-
biol. 37:11–29.

Demirkesen, I., Mert, B., Sumnu, G., Sahin, S. 2010. Rheological properties of gluten-free 
bread formulations. J. Food Eng. 96:295–303.

Foschia, M., Horstmann, S., Arendt, E.K., Zannini, E. 2016. Nutritional therapy – Facing 
the gap between coeliac disease and gluten-free food. Int. J. Food Microbiol. 
239:113–124.

Galle, S., Schwab, C., Dal Bello, F., Coffey, A., Gänzle, M.M., Arendt, K.E. 2012. Com-
parison of the impact of dextran and reuteran on the quality of wheat sourdough 
bread. J. Cereal Sci. 56:531–537.

Gallia, V., Venturib, M., Pinia, N., Guerrinia, S., Granchia, L., Vincenzinia, M. 2019. 
Liquid and firm sourdough fermentation: microbial robustness and interactions 
during consecutive backsloppings. LWT - Food Sci. Technol. 105:9–15.

Gobetti, M., Corsetti, A., Rossi, J. 1994. The sourdough microflora. Interactions between 
lactic acid bacteria and yeasts: metabolism of amino acids. World J. Microbiol. 
Biotechnol. 10:275–279.

Gül, H., Özçelik, S., Sagdıç, O., Certel, M. 2005. Sourdough bread production with lacto-
bacilli and S. cerevisiae isolated from sourdoughs. Process Biochem. 40:691–697.

Hammes, W., Stolz, P., Gänzle, M. 1996. Metabolism of lactobacilli in traditional 
sourdoughs. Adv. Food Sci. 18:176–184.

Hammes, W.P., Gänzle, M.G. 1998. Sourdough breads and related products. Microbiology 
of Fermented Foods, Springer, 199–216.

Katina, K. 2005. Sourdough: a tool for the improved flavor, texture and shelf-life of wheat 
bread. VTT Publications, 1–94.

Kocková, M., Gereková, P., Petruláková, Z., Hybenová, E., Šturdík, E., Valík, L. 2011. 
Evaluation of fermentation properties of lactic acid bacteria isolated from sourdough. 
Acta Chim. Slov. 4:78–87. 

Laas, I. 2021. Mikroobide elulemuse hindamine lüofiliseeritud leivajuuretistes. Bakalau-
reusetöö. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. lk 1–81.

Lerbret, A., Bordat, P., Affouard, F., Guinet, Y., Hédoux, A., Paccou, L., Prevost, D., 
Descamps, M. 2005. Influence of homologous disaccharides on the hydrogen-bond 



52 53T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

Stefanello, R.F., Nabeshimab, E.H., Iamanakab, B.T., Ludwigc, A., Friesa, L.L.M., Ber-
nardia, A.O., Copetti, M.V. 2019. Survival and stability of Lactobacillus fermentum 
and Wickerhamomyces anomalus strains upon lyophilisation with different cryop-
rotectant agents. Food Res. Int. 115:90–94.

Sterr, Y., Weiss, A., Schmidt, H. 2009. Evaluation of lactic acid bacteria for sourdough 
fermentation of amaranth. Int. J. Food Microbiol. 136:75–82.

Syrokou, M.K., Themeli, C., Paramithiotis, S., Mataragas, M., Bosnea, L., Argyri, A.A., 
Chorianopoulos, N.G., Skandamis, P.N., Drosinos, E.H. 2020. Microbial Ecology 
of Greek Wheat Sourdoughs, Identified by a Culture-Dependent and a Culture-In-
dependent Approach. Foods, 1603:2–20.

Tafti, A.G., Peighambardoust, S.H., Hesari, J., Bahrami, A., Bonab, E.S. 2013. Physico-che-
mical and functional properties of spray-dried sourdough in breadmaking. Food 
Sci. Technol. Int. 19, 271–278.

Viiard, E., Bessmeltseva, M., Simm, J., Talve, T., Aaspõllu, A., Paalme, T., Sarand, I. 2016. 
Diversity and stability of lactic acid bacteria in rye sourdoughs of flour bakeries 
with different propagation parameters. PLoS One, 11 (2): e0148325.

Vogel, R., Müller, M., Stolz, P., Ehrmann, M. 1996. Ecology in sourdoughs produced by 
traditional and modern technologies. Adv. Food Sci. 18:152–159.

Wang, X., Zhao, R., Yuan, W. 2020. Type I sourdough steamed bread made by retarded 
spongedough method. Food Chem. 311:126029.

Zayed, G., Roos, Y.H. 2004. Influence of trehalose and moisture content on survival of Lac-
tobacillus salivarius to freeze-drying and storage. Process Biochem. 39:1081–1086. 

Xhakollari, V., Canavari M., Osman, M. 2019. Factors affecting consumers’ adherence to 
gluten-free diet, a systematic review. Trends Food Sci. Technol. 85:23–33.

Yang, Q., Rutherfurd-Marwick, K., Mutukumira, A.N. 2021. Identification of dominant 
lactic acid bacteria and yeast in rice sourdough produced in New Zealand. Curr. 
Res. Food Sci. 4:729–736.

Minervini, F., De Angelis, M., Di Cagno, R., Gobbetti, M. 2014. Ecological parameters 
influencingmicrobial diversity and stability of traditional sourdough. Int. J. Food 
Microbiol. 171:136–146.

Moore, M.M., Juga, B., Schober, T.J., Arendt, E.K. 2007. Effect of lactic acid bacteria 
on properties of gluten-free sourdoughs, batters, and quality and ultrastructure of 
gluten-free bread. Cereal Chem. 84:357–364.

Moroni, A.V., Dal Bello, F., Arendt, E.K. 2009. Sourdough in gluten-free bread-making: 
an ancient technology to solve a novel issue? Food Microbiol. 26:676–684.

Moroni, A.V., Zannini, E., Sensidoni, G., Arendt, E.K. 2012. Exploitation of buckwheat 
sourdough for the production of wheat bread. Eur. Food Res. Technol. 235:659–668.

N’Guessan, F.K., Coulibaly, H.W., Alloue-Boraud, M.W.A., Cot, M., Djè, K.M. 2016. 
Production of freeze- dried yeast culture for the brewing of traditional sorghum 
beer, tchapalo. Food Sci. Nutr. 4:34–41.

Ottogalli, G., Galli, A., Foschino, R. 1996. Italian bakery products obtained with sour 
dough: characterization of the typical microflora. Adv. Food Sci. 18:131–144.

Park, J., Seo, J.S., Kim, S-A., Shin, S-Y., Park, J.H., Han, N.S. 2017. Microbial Diversity 
of Commercial Makgeolli and Its Influence on the Organoleptic Characteristics of 
Korean Rice Sourdough, Jeung-Pyun. J. Microbiol. Biotechnol, 27:1736–1743.

Prada, M., Godinho, C. A., Rodrigues, D. L., Lopes, C. M. A., Garrido, M. 2019. The 
impact of a gluten-free claim on the perceived healthfulness, calories, level of 
processing and expected taste of food products. Food Qual. Prefer. 73:284–287.

Reale, A., Di Renzo, T., Preziuso, M., Panfili, G., Cipriano, L., Messia, M.C. 2019. Stabi-
lization of sourdough starter by spray drying technique: New breadmaking pers-
pective. LWT – Food Sci. Technol. 99:468–475.

Sekwati-Monang, B., Gänzle, M.G. 2011. Microbiological and chemical characterisation 
of ting, a sorghum-based sourdough product from Botswana. Int. J. Food Micro-
biol. 150:115–121.

Schober, T.J. 2009. Manufacture of gluten-free speciality breads and confectionery products. 
In: Gluten-free food science and technology (Ed. E. Gallaghe). Wiley-Blackwell, 
Oxford, pp 130–180. 

Stefanello, R.F., Machado, A.A.R., Cavalheiro, C.P., Santos, M.L.B., Nabeshima, E.H., 
Copetti, M.V., Fries, L.L.M. 2018. Trehalose as a cryoprotectants in freeze-dried 
wheat sourdough production. LWT – Food Sci. Technol. 89:510–517.



54 55T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

Hakklihatoodete riknemise pidurdamine taimsete 
tootmisjääkidega  

Tõnu Püssa1*, Dea Anton1, Linda Rusalepp1, Kadrin Meremäe1, Mati 
Roasto1, Hedi Kaldmäe2, Uko Bleive2, Reelika Rätsep2,3

1EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarse biomeditsiini 
ja toiduhügieeni õppetool

2EMÜ põllumajandus- ja keskkonna instituut, aianduse õppetool, Polli 
aiandusuuringute keskus

3EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, ERA õppetool VALORTECH

*tonu.pyssa@emu.ee

Sissejuhatus
Kuna lihas on palju erinevaid keemilisi ja biokeemilisi (ensümaatilisi) aktiiv-
susi, siis on liha, eriti peenestatud kujul, üks kõige kiiremini riknevaid 
toiduaineid. Teisalt on liha suurepärane kompleks ainetest, mida vajavad 
kasvuks mitmesugused mikroorganismid, lihal on ka kõrge veesisaldus ja 
mõõdukas pH. Ensümaatiline autolüüs, oksüdatsioon ja mikroobide kasv 
on kolm liha riknemise eest vastutavat põhiprotsessi (Iulietto jt, 2016). 
Mida tugevamini on nimetatud protsessid pidurdatud, seda pikem on liha 
ja lihatoodete säilimisaeg. Liha riknemine algab juba looma tapmise ajal, 
kui lihaskoe verevarustus katkeb, seni tasakaalustatud ainevahetusprotsessid 
blokeeritakse ning lihase enda ensüümide toel algab autolüüs, mis puudutab 
nii valke, rasvu kui ka glükosiide (Amaral jt, 2018). Jättes autolüüsi eraldi 
uurimise objektiks, on just oksüdatsiooni ja bakterite kasvu pidurdamine 
taimsete lisandite abil käesoleva artikli põhiteemadeks.

Artiklis käsitletava töö eesmärgiks oli ResTA 14 projekti raames teaduslikult 
põhjendatud suurima liha riknemise põhiprotsesside pidurdamise võimega 
bioaktiivsete lisandite väljaselgitamine taimse tootmise jääkides viimaste 
võimalikult täielikuks ning eesmärgipäraseks ärakasutamiseks (Rätsep jt, 
2021). Paljudel juhtudel on taimse tootmise jäägid hoopis rikkamad bioak-
tiivsete ainete poolest kui põhitooted, näiteks mahlad (Fierascu jt, 2020). 

Survival of lactic acid bacteria and yeasts in freeze-dried buckwheat 
sourdough

The aim of this study was to evaluate the effects of freeze-drying and cryoprotectants on 
microbial survival in freeze-dried buckwheat sourdoughs. It was observed that freeze-dried 
buckwheat sourdoughs containing cryoprotectants had a higher average survival of lactic 
acid bacteria and yeasts than sourdoughs without cryoprotectants, but the differences 
between the means were not significant. Trehalose and sucrose had more potent cryop-
rotective effects on lactic acid bacteria and yeasts, which is in accordance with results 
previously published in the literature. 

Keywords: buckwheat sourdough, cryoprotectants, viability of lactic acid bacteria and yeasts
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Oksülipiinid lagunevad aldehüüdideks, ketoonideks jt väikese molekuliga 
enamasti ebameeldiva lõhnaga nõrgalt mürgisteks aineteks. Olulisim sel-
line laguprodukt on maloondialdehüüd (MDA), mille kontsentratsiooni 
saab määrata spektrofotomeetriliselt reageerimisel tiobarbituurhappega 
(TBA) tekkiva kompleksi 2TBA-MDA kaudu meetodiga (inglise keeles 
thiobarbituric acid reactive substances, TBARS) lainepikkusel 532 nm 
(Modzelewska-Kapituła, 2012). Meie laboris on spektrofotomeetrilist  mee-
todit täiustatud, võttes kasutusele kromatograafilise meetodi HPLC UV-Vis 
samal lainepikkusel neelavate teiste ainete elimineerimiseks. Eriti oluline 
on see muudatus antotsüaniine sisaldavate lisandite korral nagu tumedate 
marjade pulbrid, mis neelavad valgust ligikaudu samal lainepikkusel kui 
2TBA-MDA kompleks. 

Liha ja lihatoodete oksüdatsiooni pidurdamiseks on mitmeid meetodeid, 
üheks nendest on erinevate toimemehhanismidega antioksüdantide lisamine. 
Põhilisteks toimemehhanismideks  on vabade aktiivsete radikaalide kui 
oksüdantide sidumine, raua ja vase ioonide kui prooksüdantide kelaatimine 
ja oksüdatsiooniensüümide inhibeerimine (Carocho jt, 2018). Mitmekülg-
seteks antioksüdantideks on paljud taimsed polüfenoolid (Papuc jt, 2017).  

Lisaks oksüdatsiooniprotsessidele toimuvad taim-liha segudes, mida säi-
litatakse vaakumpakendis, aga ka kinnistes karpides mikrooksüdatiivses 
keskkonnas redutseerivad, põhiliselt bakteriaalsed, riknemisprotsessid. Üsna 
tõenäoline on olukord, kui lihamassi pinnal on ülekaalus oksüdatsioon ning 
sisemuses reduktsioon, mille käigus tekivad erinevate orgaaniliste ainete, 
ka triglütseriidide ja fosfolipiididega toimuvate järjestikuste hüdrolüüti-
liste ning atsidogeensete ja atsetogeensete protsesside tulemusena erinevad 
lenduvad orgaanilised ühendid (inglise keeles volatile organic compounds, 
VOC), sealhulgas alifaatsed süsinikahela pikkusega C2-C6 lenduvad ras-
vhapped (inglise keeles volatile fatty acids, VFA) äädik-, propioon-, või-, 
palderjan- ja  kaproonhape, mille summaarset kontsentratsiooni segudes 
võib määrata näiteks veeaurdestillatsioon-tiitrimismeetodiga. Lenduvate 
rasvhapete kontsentratsiooni loetakse üheks kõige tundlikumaks anaeroob-
sete lagunemisprotsesside tulemuslikkuse näitajaks (Sun jt, 2017).

Bakterite kasv
Liha, eriti hakkliha on suurepäraseks toidulauaks paljudele bakteritele, 
millest seda osa, mis tegelevad orgaanilise materjali lagundamisega võib 

Mis on oksüdatsioon ja mis reduktsioon? 
Oksüdatsioon ehk oksüdeerumine on laiemas mõttes keemiline protsess, 
mille käigus aine osake (molekul, aatom või ioon) loovutab valentselektrone 
ehk oksüdeerub. Kitsamas mõttes on oksüdatsioon aine osakese ühinemine 
hapniku aatomi(te)ga. Vastandreaktsiooniks on reduktsioon ehk redutseeru-
mine, mille käigus aine osake omastab mingilt teiselt osakeselt molekulilt 
elektrone, teine osake samal ajal oksüdeerub. Biokeemilises mõttes tähendab 
reduktsioon elektroni liitumist osakesele koos vesiniku aatomiga. Tegelikult 
on oksüdatsioon ja reduktsioon ühe ja sama protsessi kaks aspekti. 

Liha säilimise huvides ei tohiks lihases püstitunud normaalne redokstasa-
kaal oluliselt liikuda kummaski suunas, kuid paraku nihkub see aeroobses 
keskkonnas oksüdatsiooni, anaeroobses keskkonnas aga reduktsiooni suunas, 
st liha redokstasakaal ajas muutub, koos sellega kaasuvate probleemide 
tekkega. 

Erinevate ainete oksüdatsioon on üks põhiprotsessidest, mis vastutavad liha 
kvaliteedi halvenemise eest, vähendades liha ja lihatoodete säilimisaega. 
Oksüdatsioon mõjutab negatiivselt liha värvi, tekstuuri, toiteväärtust, lõhna 
ja maitset, viies liha rääsumiseni (Amaral jt, 2018).

Nii lihas kui ka taimes oksüdeeruvad kõigepealt lipiidsed ühendid (rasvad), 
eriti polüküllastumata rasvhapped, mille levinumaks esindajaks enamikes 
materjalides on linoolhape. Lipiididelt kandub oksüdatsioon edasi valkudele 
ja teistele liha komponentidele. Polüküllastumata rasvhapped kuuluvad 
põhiliselt fosfolipiidide koosseisu rakumembraanides, kus nad on suhteliselt 
hästi kaitstud oksüdeerumise eest. Oksüdeerumiseks peavad rasvhapped 
vabanema ensümaatilise hüdrolüüsi abil. Rasvhapete edasine oksüdeeru-
mine võib olla kas keemiline (radikaalmehhanismiga) või ensümaatiline, 
erinevate oksüdatsiooniensüümide kaasabil. Toores lihas ja tema segudes 
toimivad paralleelselt mõlemad mehhanismid, liha küpsetamisel aga ensüü-
mid kui valgud denatureeruvad ning kuumtöödeldud lihas toimivad vaid 
vabad radikaalid.  

Polüküllastumata rasvhapete oksüdatsioonil tekivad kõigepealt esmased 
produktid oksülipiinid (OL), mille molekulis on lähterasvhappe, näiteks 
linoolhappe “süsivesinikselgroog” veel alles, aga mille kaksiksidemetele 
on juba liitunud erinevad hapniku aatomeid sisaldavad rühmad nagu OH 
rühm, ketorühm või potentsiaalselt kantserogeenne epoksürühm. Oksülipii-
nide summaarset sisaldust (OLS) ning ka üksikute oksülipiinide sisaldust 
segus saab määrata vedelikkromatograafia-massispektromeetria (LC-MS) 
abil (Püssa jt, 2009). 
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Liha. Katsematerjaliks oli sea kaelakarbonaadist laboris valmistatud hak-
kliha, mille Veterinaar- ja toidulaboratooriumis määratud rasvasisaldus oli 
13,5%, polüküllastamata rasvhapete sisaldus 2,5% ja linoolhappe (9,12-okta-
dekadieenhape) sisaldus 2,0%. 

Liha peenestati hakklihamasinaga ning segati põhjalikult käsitsi vastavate 
pulbritega. Saadud segudel lasti seista ööpäev külmkapis. Seejärel jagati 
segud analüüsipäevade ning uuritavate näitajate järgi kaanega silindrilistesse 
plastiktopsidesse ja säilitati temperatuuril +4±1 °C kuni analüüsipäevani. 
Igast segust valmistati kaks paralleelproovi. Katse kestis kas 14 (toored) või 
28 (esimesel päeval küpsetatud segud) päeva. Toored segud analüüsiti 1., 
4., 6., 8., 11. ja 14. päeval, küpsetatud segud 1., 14. ja 28. päeval keemiliste 
näitajate määramiseks. Mikrobioloogiliselt uuriti segusid samadel päevadel, 
välja arvatud 14. päev toorete segude korral. 

Analüüsimetoodikad
OLS määrati  vedelikkromatograaf-massspektromeetriga 6540UHD Accurate 
Mass Q-ToF LC/MS (Agilent Technologies).  MDA kontsentratsioon segudes 
määrati kromatograafilise TBARS meetodiga firma Agilent Technologies 
1100 Series vedelikkromatograafil. VFA  väärtused määrati Veterinaar-ja 
toidulaboratooriumi Tartu osakonnas veeaurudestillatsiooni ja tiitrimeetria 
kombineeritud meetodiga (GOST 23392-78-2/1980). Aeroobsete mesofiilsete 
bakterite üldarv määrati standardmeetodiga EVS-EN ISO 4833-2:2013 “Mik-
roorganismide loendamine temperatuuril 30 °C aeroobsetes tingimustes” 
ning toidu riknemisbakterite Pseudomonas spp üldarv standardmeetodiga 
EVS-EN ISO 13720:2010  (25±1 °C juures, aeroobne keskkond). Katsep-
roovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamisel mikro-
bioloogilisteks uuringuteks lähtuti standardist EVS-EN ISO 6887-1:2017. 
Pärast inkubeerimist mikroorganismide kolooniad loendati ja tulemused 
väljendati log pmü ühikutes grammi liha kohta (log PMÜ/g).

Tulemused ja arutelu
Oksülipiinide summa ja MDA sisaldus

Rasvhapete oksüdatsiooni esimest etappi iseloomustab oksülipiinide summa 
OLS, teist etappi aga TBARS, mis väljendab ühe kõige suuremas kontsent-
ratsioonis tekkiva aldehüüdi, MDA sisaldust segus. Analüüside tulemused 
on toodud joonistel 1 ja 2. 

nimetada riknemisbakteriteks. Liha riknemisel on suur osa sellistel bakte-
ritel nagu pseudomoonased, enterobakterid, piimhappebakterid ja mõned 
klostriidid. Liha aeroobses riknemisbiootas domineerib tavaliselt Pseudo-
monas spp. Bakteriaalsete lagunemisprotsesside käigus tekib lihas erine-
vaid lenduvaid aineid nagu alkoholid, aldehüüdid, ketoonid, rasvhapped, 
estrid, väävli ühendid (Casaburi jt, 2015). Üheks oluliseks selliseks ainete 
rühmaks on ka eelpoolkäsitletud lenduvad rasvhapped, mis annavad koos 
teiste lenduvate ainetega lihale ebameeldiva lõhna ja maitse. Ka bakterite 
kasvu saab pidurdada taimsete segudega (Jaworska jt, 2018), milles oma 
osa on ka polüfenoolidel (Ofosu jt, 2020; Anton jt, 2019).

Uurimistöö metoodika
Taimseteks lisanditeks olid enamikel juhtudel pulbrilisele kujule viidud 
külm- või kondensatsioonkuivatatud tootmisjäägid. Kõigis segudes oli 
üheks komponendiks õunapulber kui enimlevinud taimse toorme töötlemise  
jääkmaterjal Eestis (tabel 1). Mahlatootmise pressjääkidest olid pärit ka 
mustsõstra, pihlaka, aroonia, tomati ja rabarberi pulbrid (Rätsep jt, 2022). 
Sibula ja küüslaugu korral kasutati (liit)sibula külmkuivatatud pulbrit. Eel-
nevate katsetega oli kindlaks tehtud organoleptiliselt optimaalne õunapulbri 
sisaldus hakklihas, mis oli vahemikus 3 kuni 5% (w/w).

Tabel 1. Katses kasutatud hakkliha ja taimsete materjalide segud.

Segu koostis Segu tähis 
joonistel*

Hakkliha 

Hakkliha + 3% õunapulbrit 

Hakkliha + 3% õunapulbrit + 2% mustsõstra marjapulbrit 

Hakkliha + 3% õunapulbrit + 2% pihlakamarjapulbrit 

Hakkliha + 3% õunapulbrit + 2% tomatipulbrit 

Hakkliha + 3% õunapulbrit + 2% mustsõstrapulbrit + 1% sibulapulbrit 

Hakkliha + 3% õunapulbrit + 2% tomatipulbrit + 1% küüslaugupulbrit 

Hakkliha + 3% õunapulbrit + 2% arooniapulbrit 

Hakkliha + 3% õunapulbrit + 2% aroonia ja 2% pihlaka pulbrit 

Hakkliha + 3% õunapulbrit + 2% tomati ja 1% rabarberi varre pulbrit

liha

õun

MS

pihl

tom

MS+sib

tom+küüs

aro

aro+pihl

tom+rab
*Edaspidises tekstis ja joonistel ei ole märgitud kõik segude komponendid; üldjuhul on 
märgitud vaid hakklihale ja õunapulbrile lisatud muud taimsed lisandid.
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Joonistelt 1 ilmneb, et kõigi taimsete materjalide lisamisel lihale OLS säili-
tamise algul tõusis minnes edaspidi üle maksimumi, kusjuures maksimumi 
kõrgus sõltus lisandist. Kõige kõrgem oli OLS-i maksimum segudes, millesse 
on lisatud seemnetega tomati pulbrit. Seemned on aga oksüdeerumisvõime-
liste rasvhapete oluliseks lisaallikaks suhteliselt madala rasvasisaldusega 
lihas. TBARS-i väärtused (joonis 2) olid segude säilitamisperioodil sta-
biilsemad, erandiks olid jälle segud tomat+sibul ja tomat+rabarber, milles 
TBARS-i väärtused liikusid üle väga kõrge maksimumi. Tomati, sibula ja 
rabarberi nagu ka õuna pulbrites on teiste kasutatud lisanditega võrreldes 
madal polüfenoolide kui tugevate oksüdatsiooni pidurdajate  sisaldus. Polü-
küllastamata rasvhapete oksüdatsiooni pidurdasid teistes, tumedaid marja-
pulbreid sisaldavates segudes ennekõike antotsüaniinide rühma kuuluvad 
polüfenoolid kui võimekad radikaalide sidujad.  Seetõttu jäi teistes tooretes 
segudes rasvhapete oksüdatsiooni tase katse lõpuni madalaks. 

OLS ja TBARS-i väärtuste vahel oli toorete segude korral keskmine/tugev 
lineaarne korrelatsioon (r2=0,71), mis tugevnes veelgi, kui jätta välja 14-nda 
päeva sisaldused, mis enamikel juhtudest on madalamad kui 11-nda päeva 
omad (joonis 3). Ligikaudu sama tugev oli vastav korrelatsioon küpsetatud 
segude korral (r2=0,68; vastav joonis artiklis puudub), kusjuures eriti kõrged 
mõlema parameetri väärtused olid siin just lisanditeta liha korral. 

Kõik kasutatud taimsed lisandid olid aga tugevad oksüdatsiooni inhibiitorid 
segude küpsetamisel ja küpsetatud materjali säilitamisel, kui nii OLS kui 
ka TBARS (umbes 10 korda!) suurenesid oluliselt vaid lisanditeta hakkliha 
korral (joonised 1 ja 2). Küpsetatud segudes hakkas OLS küpsetamise järel 
ajas langema, kuna algsed bakterid olid hävitatud ja oksüdatsiooniensüümid 
denatureeritud. TBARS aga jäi 28-päevase säilitamise jooksul enamvähem 
muutumatuks, kasvades vaid liha segus õunaga. Ilmselt oli juba algselt 
suhteliselt antioksüdantidevaeses õunapulbris kuumutamise tulemusena 
säilinud liiga vähe oksüdatsiooni teises etapis radikaalisidujatena toimi-
vaid antioksüdante. Samas jäi pihlaka ja aroonia marjadega rikastatud lihas 
TBARS kogu katseaja vältel madalaks. Kokkuvõttes ilmnes taimsete pulbrite 
rasvhapete oksüdeerumist pidurdav, põhiliselt vabade radikaalide sidumisel 
põhinev antioksüdantne toime eriti selgelt just küpsetatud segude korral.

 

Joonis 1. Linoolhappe viie põhilise oksülipiini summa (OLS) dünaamika tooretes 
ja küpsetatud (kolm viimast tulpa iga segu korral) segudes.

Joonis 2. Maloondialdehüüdi sisalduse (TBARS) dünaamika tooretes ja küpsetatud 
(viimased kolm tulpa iga segu korral) segudes, määratuna vedelikkromatograafilise 
meetodiga lainepikkusel 532 nm. 
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Joonis 4.  Lenduvate rasvhapete dünaamika tooretes segudes. Diagrammil on 
näidatud VFA muutus konkreetseks analüüsipäevaks ΔVFA võrreldes 1. päevaga 
segude säilitamisel 4-14 päeva jooksul (mg KOH/100 g). 

Oksüdatsiooni ja reduktsiooniprotsesside võrdlus liha säilitamisel

Kuna tegemist on vastandlike (bio)keemiliste protsessidega, siis TBARSi 
ja VFA väärtused kogu säilitamise vältel kõigi segude korral omavahel ei 
korreleerunud, ning vastavad segud jagunesid hoopis kahte selgelt eristunud 
rühma (vt. joonis 5).

Esimesse rühma kuulusid lisaks lisanditeta hakklihale ka segud antotsüaa-
niderikaste tugevate antioksüdantide aroonia, pihlaka ja vähemal määral 
mustsõstra ja õunaga, milles MDA sisalduse muutus (ΔTBARS) jäi kogu 
säilitamise vältel madalaks, samas aga suurenes oluliselt lenduvate rasv-
hapete (VFA) sisaldus (ΔVFA). On alust arvata, et tumedad marjad kui 
head radikaalide sidujad ja oksüdatsiooniensüümide inhibiitorid pidurdasid 
linoolhappe ja ka oksülipiinide oksüdatiivse lagunemise, mistõttu need ja 
paljud teised madalmolekulaarsed ained sattusid bakteriaalse atsidofiilse 
ning atsetofiilse rünnaku alla, millele järgnes metanogenees. Kirjanduses 
on andmeid selle kohta, et polüfenoolid, näiteks hüdrolüüsuvad tanniinid 
võivad moduleerida küllastamata rasvhapete, eelkõige linoolhappe ja lino-
leenhappe biohüdrogeenimist veiste vatsas sealse anaeroobse mikrobioota 

Joonis 3. Lineaarne korrelatsioon oksüdatsiooniparameetrite TBARS ja OLS vahel 
(1. kuni 11. päev), p tähistab analüüsipäeva.

Lenduvad rasvhapped kui anaeroobsete protsesside 
intensiivsuse indikaator
Hakkliha säilitamisel toimuvate anaeroobsete protsesside iseloomustamiseks 
uuriti lenduvate rasvhapete sisalduse muutumist katse käigus.

Jooniselt 4 ilmneb, et kõik lisandid peale segu õun+aroonia pidurdasid 
lenduvate rasvhapete teket võrreldes lisanditeta hakklihaga, samas aroo-
nia pulber koos õunapulbriga mõnevõrra kiirendas neid protsesse. Atsi-
dogeensete protsesside võimeka inhibiitorina paistis aga eriti silma segu 
õun+tomat+rabarber.
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Kolmandasse ringi jäid kõik segud säilitamisperioodi algul, kui redokstasa-
kaalud polnud veel oluliselt kummalegi poole nihkunud, aga ka segud, mille 
parameetrid TBARS ja VFA muutusid kogu säilitusaja vältel vähe. Sellistes 
segudes olid oksüdatsioon ja reduktsioon kogu katse jooksul tasakaalus. 
Siin paistsid silma tomat ja mustsõstar+sibul, aga ka õun ainukese lisandina, 
mis oluliselt aeglustasid liha biohüdrogeenimist. Segud, mida iseloomustab 
mõlema parameetri stabiilsus madalate TBARS ja VFA väärtuste juures 
peaksid olema vähemalt keemilises mõttes parimad hakkliha säilitajad.

Taimsete lisandite antibakteriaalsus 

Aeroobsete mesofiilsete bakterite üldarv ja pseudomoonaste üldarv, mis on 
eriti sobivaks liha riknemise indikaatoriks, olid kogu katse vältel omavahel 
seotud joonisel 6 toodud tugeva lineaarse korrelatsiooniga, millest oluliselt 
eraldus vaid segu tomat+rabarber katse viimasel päeval, milles aeroobsete 
mesofiilsete bakterite üldarv oli kaheksanda ja üheteistkümnenda päeva vahel 
oluliselt tõusnud. Sama aja jooksul oli selles segus pseudomoonaste üldarv 
isegi veidi langenud. Pseudomoonased olid suhteliselt tugevamini teistest 
bakteritest pidurdatud ka segus tomat+küüslauk; nii bakterite üldarv kui ka 
pseudomoonaste üldarv jäid katse lõpuni madalaks segus mustsõstar+sibul. 
Ülejäänud segude korral oli pseudomoonaste dünaamika lähedane nende 
dünaamikale lisanditeta hakklihas. 

Sibula ja küüslaugu antibakteriaalsed toimed, mis põhinevad väävli ühen-
ditel, on hästi tuntud (Bhatwalkar jt, 2021). Rabarberi varre toimet võib 
vähemalt osaliselt põhjendada segu madala pH väärtusega, mis säilituskatse 
käigus veelgi langeb. Eelnevalt näitasime (joonised 1 ja 2), et segudes 
tomat+küüslauk ja tomat+rabarber tõusis katse vältel tugevasti oksüdatsioo-
niaste nii oksülipiinide summaarse sisalduse OLS kui ka MDA sisalduse 
(TBARS) põhjal.

koostise häirimise kaudu (Vasta jt, 2019). Analoogiline biohüdrogeenimist 
kiirendav toime võis aroonia ja vähemal määral ka pihlaka pulbritel avalduda 
ka topsides säilitatavate segude keskmises, suhteliselt anaeroobses osas. 
Hüpotees vajab tõestamist ning toimet põhjustavad ained väljaselgitamist.

Joonis 5. Sõltuvus anaeroobsete protsesside indikaatori VFA (ΔVFA) ja aeroobsete 
protsesside indikaatori TBARS (ΔTBARS) muutumise vahel liha-taim segude 
säilitamise jooksul. p tähistab analüüsipäeva, joonisel on üldjuhul tähistamata 
neljandatele ja kuuendatele päevadele vastavad punktid.

Teises rühmas oli hakkliha+õuna lisanditeks tomat koos rabarberi ja/või 
küüslauguga, milles lenduvate rasvhapete sisaldus, eriti rabarberi korral, 
suurenes vähe, küll aga suurenes tugevasti rasvhapete oksüdatsiooni marke-
rite MDA ja OLS sisaldus. Nimetatud lisandeid iseloomustab madal polüfe-
noolide kui tugevate antioksüdantide sisaldus (meie esitamata andmed). 
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Joonis 7. Pseudomoonaste üldarvu (8. ja 11. päeva keskmine) tugev negatiivne 
lineaarne korrelatsioon (r2 = 0,87) oksülipiinide summaga OLS (11. ja 14. päeva 
keskmine) segudes. Korrelatsioonist on jäetud välja segu mustsõstar + sibul. 

Kokkuvõte
Katsetatud lisanditest näitasid summarselt paremaid tulemusi hakkliha rik-
nemise pidurdajatena tomat+rabarber ja mustsõstar+sibul, kuni kaheksanda 
päevani ka tomat+küüslauk, kõik nimetatud koos õunaga. Lihatoodete kva-
liteedi hindamisel tuleks arvestada nii mikrobioloogilisi kui ka biokeemilisi 
näitajaid, viimaste hulgas tuleks tähelepanu pöörata nii oksüdatsiooni kui 
ka senisest rohkem reduktsiooni produktidele. Üsna keeruline on leida 
lisandit, mis pidurdaks tugevasti nii oksüdatsiooni kui ka reduktsiooni ja 
ühtlasi oleks väga efektiivne bakterite kasvu pidurdaja. Kuna rasvhapete 
oksüdatsiooniproduktid on teatava antibakteriaalse toimega, siis võibolla 
tuleks tähelepanu pöörata lisandite otsimisele, mis, olles väga tugeva anti-
bakteriaalse toimega, ei olekski liiga võimekad antioksüdandid. Samas on 
aga teada, et nii oksülipiinide kui ka aldehüüdide hulgas on nõrgalt toksilisi 
aineid. Teadustöö taimsete tootmisjääkide lihatoodete riknemist pidurdavate 
omaduste uurimisel jätkub. 

Joonis 6. Tugev lineaarne korrelatsioon pseudomoonaste ja aeroobsete mesofiil-
sete bakterite üldarvude vahel tooretes segudes 11-päevase säilitusaja jooksul, p 
tähistab analüüsipäeva.

Käesoleva uuringu tulemused (joonis 7) kinnitavad kirjanduse andmeid 
(Qiu jt, 2021) selle kohta, et oksülipiinid on märkimisväärse antibakte-
riaalse toimega. Nende toimet saab seletada molekulide pindaktiivsusega, 
mille tõttu nad sisenevad edukalt erinevate mikroorganismide lipiidsetesse 
rakumembraanidesse, põhjustades membraanide lagunemise ning funkt-
sioonide kao. Ka taimne materjal oksüdeerub koos lihaga, lisaks lihast 
pärit oksülipiinidele on segus ka säilitamisel tekkinud taimseid oksülipiine 
(Prost jt, 2005).
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Sissejuhatus
2021. aasta alguses avas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
(PRIA) Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme taotlusvooru 
„Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus 2021”. 
See on suunatud põllumajandussektori konkurentsivõime tõstmisele, aidates 
nii kaasa ka Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 
2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” raames sätestatud eesmärkide saa-
vutamisele. Toetuse eesmärgiks on toetada üksikprojekte, mis edendavad 
koostööd ja arendavad innovatsiooni põllumajandus- ja toidusektoris ning 
lahendada tootmisprotsessiga seotud probleeme (Põllumajanduse Regist-
rite…, 2021). Eeltoodud eesmärkidest lähtuvalt koostati ja esitati koostöös 
Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia, tõuaretuse ja 
biotehnoloogia, söötmisteaduse ning maamajanduse ökonoomika õppetoo-
lide teadlastega projekt, mis oli suunatud lihaveiste keskkonnasõbralikuks 
kasvatamiseks poollooduslikel rohumaadel. 

Inhibition of spoilage of minced meat by residues from plant production

Meat, especially in minced form, is one of the most perishable food materials, as it has 
many different chemical and biochemical (enzymatic) activities. It has a strong tendency to 
oxidize and is an excellent complex of substances needed for growth by various microor-
ganisms. At the same time, plant production residues contain various substances with the 
ability to inhibit the spoilage of meat in different ways. The effect of a number of dried 
residues on oxidization over 14 days, and bacterial growth rates over 11 days in cooled 
minced meat in microaerobic conditions was studied. Total contents of linoleic acid oxy-
lipins and malonic dialdehyde (chromatographic TBARS method) were determined for 
estimation of the oxidation rate in aerobic conditions. Volatile fatty acids for estimation 
of reduction rate in anaerobic conditions and bacterial, separately Pseudomonas spp, 
growth rates were also determined. All the mixtures contained 3% of apple powder. The 
most promising results were achieved with the addition of powders of tomato+rhubarb 
and blackcurrant+onion. garlic+tomato showed excellent inhibition of bacterial growth 
during the first eight days, but low antioxidativity. These results confirm the hypothesis 
of oxylipins as antibacterial agents. In future studies, alongside the study of oxidative 
processes, more attention needs to be paid to the reduction processes to which the essential 
constituents of meat and plants are subjected. 

Keywords: meat, plants, antioxidants, oxylipins, antibacterials
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Foto 1. Herefordi tõugu lihaveised ühes uuringualuses farmis (foto: Alo Tänavots).

Projekti uurimistegevus hõlmab kõiki lihaveisekasvatuse tootmisega seo-
tud väärtusahela lülisid ja tegevusi nagu sööda koostise ja toiteväärtuse 
[(pool)looduslike ja kultuurrohumaade rohi ning sellest valmistatud silo] 
analüüsi, söötmise korralduse ja erinevate üleskasvatamise viiside ning 
loomade jõudlus- ja tulemusnäitajate (söödaväärindus, tervis ja heaolu, liha 
keemiline koostis ja tehnoloogilised omadused) hindamist. Üleskasvatamise 
meetodite majanduslikku tasuvust hinnatakse söödakulu, juurdekasvu, liha 
väljatuleku ja kvaliteedi seisukohast. 

Töö tulemusena selgitatakse veiseliha tootmiseks poollooduslikel rohumaa-
del sobivaimad lihaveisetõud ja tõugude kombinatsioonid ning söötmisstra-
teegiad. Veiste aretuses rakendatakse genoomipõhist valikut ja vajaduspõhi-
selt, vastavalt aretuseesmärkidele, embrüotehnoloogiaid. Projektist saadud 
tulemused aitavad kaasa lihaveisekasvatuse arendamisele poollooduslikel 
rohumaadel kogu Eestis. Kohaliku söödaga üleskasvatatud lihaveiste juur-
dekasvu ning lihakvaliteedi paranemine võimaldavad saavutada ühtlasema 
lihakvaliteedi ja pikemas perspektiivis ka parema ekspordivõimekuse. Lisaks 
aitab projekt kaasa teadmussiirde vahetusele Eesti ja Soome vahel.. Koostöö 
tulemuseks on suurenem ühiste teaduspublikatsioonide arv ja tulemuste 
levitamine praktikas mõlemas riigis.

Tänusõnad
Projekti SAAREVEIS elluviimist toetab Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 
meede 16.2 „Koostöö”, Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise 
toetus. Täname Saaremaa lihaveisekasvatajaid Metsa Johani talu FIE, Kalda-Sandri talu 
ja Ibex OÜ-d. 

Projekti ajend
Varasemalt on Eestis uuritud piimaveiste söötmise mõju piima kvaliteedile 
(Kärt jt 2006; Kärt, 2008, 2011), kuid puuduvad tõenduspõhised, katsetega 
kindlaks tehtud tulemused selle kohta, kuidas rohu koostis ja rohusööda 
kvaliteet mõjutavad veiseliha kvaliteeti. Eksisteerivad küll tunnustatud 
rohumaaveise kvaliteedikavad, kuid puuduvad kohalikke olusid arvestavad 
veiseliha kvaliteedi parendamisele suunatud lihaveiste nuumastrateegiad. 
Sedavõrd laiaulatusliku lihaveiste üleskasvatamise programmi loomine on 
Eestis esmakordne ja seega oluline rakendusuuringu teema.

Projekti uuenduslikkus seisneb ka asjaolus, et varem pole meil kompleksselt 
uuritud jõudluskontrollis olevate lihaveisekarjade jõudlus- ja tapaandmeid 
koos ettevõtete söötmis- ja majandusalase olukorra analüüsiga. Käesoleva 
projektiga uuritakse lihaveisetõugude sobivust siinsete poollooduslike rohu-
maade sööda väärindamiseks ja optimaalse söödaratsiooni koostist ning 
kuidas lihaveiste tõuomadused ja sööda koostis on seotud liha kvaliteediga. 

Geneetiliste analüüside rakendamine lihaveistel võimaldab täpsemat loomade 
valikut aretustööks ja koos sigimistehnoloogiate rakendamisega võimaldab 
parimatelt loomadelt saada suuremat arvu heade jõudlusomadustega järglasi.

Kavandatavad tegevused
Projekt viiakse läbi Saaremaa lihaveisekasvatajate Metsa Johani talu FIE, 
Kalda-Sandri talu ja Ibex OÜ lihaveiste (foto 1) andmete baasil ning see kes-
tab 01.10.2021 kuni 31.05.2025. Katsete läbiviimisesse on konsultantidena 
kaasatud ka teadlased Soome Loodusressursside Instituudist (inglise keeles 
Luke Natural Resources Institute Finland), kellel on pikaajaline kogemus 
veiste tõuaretuse, söötmise ja (veise)liha kvaliteedi uurimise valdkondades.

Projekti põhieesmärgiks on teaduspõhiste soovituste väljatöötamine liha-
veiste keskkonnasõbralikuks kasvatamiseks kohalikel poollooduslikel 
rohumaadel, mille tulemusena lüheneb lihaveiste üleskasvatamise periood, 
paranevad nuuma- ja lihajõudlus, lihakvaliteet, lihaveisekasvatuse majan-
duslik tasuvus ja loomade heaolu. Nende soovituste väljatöötamisel võetakse 
arvesse karjades olevate lihaveiste geneetilist mitmekesisust ja söödabaasi 
eripära (poollooduslike ja looduslike rohumaade suur osatähtsus ning sel-
lisest rohust valmistatud silo koostis ja kvaliteet).
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Polüfenoolid tomati pressjääkides
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Sissejuhatus
Tomatit tarbitakse nii värskelt kui töödelduna. Mahla valmistamisel tuleb aga 
arvestada, et umbes 5-30% (Szabo jt, 2019) tooraine massist jääb jääkidesse, 
mis põhiliselt koosneb koortest, seemnetest ja vähesel määral viljalihast. 
Tomati seemned sisaldavad palju õli  ja valku, koored omakorda rikkali-
kult kiudaineid, lükopeeni,mineraalaineid ning inimese tervisele kasulikke 
antioksüdantseid ühendeid, sealhulgas vitamiine ja polüfenoole (Elbadrawy 
& Sello, 2016; Lu jt, 2019). Kuivatatud ja peenestatud tomatijahu saab 
kasutada liha- või teraviljatoodetes, võib lisada putrudele, jogurtile, liha-
marinaadidele ning küpsetistesse. Lihatoodetesse lisatud tomatijahu tõstab 
nende toiteväärtust, parendab tekstuuri, värvust ja sensoorset kvaliteeti (Lu 
jt, 2019).

Polüfenoolid (kahe või enama benseenituumaga fenoolsed ühendid) on 
taimsed sekundaarsed metaboliidid, mis kuuluvad suurde fütokemikaalide 
rühma. Varasemad teadusuuringud on näidanud, et tomatis leiduvad polüfe-
noolid on olulised antioksüdantsete ja/või antimikroobsete omadustega 
ühendid (Reguengo jt, 2022).

Mahla pressjääkide edasisel töötlemisel on oluline valida meetodid, mis 
võimaldavad kasulike ühendite maksimaalse säilimise ja samas ka tagavad 
töötlemisel efektiivse energiakasutuse. 

Lüofiliseerimist ehk külmkuivatamist kasutatakse mitmete toiduainete (sh 
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Project SAAREVEIS – Improving the quality of beef cattle meat and eco-
nomic profitability of beef cattle breeding raised on Saaremaa on the basis 
of local feed 

The main objective of the project is to develop science-based recommendations for the 
environmentally friendly rearing system of beef cattle on semi-natural grassland, which will 
shorten the rearing period of beef cattle, improve their fattening and meat performance, 
analyse economic efficiency and animal welfare. As a result, the most suitable breeds and 
breed combinations of beef cattle and feeding strategies for beef production on coastal 
pastures will be identified. The results of the project contribute to the development of beef 
cattle breeding on coastal pastures throughout Estonia. Improvements in the growth and 
quality of beef cattle raised with local feed will make it possible to achieve more uniform 
meat quality and, in the long term, better export possibilities.

Keywords: embryo technologies, beef cattle feeding, meat quality, semi-natural grasslands, 
profitability
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Taimsete pulbrite antioksüdantse ja antimikroobse toime hindamiseks lisati 
hakklihale taimsete pulbrite segusid, milles tomat oli üheks komponendiks. 
Proove säilitati temperatuuril 4±2 °C ning küpsetamata lihaproovid ana-
lüüsiti 1., 4., 6., 8., 12. ja 14. päeval, küpsetatud lihaproovid vastavalt 1., 
14., ja 33. päeval. 

Polüküllastumata rasvhapete sekundaarsete oksüdatsiooniproduktide esin-
daja, maloondialdehüüdi (MDA), kontsentratsioon määrati tiobarbituurhap-
pega reageerivate ainete (TBARS) meetodil (Modzelewska-Kapituła, 2012).

Antimikroobse mõju hindamiseks määrati tomati ja teiste taimsete pulbrite 
segudega rikastatud lihatoodetest aeroobsete bakterite, Pseudomonas spp. 
ning hallitus- ja pärmseente arvukus. Aeroobsete mesofiilsete bakterite 
loendamiseks kasutati EVS-EN ISO 4833-2:2013 standardit, Pseudo-
monas spp. puhul ISO 13720:2010 meetodit ning hallitus- ja pärmseeni 
loendati vastavalt EVS-ISO 21527-1:2009 standardis toodud juhenditele. 
Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamisel 
mikrobioloogilisteks uuringuteks lähtuti standardist EVS-EN ISO 6887-
1:2017. Pärast inkubeerimist mikroorganismide kolooniad loendati 
ja tulemused väljendati pesa moodustavate ühikute (pmü) arvuga 
kümnendlogaritmides grammi toote kohta (log10 pmü/g). 

Tulemused 
Fenoolsete ühendite sisaldus tomatipulbrites

Võrreldes marjade ja puuviljadega on aedviljades fenoolsete ühendite sisal-
dused tunduvalt väiksemad. Kuigi tomati pressjääk sisaldab vähesel määral 
fenoolseid ühendeid, on selles suur karotenoidide sisaldus, peamiselt lüko-
peeni, luteiini ja β-karoteeni (Coelhob jt, 2019).

marjad, seened, puu- ja aedviljad, maitsetaimed) säilivusaja pikendami-
seks. Kuna külmkuivatamisel kasutatakse madalaid miinustemperatuure ja 
sügavvaakumit, säilivad toiduainete maitse ja välimus ning kuivatamine ei 
põhjusta temperatuuritundlike ühendite lagunemist. Külmkuivatatud toodete 
suurimaks puuduseks on nende kõrge maksumus, olles tingitud kuivatus-
meetodi suurest energiakulust ja külmkuivatite kõrgest maksumusest.

Alternatiivsel kondensatsioonkuivatuse meetodil kuivatatakse materja-
lid suhteliselt madalatel temperatuuridel, s.o 35-50 °C juures, kasutades 
ringlevat kuivatusõhku, millest materjalidest aurunud vesi eemaldatakse 
kuivati kondensaatori külmal pinnal. Kondensatsioonkuivatid võrreldes 
külmkuivatitega on odavamad ning väiksema energiavajadusega tagades 
madalamad tootmiskulud (Bleive, 2011).

Käesolevas artiklis võrreldakse külmkuivatatud tomati vilja ja kondensat-
sioonkuivatatud pressijääkidest valmistatud etanooliekstraktide fenoolsete 
ainete sisaldust ning tomatipulbrite antioksüdatiivseid ja antimikroobseid 
omadusi lihamaatriksis. 

Uurimistöö metoodika
Analüüsideks vajalikud taimsed materjalid töödeldi ja kuivatati Eesti 
Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses. Viilutatud tomatid kuivatati 
lüofilisaatoris (VirTis AdVantage 2,0, SP Scientific) 51 tundi ning tomati 
sõelpressitud pressjäägid kondensatsioonkuivatis (CFD 1400 SS, Alpfrigo 
d.o.o, Sloveenia) esmalt 24 tundi 50 °C ja seejärel 14 tundi 40 °C juures. 
Kuivatatud materjalid peenestati pulbriks (Ø alla 1 mm). Pulbritest val-
mistati ekstraktid 60 ja 80% etanooli vesilahuses (1:10) ning fenoolsete 
ühendite üldsisaldus määrati kromatograafilisel meetodil (Raal jt, 2012), 
kasutades vedelikkromatograafi Agilent 1100 Series (Agilent Technologies) 
UV-Vis detektorit. Fenoolsed ühendid identifitseeriti vedelikromatograa-
fia-massspektromeetria meetodil, kasutades vedelikkromatograafi 6540 UHD 
Accurate-Mass Q-ToF LC/MS (Agilent Technologies) massidetektorit, mis 
töötas negatiivse ionisatsiooni režiimis. Identifitseerimiseks kasutati ainetele 
iseloomulikke retentsiooniaegu, UV neeldumisspektreid, ülitäpseid ioon-
masse ning nii lähte- kui ka fragmentioonide massi-laengu suhteid (m/z).
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Joonis 2. UV kromatogrammide võrdlus 280 nm (ülemine joonis) ja 330 nm 
(alumine joonis). Hele joon – lüofiliseeritud tomat, tume joon – kondensatsioon-
kuivatatud tomati pressjääk. Massispektromeetriliselt identifitseeritud ühendid: 1 
– kohvhappe heksosiid (pseudomolekulaariooni massi-laengu suhe, m/z =341), 2 
ja 3 – klorogeenhape (m/z =353), 4 – rutiini pentosiid (m/z =741), 5 – rutiin (m/z 
=609), 6 – dikafeoüülkviinhape ja naringeniini heksosiid (m/z =515 ja m/z =433), 
7 – dikafeoüülkviinhape (m/z =515), 8 – naringeniin (m/z =271), 9 – identifitsee-
rimata aine (m/z =1081), 10 – naringeniini kalkoon (m/z =271).

Tomatipulbrite antioksüdantne toime lihaproovides

Vabade polüküllastumata rasvhapete, eriti linoolhappe, oksüdatsiooni käigus 
tekkivad ühendid, sh aldehüüdid, vähendavad oluliselt lihatoodete kvaliteeti 
ja ohutust. Lipiidide oksüdatsioonil tekkinud maloondialdehüüdi (MDA) 
sisalduse määramiseks kasutatakse tiobarbituurhappega reageerivate ainete 
(TBARS) meetodit.

Joonis 1. Lüofiliseeritud ja kondensatsioonkuivatatud tomatipulbrite 60% ja 
80% etanool/vesi ekstraktide fenoolsete ühendite sisaldus UV neelduvuse järgi 
lainepikkustel 280, 330, 360 nm, (abiühikutes).

Määratud ühenditest neelavad 280 nm juures kõige enam flavanoolid ja 
dihüdrokalkoonid, vastavalt 330 nm juures hüdroksütsinnaamhapped ning 
360 nm juures flavonoolid. Tulemused (joonis 1) näitasid kondensatsioon-
kuivatis kuivatatud pulbri ekstraktides kõrgemaid fenoolsete ühendite sisal-
dusi. Varasemates uuringutes oleme leidnud (Anton jt, 2019), et fenoolsete 
ühendite sisaldus taimses materjalis ning selle antioksüdantne võimekus 
on omavahel tugevas positiivses korrelatsioonis. Sama tulemust näeme ka 
nüüd taimsete pulbritega rikastatud hakklihaproovides.

Kuivatusprotsessid mõjuvad erinevatele olulistele fenoolsetele ühenditele 
erinevalt (joonis 2).

Mõlemal UV kromatogrammil (joonis 2) on fenoolsetest hapetest kohvhappe 
heksosiid (piik nr 1) ainukeseks identifitseeritud aineks, mis annab lüofili-
seeritud kuivatusmeetodi puhul kõrgema piigi kui kondensatsioonkuivatusel. 
Seda võib põhjendada ühendi suurema kuumatundlikkusega. Teiste fenool-
sete hapete, flavonoolide, flavanoonide ja naringeniini kalkooni piigid olid 
kõrgemad kondensatsioonkuivatusmeetodil kuivatatud pressjäägis. Helmja 
jt, (2008) andmetel võib tomati koortes leiduvate polüfenoolide antioksü-
dantsust vabade radikaalide sidumisvõime kaudu iseloomustada kui tugevat, 
keskmist ja nõrka. Joonisel 2 identifitseeritud polüfenoolsed ühendid (ühe 
erandiga, piik nr 8) kuuluvad keskmiste või tugevate antioksüdantide hulka.



80 81T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

Tomatipulbrite antimikroobne toime lihaproovides

Aeroobsete bakterite, Pseudomonas spp. ning hallitus- ja pärmseente arvu-
kused uuritud lüofiliseeritud (LÜ) ja kondensatsioonkuivatatud (KO) tomatit 
sisaldavates hakklihaproovides (HL) on toodud joonisel 5.

Tulemustest selgus, et nii lüofiliseeritud kui ka kondensatsioonkuivatatud 
tomatit sisaldavates proovides on katse alguses (1. päeval) aeroobsete bakte-
rite arvukus vahemikus 3,6–4,7 log pmü/g, tõustes katse lõpuks arvukuseni 
7,4–8,0 log pmü/g. Pseudomonas spp. arvukus oli algselt 2,5–4.9 log pmü/g, 
jäädes viimasel analüüsipäeval vahemikku 2,2–5,6 log pmü/g. Hallitus- ja 
pärmseeni loendati uuritud proovides algselt 2,0–3,4 log pmü/g, 12. päevaks 
tõusis arvukus vahemikku 5,0–7,0 log pmü/g.

Joonis 5. Aeroobsete bakterite, Pseudomonas spp. ning hallitus- ja pärmseente 
arvukus kontrollproovides (HL) ja tomatipulbritega rikastatud küpsetamata hak-
klihaproovides  uurimisperioodi jooksul (LÜ – lüofiliseeritud, KO – kondensat-
sioonkuivatatud).

Joonis 3. Maloondialdehüüdi (MDA) dünaamika lüofiliseeritud ja kondensatsioon-
kuivatatud tomatipulbritega rikastatud küpsetamata hakklihaproovides. 

Tulemustest selgus (joonis 3), et taimsete pulbrite lisamisel küpsetamata hak-
klihale olid kondensatsioonkuivatatud pulbriga segudes oksüdeerumisnäitajad 
madalamad kui lüofiliseeritud pulbriga segudes. Eriti ilmekat oksüdatsiooni 
tõusu põhjustas pulbrite segu õunast, küüslaugust ja tomatist, nii lüofiliseeritud 
kui ka kondensatsioonkuivatatud tomatipulbritega hakklihas. Selliste tulemuste 
põhjuseks on küüslaugupulbri väga väike fenoolsete ühendite sisaldus, millest 
tulenevalt ka nõrgem antioksüdantne toime.

Küpsetatud lihaproovide korral (joonis 4) on taimsete pulbritega rikastatud 
proovides oksüdatsiooninäitajad tunduvalt madalamad kui lisanditeta hakklihas. 
Kolme erineva pulbriseguga proovide võrdlemisel on kõigis kondensatsioon-
kuivatatud tomatipulbriga proovides oksüdatsiooninäitajad madalamad, kuid 
erinevused lüofiliseeritud pulbri kasutamisega on siiski suhteliselt väikesed.

Joonis 4. Maloondialdehüüdi (MDA) dünaamika lüofiliseeritud ja kondensatsioonkui-
vatatud tomatipulbritega rikastatud küpsetatud hakklihaproovides 1., 14. ja 33. päeval.
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Kokkuvõte
Tomatimahla tootmisel tekkinud pressjääkides leidub rikkalikult bioak-
tiivseid ühendeid. Pressjääkide väärindamisel on oluline teada nende bio-
aktiivsete ühendite sisaldust ning võimalikku kadu pressjääkide edasisel 
töötlemisel, kuivatamisel. Uuringus kasutatud lüofiliseeritud tomati ja 
kondensatsioonkuivatatud pressjäägi pulbrite fenoolsete ühendite sisaldus 
ning sellest tulenevalt ka antioksüdatiivne toime olid mõnevõrra kõrgemad 
kondensatsioonkuivatatud tomatipulbril. Ekstraktide mass-spektromeetrilise 
analüüsi tulemused näitasid (ühe erandiga) polüfenoolsete ühendite kõrge-
maid piike kondensatsioonkuivatatud pulbris. Pulbrite antimikroobne toime 
tuvastati mõlema kuivatusmeetodi puhul, sest võrreldes kontrollprooviga oli 
mikroobide arvukus tunduvalt madalam. Kuivatusmeetodite omavahelises 
võrdluses suuri erinevusi antimikroobses toimes ei täheldatud.
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Projekti TAIMLOOMTOIT (F200143PKPA) elluviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu 
Fond ja Eesti Teadusagentuur läbi „Ressursside väärindamise alase TA-tegevuse toetamise” 
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Kui eelnimetatud proovidele oli iseloomulik üldjuhul sarnane mikroorga-
nismide arvukuse dünaamika, siis selgelt eristuvad kontrollproovid, kus 
mikroorganismide arvukus ja selle tõus on suurem kui taimseid lisandeid 
sisaldavates proovides. Näiteks tõusis kontrollproovides mikroobide arvukus 
aeroobsete bakterite puhul 4,8-lt 9,8-le log pmü/g, Pseudomonas spp. 5,2-lt 
kuni 9,2-ni pmü log/g ning hallitus- ja pärmseened 3,9-lt 8,2-ni log pmü/g. 
Sellest järeldub, et taimsete lisanditega rikastatud küpsetamata lihaproovides 
toimus mikroorganismide kasvu pärssimine, mis aitab pikemalt säilitada 
ka toote mikrobioloogilist kvaliteeti.

Antud uuringu tulemused näitasid, et mikroorganismide arvukustes ei 
olnud üldjuhul olulisi erinevusi lüofiliseeritud ja kondensatsioonkuivata-
tud tomatipulbrit sisaldavate proovide vahel. Antimikroobne toime ilmnes 
õuna, küüslauku ja lüofiliseeritud tomatit (HL+õun+küüslauk+tomat LÜ) 
sisaldavates küpsetamata hakklihaproovides (joonis 5). Eeskätt täheldati 
eeltoodud taimsete lisandite kombinatsiooni mikroobide kasvu pärssivat 
toimet Pseudomonas spp. arvukusele, mis oli hakklihaproovides oluliselt 
madalam (keskmiselt 2,5 log pmü/g) kogu uurimisperioodi ajal võrreldes 
kontrollprooviga (7,6 log pmü/g). Sarnane mikroobide kasvu pärssiv mõju 
avaldus teatud määral ka aeroobsete bakterite ning hallitus- ja pärmseente 
arvukustele (keskmine näitaja vastavalt 6,1 ja 3,7 log pmü/g) võrreldes 
kontrollprooviga (vastavalt 7,6 ja 6,1 log pmü/g). 

Nii lüofiliseeritud kui ka kondensatsioonkuivatatud tomatit sisaldavates 
küpsetatud lihaproovides oli Pseudomonas spp. ning hallitus- ja pärmseente 
arvukus kogu säilimisaja jooksul <1 log pmü/g. Ka aeroobsete bakterite 
üldarv oli uuritud toodetes säilimisaja alguses <1 log pmü/g, kuid tõusis 
kõikides proovides säilimisaja lõpuks arvukuseni 1,7–2,6 log pmü/g.

Sellest järeldub, et taimsete lisandite suurem antimikroobne mõju on seotud 
pigem taimse lisandi omadustega kui taimse materjali kuivatusmeetodiga. 
Siinkohal on vajadus täiendavate uuringute järele selgitamaks antimikroobse 
mõju põhjustaja testitud mikroobidele, tõenäoliselt on selleks küüslaugu-
pulber, kuna antud uuringutes ilma küüslauguta õuna ja tomati kombinat-
sioon (HL+õun+tomat, joonis 5) olulisel määral mikroorganismide kasvu 
pärssivat toimet ei avaldanud.



84 85T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

Ebatraditsioonilise tooraine kasutamine madala 
gluteenisisaldusega õlle tehnoloogias

Berit Sootak, Anna Pisponen*

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete 
tehnoloogia õppetool

*anna.pisponen@emu.ee

Sissejuhatus
Õlu on kääritatud alkohoolne jook, mida tarbitakse üle maailma. 
Traditsiooniliselt valmistatakse õlut gluteeni sisaldavatest odralinnastest. 
Gluteen on teravilja liitvalk, mis koosneb omakorda prolamiinist ja 
gluteniinist (Velísek, 2014). Ometi tuleb gluteeni vältima inimene, kellel 
on diagnoositud teraviljaallergia või tsöliaakia (Green, 2005).

Inimese tervis sõltub sellest, mida ta sööb. Samas peab inimene allergia või 
haiguse tõttu oma dieedis gluteeni vältima. Gluteenitalumatus ehk tsöliaakia 
on krooniline autoimmuunhaigus, mis reageerib gluteeni ja teiste sarnaste 
prolamiinide suhtes. Haiguse sümptomiteks on kõhuvalu, kõhulahtisus, 
oksendamine, kaalulangus, kõhupuhitus jne. Tsöliaakia on diagnoositud 
umbes 0,5–1,0% elanikkonnast ja viimase 20 aasta jooksul on osakaal tõus-
nud (Ortiz jt, 2017). Tsöliaakia ainsaks raviks on range gluteenivaba dieet. 
Kuid varasemad uuringud on näidanud, et 20–38% patsientidest vaevlevad 
kiudainete, kalori- ja/või valgu-, mineraalide ja vitamiinide puuduse käes, 
viidates asjaolule, et suuremale osale gluteenivabadesse toodetesse pole 
lisaaineid lisatud (Giménez-Bastida jt, 2015). 

Gluteeni on võimalik õllest eemaldada tehnoloogilisel teel, kastutades 
ensüüme, mis lõhustavad gluteeni väiksemateks fraktsioonideks. See aitab 
vältida reaktsiooni tekitada tsöliaakiat põdeval inimesel. Sellegipoolest on 
mõnede õllede puhul leitud, millest oli gluteen tööstuslikult eemaldatud, 
teatud valgufragmentide olemasolu ning võiesd põhjustada gluteeniga seotud 
reaktsiooni (Allerd jt, 2017). Seetõttu on siinjuures oluline teada, kas gluteen 
on eemaldatud tööstuslikult või kasututatakse gluteenivaba toorainet. Kuigi 
gluteeni on võimalik tootest tööstuslikult eemaldada, on oht neile tarbijatele, 
kes ei saa tervislikel põhjustel gluteeni tarbida, siiski olemas. Tööstuslikult 
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Polyphenols in tomato pomace

In tomato juice production an important part of the bioactive compounds (especially phe-
nolics) are found in the solid by-product, press-cake. Regarding by-product valorisation, it 
is important to know the losses of these bioactive compounds during subsequent processing 
of the pomace. In this study, tomato slices were lyophilized and tomato press-cake dried in 
a condensation dryer. Powders were analysed by spectrophotometric and HPLC-DAD-MS/
MS and Q-ToF LC/MS methods in order to compare drying method impact on the stability 
of single polyphenols, total phenolics content, and antioxidant and antimicrobial capabi-
lities. The results showed slightly higher total contents of phenols and antioxidativity in 
the condensation-dried powder. The antimicrobial activity of the powders was detected 
in both drying methods. The number of microbes was lower in the samples enriched with 
plants compared to the control sample. However, there were no significant differences in 
antimicrobial activity between the drying methods. In conclusion, it is important to know 
the stability of bioactive compounds and choose the best possible method for subsequent 
processing of tomato by-products.

Keywords: tomato, pomace, drying, polyphenols
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on põhitoiduaine ligikaudu 50% inimkonnale. Samuti pole riisis gluteeni 
moodi valke (Hager, 2014; Marconi jt, 2017). Näiteks Indias on riisiõlle 
fermenteerimine tähtis osa kogukondade traditsioonist, mistõttu tarbitakse 
seda tihti. Viimane tähendab seda, et Indias on riisiõlle valmistamise viise 
laialdaselt uuritud, et traditsioonilist teadmist antud õlle valmistamise teh-
noloogiast rakendada ka suurtööstuste tingimustes (Chetry jt, 2020).

Tabel 1. Õlleteraviljade energiasisaldus ja biokeemiline koostis, sisaldused 100 
grammis.

Teravili Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Nisua 339 71,1 2,47 13,7
Rukisa 338 75,8 1,6 10,3
Oder 354a 73,5a 1,8f 12,5a

Kaera 373 58,1 8,7 11
Maisa 94 12,5 1,9 3,9
Tatara 343 71,5 3,4 13,25
Riis 358a 79,2a 2,2f 5–8f

Hirssa 356 63,3 4,2 11,1
Sorgo 329a 72,1a 2,7–3,9e 8,5–10,6e

Amarant 322b 62–70dc 7–9d 15–17dc

aU.S. Department of Agriculture; bAbolaji jt, 2017; cAcar jt, 1988; dGrobelnik Mlakar jt, 
2009; eHolmes jt, 2017; fMarconi jt, 2017.

Riis kuulub samasse sugukonda kui oder, nisu ja hirss (Poaceae või Grami-
nae). Riisi puhul teatakse üle 120 tuhande variatsiooni – lühikese, pika või 
laia teralisusega. Kuna pika teralisusega riisil on väiksem tärklisesisaldus 
ja see kliisterdub 71–74 °C juures (lühikese teralisusega riisil 65–68 °C 
juures) võrreldes teiste riisi tüüpidega, on see neist parim õlletooraine. 
Kuigi sortide varieeruvus on üsna lai, sisaldub riisis keskmiselt 70% tärklist, 
5–8% valku ja kuni 2,2% rasva  (tabel 1). Eelkõige suur tärklisesisaldus 
(ja ka väike valgusisaldus) on õlle tegemiseks oluline omadus. Riisil on 
võrreldes traditsiooniliste õlle toorainetega väiksem prolamiinide sisaldus 
(tabel 2), mis annab hea võimaluse väikese gluteenisisaldusega toodete 
valmistamiseks. Samas võib suur rasvasisaldus põhjustada kiiremat pär-
mikasvu, vähendada fermentatsioonil estrite teket, mõjuda pärssivalt vahu 
stabiilsusele ning tekitada maitseprobleeme, seetõttu peaks õlleriisis olema 
vähem kui 1,5% rasva (Marconi jt, 2017).

eemaldatud gluteeni korral tuleb toode märgistada vastavalt  piirnormidele. 
Eestis võib tooteid gluteenivabaks märgistada juhul kui selle gluteenisisaldus 
on väikesem kui 20 ml/kg (EL määrus 828/2014). Kui toode on valmistatud 
nisust, rukkist, odrast, kaerast või nende segust, olles gluteenisisalduse 
vähendamiseks spetsiaalselt töödeldud ja kui gluteenisisaldus on mitte 
suurem kui 100 mg/kg, võib toote etiketil kasutada lauset „väga väikese 
gluteeni sisaldusega“ (Põllumajandus- ja Toiduamet, 2021).

Paraku on gluteenivabade toitude ja jookide valik piiratud, mistõttu elu-
aegsest range dieedi korral võib tekkida puudus vajalikest toitainetest. Et 
vaid gluteiinivabu tooteid tarbiv inimene tunneks ennast hästi ning osana 
ühiskonnast, tuleb jookide sortimenti  arenema, et oleks alternatiive pakkuda. 
Viimase kümnendi jooksul on uuritud alternatiivsest toorainest õlletegemist, 
seda nii erinevate dieetide pärast (tsöliaakia), kui ka selleks, et pakkuda 
tarbijale suuremat valikut ja mitmekesisust (Deželak jt, 2014). Näiteks on 
patenteeritud meetod valmistamaks õllelaadset toodet, mille maitseoma-
dused oleks sarnased tavaõllele (Zweytik jt, 2009). Antud meetodi puhul 
segatakse etanool, sukroos, karamellisuhkrusiirup, saponiin, isomeeritud 
humalaekstrakt, vedel linnasearoom, humala eeterlik õli ja gluteenivabad 
dekstriinid. Tootmaks sajaprotsendilist ja selle tarbijale ohutut gluteenivaba 
õlu, on vaja tooraineks teravilju, milles puudub gluteen. Käesoleva artikli 
eesmärk on tutvustada täielikult gluteenivaba õlle  valmistamiseks kasuta-
tavaid toorained nagu riis, tatar, amarant ja sorgo.

Gluteenivaba tooraine
Õlle peamised toorained on vesi, õlleoder (või muu teravili) ja sellest 
valmistatud linnased, humal ning õllepärm. Kasutatakse ka linnastamata 
teravilju, suhkrut, siirupi jm materjalide, et pärmirakud saaksid piisavalt 
suhkruid tootmaks kääritamisel alkoholi. Odralinnaseid kasutatakse enim, 
kuna odrasortidel on suur tärklise- ja väike valgusisaldus. Samuti on odra 
eeliseks lihtne ja kiire linnastamine ning odralinnastes sisalduv piisav 
hulk ensüüme tärklise ja valkude lõhustamiseks (Poikalainen jt, 2017). 
Joogitööstustele on väljakutseks gluteenivaba õlle tootmisel asjaolu, kuidas 
asendada selle peamine koostisosa ehk odralinnased. Peamiselt valmistatakse 
gluteenivaba õlut teraviljast nagu tatar, riis, sorgo või amarant, kuna need 
ei sisalda gluteeni (Hager, 2014).

Riisi (Orzya) kasutatakse õlletööstuses enamasti lisandina odralinnaste kõr-
val. Kuid riisil on ka potentsiaal olla ainus tooraine õlle valmistamisel, kuna 
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Tatra peamiseks miinuseks on madal amülaasiaktiivsus, mistõttu ei lagune 
piisavalt tärklist lihtsamateks suhkrumolekulideks. Selle parandamiseks 
kasutatakse ensüüme, mis muudavad ka õlle värvi, ekstraktide kogust, 
filtreerimiskiirust ja kääritavust (Giménez-Bastida jt, 2015). Varasemalt 
on täheldatud, et valminud tatraõlle pH võib olla ligikaudu 4,5 ja alko-
holisisaldus 4,53%. Enamasti on tatral madal kääritava suhkru tase, välja 
arvatud glükoosisisaldus. Tatravirde glükoosisisaldus võib olla keskmisel 
28 g/l või suurem, olenevalt meskimisest. Üldiselt on tatraõlu maitse, lõhna 
ja kibeduse poolest nisuõlle sarnane (on mainitud ka võist maitset) ning 
värvus jääb 7 EBC (European Brewery Convention ehk õllevärvi väärtus) 
juurde (Phiarais jt, 2012).

Sorgo (Sorghum) on märkimisväärse geneetilise varieeruvusega teravili, 
mille teatud liigid sobivad hästi õlle pruulimiseks (näiteks Sorgo bicolor) 
(Hager, 2014). Võrreldes traditsioonilise õlle toorainega, sisaldub sorgo 
koostises rohkem rasva ning vähem valke (tabel 1). Tärklise sisaldus sor-
gos on üsna suur (kuni 74% kuivainest) ning terad on hulknurgakujulised, 
10–12 µm suurused (Меледина, 2003). Õlle valmistamiseks kasutatavad 
sorgo liigid sisaldavad märkimisväärselt amülopektiini ja vähe amüloosi 
(kuni 95% amülopektiini kogu tärklise sisaldusest), mille tõttu kliisterdu-
vad palju kiiremini. Sellised sorgo liigid alluvad kergesti amülolüütiliste ja 
proteolüütiliste ensüümide toimele (Pozo-Insfran jt, 2004). Kõige suurem 
erinevus sorgo ja odra vahel on sorgo tärklise kliisterdumise kõrgem tempe-
ratuur (70–80 °C) (Hager jt, 2014; Holmes jt, 2017) mistõttu valmistatakse 
õlle tehnoloogias sorgomeskit osalise keetmisega (dekoktsioonimeetod) või 
kasutatakse ensüüme (Меледина, 2003; Holmes jt, 2017). Sorgoõlu on väga 
populaarne Aafrika riikides, kus on kasutusel mitmesugused tehnoloogiad 
selle valmistamiseks. Enamjaolt järgitakse samu tehnoloogilisi võtteid nagu 
odraõlle valmistamisel: sorgo linnastamine, jahvatamine, meski valmistamine 
ja hapendamine, keetmine tärklise kliisterdumiseni ning fermenteerimine. 
Võrreldes traditsioonilise õllega, on sorgoõlu suurema viskoossusega, ker-
gelt magus-hapu maitsega ning kollase kuni punaka värvusega (Zweytik & 
Berghofer, 2009; Lyumugabe jt, 2012). Arenenud riikides nagu Ameerikas 
ja Kanadas, kasutatakse sorgot koos teiste teraviljadega madala gluteenisi-
saldusega õllede tootmiseks linnastamata toorainena või siirupina (Zweytik 
& Berghofer, 2009). 

Veel üks gluteenivaba tooraine, mis sobib oma biokeemilise koostise poo-
lest gluteenivaba õlle tootmiseks, on amarant ehk rebashein (Amaranthus) 

Enamasti kasutatakse õlleriisi valmistamisel toiduriisi jääkprodukte, sest 
katkised terad on esteetiliselt ebameeldivad, mistõttu need realiseeritakse 
soodsa hinnaga õlletööstuses. Riisi rasvasisaldus on oluliselt väiksem kui 
maisil. Lisaks on riisil neutraalne aroom ja maitse, mis annab õllele kerge, 
kuiva ja puhta maitse. Samas on riisiterad väikesed ja nendest saab ekstrakti 
vähem kui odralinnastest (Marconi jt, 2017).

Tatar (Fagopyrum Mill.) on gluteenivaba taimeperekond tatraliste sugukon-
nas, milles on suur tärklise-, valgu-, antioksüdantide- ja kiudainete sisaldus 
(tabel 1). Samuti on tatral sarnaseid omadusi odralinnastega, sobides seetõttu 
ka õlle tooraineks. Tatra biokeemiline koostis viitab sellele, et maitsva, 
kõrgkvaliteetse ja tervisliku gluteenivaba toormena on vajalik uurida selle 
kasutamist õlletootmisel (Deželak jt, 2014). Tatra kuivaines võib sisalduda 
rohkem kui 70% tärklist, mistõttu oleneb tatratoodete kvaliteet eelkõige 
tärklise omadustest (Zhu, 2016). Kuid α- ja β-amülaasi aktiivsus tatras on 
suhteliselt madal, mille tulemusel võib meski jääda tärkliserohkeks. Odra 
ja tatra idandamise vahe on see, et tatras moodustatakse β-amülaasi täien-
davalt juurde. Kuna idandatud tatral on kõrgem β-amülaasi aktiivsus kui 
idandamata tatral, võib järeldada, et β-amülaasi sünteesitakse idanemise ajal 
(Wijingaard jt, 2005). Lisaks sellele on tatral väike prolamiinide sisaldus, 
tulenevalt selle omadustest. Samuti on teada, et tatra prolamiinid ei rea-
geeri soolestikus sarnaselt nisus, odras, või rukkis leiduvate prolamiinidega 
(Christa jt, 2008).

Tabel 2. Teraviljade valgufraktsioonide sisaldused kogu valgus, protsendina 100 
grammis.

Teravili Albumiin Globuliin Prolamiinid Gluteniin
Nisua 5,2 12,6 35,6 28,2
Rukisa 24,5 13,9 31,1 23,3
Odera 2,8–6,4 7,5–18,1 37,2–41,6 26,6–41,9
Kaera 7,8 32,6 14,3 33,5
Maisa kuni 9,6 4,7–6 30–55 30–45
Tatara 21,7 42,6 1,1 12,3
Riisa 5,8–11,2 4,8–9,2 4,4–14 63,3–70
Hirssa 2,3–9,2 4,1–7,5 46–77 10,7–34,4

Sorgo andmed 
puuduvad

andmed 
puuduvad

andmed 
puuduvad

andmed 
puuduvad

Amarantb 20–40 kuni 20 2–3 20–30
aМеледина, 2003; bBucaro Seguar & Bressani, 2002.
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Kokkuvõte
Kuigi riisist, tatrast, sorgost või amarandist tehtud õlle tehnoloogiline prot-
sess võib olla keerukam kui traditsiooniliste õlle toorainete puhul, võib 
siiski öelda, et antud toorainetel on suur potentsiaal asendada odralinna-
seid õllepruulimisel. Uutel õlletoorainetel on sageli kõrge toiteväärtus ning 
rohkesti mineraalaineid ja vitamiine, mis täidaksid lünga gluteenivabade 
toodete toitainetevaesuses. Samuti oleks palju ohutum toota gluteenivaba 
õlut sellisest toorainest, milles gluteen puudub. Kahjuks on praeguseks veel 
riisist, tatrast, sorgost ja amarandist õlletootmist vähe. Võrreldes odraga 
rakendub paralleeltoorainega tihtipeale keerulisem tehnoloogia ning esine-
vad muud takistused. Ometi vajab õlletootmine turgutust nagu ka joogi- ja 
toidutööstus, et käia kaasas uute trendidega. Gluteenivaba õlle jaoks on turgu 
nii tsöliaakiat põdevate ekui ka suuremat maitsevalikut ja mitmekesisust 
soovivate tarbijate hulgas.
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(Danina, 2016). Amarant on rohttaimede perekonda kuuluv taim (Grobelnik 
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sisaldus 31 g 100 g-s, mis on väiksem kui tatras või nisus (Akin-Idowu 
jt, 2017). Amarandi tärklise ehitus on unikaalne, kuna selle tärkliseterad 
on oluliselt väiksemad kui teistel teraviljadel, olles suurusega ligikaudu 1 
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Sissejuhatus
Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade toidukäitlemisega alustavale 
ettevõtjale toidu säilimisaja määramiseks vajalike kestvuskatsete planeeri-
misest, sealhulgas laboratoorsete analüüside valiku põhimõtetest ja võima-
lustest Eestis. Mitmetele toidugruppidele ei ole õigusaktidega kehtestatud 
toiduohutuse ja protsessi hügieenikriteeriume ega toidu säilitamisnõudeid. 
Sellisel juhul tuleb need kehtestada toidukäitlejal (Toiduseadus, §22).

Kestvuskatse puhul on tegemist toidu valmistaja ja/või pakendaja poolt 
planeeritud ning laboratooriumis läbiviidud analüüsitegevustega, mille 
tulemuste põhjal määratakse toidu säilitamisnõuded (sh toidu säilimisaeg  
ja säilitamistingimused), hinnates toidu ohutust ning toidu vastavust teistele 
nõuetele (Roasto & Laikoja, 2019). 

Toidu säilimisaeg on ajaperiood, mille jooksul määratletud säilitamistingi-
musi rakendades püsib toit ohutu, säilitab soovitavad kvaliteediomadused 
ja on inimtoiduks kasutuskõlblik (Roasto & Laikoja, 2019).

Kestvuskatsete eesmärk on kinnitada, et toit vastab kogu säilimisaja jooksul 
nii mikrobioloogilistele, keemilistele kui ka muudele toidule kehtestatud 
nõuetele. Seega tuleb toidu säilimisaja määramisel arvesse võtta nii toi-
duohutuse kui kvaliteedi indikaatoreid ning sageli ka toidu organoleptilisi 
omadusi. 

Non-traditional raw materials for the production of low-gluten beer

People with coeliac disease are forced to adhere to a strict diet for the rest of their lives. 
This reflects adversely on their physical and mental health. They also have to avoid drin-
king beer, because the raw material traditionally used in beer production contains a large 
amount of gluten. Beer producers around the world are trying to find ways to produce 
gluten-free beer, including artificial removal of gluten or the use of gluten-free raw mate-
rials. This review describes the use of non-traditional, gluten-free raw materials such as 
rice, buckwheat, sorghum and amaranth.

Keywords: low-gluten, beer, coeliac disease, raw material
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Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool avaldas koostöös 
Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna, Põllumajandus- ja Toiduameti 
toiduosakonna ning Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kolleegidega kolme 
köitesse koondatud käsiraamatu toidu säilimisaja määramisest. 

Käsiraamatu 1. osa
Käsiraamatu (juhendi) esimeses osas antakse põhjalik ülevaade toidu säi-
limisaja määramise põhimõtetest ning kestvuskatsete tegemise etappidest. 
Juhendis selgitatakse toidu säilimisaja määramisega seonduvaid mõisteid ja 
õigusakte ning säilimisaega mõjutavaid seesmisi ja väliseid tegureid. Esitatud 
on toidu säilimisaja määramise etapid, kusjuures kõikide etappide kohta 
on juhendis esitatud selgitused. Lisaks tavapärastele säilimisaja määramise 
meetoditele käsitletakse juhendis ka neid meetodeid, mis võivad osutuda 
vajalikuks täiendavaks toidu ohutuse hindamiseks, näiteks Listeria monocy-
togenes’e kasvu hindamine matemaatiliste prognoosmudelite kasutamisega 
(mudeldamine) ja/või nakatamiskatsetega (inglise keeles challenge test).

Põhjalikult käsitletakse toidu riknemist ja säilimisaega mõjutavaid tegureid 
ning antakse ülevaade jahutatud valmistoitude mikrobioloogilistest ohtudest 
ja nende ohjemeetmetest. Käsiraamat käsitleb ka toidu külmutamist ning 
selle mõju toidu ohutusele ja kvaliteedile. 

Käsiraamatu lõpuosa Lisa 1 selgitab põhjalikult toiduohutuskriteeriume L. 
monocytogenes’e suhtes valmistoitudele. L. monocytogenes’t peetakse töö-
deldud jahutatud toitude puhul üheks kõige ohtlikumaks toidupatogeeniks, 
kuna see on võimeline kasvama madalatel temperatuuridel, näiteks sõltuvalt 
toidust on L. monocytogenes’e kasvu alumine piirmäär – 1,5 kuni +3 ºC.

Käsiraamatu 2. osa
Toidu säilimisaja määramise käsiraamatu teine osa „Mikrobioloogilised 
näitajad toidugruppide kohta“ aitab toidukäitlejal otsustada, milliste mikro-
bioloogiliste näitajate suhtes on toitu soovitatav analüüsida nii toidu ohutuse 
tagamisel, kvaliteedi nõuetekohasuse tõendamisel kui ka säilimisaja mää-
ramisel. Juhendis on esitatud valik toite ja toidugruppe koos soovituslike 
juhendväärtustega. Esitatud juhendväärtused tuginevad kehtivatel õigus-
aktidel, ekspertarvamustel ning teiste riikide kogemustel. Rõhutatakse, 
et toidu mikrobioloogilised analüüsid on ettevõtte enesekontrollisüsteemi 
lahutamatu osa, sest analüüsitulemuste alusel tõendatakse toidu ohutust 

Kestvuskatse planeerimine
Kestvuskatse planeerimisel on oluline mõista, et kestvuskatse on kompleksne 
protsess, mis eeldab põhjalikku ettevalmistamist, süsteemset lähenemist ja 
dokumenteeritud teostamist. Laboratoorsete analüüside valik ning kestvus-
katse pikkus sõltub mitmetest teguritest, baseerudes eelkõige toidu ohutust 
ja riknemist mõjutavate tegurite tundmisel. Toidu seesmistest ja välistest 
teguritest sõltub, kas tegemist on suhteliselt kiiresti inimtoiduks kõlbmatuks 
muutuva toiduga või mitte. Sellest sõltub toidu säilimisaja („parim enne“ 
või „kõlblik kuni“) märkimine toidu pakendil. 

Minimaalse säilimisaja puhul säilivad toidu spetsiifilised omadused pakendil 
märgitud tähtpäevani ning reeglina on toit kasutamiskõlblik ka pärast antud 
kuupäeva möödumist. Üldjuhul on tegemist toiduga, milles ei ole töötlemise 
lõppedes patogeene. Juhul kui patogeenid siiski esinevad toidus, siis toit ei 
soodusta nende kasvu ega toksiinide tootmist, mistõttu ei suurene tarbija 
jaoks haigestumise risk toidu säilimisajal (EFSA, 2020). Minimaalse säi-
limisaja tähtpäev märgitakse pakendile sõnadega „parim enne“.

Toidu tarvitamise tähtpäev märgitakse toitudele, mis riknevad kiiresti ja/või 
mille puhul võib märgitud tähtpäeva möödumisel seada kahtluse alla toidu 
ohutuse. Toidu tarvitamise tähtpäev märgitakse sõnadega „kõlblik kuni“. 
Kui toit soodustab patogeeni(de) kasvu või toksiinide tootmist, millest 
tingituna suureneb ka inimese haigestumise risk toidu säilimisajal, tuleb 
kasutada „kõlblik kuni“ tähtpäeva (EFSA, 2020).

Euroopa Toiduohutusamet (inglise keeles European Food Safety Authority, 
EFSA) on välja andnud kaks teaduslikku arvamust, mis on tõlgitud ka eesti 
keelde. Esimene teabematerjal aitab toidukäitlejatel otsustada säilimisaja 
märgistuse liigi (st „parim enne“ tähtpäev või „kõlblik kuni“ tähtpäev), 
säilimisaja kehtestamise ja märgistusel esitatava asjakohase teabe kohta, et 
tagada toiduohutus (EFSA, 2020). Teine teabematerjal annab toidukäitlejale 
suunised, mida tuleb järgida kui tehakse otsuseid toidualase teabe kohta, 
mis on seotud säilitamistingimuste ja/või tarbimise tähtaegadega pärast 
toidupakendi avamist ja külmutatud toidu sulatamist (EFSA, 2021).

Lisaks eelnimetatud EFSA teaduslikele arvamustele on soovituslik kest-
vuskatsete planeerimisel tutvuda ka Eesti pädevate asutuste ning teadus- ja 
arendusasutuste poolt koostatud teabematerjalidega.
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Kestvuskatse eesmärgiks oli hinnata värskest sealihast valmistatud toores 
hakklihas ja valmislihatoodetes taimse toorme töötlemisel tekkivate kõr-
valsaaduste (enamasti mahlapressimise jääkide) ja muude taimsete lisandite 
(sibula, küüslaugu, jt.) pulbrite mõju toidu mikrobioloogilistele ja keemi-
listele näitajatele.

Sarnase kestvuskatse planeerimisel on oluline omada võimalikult palju 
informatsiooni kasutatava tooraine ja lisandite kohta. Taimse tooraine nagu 
puuvilja-, marja- ja köögiviljapressjääkide ettevalmistus ja töötlemine toimus 
Polli aiandusuuringute keskuse laborites ja tootmisüksuse köögis. Kuiva-
tustehnoloogiatest kasutati kondensatsioon- ja külmkuivatust. Kuivatatud 
proovide jahvatamiseks kasutati nuga-, kohvi- ja kuulveski võimalusi eri-
neva peenestusastmega pulbrite saamiseks. Võimalikult värske hakkliha 
saamiseks valmistati see sealihast laboris kohapeal.

Teostatud analüüsid olid järgmised:

1. aeroobsete mikroorganismide üldarv temperatuuril 30 °C vastavalt 
standardile EVS-EN ISO 4833-2:2013;

2. Pseudomonas spp. loendamine lihatoodetes vastavalt standardile 
EVS-EN ISO 13720:2010 (25±1 °C juures, aeroobne keskkond);

3. pärm- ja hallitusseente loendamine vastavalt standardile EVS-ISO 
21527-1:2009 (25±1 °C juures, aeroobne keskkond);

4. pH määramine;

5. veeaktiivsuse (aw) määramine;

6. valmistoidu sensoorne analüüs;

7. rasvhapete oksüdatsiooniastme hindamine etappide kaupa (lüsofos-
fokoliinide ja linoolhappe oksülipiinide sisaldus LC-MS meetodil);

8. taimsete lisandite fosfokoliine hüdrolüüsiva ensüümi sPLA2 inhi-
beerimisvõime UV-mikroplaadi meetodil;

9. oksüdatsiooni lõpp-produktide tase TBARS meetodil (UV-spekt-
rofotomeetriline + uudne LC-DAD meetod); anaeroobse riknemise 
hindamine (lenduvad rasvhapped);

10. lihatoodete üldise värskuse hindamine (ATP laguproduktid LC-DAD 
meetodil);

ja kvaliteeti ning inimtoiduks kõlblikkust. Juhendit saab kasutada toidu 
säilimisaja määramiseks laboratoorsete analüüside planeerimisel ning 
saadavate tulemuste hindamisel. Juhend on soovitusliku iseloomuga ja 
ei asenda Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2073/2005 kehtestatud 
mikrobioloogilisi kriteeriume ega proovivõtuplaane.

Käsiraamatu lõpuosa (ehk juhendi Lisa 1) käsitleb põhjalikult indikaatormik-
roorganisme, mille arvukuse määramist saab kasutada toidu töötlemisaegse 
tootmiskeskkonna hügieeniseisundi ning seonduva toidu mikrobioloogilise 
kvaliteedi hindamiseks.

Käsiraamatu 3. osa
Käsiraamatu kolmas osa „Toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa“ 
käsitleb toidu säilitamisnõudeid toidugruppide kaupa, kui toidutootja, -tööt-
leja või -pakendaja ei ole teinud kestvuskatseid säilimisaja määramiseks. 
Juhendis toonitatakse, et säilimisaegade kehtivuse eeltingimuseks on värske 
ja kvaliteetse tooraine kasutamine, hügieenilised käitlemistingimused ja 
sobiv valmistamise tehnoloogia. Pikemate säilimisaegade kehtestamiseks 
tuleb teha kestvuskatsed. Juhendis käsitletakse ka toidu säilitamistempera-
tuuride mõju mikroobide kasvule, säilitamise eritingimusi ning säilitamis-
nõudeid toidugruppide kaupa.

Kolmeosaline käsiraamat koostati Maaeluministeeriumi ning Põllumajan-
duse Registrite ja Informatsiooni Ameti tellimusel. Väljaandmist toetati 
teadmussiirde pikaajalisest programmist toiduohutuse valdkonnas läbi Eesti 
maaelu arengukava 2014–2020 meetme.

Käsiraamatud on avaldatud veebilehel https://toiduteave.ee/

Taimsete lisandite mõju lihatoodete säilimisele kompleksse 
kestvuskatse näitel
Kestvuskatsed viidi läbi ResTA projekti „Taimsete tootmisjääkide bioaktiiv-
sete komponentide kasutamine loomsete toiduainete säilivuse ja tervislikkuse 
suurendamiseks või loomsete toitude väärindamiseks (TAIMLOOMTOIT)“ 
raames. Projekti põhieesmärgiks on taimse toidutoorme kui ressursi täie-
likum ärakasutamine ja toormetöötlemisel tekkivate jääkide kasutamine 
aktsepteeritavate organoleptiliste omadustega väärindatud liha- ja kalatoo-
dete valmistamiseks. 

https://toiduteave.ee/
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Kokkuvõte
Eelneva kogemuse puudumisel tuleb enne kestvuskatsete läbiviimise pla-
neerimist tutvuda kättesaadava teaduskirjanduse ja uuringuandmetega, seal-
hulgas avaldatud temaatiliste juhendmaterjalidega. Korrektselt teostatud 
kestvuskatsed võimaldavad hinnata toidu säilitamistingimuste ja aja mõju 
toidu ohutusele ning kvaliteedile, kaasa arvatud toidu organoleptilistele 
omadustele. Laboratoorsete analüüside hindamise tulemusena on võimalik 
kehtestada toidule säilimisaeg. Kompleksne lähenemine tagab nõueteko-
hase toidu säilimisaja. Siiski tuleb säilimisaegade nõuetekohasust vastavalt 
enesekontrolli plaanis kehtestatud sagedusele perioodiliselt tõendada. Eel-
nevalt teostatud komplekssed kestvuskatsed võimaldavad toidu säilimisaja 
tõendamisel piirduda vaid üksikute eesmärgistatud analüüsidega.

Tänusõnad
Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (PRG1441). Projekti TAIMLOOM-
TOIT (F200143PKPA) elluviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Tea-
dusagentuur läbi „Ressursside väärindamise alase TA-tegevuse toetamise” programmi 
ResTA14.
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11. tehnoloogiliste parameetrite nagu kuumtöötluse väljatulek, aurus-
tumiskadu, eraldunud puljongi kogus hindamine;

12. valmistoidu nakatamiskatsed L. monocytogenes’e kasvupotentsiaali 
kindlaksmääramiseks säilimisaja jooksul (analüüs teostamisel). 

Analüüside ajapunktide määramisel tuleb lähtuda toote eeldatavast pikimast 
säilimisajast, mille määramisel tuleb aluseks võtta, kas eelnev kogemus 
ja/või sarnase koostise ja töötlusviisiga tooted. Eelmainitud katseseeria 
ajapunktideks olid toore liha puhul päevad 0, 5, 7, 9, 12 ja teatud proovide 
puhul 15. Kuumtöödeldud proove analüüsiti vastavalt 1., 13. ja 23. päeval.   

Antud uuringu puhul oli tegemist toiduga, mille suhtes kompleksseid kest-
vuskatseid polnud varasemalt teostatud. Rõhutada tuleb asjaolu, et tegemist 
on teadusprojekti raames teostatavate uuringutega, mistõttu on analüüside 
valik tavapärastest kestvuskatsetest suurem. Siiski annab kasutatud eri-
nevate analüüside kirjeldus teadmise, et uute toitude väljatöötamisel (või 
varasema kogemuse puudumisel) ei saa kestvuskatsetes piirduda mõnede 
üksikute mikrobioloogiliste analüüsidega. Teisisõnu, määrata tuleb ka toote 
füüsikalisi ja keemilisi omadusi nagu pH, veeaktiivsus, soolasisaldus, säi-
litusainete kontsentratsioon jms. Samuti tuleb arvesse võtta toidu orga-
noleptiliste omaduste muutumist eeldatava säilimisaja jooksul ning toidu 
säilitamise (sealhulgas pakendamise) tingimusi. Valmistoitude puhul, mis 
võivad kujutada ohtu seoses L. monocytogenes’e kasvuga, tuleb tõendada 
toiduohutuse kriteeriumitele vastavus kogu säilimisaja vältel. Selleks saab 
toidukäitleja vajadusel tellida pädevust omavalt ja akrediteeritud laborilt 
(näiteks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumilt) matemaatilisi prognoosmu-
deleid ehk mudeldamist ja/või nakatamiskatset. Juhul kui toidukäitleja ei 
suuda pädevale asutusele piisavalt tõendada, et toode ei ületa kõlblikkusaja 
jooksul 100 cfu/g piirmäära, rakendub valmistoidule kriteerium „ei ole 
tuvastatud 25 g“ (enne, kui toit on viidud selle tootnud toidukäitleja vahetu 
kontrolli alt välja). Kuna tegemist on toiduohutuse kontekstis väga olulise 
ning kompleksse teemaga, siis on soovituslik toidukäitlejatel põhjalikult 
tutvuda käesolevas artiklis viidatud juhendi „Toidu säilimisaja määramine, 
I osa“ lõpus oleva Lisa 1 materjaliga, toidupatogeenide teabematerjaliga 
(Roasto, 2019) ning Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2073/2005.

 

https://pta.agri.ee/media/3096/download
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/valjaanne-2021-efsa-suunised-sailimisaeg-margistus-02.pdf
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/valjaanne-2021-efsa-suunised-sailimisaeg-margistus-02.pdf
https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2020/12/Toidu_s%C3%A4ilimisaja_m%C3%A4%C3%A4ramine_III_osa_01.12.2020_veebi.pdf
https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2020/12/Toidu_s%C3%A4ilimisaja_m%C3%A4%C3%A4ramine_III_osa_01.12.2020_veebi.pdf
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Sissejuhatus
Ühiskonna kasvav teadlikkus üha laiemalt levivatest elustiilihaigustest on 
pannud tarbija pöörama suuremat tähelepanu oma toitumisharjumustele. 
Inimese toitumisharjumused ja eluviisid on viimaste aastakümnete jooksul 
olulisel määral muutunud ja nendest tingitud rahvastiku terviseprobleemid 
suurendavad nõudlust funktsionaalsete ja tervist toetavate toodete vastu. 
Neist enim populaarsust on leidnud mitmesugused taimsel toormel põhinevad 
(nt tera- ja kaunviljad) tooted, kuna neis sisalduvad komponendid omavad 
potentsiaalselt kasulikku mõju inimese tervisele. Taimses toormes esinevad 
tervist edendavad ühendid, nt polüfenoolid ja flavonoidid, pakuvad kaitset 
kõrgendatud oksüdatiivsest stressist põhjustatud südame-veresoonkonna ja 
muude krooniliste haiguste eest (Phandey & Rizvi, 2009; Speer jt, 2019; 
Zhang jt, 2015). 

Lutsern (Medicago sativa) on rahvameditsiinis olnud kasutusel pikka aega. 
Lutserni vesiekstrakt on inimesele suurepärane looduslik mineraalainete allikas, 
sisaldades mitmeid mineraalaineid nagu kaltsiumi, magneesiumi, rauda, tsinki 
ning lisaks B6-vitamiini (Gawel, 2012). Mitmetes loomkatsetes on kirjeldatud 
lutserni vesiekstrakti positiivset mõju vereseerumi kolesteroolifraktsioonide 
(HDL-kolesterool, LDL-kolesterool) ja maksaensüümide näitajatele (alaniini 
aminotransferaas, gammaglutamüüli transferaas) (Asgary jt, 2008; Yu, 2011) 
ning  veresuhkru sisaldusele (Amraie jt, 2015). 

Mustikas (Vaccinium myrtillus) oli üks esimesi toiduaineid, mis sai endale 
särava tiitli „supertoit“. Mustika puhul peetakse eriti oluliseks selle antotsüa-
niinide sisaldust, millele omistatakse mitmeid kasulikke toimeid. Enim on 
kirjeldatud mustika kasulikke toimeid tänapäevaste nn. elustiilihaiguste (nagu 
südameveresoonkonna haigused, 2. tüüpi diabeet jne) riskide vähendamisel 
(Kalt jt, 2020). 

Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr. 2073/2005, toiduainete mikrobioloogiliste kritee-
riumite kohta. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:02005R2073-20200308&from=ET (teabeallikat kasutatud 05.01.2022).
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Complex durability tests to determine the shelf life of food

This article provides an overview of the principles for the design of food durability tests as 
well as the selection of laboratory tests for the determination of the shelf life of food. The 
information in this article is especially important for food business operators who do not 
have previous experience in planning and performing food durability tests for food shelf 
life determination. It is recommended to follow the reliable information that is available. 
Durability tests that are carried out correctly make it possible to assess the impact of 
food storage conditions and time on food safety and quality, including the organoleptic 
properties of food. As a result of the evaluation of laboratory analyses, it is possible to 
establish a shelf life for food. A complex approach ensures an optimum shelf life of food.
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Joonisel 1 on ülevaade enesetunnet kirjeldavas ankeedis väljatoodud sümp-
tomite esinemisest uuringu osalejate seas. Kõige sagedamini märgiti seede-
tegevuse kiirenemist kaheksa ja täiskõhutunnet kuue osaleja poolt. Kiirem 
seedetegevus ja täiskõhutunne olid ka kõige sagedamini esinenud pikaajalised 
sümptomid, mis avaldusid kolmel osalejal. Kolmel osalejal ei esinenud kogu 
uuringu perioodi vältel ühtegi uuringus väljatoodud sümptomitest. Ankee-
dis välja toodud sümptomite esinemissageduse juures tuleb kindlasti tähele 
panna, et osalejate enesehinnang on subjektiivne ja kõik märgitud sümptomid 
ei pruugi olla seotud uuringu toote tarbimisega vaid tavapärase seedetegevuse 
mõningase erinevusega päevade lõikes. Käesolev pilootuuring ei hõlmanud 
osalejate toitumisharjumuste taustaanalüüsi. Seetõttu pole võimalik kindlalt 
väita, kas välja toodud sümptomeid saab seostada uuritava toote tarbimisega 
või tavapärasest sagedasemast enesejälgimisest tulenevast platseeboefektist. 
Samuti võivad kirjeldatud sümptomid olla tingitud pigem harjumuspärasest 
erineva (nt tähtpäeva tähistamine, kiudainete rikka või kääritatud jm) toidu 
tarbimisest. Uuringus osalejate tagasiside põhjal võib oletada, et eelsoodumuse 
korral võib fermenteeritud mustika-lutsernijook teatud inimestel esile kutsuda 
kõrvetiste ja refluksi teket või sagenemist. Üks osalejatest katkestas tekkinud 
kõrvetiste tõttu uuringu.  

Joonis 1. Pilootuuringus osalenud ja sümptomeid kirjeldanud inimeste arv 21-päevase 
fermenteeritud mustika-lutsernijoogi tarbimisperioodi jooksul.

Käesoleva pilootuuringu eesmärk oli hinnata fermenteeritud mustika-lutsernijoogi 
mõju tervete täiskasvanute enesetundele ja verenäitajatele.

Uurimistöö metoodika
Uuringus kasutatud lutserni ja mustika vesiekstraktid pärinesid kohalikult mahe-
tootjalt. Mustika ja lutserni vesiekstrakti fermenteerimiseks kasutati teadus- ja 
arendusettevõttele BioCC OÜ kuuluvat patenteeritud omadustega probiooti-
list piimhappebakterit Lactiplantibacillus plantarum MCC1 (Euroopa patent 
EP2678419). Fermenteeritud mustika-lutsernijoogile lisati magustajana mahe-
mett ning looduslikult tootes sisalduvate vitamiinide kogust suurendati B6- ja 
C-vitamiinide lisamisega.

Kliiniline uuring kooskõlastati Tartu Ülikooli Eetikakomiteega ning viidi läbi 
25. oktoobrist 15. novembrini 2021. Uuringus osalesid 15 tervisekaebuseta vaba-
tahtlikku täiskasvanut, kes tarbisid kolme nädala jooksul igapäevaselt 30 ml 
fermenteeritud mustika-lutsernijooki. Testitava toote annus sisaldas L. plantarum 
MCC1 3×108 PMÜ, B6-vitamiini 0,57 mg (40% RDA1), C-vitamiini 24,1 mg 
(30% RDA1) ja mangaani 0,5 mg (24% RDA1).

Uuringus osalejad täitsid informeeritud nõusoleku vormi ja küsimustiku üldise 
tervisliku seisundi kohta. Lisaks täitsid osalejad igapäevaselt enesetunnet kirjel-
davat ankeeti, milles väljatoodud sümptomite alusel hinnati mustika-lutsernijoogi 
mõju osalejate enesetundele. Uuringus osalejatelt koguti uuringu alguses ja lõpus 
vereproovid, millest määrati erinevad kliinilises praktikas kasutatavad näitajad 
ning eksperimentaalsed näitajad toote mõju hindamiseks osalejate tervislikule 
seisundile. 

Verenäitajate statistiliseks analüüsiks kasutati statistikapaketti SAS 9.4 (SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA). Näitajate muutuste statistilist olulisust testiti 
Wilcoxoni testi abil.

Tulemused
Uuringu jooksul osalejate poolt märgitud toote tarbimisega kaasnevaid sümp-
tomeid esines enamasti harva ja lühiajaliselt (maksimaalselt kuni kuus päeva). 
Pikemaajaliselt (üle poole uuringu perioodi pikkusest) avaldus sümptomeid kuuel 
osalejal viieteistkümnest. 

1  *RDA - keskmise täiskasvanu päevasest võrdluskogusest (8400 kJ/2000 kcal).
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Kolesterooli fraktsioonide omavahelist tasakaalu, eelkõige kõrgemat 
HDL-kolesterooli hulka, peetakse oluliseks südameveresoonkonna hai-
guste riski ennetavaks teguriks (Cooney jt, 2009; Nicholls jt, 2019). Läbi-
viidud uuringu tulemused on paljulubavad ja vajavad kindlasti täiendavaid 
uuringuid suuremal valimil.

Kokkuvõte
Pilootuuringu tulemuste põhjal saab väita, et fermenteeritud mustika-lut-
sernijook on tarbijale hästi talutav. Samas tundlikumatel inimestel võivad 
joogi tarbimisel tekkida mõningad subjektiivsed seedetrakti toimimisega 
seotud lühiajalised sümptomid. Happeliste toitude suhtes tundlikumatel ja 
kõrvetiste ning refluksi soodumusega inimestel on võimalik kõrvetiste ja 
refluksi sagenemine. Uuringus leitud HDL-kolesterooli tõus on teaduskir-
janduses avaldatud andmetega kooskõlas olev positiivne leid ning vajab 
kinnitamist suuremahulisema kliinilise uuringuga. 

Tänuavaldused
Uuringut rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti Teadusagentuuri 
vahenditest programmi „Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendus-
tegevuse toetamine (RESTA)” raames läbi projekti RESTA14 „Unikaalsete 
bakterite kasutamine toidu väärindamisel“.

Vereproovidest määratud näitajates kliiniliselt olulisi ebasoodsaid muutusi 
ei esinenud (tabel 1). Enamik määratud näitajate kõikumistest polnud kliini-
liselt olulised ja on seotud füsioloogiliste kõikumistega ega ole seostatavad 
fermenteeritud mustika-lutsernijoogi tarbimisega. Tulemuste positiivse 
leiuna tasub märkimist HDL-kolesterooli hulga kliiniliselt oluline suure-
nemine (0,08 mmol/L, p=0,021) toote tarbimise järgselt. Üld-kolesterooli 
ja LDL-kolesterooli tasemes olulisi muutusi ei täheldatud. HDL-koleste-
rooli fraktsiooni osakaalu tõus on kooskõlas Yu (2011) läbi viidud loom-
katsete tulemusega, kus katseloomadele manustati lutserni vesiekstraktist 
ekstraheeritud saponiinide segu. Viimane soodustas katseloomade veresee-
rumi HDL-kolesterooli fraktsiooni osakaalu tõusu ning üld-kolesterooli ja 
LDL-kolesterooli fraktsiooni osakaalu langust (Yu, 2011).

Tabel 1. Fermenteeritud mustika-lutsernijoogi uuringu alguses ja lõpus määratud 
verenäitajad ja nende muutuste keskmine, standardhälve (SD) ja p-väärtus. 

Näitaja Visiit/ muutus N Keskmine SD 
Muutuste p-

väärtus 

Üld-kolesterool  
(mmol/L) 

Algus 15 5,43 0,92 
0,960 Lõpp 14 5,43 1,11 

Muutus 14 0,05 0,43 

LDL-kolesterool  
(mmol/L) 

Algus 15 3,27 0,75 
0,960 Lõpp 14 3,33 0,94 

Muutus 14 0,07 0,42 

HDL-kolesterool  
(mmol/) 

Algus 15 1,61 0,30 
0,021 Lõpp 14 1,69 0,31 

Muutus 14 0,08 0,12 

Mitte-HDL kolesterool 
(mmol/L) 

Algus 15 3,82 0,90 
0,542 Lõpp 14 3,74 1,11 

Muutus 14 -0,03 0,49 

Triglütseriidid  
(mmol/L) 

Algus 15 1,12 0,48 
0,383 Lõpp 14 0,99 0,46 

Muutus 14 -0,08 0,41 

Glükeeritud hemoglobiin 
(mmol/mol) 

Algus 15 35,67 2,35 
0,539 Lõpp 14 35,50 2,65 

Muutus 14 -0,36 1,45 

Leukotsüüdid 
(E9/L) 

Algus 15 5,61 1,47 
0,235 Lõpp 14 6,00 1,20 

Muutus 14 0,30 1,05 

C-reaktiivne valk 
(mg/L) 

Algus 15 1,14 1,79 
0,059 Lõpp 14 1,36 1,95 

Muutus 14 0,16 0,29 

Alaniini aminotransferaas   
(U/L) 

Algus 15 24,13 13,94 
0,905 Lõpp 14 23,50 10,45 

Muutus 14 -1,00 9,60 
Gammaglutamüüli 
transferaas  
(U/L) 

Algus 15 27,67 33,96 
0,072 Lõpp 14 27,57 34,73 

Muutus 14 -0,79 1,42 

Kreatiniin seerumis  
(µmol/L) 

Algus 15 70,07 8,33 
0,873 Lõpp 14 70,93 8,52 

Muutus 14 0,36 4,45 
Glomerulaarfiltratsiooni 
kiirus  
(mL/min/1,73m2) 

Algus 15 99,60 12,43 
0,821 Lõpp 14 97,57 13,92 

Muutus 14 -1,07 6,31 

 

Näitaja Visiit/ muutus N Keskmine SD 
Muutuste p-

väärtus 

Üld-kolesterool  
(mmol/L) 

Algus 15 5,43 0,92 
0,960 Lõpp 14 5,43 1,11 

Muutus 14 0,05 0,43 

LDL-kolesterool  
(mmol/L) 

Algus 15 3,27 0,75 
0,960 Lõpp 14 3,33 0,94 

Muutus 14 0,07 0,42 

HDL-kolesterool  
(mmol/) 

Algus 15 1,61 0,30 
0,021 Lõpp 14 1,69 0,31 

Muutus 14 0,08 0,12 

Mitte-HDL kolesterool 
(mmol/L) 

Algus 15 3,82 0,90 
0,542 Lõpp 14 3,74 1,11 

Muutus 14 -0,03 0,49 

Triglütseriidid  
(mmol/L) 

Algus 15 1,12 0,48 
0,383 Lõpp 14 0,99 0,46 

Muutus 14 -0,08 0,41 

Glükeeritud hemoglobiin 
(mmol/mol) 

Algus 15 35,67 2,35 
0,539 Lõpp 14 35,50 2,65 

Muutus 14 -0,36 1,45 

Leukotsüüdid 
(E9/L) 

Algus 15 5,61 1,47 
0,235 Lõpp 14 6,00 1,20 

Muutus 14 0,30 1,05 

C-reaktiivne valk 
(mg/L) 

Algus 15 1,14 1,79 
0,059 Lõpp 14 1,36 1,95 

Muutus 14 0,16 0,29 

Alaniini aminotransferaas   
(U/L) 

Algus 15 24,13 13,94 
0,905 Lõpp 14 23,50 10,45 

Muutus 14 -1,00 9,60 
Gammaglutamüüli 
transferaas  
(U/L) 

Algus 15 27,67 33,96 
0,072 Lõpp 14 27,57 34,73 

Muutus 14 -0,79 1,42 

Kreatiniin seerumis  
(µmol/L) 

Algus 15 70,07 8,33 
0,873 Lõpp 14 70,93 8,52 

Muutus 14 0,36 4,45 
Glomerulaarfiltratsiooni 
kiirus  
(mL/min/1,73m2) 

Algus 15 99,60 12,43 
0,821 Lõpp 14 97,57 13,92 

Muutus 14 -1,07 6,31 

 

Näitaja Visiit/ muutus N Keskmine SD 
Muutuste p-

väärtus 

Üld-kolesterool  
(mmol/L) 

Algus 15 5,43 0,92 
0,960 Lõpp 14 5,43 1,11 

Muutus 14 0,05 0,43 

LDL-kolesterool  
(mmol/L) 

Algus 15 3,27 0,75 
0,960 Lõpp 14 3,33 0,94 

Muutus 14 0,07 0,42 

HDL-kolesterool  
(mmol/) 

Algus 15 1,61 0,30 
0,021 Lõpp 14 1,69 0,31 

Muutus 14 0,08 0,12 

Mitte-HDL kolesterool 
(mmol/L) 

Algus 15 3,82 0,90 
0,542 Lõpp 14 3,74 1,11 

Muutus 14 -0,03 0,49 

Triglütseriidid  
(mmol/L) 

Algus 15 1,12 0,48 
0,383 Lõpp 14 0,99 0,46 

Muutus 14 -0,08 0,41 

Glükeeritud hemoglobiin 
(mmol/mol) 

Algus 15 35,67 2,35 
0,539 Lõpp 14 35,50 2,65 

Muutus 14 -0,36 1,45 

Leukotsüüdid 
(E9/L) 

Algus 15 5,61 1,47 
0,235 Lõpp 14 6,00 1,20 

Muutus 14 0,30 1,05 

C-reaktiivne valk 
(mg/L) 

Algus 15 1,14 1,79 
0,059 Lõpp 14 1,36 1,95 

Muutus 14 0,16 0,29 

Alaniini aminotransferaas   
(U/L) 

Algus 15 24,13 13,94 
0,905 Lõpp 14 23,50 10,45 

Muutus 14 -1,00 9,60 
Gammaglutamüüli 
transferaas  
(U/L) 

Algus 15 27,67 33,96 
0,072 Lõpp 14 27,57 34,73 

Muutus 14 -0,79 1,42 

Kreatiniin seerumis  
(µmol/L) 

Algus 15 70,07 8,33 
0,873 Lõpp 14 70,93 8,52 

Muutus 14 0,36 4,45 
Glomerulaarfiltratsiooni 
kiirus  
(mL/min/1,73m2) 

Algus 15 99,60 12,43 
0,821 Lõpp 14 97,57 13,92 

Muutus 14 -1,07 6,31 

 



108 109T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

Effect of a fermented blueberry-alfalfa drink on the well-being and health 
parameters of healthy volunteers

The aim of this pilot study was to evaluate the effect of a fermented blueberry-alfalfa drink 
on the well-being and on various blood parameters of healthy adults. Based on the results 
it can be stated that the gastrointestinal symptoms that may occur during the consumption 
of a fermented blueberry-alfalfa drink are minimal and short-term. The increase in HDL 
cholesterol found in the study is a positive finding, in  with findings reported in the scientific 
literature and needs to be confirmed by a larger-scale clinical trial.

Keywords: aqueous plant extracts, fermentation, probiotics, HDL-cholesterol
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Eelnevale lisaks esineb probleem, kuna ülikooli õppejõud seisavad silmitsi 
olukorraga, kus praegused õppeprogrammid ja -materjalid (väljaanded, 
käsiraamatud, juhendid) on enamasti suunatud tavatoidu tootmisele ning 
ei võta arvesse mahetootmise ning töötlemise nõudeid. Mahepõllumajan-
dusliku tootmise toiduohutuse õpetamiseks kättesaadavate õppematerjalide 
arv Euroopas on piiratud. 

SAFE-ORGfood projekt
Projekt SAFE-ORGfood toetab Euroopa viie ülikooli koostööd, et arendada, 
rakendada ja laialdaselt levitada innovatiivseid ja terviklikke õppematerjale 
toiduohutuse kohta mahepõllumajanduslikus tootmises, mille tulemusena 
paraneb ülikoolis õppe kvaliteet ja tõhusus. Projekti partneriteks on Tuscia 
Ülikool (Itaalia), Zagrebi Ülikool (Horvaatia), Münsteri Rakendusteaduste 
Ülikool (Saksamaa), Eesti Maaülikool ja Varssavi Põllumajandusülikool 
(Poola). Projekti koordinaatoriks Eestis on Eesti Maaülikool. Projekti rahas-
tatakse Erasmus+ programmist.

Projekti raames valmivad:

1) Maheettevõtete toiduohutuse teadlikkuse analüüs;

2) Käsiraamat „Toiduohutuse teooria mahetoidu töötlemisel“;

3) Praktilised juhendmaterjalid toiduohutuse valdkonnas;

4) E-õppe materjalid mahetoidu toiduohutuse valdkonnas magistri- ja 
kraadiõppuritele; 

5) Veebiloengud (videod) toiduohutuse süsteemidest mahetootmises.

Maheettevõtete toiduohutuse teadlikkuse analüüs
Projekti üheks eesmärgiks on välja töötada tööturu ja mahetöötlejate sei-
sukohalt olulised õppematerjalid kraadiõppuritele. Mahetöötlejate toidu-
ohutusealase teadlikkuse ja õpivajaduste välja selgitamiseks viidi 2021. 
aastal kevadel (veebruarist aprillini) projekti partnerriikides läbi küsitlus 
mahetöötlejate seas. Veebiküsimustik saadeti viie riigi mahetoidu töötlejatele 
(kaasates sh kohalikke mahetootjate organisatsioone), et saada võimalikult 
esinduslik valim.

Projekti SAFE-ORGfood mahetoidukäitlejate 
toiduohutuse alase teadlikkuse tõstmiseks

Elen Peetsmann1*, Mati Roasto2, Katrin Laikoja2, Anne Luik1, 
Roberto Mancinelli3

1SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus
2EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarse biomeditsiini ja 
toiduhügieeni õppetool
3Tuscia Ülikool, põllumajandus- ja metsandusteaduste osakond
*elen.peetsmann@emu.ee

Sissejuhatus
Käesolev artikkel annab ülevaade rahvusvahelise projekti SAFE-ORGfood 
eesmärkidest ja seonduvatest tegevustest ning tutvustatakse mahetoidu 
töötlejate toiduohutusealase teadlikkuse ja õpivajaduste välja selgitamiseks 
läbiviidud küsitluse tulemusi.

Ohutu toidu tagamine tarbijatele on rahva tervise kaitsmise eeltingimus. 
Toiduohutus on kindlustunne, et toit ei põhjusta ettenähtud viisil valmista-
misel ja/või kasutamisel kahju tarbijale (WHO & FAO, 2009). Toiduohu-
tuse tagamine on ka tänapäeval endiselt kriitiline küsimus, sest Maailma 
Terviseorganisatsiooni andmetel haigestub igal aastal saastunud toidu tar-
bimise tagajärjel ligikaudu 600 miljonit inimest, kellest 420 000 sureb ning 
kaduma läheb 33 miljonit tervena elatud eluaastat (WHO, 2022). Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 852/2004 
toiduainete hügieeni kohta nõutakse, et kõik toidukäitlejad rakendaksid 
Codex Alimentarius’e komisjoni väljatöötatud HACCP (ohuanalüüsi ja 
kriitiliste kontrollpunktide ohje) põhimõtetel põhinevat süsteemi.

Euroopa rohelise kokkuleppe ning „Talust taldrikule“ strateegia eesmärgid 
toetavad mahepõllumajanduse ja kogu mahetoidu sekotri kasvu Euroopa 
Liidus. Mahetoitu töötlevate ettevõtete arv kasvab ja koos sellega ka nende 
huvi toiduohutuse tagamise vastu. Ettevõtjad vajavad põhjalikke teadmisi 
õiguslike nõuete kohta, mis lisaks mahetoidu tootmisele hõlmavad endas 
ka toiduohutuse nõudeid tarneahela ulatuses, sh tootmine, töötlemine ja 
turustamine.
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Küsitluse tulemused Eesti mahetoidu töötlejate kohta
Ankeet saadeti kõigile mahetoidutöötlejatele Eestis (n=191) ning saadi 77 
vastust. 50% Eesti mahetoidutöötlejatest on väikesed pereettevõtted, kus töö-
tab kuni 1–2 töötajat. Suurem osa kohalikest mahetoidutootjatest on taimsete 
saaduste - peamiselt puuviljade, marjade ja/või nendest valmistatud toodete 
ning teravilja ja/või nende toodete – esmatootjad ja töötlejad. Uuringust 
selgus, et võrreldes teiste riikidega on Eesti mahetoidutöötlejad HACCP 
temaatikaga hästi kursis. Enamikel vastanutest oli toimiv ehk kehtestatud, 
juurutatud ning ajakohastatud HACCP-põhine enesekontrollisüsteem. Vaid 
kaks küsitlusele vastajat mainisid, et nad pole varem ühelgi toiduohutuse ja 
hügieeni koolitusel käinud. Enamik vastanutest olid käinud toiduhügieeni 
algkoolitusel (ühepäevane kursus) ja mitmel toiduhügieeni/ohutuse lühi-
koolitusel. 

Koolitus- ja juhendmaterjale vajatakse Eestis peamiselt järgmistes valdkon-
dades nagu mahetoidu töötlemisel kasutada lubatud lisaained ja muud toidu 
koostisosad, märgistus ja väited (toiteväärtus, tervise väited), laboratoorsed 
analüüsid (tootmispinnad, toorained, lõpptooted) ning toidu säilimisaja mää-
ramine. Seoses HACCP põhimõtetega on abi vaja dokumentide ja andmete 
säilitamise korra kehtestamisel. Toiduohutuskoolituste eelistatud vormid olid  
veebipõhised koolitused (nt Zoom, MS Teams) ja  kohapealne praktiline 
koolitus hästitoimivas maheettevõttes. Toiduohutuse koolitusmaterjalide 
eelistatud vormiks valiti kõige sagedamini HACCP süsteemi näited praktiliste 
lahendustega ja e-õppe materjalidega koduleht. Eesti mahetoidutöötlejad 
vajavad juhendmaterjale taimse mahetoidu HACCP plaanide praktilistest 
näidetest, lisaks toidualase teabe, sh märgistamine kohta ning mahetoiduga 
seonduvate oluliste keemiliste ohtude ning toidu säilimisaja määramise kohta.

Kokkuvõte
Võrreldes teiste riikidega on Eesti mahetoidutöötlejad HACCP temaatikaga 
hästi kursis. Enamikel uuringus osalenutest oli toimiv ehk kehtestatud, 
juurutatud ning ajakohastatud HACCP-põhine enesekontrollisüsteem. 
Koolitusformaadina eelistatakse veebikoolitusi ja praktilisi koolitusi 
hästitoimivas maheettevõttes. Materjalide osas soovitakse kõige enam HACCP 
süsteemi näited praktiliste lahendustega ja e-õppe materjalidega kodulehte. 
Projekti raames valmivad õppematerjalid aitavad tõsta mahetoidukäitlejate 
toiduohutuse teadlikkust ja edendada mahetoiduohutuse alast õpet ülikoolis.

Küsimustik oli jagatud kolme ossa: üldine taust, toiduohutusealane kogemus 
ning vajadus koolitus- ja juhendmaterjalide järele. Küsimustiku põhieesmärk 
oli saada teavet huvirühmade toiduohutuse ja HACCP-alaste teadmiste ning 
nende arendamise kohta. Küsimustik saadeti partnerriikides rohkem kui nelja 
tuhandele sihtrühma esindajale, kellest vastas 329. Uuringu lõpus tõlgiti iga 
riigi kõik vastused inglise keelde, et partnerid saaksid kogutud andmetest 
aru. Andmed analüüsiti nii kõikide riikide kui ka iga riigi kohta eraldi.

Viie riigi mahetoidu töötlejate tulemused 
Üks ettevõte võib tegeleda nii esmasaaduste tootmise kui töötlemisega, 
sh toorainet sisse osta. Kokku olid vastajatest 50% taimsete saaduste 
esmatootjad, 21% loomsete saaduste esmatootjad, 31% taimsete saaduste 
töötlejad, 15% loomsete saaduste töötlejad, 29% oma talu saaduste töötlejad, 
19% ostetud tooraine töötlejad. Kokku moodustasid mahetoidu töötlejatest ja 
-tootjatest 54% väikesed pereettevõtted, kus töötab keskmiselt 1–2 töötajat.

Mitmed ettevõtted töötlevad 2–3 tootegruppi, peamised vastanute tootmis-
valdkonnad olid: 

•	 puuviljad, marjad ja/või nendest valmistatud tooted 38%; 

•	 köögiviljad ja/või nendest valmistatud tooted 22%; 

•	 teraviljad ja/või nendest valmistatud tooted 22%; 

•	 õlikultuurid ja nendest valmistatud tooted 17%; 

•	 loomaliha (veis, pühvlid, hobune, siga, lammas, kits) 14%.

HACCP-ga oli hästi kursis 84% mahetoidutöötlejatest, kuid 31%-l puudus 
toimiv ehk kehtestatud, juurutatud ning ajakohastatud HACCP-põhine ene-
sekontrollisüsteem.

Vastanutest 15% väitis, et nad ei ole varem ühelgi koolitusel käinud. Kõige 
sagedamini vastati, et eelnevalt läbitud koolitus oli toiduhügieeni algkoolitus 
(ühepäevane). Põhiteema, mille puhul täiendavat õpet või teavet vajati oli 
HACCP 7. põhimõte ehk dokumenteerimise ja andmete säilitamise korra keh-
testamine. Eelistatud koolitusvormid olid veebipõhine koolitus (nt koduleht, 
Moodle) ja seda hästi toimivas maheettevõttes kohapeal. Üldiselt soovisid 
vastajad abi kõikidel küsitluses mainitud teemadel ning sobisid kõik välja 
pakutud erinevat tüüpi koolitusmaterjalid, v.a. voldikud ja brošüürid (1-4 lk).
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Toidu tootmise digitaliseerimine ja mitmetasandiline 
koostöö – projekti SustainIT näide

Martin Kukk*, Ants-Hannes Viira
EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maamajanduse ökonoomika õppetool

*martin.kukk@student.emu.ee

Toidu väärtusahelas kasutatakse otsuste langetamiseks vajalike andmete 
kogumisel, analüüsimisel ning otsuste mõju hindamisel üha enam digitaalseid 
tehnoloogiaid. Seda arengut nimetatakse toidu tootmise digitaliseerimiseks. 
Andmete kogumiseks kasutatakse sensoreid, kaameraid, satelliite ja droone. 
Andmete analüüsimiseks on loodud algoritme kasutavad tarkvarad, mis 
annavad soovitusi otsuste langetamiseks. Otsuste mõju on võimalik ja tar-
vilik omakorda kontrollida muuhulgas sensorite abil kogutud andmete abil. 

Potentsiaalselt toob toidu tootmise digitaliseerimine mitmeid positiivseid 
mõjusid nii tarbijatele, ettevõtetele kui ühiskonnale. Andmete küllus lubab 
anda täpsemat infot poeriiulile jõudnud toidu päritolu ja kvaliteedi kohta, 
näiteks kui palju ja milliseid taimekaitsevahendeid on kasutatud, millistes 
tingimustes on loomad kasvanud. Sellega seotult laienevad põllumajandus- ja 
toidusektori ettevõtete võimalused kvaliteediskeemide loomiseks ja nendes 
osalemiseks ning lõpptarbijaga otsekontakti loomiseks. Ühiskondlikke huve 
aitab paremini kaitsta täpsem teadmine keskkonnakoormusest, olukorrast 
loomade tervise ja heaoluga, toidu tootmise sotsiaalsest ja majanduslikust 
mõjust.

Digitaliseerimise positiivsete mõjude laialdaseks avaldumiseks on veel mit-
meid arenguvajadusi. Teadmatust on nii tehnilistes, ärimudeli kui ka avaliku 
sektori meetmete küsimustes. Tehnilist tasandit puudutavad ehk kõige oluli-
semalt vajadus luua ja juurutada osapooltele vastuvõetavad rahvusvahelised 
ja/või riiklikud andmestandardid, näiteks kasutatud taimekaitsevahendite ja 
veterinaarravimite registreerimise kohta. Andmed peavad olema ühtmoodi 
arusaadavad kõigile väärtusahela osapooltele, et oleks võimalik luua infosüs-
teeme, mis toovad andmed toidu tootmise kohta tarbijani. Ärilises vaates 
on suureks küsimuseks ettevõtete võimekus ja huvi teha digitaliseerimiseks 
vajalikke investeeringuid – millised ärimudelid toetavad investeeringute 

Tänusõnad
Täname SAFE-ORGfood projekti „Transnational Quality Education for Organic Food 
Safety (Rahvusvaheline mahetoidu ohutuse alane kvaliteetharidus)“, mida rahastab Euroopa 
Liidu Erasmus+ programm.
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SAFE-ORGfood project to raise food safety awareness among organic 
food business operators

This article provides an overview of the objectives and related activities of the internatio-
nal SAFE-ORGfood project. The results of a survey conducted to find out the food safety 
awareness and training of organic food processors are presented. The survey, carried out 
among Estonian organic food producers, revealed that compared to other countries, Esto-
nian organic food processors are well acquainted with HACCP. Most of the respondents 
had a functioning self-control system based on the HACCP principles in place, which was 
implemented and maintained. Examples of HACCP procedures with practical solutions 
and a webpage with E-learning materials were most often selected as preferred forms of 
food safety training materials.
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kõigis partnerriikides. Eluslabor on koostöövorm, mille liikmeteks on lisaks 
projektis osalevatele teadlastele toidusektori osapooled. Eluslaborite koh-
tumised aitavad tagada, et SustainIT projektii tegevused on sektori jaoks 
asjakohased. Lisaks saab laborites vahetada partnerriikide kogemusi ja 
üksteiselt õppida. SustainIT projekti rahvusvahelisus, võimekus kombi-
neerida omavahel kõiki olulisemaid uurimissuundi, järjepidev väärtusahela 
osapoolte kaasamine ja võimaluste loomine üksteiselt õppimiseks aitavad 
tagada, et  projekt vastab olulistele küsimustele ja toetab toidu tootmise 
digitaliseerimise positiivseid külgi.

Digitalisation of the agri-food sector and multilateral collaboration – the 
example of the SustainIT project

Digital technologies are used increasingly throughout the food value chain. This trend 
could improve the way our food is produced in several ways. Much more knowledge is 
needed, however, to avoid the potential negative effects of the transition. By focusing on 
cattle health and welfare aspects, the international project SustainIT analyses digitalisation 
from technological, business and policy perspectives. The project implements the concept 
of living labs in its research to encourage multilateral collaboration and innovation.

Keywords: Digitalisation, agri-food, animal health and welfare, living lab
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tasuvust, kas investeeringute kulu on võimalik paigutada lõpptoote hinda 
või kas tarbija on valmis toote kohta esitatud täiendava info (kindlustunde) 
eest kõrgemat hinda maksma. Avalik sektor soovib digitaliseerimist kasu-
tada tõhusamate monitooringu- ja kontrollisüsteemide ja täpsemalt sihitud 
toetusmeetmete arendamiseks. Väljakutseks on siin usalduse säilitamine ja 
otsustusmehhanismide läbipaistvuse tagamine. Andmete küllusele tuginev 
täpsem seire ja monitooring loob võimaluse arutada, kuidas luua täpsemalt 
sihitud ja õigeaegselt rakendatavaid meetmeid, kas meetmete rakendamisel 
peaks pigem premeerima positiivset käitumist või karistama rikkumisi. 
Oluliseks avaliku sektori ülesandeks jääb digitaliseerimise toetamine, suutes 
samas seista väärtusahela nõrgemate osapoolte huvide eest. 

Keskendudes veiste tervise- ja heaolu andmete temaatikale on 2021. aastal 
alanud SustainIT2 projekt võtnud endale ülesandeks eelnevalt kirjelda-
tud teadmatust ja ebakindlust leevendada. Projekti juhtpartneriks on Eesti 
Maaülikool ja partneriteks Piimaklaster ning ülikoolid Soomest, Rootsist 
ja Saksamaalt. Ka SustainIT projektis keskenduvad tegevused tehnilistele, 
ärilistele ja avaliku sektoriga seotud küsimustele. Projekti senises käigus 
on kaardistatud veiste tervise- ja heaoluandmete koosseis partnerriikides, 
kaasatud organisatsioonid ning andmete vahetuse korraldus organisatsioonide 
vahel. Kui andmekoosseisu määravad märkimisväärses mahus EL regulat-
sioonid, siis andmete eest vastutavad riigiti erinevat tüüpi organisatsioonid. 
Üldistatult on Eestis avaliku sektori asutuste roll kõige suurem, Rootsis ja 
Soomes on väga suurel määral kaasatud ühistud ning Saksamaal erineb 
ühistute, eraettevõtete ja avaliku sektori vahekord liidumaati. Võib oletada, 
et andmete eest vastutavate organisatsioonide koosseis on oluliseks teguriks 
innovatsiooni- ja investeeringuvõimekuse kujunemisel. SustainIT projekti 
ärimudelite tegevussuund on alustanud tarbijauuringu ettevalmistamisega, 
et muuhulgas hinnata, millised digitaalsete tehnoloogiate rakendusvõima-
lused võiksid tarbija silmis kõige enam toodete väärtust kasvatada. Avaliku 
sektori uurimissuuna esimeseks ülesandeks on partnerriikides põllumajan-
dus- ja toidusektori digitaliseerimisele kaasa aitavate algatuste tuvastamine 
ning neis kasutatud parimate praktikate kaardistamine. SustainIT projekti 
oluliseks komponendiks on ka nn eluslaborid (living lab), mis on loodud 
2 SustainIT - Releasing the potential of ICT for sustainable milk and beef cat-
tle value chains. www.sustainit.ee. Projekt viiakse ellu Horizon 2020 ERA-NET Cofund 
ICT-AGRI-FOOD toel. Eesti partnerite tegevust rahastavad Maaeluministeerium ja Eesti 
Teadusagentuur. 

http://www.sustainit.ee
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the oat protein acceptance by the consumers compared to the other plant 
protein alternatives such as soy, pea, and lupine proteins since no off-fla-
vours concerns are raised (Boukid, 2021a). Therefore, the oat protein mar-
ket-growth, trends and forecasts 2019–2024 (2019) expected growth in the 
global oat protein market at a CAGR of 1.22% during the forecast period 
(2019–2024). Furthermore, from the sustainability and the environmental 
perspectives, the research results of Mogensen et al. (2020) confirmed the 
potential reduction in greenhouse gas emissions by 8% and land use by 14% 
if 24% of animal-based food is replaced by oat protein concentrate-based 
food. In this context, the oat grains became valuable and attractive for rese-
arch and commercial interests as a superior cereal source of low-cost dietary 
proteins with a prominent demand for its oat protein fractions in all the food 
industries (Boukid, 2021a). 

The oat protein fractions have been produced industrially in the following 
forms such as oat protein isolates, oat protein concentrates, and fractions rich 
in proteins. The oat protein isolates (contains ca 90% protein) are extracted 
by wet methods (alkaline iso-electrically extraction, saline extraction, and 
acidic extraction) or enzymatically isolation method (Boukid, 2021a; Kumar 
et al., 2021). The oat protein concentrates (containing ca 70% protein) are 
produced with a production yield of up to 5% as the by-product of oat flour 
dry fractionation (including fine milling and air classification) into oat bran, 
oat starch, and β-glucan (Jiang et al., 2015; Kumar et al., 2021). Besides, the 
oat protein concentrates can be recovered as a by-product from the industrial 
production of β-glucan isolates (Brückner-Gühmann et al., 2019). The dry 
fractionation process is incorporated in the production of a fraction rich in 
proteins containing 42% protein (Boukid, 2021a). The study of Kumar et al. 
(2021) illustrated the unintentional removal of oat proteins during the physical 
separation step of fibers in the production processes of oat flours, oat flakes 
and oat drinks that have a potential in the oat protein fraction preparation. 
Theoretically, the oat protein possesses potential functional properties that 
contribute to the production of plant protein-enriched food products charac-
terised by their improved quality (Jiang et al., 2015; Mäkinen et al., 2017; 
Kumar et al., 2021). However, the market availability for the oat protein 
fractions and its unique proteinaceous profile, the oat protein utilisation in 
the food industry remains limited and challenging due to the limited tech-
no-functionality of the native oat protein under the typical aqueous food 
conditions (Mäkinen et al., 2017; Li & Xiong, 2020; Kumar et al., 2021).  

The prospective methods for utilizing the oat 
proteins in food industry
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1Estonian University of Life Science, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science, 
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Introduction
In recent years, consumers have become more aware of their healthy 
lifestyles including their dietary protein sources. As a result, there has been 
a significant market demand for innovative healthy foods rich in alternative 
non-animal proteins (Boukid, 2021a). At the same time, protein from plant 
sources has attracted enormous interest in the food industry due to health, 
religious, ethical, cost, and dietary habits for some consumers (vegetarianism, 
veganism, flexitarianism), in addition to sustainability and environmental 
concerns (Nieto-Nieto et al., 2014; Boukid, 2021b). Comparison by Boukid 
(2021a) between the nutritional composition of grains (cereals, legumes, oil 
seeds) revealed a particularly high protein content in oat grains among all 
major cereal categories. The protein content of oat groats is between 15 to 
20% by weight, depending on the genotype and growing medium (David, 
2011), in unlike of wheat (10.69–13.68%), brown rice (7.50%), barley 
(9.91%), sorghum (10.62%), millet (11.02%) and rye (10.34%) (Kumar 
et al., 2021). The main storage protein of most cereals is the prolamin, 
with the exception of oat grains, where the predominant storage protein is 
globulin (accounting for 70–80% of the total oat protein fraction). The oat 
globulin is characterized by a better amino acids’ composition, containing 
significantly more essential amino acids such as lysine and threonine, both 
in human and animal nutrition than the prolamin of other cereals (David, 
2011; Nieto-Nieto et al., 2014). Moreover, oat protein is a gluten-free source 
that is suitable for people with celiac disease (Kumar et al., 2021). 

The annual marketing observations indicated a prominent increment for 
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The good solubility of oat protein is a critical precondition property for 
achieving good emulsifying, foaming, and gelling properties (Jiang et al., 
2015; Zhang et al., 2021). The US patent, US2016/0309762A1 (Chen, 
2016) described the very weak gel formation and the poor water holding 
capacity for oat proteins at acidic and neutral pH levels. However, the oat 
proteins’ gelling properties improve from the pH 8, and the strong gels 
can be obtained at pH 9-10 (Nieto-Nieto et al., 2015; Chen, 2016). The oat 
proteins’ compact structure and heat stability explain the high-temperature 
need (90–100) for initiating a limited oat globulin dissociation into subunits 
to ameliorate its solubility and gelation properties (David, 2011). Neverthe-
less, this heating temperature does not suit a wide range of food systems, 
except those requiring high thermal stability, and consequently limits the 
utilisation of oat proteins in food products (David, 2011; Nieto-Nieto et al., 
2015). Furthermore, the solubility and functionality of protein fractions vary 
by the extraction method, where the alkaline method was the most efficient 
compared to the saline and acidic methods (Kumar et al., 2021). Basically, 
the functionality of oat protein is affected by its molecular size, structure, 
and charge distribution, as well as the presence of other components (lipids, 
starch, β-glucans) in association (Mäkinen et al., 2017). Hence, several 
studies evaluated various modification procedures of native oat protein 
to enhance its physicochemical and functional properties in typical food 
industrial conditions (Nieto-Nieto et al., 2014; Kumar et al., 2021). 

The industrial modification procedures of oat protein for 
broadening its food application

Several chemical, physical and enzymatic modification methods were stu-
died to change the net charge and the hydrophilicity of proteins, leading to 
improving the solubility, surface properties and overall techno-functionality 
of oat protein fractions (Mäkinen et al., 2017; Brückner-Gühmann et al., 
2018). The chemical modifications by acetylation and succinylation were 
reported by Mirmoghtadaie et al. (2009) as efficient methods of altering the 
isoelectric point and the functionality profiles of oat protein. Protein acetyla-
tion involves adding an acetyl group to a specific amino acid of a protein in 
an esterification reaction with acetic acid or acetic anhydride for changing 
the basic groups into neutral groups. The succinylation process involves 
attaching a succinyl group to proteins in a reaction with succinic anhydride 
for changing the positive groups into negative groups. Both modifications 

Thus, the demand increased for the development of new modification stra-
tegies for enhancing the  techno-functionality of oat proteins and boosting 
their application in various food industries (Brückner-Gühmann et al., 2018; 
Boukid, 2021a). Therefore, the purpose of this review is to highlight the 
techno-functional properties of oat proteins and their challenging constraints 
in food-use applications. Additionally, the present study summarizes several 
prospective methods effective for boosting the functionality of oat protein 
and broadening its incorporation in various food industries. 

The techno-functional properties of oat proteins and their 
challenging limitations in the food industry
The functionality of oat protein fractions has a promising value in the novel 
food industry. Kumar et al. (2021) and Spaen & Silva (2021) reported the 
oat proteins’ functional properties, including gelling ability, emulsification 
properties, water holding capacity, fat binding capacity, and foaming pro-
perties, enable the oat proteins to functionalize as thickeners, emulsifiers, 
texture modifiers, and stabilisers in food products. Furthermore, the similar 
structure between the oat 12S globulin and the soy glycinin, 11S globulin 
is known for its good gelling and emulsifying properties, suggesting the 
potential of oat protein to act as a gelling agent (Nieto-Nieto et al., 2015; 
Li & Xiong, 2020). 

However, the functionality of native proteins is poor and limited at neutral 
and slightly acidic pH conditions (4−7), which is the common pH range 
for food products and consequently restricts its utilisation in many food 
industries (Mäkinen et al., 2017; Kumar et al., 2021). The reason for func-
tionality’s limitation is the oat globulins which are insoluble under slightly 
acidic and neutral conditions due to their unfolding structure, resulting in 
a transition from β-sheet to a random coil conformation and formation of 
insoluble aggregates (Ma et al., 2000; Brückner-Gühmann et al., 2019). 
Further explanation was illustrated by Mäkinen et al. (2017), who attributes 
the solubility difference between the oat globulins and the soy glycinins to 
some changes in the oat globulin surface properties. These changes arise from 
the existing glutamine-rich repeats of eight amino acids near the C-terminus 
of the acidic polypeptide exposed to solvents (Mäkinen et al., 2017). Thus, 
these surface changes render the oat globulins less hydrophilic compared 
to other globulins and explain the higher salt concentrations needed for 
solubilizing the oat globulin (Ma et al., 2000).
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protein (Zhang et al., 2015). The inulin associated oat protein-containing 
low concentration inulin (0.1–0.5%) resulted in strong oat protein gels 
formation at neutral pH (Nieto-Nieto et al., 2015). A novel physical met-
hod was described by Chen (2016) as an alternative gelling method for oat 
protein named cold-set gelation. This method consists of a heating step to 
enable proteins denaturation and then polymerization followed by a cooling 
and the addition of Ca2+ or glucono-δ-lactone, resulting in the formation 
of three-dimensional soluble protein aggregates (gel network) at ambient 
temperature. The oat protein cold-set gel is characterised by its resistance 
to the acidic juice and pepsin digestion, thereby protecting both α-amylase 
enzyme activity and the viability of probiotics in harsh gastric conditions 
that is why it has the potential to be used as a delivery vehicle for the sen-
sitive compounds in food production (Boukid, 2021a). A remarkable effect 
for the homogenisation process on oat protein functionality was observed 
by Vikenborg & Stensson (2020) and indicated improvement in the protein 
solubility from approximately 4% for the non-homogenised proteins to 
approximately 6% for the homogenised ones. The same study explained the 
solubility changes resulting from the effect of homogenization on decreasing 
the protein particle size to < 10 µm and disrupting the aggregates with their 
enabling to refold. The physical deamidation of oat protein carried out by 
dry heating at 70 °C for 2 h in an aqueous phase boosted some functional 
properties such as solubility, foaming capacity, and emulsifying activity 
and decreased the foaming and the emulsion stability (Mirmoghtadaie et 
al., 2009).

Nowadays, the enzymatic treatments are one of the categories under inves-
tigation for oat protein modification. The available studies have pointed out 
that the enzymatic hydrolysis is a powerful tool to improve the techno-func-
tionalities of oat protein fractions. Studies were performed to evaluate the 
solubility and the gelling properties of oat protein treated with trypsin. The 
evaluations’ results proved the formation of weak gel structure and the func-
tionality non-change after the trypsin treatment due to the development of 
protein molecules with a short size that can no longer associate to form a 
strong gel matrix (Nieto-Nieto et al., 2014). Guan et al. (2007) mentioned 
the harsh excessive enzymatic hydrolysis modification could impair the oat 
protein functionality. Nevertheless, the limited enzymatic proteolysis can 
improve the functional properties of proteins by changing the molecular 
size, conformation, and strength of the inter- and intramolecular bonds of 
the protein molecules. Therefore, the proteolysis reaction must be carefully 

render the net charge towards the negative, leading to an increment in the 
negative charge repulsion and subunits dissociation (Mäkinen et al., 2017; 
Kumar et al., 2021). In between both treatments, the succinylation showed 
more effectiveness in improving the techno-functionalities of modified oat 
protein, including its solubility, emulsifying, gelation hardness, fat binding 
capacity, and foaming properties. The acetylation treatment demonstrated 
improvement in the emulsification activity index of native protein isolate 
(NPI) from 60.8 m2/g protein to 76.2 m2/g protein; however, it decreased 
the emulsion stability index of NPI from 29.0 min to 12.1 min (Spaen & 
Silva, 2021). Otherwise, these modifications still have legal issues related 
to the utilisation of succinic anhydride and acetic anhydride in food protein 
processing and other food safety concerns (Jiang et al., 2015; Zhang et al., 
2015). David (2011) mentioned the linoleate/potassium linoleate treatment’s 
ability to modify the oat protein solubility at pH 4–7, besides its emulsifying 
capacity and stability. The potential factors of the aqueous environment 
affecting the oat protein functionality are the pH and the ionic strength. In the 
industrial operation, the addition of ionic salts (sodium chloride or sodium 
phosphate) or acidity regulators (dipotassium phosphate or trisodium citrate) 
in food formulations will promote the protein solubility and the formation 
of firm gel with a smooth texture and good water holding-capacity (Li & 
Xiong, 2020; Vikenborg & Stensson, 2020). The chemical deamidation can 
be done by mild acid or alkaline treatment to increase the negative charge of 
the protein and lead to changes in its functionality (Mäkinen et al., 2017). 
The acidic deamidation is recognised by performing severe degradation to 
the protein that negatively affects some protein functionality and results in 
bitter taste (Jiang et al., 2015). 

Some physical modification methods were noted to be effective for strengthe-
ning the oat protein techno-functionality. The glycation is a promising way 
for oat protein modification which is carried by Maillard reaction under 
controlled dry-heating conditions to enable the oat protein conjugation with 
several polysaccharides such as Pleurotus ostreatus β-glucan, inulin, and 
dextran (Zhang et al., 2015; Boukid, 2021a). The conjugated form isolated 
oat protein-β-glucan exhibits improved solubility, emulsifying capacity 
and thermo-stability compared to unconjugated oat protein. A promising 
industrial future for the conjugated protein-β-glucan form is in the β-caro-
tene encapsulation process for increasing its stability, bioavailability, and 
antioxidant activity (Zhong et al., 2019). The dextran linked oat protein 
isolate illustrated more effective emulsification properties than its native 



124 125T E R V I S L I K  T O I T T E R V I S L I K  T O I T

Conclusions
Various indications emphasise the rise in the consumer’s interests in oat 
protein as an alternative plant protein source in the market. The confirmed 
functionalities of oat protein isolate and concentrate include solubility, 
emulsifying, foaming and gelling properties. Noteworthily, the native oat 
proteins present poor functional properties in typical food processing con-
ditions, limiting their utilisation in the food industry. Therefore, several 
modifications were investigated to improve the oat protein functionality 
and expand its industrial food incorporation. These modifications include 
chemical, physical, and enzymatic treatments, where the enzymatic met-
hods manifest a powerful safe strategy for changing the functionality and 
promoting the oat protein as a novel nutritious plant protein source. Future 
systematic research to elucidate the oat protein fraction’s parameters and 
improve its functionality is required. 
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Sissejuhatus
Lihaveiste arvukus on Eestis viimasel kolmel kümnendil pidevalt kasvanud. 
Veiseliha tootmine on koos tõuloomade kasvatamisega ning maastikuhooldu-
sega üks lihaveisekasvatuse põhieesmärke. Lihaveisekasvatusega tegelemisel 
on oluline valida sobiv tõug. Tõu valiku määravad paljud erinevad tegurid, 
mida tuleb kaaluda. Näiteks, kas on tegemist ekstensiivse või intensiivse 
pidamisega ning millised rohumaad on kasvatajal kasutada. Iga tõug on 
kohastunud erinevate pidamistingimustega ja seetõttu ei ole tõugude toot-
likkuse näitajad piirkondades samad (Suurmaa, 2005). Seetõttu on oluline 
teada lihaveisetõuge iseloomustavaid tegureid selles piirkonnas, kus neid 
kasvatama hakatakse. Lihaveise eest tasu maksmise aluseks tapamajas 
on tavaliselt rümbamass, lihakus- ja rasvasushinne. Soomes läbi viidud 
uuringus leiti, et hiljem tapamassini jõudvad kontinentaaltõud sobisid oma 
rümbaomaduste poolest nende tootmissüsteemiga paremini (Pesonen & 
Huuskonen, 2015). Kuna soome tarbijad eelistavad väherasvaseid tooteid, 
siis soovivad lihatööstused, et 2/3 rümpadest oleks rasvasushindega “2” 
ja 1/3 hindega “3” (Herva jt, 2011). See tegi soome lihaveisekasvatajate 
olukorra keeruliseks, kuna tavaliselt suureneb rümbamassi kasvades ka 
selle rasvasus (Keane & Allen, 1998). Ühe Eesti lihatööstuse eesmärgiks 
on näiteks saada kasvatajatelt 16–18 kuu vanuseid veiseid, rümbamassiga 
300–350 kg ja rümbahindega “R+ 4”, et varustada restorane väiksemate 
väärttükkidega (isiklik kontakt).

TERVE LOOM
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Eemaldati lihaveiste andmed, kellel olid puudulikult märgitud tõu veresus, 
rümbamass, vanus või rasvasushinne. Eeltoodud nõuetele vastasid 13 958 
lihaveise andmed, kellest 11 976 olid jõudluskontrollis. 

Tabel 1. Lihaveiste andmestiku statistiline üldiseloomustus.

Tunnus Keskmine Mediaan Standardhälve Miinimum Maksimum

Vanus, kuud 32,8 22,0 25,6 6,0 120,0

Rümbamass, kg 299,3 295,0 68,4 110,6 500,0

SEUROP

 lihakus* 2,41 2,00 0,78 1,00 6,00
 rasvasus 2,18 2,00 0,91 1,00 5,00

*lihakushinne on teisendatud S=6, E=5, U=4, R=3, O=2 ja P=1.

Rümbamassi, lihakus- ja rasvasushinde ning vanuse vaheliste seoste leid-
miseks kasutati uurimuses Pearsoni lineaarset korrelatsioonikordajat, kus:	
| r | ≤ 0,3 oli  nõrk seos, 0,3< | r |< 0,7 oli keskmine seos ja | r | ≥ 0,7 oli 
tugev seos. Kuna valimi suurel mahul on statistilise olulisusse hindamisel 
märkimisväärne mõju, siis peaks lähtuma eelkõige seoste endi tugevusest. 

Regressioonanalüüsid viidi läbi kasutades tarkvarapaketi R funktsiooni 
lm. Mudelite statistilise olulisuse hindamiseks vaadeldi mudeli t-väärtust. 
Statistiliselt oluliseks loeti võrrandeid, mille p-väärtus oli alla 0,05. Reg-
ressioonianalüüsi mudeli jääke kontrolliti R 4.0.5 (R Core Team, 2021) 
programmis Shapiro-Wilkinsoni testiga, mis kontrollib hüpoteesi väärtuste 
normaaljaotusest. Tõugude keskmise rümbamassi hindamiseks kasutati 
Lairdi ja Ware’i üldist lineaarset segamudelit (Laird & Ware, 1982) sta-
tistikaprogrammist R 4.0.5 abil. Selleks, et paremini aru saada tõu rea-
liseerimisvanuse ja tõulisuse mõjudest viidi läbi peakomponentanalüüs 
tarkvarapaketiga R 4.0.5, kasutades funktsiooni PCA (R Core Team, 2021). 

Kõikide tunnuste keskmiste väärtuste erinevuse olulisuse hindamisel võeti 
faktorina arvesse realiseemisvanus ja juhusliku mõjuna arvestati veise pärit-
olufarmi. Gruppide vähimruutkeskmiste statistilise erinevuse olulisust hinnati 
Tukey testiga, kus statistiliselt oluliseks loeti p-väärtused, mis olid alla 0,05. 

Uurimuse eesmärk oli võrrelda Eestis enamkasvatatavate lihaveisetõugude 
lihajõudluse näitajaid. Selleks püstitati järgnevad uurimisülesanded: 

- selgitada, kas lihaveiste lihajõudluse tulemused on tõuti oluliselt 
erinevad;

- võrrelda ja hinnata lihaveisetõugude lihajõudlusandmeid erinevate 
statistiliste meetodite abil.

Uurimistöö metoodika
Eestis kasvatatavate lihaveisetõugude lihajõudlusnäitajate iseloomustamiseks 
vaadeldi SEUROP-süsteemis hinnatud rümba lihakust ja rasvasust ning 
rümbamassi (kg). Lihakus- ja rasvasushinne määrati vastavalt Euroopa Liidu 
regulatsioonile number 1308/2013 (Vabariigi Valitsus, 2021). Rümba all 
mõistetakse veise lihakeha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist 
ja nülgimist ning viimistlemist vastavalt (EÜ) nr 1183/2006 määrusele (Alt, 
2006). Andmeanalüüsiks vajalikud andmed saadi Eesti Põllumajandusloo-
made AS ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu andmebaasidest. Vaadeldi 
perioodil 01.01.2015 kuni 31.03.2021 realiseeritud lihaveiste andmeid. 
Lihaveisetõugudest kasutati uuringus Eestis enamkasvatatavaid tõuge, kel-
leks olid aberdiin-angus (Ab; n=3083), hereford (Hf; n=2995), limusiin (Li; 
n=3435), simmental (Si; n=1895), šarolee (Ch; n=1610), akviteeni hele (Ba; 
n=804) ja šoti mägiveis (Hc; n=136). Need tõud jagati omakorda päritolu 
järgi kontinentaaltõugudeks (Li, Si, Ch ja Ba) ja briti tõugudeks (Hf, Ab ja 
Hc). Puhtatõuliseks loeti veised, kelle ühe tõu veresus oli enam kui 93,8%. 
Selle kriteeriumi alusel oli puhtatõulisi olenevalt põhitõust 4–20%, välja-
arvatud Hc, kus oli puhtatõulisi veiseid 46%. 

Veiste realiseerimisvanuseks oli 6–120 kuud ja nende rümbamassid jäid 
110–500 kg piiridesse (korrigeeriti kolme standardhälbe ulatuses (tabel 
1)). Veised jaotati kolme vanusegruppi: grupis A olid noored pullid vanu-
ses 12–24 kuud (n=8211); grupis B pullid >24 kuu (n=5559) ja vasikate 
grupp C (<12 kuu) (n=188) (Euroopa Parlament ja nõukogu, 2013). Tõuti 
erines vanusegruppidesse kuulumine kõige rohkem Hc-l, kus puudusid 
alla ühe aasta vanuste veiste andmed täielikult ning üle 70% veistest olid 
realiseerimisvanusega 24–120 kuud. Ülejäänud tõugudel oli alla ühe aasta 
vanuseid veiseid väga vähe, enamus veistest olid 12–23 kuud vanad ning 
umbes 40% oli realiseerimisvanusega 24–120 kuud.
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Erinevalt teistest briti ja kontinentaaltõugudest oli šoti mägiveise tõugu 
lihaveiste lihajõudlusnäitajate korrelatsioon rasvasus- ja lihakushinde vahel 
tugevaim (r=0,57) (joonis 2). Rümbamassi seosed lihakus- (r=0,54) ja ras-
vasushindega (r=0,39) sarnanesid teistele briti tõugudele ning korrelatsioon 
vanuse ja rasvasushinde vahel Hf tõule (r=0,41). See näitab, et tapavanuse 
suurendamisega on võimalik mõlemal tõul rasvasushinnet parandada, samas 
kui Ab tõul on see raskemini saavutatav. Ehkki Hc tõul hinnati sarnaselt 
teiste briti tõugudega veidi üle poole (51%) rümpadest “O”-klassi, siis 
erinevalt teistest oli suur ka “P”-klassi kuuluvate rümpade osakaal (34%).

Joonis 1. Kontinentaalse päritoluga lihaveisetõugude lihajõudlustunnuste vahelised 
korrelatsioonid (kirja suurus näitab seose tugevust), histogrammid ja hajuvusdia-
grammid (* – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001; lihakushinne: S=6, E=5, U=4, 
R=3, O=2 ja P=1).

Tulemused
Korrelatsioonanalüüs

Limusiini tõugu lihaveistelt saadud rümpadel esines rümbamassi keskmine 
seos lihakus- (r=0,65) ja rasvasushindega (r=0,39) (joonis 1). Histogrammilt 
selgus, et võrreldes kogu valimiga oli limusiini tõul rohkem rümpasid hinnatud 
veidi kõrgema lihakushindega – “R” (46%). Samuti paistab see tõug silma 
oma kõrgeima “U”-klassi rümpade osakaaluga (15%). 

Simmentali tõul oli keskmine seos rümbamassi ja lihakushinde vahel (r=0,62) 
(joonis 1). Seosed vanuse ja rümbamassi, rümbamassi ja rasvasushinde, 
rasvasus- ja lihakushinde vahel olid keskmise tugevusega (r=0,32–0,38). 
Võrreldes teiste tõugudega oli Si rümpadel kõige nõrgem seos vanuse ja 
rasvasushinde vahel (r=0,17). 

Šarolee tõu jõudlusnäitajate vahelised seosed olid väga sarnased Si korrelat-
sioonidega, väljaarvatud tapavanuse ja rasvasuse seos (r=0,28) (joonis 1). 
Kõige tugevam seos oli rümbamassi ning lihakushinde vahel (r=0,62). 

Akviteeni heleda lihajõudlustunnustest olid vanuse seos rümbamassi ja rasvasus-
hindega ning rümbamassi seos rasvasushindega keskmiselt tugev (vastavalt 
r=0,34, r=0,37 ja r=0,37) (joonis 1). Võrreldes teiste kontinentaaltõugudega oli 
Ba tõu rasvasushinde ja vanuse vaheline korrelatsioon kõige tugevam (r=0,37). 
See tähendab, et Ba rasvasushinne suureneb vanuse kasvades enam võrreldes 
teiste tõugudega. Samas tuleks lisada, et lihakushinde seosed kõigi teiste tun-
nustega olid võrreldes ülejäänud tõugudega nõrgimad, eriti rümbamassi seos 
lihakushindega (r=0,08). Sel tõul esines ka ainukesena negatiivne, kuid nõrk 
seos rasvasus- ja lihakushinde vahel (r=–0,10).

Aberdiin-anguse tõu rümbamassi seosed lihakus- ja rasvasushindega (vastavalt 
r=0,54 ja r=0,38) sarnanesid teiste briti päritolu tõugude vastavatele näitaja-
tele (joonis 2). See näitab, et suurema rümbamassiga isendid said paremaid 
lihakushindeid ja olid rasvasemad. Seda kinnitab ka mõlema tunnuse omava-
heline seos, mis oli küll nõrk (r=0,29). Samas näitab histogramm, et rümpade 
levinuim lihakushinne oli “O” ja “R” (vastavalt 53 ja 34%), kusjuures enim 
rümpasid hinnati mõlemal tõul rasvasushindega “2” (46%). 

Võrreldes teiste briti tõugudega oli herefordi tõul rasvasushinne kõige tugevamalt 
seotud nii rümbamassi (r=0,48) kui ka vanusega (r=0,40) (joonis 2). Histogram-
mist nähtub, et lihakus- ja rasvasushinnete (vastavalt “O” – 53% ja “R” – 32% 
ning “2” – 45%) jagunemine olid kahel briti tõul, Ab ja Hf üsna sarnane. 

Limusiin Simmental 

  

 

Šarolee 

 

Akviteeni hele 
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Kõikide tõugude üleselt leiti statistiliselt olulised seosed (p<0,001) kõigi 
tunnuste vahel, välja arvatud lihakushinde ja vanuse vahel (joonis 2). Rüm-
bamass oli mõõdukalt seotud lihakus- (r=0,57) ja rasvasushindega (r=0,36). 
Rümbamassi kasvades suurenes selle rasvasus ning samal ajal paranes ka 
lihakushinne. Seda hüpoteesi toetas ka nõrk korrelatsioon rasvasus- ja liha-
kushinde vahel (r=0,20). Histogrammidelt on näha, et enamus veiseid olid 
pigem noored ehk alla kaheaastaselt realiseeritud. Rümbamass jaotus nor-
maaljaotuse alusel, mis on korrigeeritud andmete korral ootuspärane. Ehkki 
enamus lihaveised tapeti nooremas eas, siis leidus valimis ka üsna vanu 
loomi, mida näitab vanuse väärtuste jaotuse paremkaldeline asümmeetria. 
Valdavaks lihakushindeks oli “O” (44%) ja “R” (38%) ning rasvasushindeks 
“2” (46%) ja sarnaste osakaaludega olid rasvasushinded “1” ja “2” (23%).

Regressioonanalüüs

Regressioonanalüüsil vaadeldi erinevat tõugu 12–23 kuuste lihaveiste rüm-
bamasse, kuna nuumveiste realiseerimise optimaalseks vanuseks loetakse 
Eestis 15 kuud (Kool, 2014). Kuna elusveiste kaalumine on raske ja aega-
nõudev töö ja rümbamassi saab mõõta alles pärast veise tapmist, siis sooviti 
prognoosida nende rümbamassi realiseerimisvanusest lähtuvalt. Selleks viidi 
läbi Akaike test (Bertrand jt, 1988) logaritmiliste regressioon-, polünoomi-
mudelite ja lineaarsete mudelite hindamiseks, kus leiti, et kõige täpsemalt 
kirjeldas realiseerimisvanuse ja rümbamassi vahelist seost lineaarne mudel. 
Statistiliselt polnud täpne Hc tõu rümbamassi prognoosimiseks leitud mudel 
(t=0,906<2; p=0,372) ja Ba tõu mudel (t=0,993<2; p=0,321). Shapiro-Wil-
kinsoni testi järgi ei olnud ühegi tõu mudeli jäägid normaaljaotusega ehk 
leitud mudelid ei pruugi olla rakendatavad, kuna andmetele tõenäoliselt 
ei kehti jaotusseadused. Seda illustreeris Ch prognoosmudeli ebaloogiline 
seos, kus realiseerimisvanuse kasvades rümbamass vähenes. Ch tõu rüm-
bamassi prognoosimiseks leitud mudel tõenäoliselt valetab põhjusel, et 
üksikute 14–19 kuu vanuste seda tõugu veiste rümbamasside andmed olid 
ekstreemselt suured (>400 kg). 

Vaadeldes ainult sama vanusegrupi pulle ja pullikuid, leiti, et Li, Ab, Ba ja 
Ch tõugude lineaarseted mudelite t-väärtus oli >2 ja p-väärtus <0,001. Sha-
piro-Wilkinsoni testiga vastasid normaaljaotusele Ab, Ch, Ba ja Hc tõugude 
mudelite jäägid. Ehk statistiliselt aktsepteeritavad olid Ab, Ba ja Ch mudelid. 
Samas Ch mudel ei vastanud reaalsusele, kuna näitab, et vanuse kasvades 
ühe kuu võrra väheneb seda tõugu pullikute ja pullide rümbamass 3,38 kg 

Sarnast tendentsi on märgata ka rasvasushinde juures, kus peagu kolmandik 
(31%) rümpadest kuulus klassi “1” ja 53% klassi “2”. See näitab, et antud 
tõu lihakus ja rasvasus jätab soovida, mis võib tuleneda asjaolust, et seda 
tõugu veiseid peetakse pigem maastikuhoolduse eesmärgil kui veiseliha 
tootmiseks. Histogrammilt on näha ka rümbamassi väärtuste paremkalde-
list jaotust, mis viitab sellele, et valdav osa rümpadest oli pigem kergema 
massiga.

Joonis 2. Briti päritolu ja tõugudeülesed lihaveisetõugude lihajõudlustunnuste 
vahelised korrelatsioonid, histogrammid ja hajuvusdiagrammid (* – p<0,05, 
** – p<0,01, *** – p<0,001; lihakushinne: S=6, E=5, U=4, R=3, O=2 ja P=1).

Aberdiin-angus Hereford 

 

 

Šoti mägiveis Kõik tõud 
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Peakomponentanalüüs

Peakomponentanalüüsi kaasati neli tunnust: realiseerimisvanus, rümbamass, 
rasvasus- ja lihakushinne. Esimene peakomponent kirjeldas 47% tunnuste 
väärtuste koguvarieeruvusest ja teine 27% (joonis 3) ning nende omaväär-
tused olid vastavalt 1,88 ja 1,08, mis tähendab, et neil on üksiktunnusest 
suurem kirjeldamisvõime. 

Kui paigutada joonisele korrelatsioonimaatriksi omavektorid ja tõugude 
standardiseeritud keskmised, selgus, et tõud olid üsna sarnased (joonis 3). 
Kõikide tõugude standardiseeritud keskmiste väärtuste usaldusellipsid olid 
üsna telgede keskpunkti lähedal. Silma paistab ainult Hc standardiseeri-
tud keskmine väärtus, mis oli võrreldes teiste tõugudega vanem, vähem 
rasvasem, väiksema massiga ning halvema lihakushindega (joonis 3). See 
oli tõenäoliselt seotud üsna väikese valimiga võrreldes teiste tõugudega. 
Vähesel määral erinevad teistest tõugudest ka Ab, Hf ja Si, mis kinnitab ka 
eelpool leitut. Usaldusellipsite väike pindala näitab nende suhtelist täpsust. 

Joonis 3. Peakomponentanalüüsi faktorite vektorid koos tõugude lihajõudlusnäi-
tajate keskmiste väärtuste usaldusellipsitega (Ab – aberdiin-angus, Ba – akviteeni 
hele, Ch – šarolee, Hc – šoti mägiveis, Hf – hereford, Li – limusiin, Si – simmental).

võrra (b=–3,38). Tõenäoliselt on see mudel mõjutatud üksikutest suure 
rümbamassiga noortest isenditest (14–16-kuused rümbamassiga 450 kg). 

Leitud mudelite võrrandid olid pullikutel ja pullidel tõuti järgmised:

1) Abmass, kg = 226,46 + 3,38 × Abvanus, kuud;
2) Bamass, kg = 221,36 + 7,44 × Bavanus, kuud;
3) Chmass, kg = 426,19 – 3,38 × Chvanus, kuud.

Võrreldes Ab tõuga kasvavad Ba rümbamassid sama vanusega pullikutel 
ja pullidel oluliselt kiiremini.

Lineaarne segamudel

Oluliselt kõrgema keskmise rümbamassiga olid Ba (325,6 kg), Ch (324,4 kg) 
ja Li (322,2 kg) tõugu lihaveised (tabel 2). Väikseima keskmise rümbamassi 
ja selle suurima varieeruvusega oli Hc tõug (265,7±7,91 kg), mis on ootus-
pärane, kuna tegemist on tõuga, keda karjatatakse sageli väheväärtuslikel 
rohumaadel. Teiste tõugude rümbamassi vahepeale jäid Hf (303,9 kg), Ab 
(310,0 kg) ja Si (315,1 kg) veised. Oluliselt suurem rümpade keskmine 
lihakushinne leiti Li tõul (2,4) ja väikseim Hf-l (2,0). Samas peab mainima, 
et nagu eespool toodud (tabelis 2), siis hinnati enamuse rümpade lihakust 
hindega “R” või “O” (so vastavalt “3” või “2”). Antud uuringus olid kõige 
kõrgema rasvasushindega Ab ja Hf (mõlemal 2,5) ning madalaimaga Ba 
tõugu veiste rümbad (2,1).

Tabel 2. Tõugude keskmised rümbamassid ja nende statistilised erinevused.

Tõug Rümbamass kg Lihakushinne Rasvasushinne
aberdiin-angus 310,0 ± 2,37ab 2,1 ± 0,0ab 2,5 ± 0,0ab
akviteeni hele 325,6 ± 3,01c 2,2 ± 0,0cd 2,1 ± 0,0c
šarolee 324,4 ± 2,93c 2,3 ± 0,0c 2,3 ± 0,0d
šoti mägiveis 265,7 ± 7,91d 2,1 ± 0,1abcd 2,2 ± 0,1acd
hereford 303,9 ± 2,41a 2,0 ± 0,0a 2,5 ± 0,0b
limusiin 322,2 ± 2,37c 2,4 ± 0,0e 2,3 ± 0,0d
simmental 315,1 ± 2,44b 2,1 ± 0,0bd 2,3 ± 0,0d

a,b,c,d – erinevate tähtedega tähistatud vähimruutkeskmised erinevad üksteisest statistiliselt 
oluliselt (p<0,05); lihakushinne: S=6, E=5, U=4, R=3, O=2, P=1).
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Joonis 5. Peakomponentanalüüsi faktorite vektorid koos puhtatõuliste ja ristand-
lihaveiste 95% usalduspiiride standardiseeritud väärtuste ellipsiga.

Arutelu
Korrelatsioonanalüüs

Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et rümbamassi kasvades suurenes selle ras-
vasus- ja paranes lihakushinne. Samasuunaline seos on saadud ka teistes 
samalaadsetes uuringutes. Kause jt (2014) leidsid Soome lihaveiste uuringus 
sarnase suurusjärguga seosed, kus rümbamassi korrelatsioon selle rasvasu-
sega oli erinevatel tõugudel (Ab, Ch, Hf, Li ja Si) r=0,21–0,32 ja lihakusega 
r=0,47–0,54. Ka Tšehhi tõugudeüleses uuringus leiti rümbamassi seoseks 
rasvasus- ja lihakushindega vastavalt r=0,143 ning 0,316 (Veselá jt, 2011) ja 
Hispaania uuringus olid seosed vastavalt r=–0,28 ja r=0,73 (Albertí jt, 2005).

Leedu uuringus leiti samuti, et SEUROP-süsteemi lihakushinne on seotud 
rümbamassiga (Stimbirys jt, 2016). Vaatluse all olnud tõugudest oli kolmel 
kontinentaaltõul, Li, Ch ja Si, suurem tõenäosus rümbamassi paranedes saada 
paremat lihakushinnet. Soome samalaadses uuringus aga sarnast erinevust 
ei ilmnenud (Kause jt, 2014). Samas leiti Soome uuringus, et briti tõugudel 

Kui vaadeldi 12–23 kuuseid lihaveiseid, siis peakomponentanalüüsi mõlema 
faktori kirjeldavus vähenes, olles vastavalt 25,9 ja 43,2% (joonis 4). Esi-
mese faktori omaväärtus oli 1,729 ning teisel 1,035. Hc tõug moodustas 
siingi eraldi grupi, mille keskmine oli teistest suurema realiseerimisvanuse, 
kõrgema rasvasushinde, väiksema lihakushinde ning rümbamassiga. Oma-
ette grupi moodustasid veel Hf tõugu veised, mis olid võrreldes ülejäänud 
tõugudega, välja arvatud Hc tõug, keskmiselt väiksema lihakushinde ning 
rümbamassiga. Samas Li tõugu lihaveised realiseeriti veidi nooremalt, kuid 
nende rümbad olid suurema massiga ja seetõttu parema lihakushindega.

Joonis 4. 12–23 kuu vanuste lihaveiste tõugudevahelised erinevused peakompo-
nentanalüüsil (Ab – aberdiin-angus, Ba – akviteeni hele, Ch – šarolee, Hc – šoti 
mägiveis, Hf – hereford, Li – limusiin, Si – simmental).

Vaadeldes puhtatõuliste ja ristandite erinevust peakomponentanalüüsil, siis 
selgus, et puhtatõuliste lihaveiste lihajõudlusnäitajad olid ristandite omadest 
keskmiselt suuremad (joonis 5).

 



140 141T E R V E  L O O M T E R V E  L O O M

Lineaarne segamudel

Rümbamassi, rasvasushinde ja lihakushinde võrdlemisel joonistusid välja 
kaks gruppi ning nendest omakorda eristus Hc tõug. Kõrgema rümbamassi, 
lihakushinde ja madalama rasvasushindega olid kontinentaaltõud (Li, Ba, 
Ch ja Si) ning neile vastandusid briti tõud (Ab ja Hf). See läheb kokku 
Soome uuringuga, kus sarnaselt eristusid briti ja kontinentaaltõud (Pesonen 
& Huuskonen, 2015). Si-d olid tulemuste poolest mõlema grupi vahepeal, 
ilmselt oma kahesuunalisuse tõttu. Li tõug saavutas suhteliselt suure rüm-
bamassi juures head lihakus- ja rasvasushinnangud võrreldes teiste lihavei-
setõugudega. Läti uuringus paistsid parimate lihajõudlusustega silma Ba 
tõugu lihaveised, kelle rümbamass oli 342 kg ja rümba lihakushinne “U” 
(Muižniece & Kairiša, 2016). 

Peakomponentanalüüs

Peakomponentanalüüsis eraldus teistest tõugudest Hc valim, mis näitas, et 
tegu on väga ekstensiivse tõuga, mille produktiivsusnäitajad on madalad 
(Suurmaa, 2005). Sarnaselt lineaarsele mudelile erinesid briti ja kontinen-
taaltõud lihajõudlusnäitajate poolest. 13–23 kuuste Li veiste rümbad olid 
teiste tõugudega võrreldes pigem kõrgema rümbamassi ja parema lihakus-
hindega ning väiksema realiseerimisvanusega. See toetab teistes analüüsides 
saadud järeldusi. Kui vaadeldi puhtatõuliste ja ristandite erinevust peakom-
ponentanalüüsi abil, siis oli näha, et puhtatõuliste lihajõudlusnäitajad olid 
ristandite omadest keskmiselt veidi kõrgemad. See võis tuleneda sellest, et 
puhtatõuliste veiste realiseerimisvanuse keskmine väärtus oli veidi suurem 
kui ristanditel (vastavalt 36,0 ja 32,3 kuud). Samas, Lätis läbi viidud uurin-
gus jõudsid kõige kiiremini realiseerimismassini ristandpullid (Muižniece 
& Kairiša, 2016).

Järeldused
Antud töö tulemused näitasid, et samasuunalise seose tõttu on võimalik 
rümbamassi suurenemisel parandada nii rümba lihakust kui ka rasvasust. 
Samas tuleb arvestada tõuliste eripäradega. Lihaveiste aretuseesmärkideks 
on parandada nii juurdekasvu kui ka lihakust, samas kui rümba rasvasus 
sõltub turusituatsioonist. Sellest lähtuvalt saab lihaveisekasvataja valida 
oma eesmärkidele ja võimalustele sobiva tõu. Antud töö tulemused viitasid 
sellele, et kontinentaaltõud olid kohalikes tingimustes suurema rümba-

(Ab ja Hf) oli suurem võimalus rümbamassi kasvades suurendada selle ras-
vasust võrreldes prantsuse kontinentaaltõugudega (Ch ja Li). Antud uuringus 
erinesid selles suhtes ainult Hf tõugu lihaveiste rümbad, kus rümbamassi 
kasvades oli suurem võimalus saada suurema rasvasushindega rümbad.

Seosed lihakus- ja rasvasushinde vahel erinesid suhteliselt suurtes piirides, 
olles nõrk negatiivne Ba tõul ja mõõdukas positiivne Hc-l. Kirjanduse and-
metel on nende tunnuste vahelised seosed negatiivsed või nullilähedased. 
Nii näiteks leidsid Kause jt (2014) negatiivse seose (r=–0,13) Li tõul, kuid 
positiivse korrelatsiooni (r=0,15) Hf tõul. Hispaania uuringus oli aga see 
seos mõõdukalt ebasoodne (r=–0,47) (Albertí jt, 2005). Tulemuste erinevuste 
põhjuseks võib olla pidamistingimuste varieerumine lihaveisefarmides, 
mistõttu keskkonna-genotüübi interaktsioonist tingitult avalduvad feno-
tüübilised tunnused tõugudest sõltuvalt. 

Kontinentaaltõugudelt (Ba, Ch ja Li) saadud rümbad olid lihaselisemad ja 
hinnati enamasti “R”-klassi (43–46%) võrreldes briti tõugudega (Ab, Hf ja 
Hc), kus valdav osa rümpasid kuulus madalamasse “O”-klassi (51–53%). 
Selle põhjuseks võis olla see, et ekstensiivsed briti lihaveisetõud on oma 
lihastikult veidi tagasihoidlikumad kui intensiivsed kontinentaaltõud. Kon-
tinentaaltõugudest oli erandiks Si tõug, mille rümpade lihakushinnete jaotus 
sarnanes pigem briti tõugudele ja võis tuleneda tema kahesuunalisest are-
tuseesmärgist. Samas levinuimaks rasvasushindeks oli kõikidel tõugudel 
“2” (43–53%), millele järgnesid sarnaste osakaaludega “1” ja “3” (vastavalt 
16–27 ja 22–25%). Erandiks oli suhteliselt suur madalaima klassi rümpade 
osakaal Ba ja Hc tõugudel (vastavalt 36 ja 31%). Pesonen ja Huuskonen 
(2015) leidsid Soome lihaveiste uuringus, et väiksema rümbamassiga briti 
tõud Ab ja Hf said pigem kõrgema rasvasushinde, kui suurema rümbamas-
siga kontinentaaltõud Ba, Ch, Li ja Si. 

Regressioonanalüüs

Antud andmete alusel ei õnnestunud leida usaldusväärset regressioonivõr-
randit prognoosimaks raskesti mõõdetavat rümbamassi kasutades lihaveiste 
realiseerimisvanust. Küll aga osutusid usaldusväärseteks 13–23 kuuste Ab 
ja Ba tõu pullikute ja pullide rümbamassi prognoosimudelid, mis näitasid, 
et vanuse suurenedes kasvab Ba lihaveiste rümbamass võrreldes Ab tõuga 
kiiremini. See ühtib Slovakkia lihaveiste populatsiooniuuringuga, kus leiti, 
et Ab tõu juurdekasv aastaseks saamiseni oli 873 g/ööp, samas kui Ba tõul 
oli see 1020 g/ööp (Krupa jt, 2005).
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massi ja parema lihakusega, kuid briti tõugudel oli suurem rasvasus. Parimaid 
lihajõudluse tulemusi näitasid antud töös Li tõugu lihaveised. Lihatööstuste 
poolt soovitavaid ühtlaste lihajõudlusnäitajatega rümpade saamist takistab 
realiseerimisvanuse ja -massi suur varieeruvus.
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Uurimistöö metoodika
Praakimispõhjustest ülevaate saamiseks võeti vaatluse alla aastatel 2015–
2020 karjast välja läinud emised. Selleks tehti päring Eesti Põllumajandus-
loomade Jõudluskontrolli AS andmebaasis. Kokku oli valimis 16 farmi, 
kus praagiti kuue aasta jooksul 25 485 emist. Nendest 5676-l polnud praa-
kimise põhjust märgitud ja 2123 emist (emikud) polnud veel poeginud. 
Teadmata põhjustel karjast välja viidud emiste andmeid praakimispõhjuste 
analüüsi ei kaasatud.

Puhtatõulistest emistest olid uuringus eesti suurt valget (Y) ja eesti maa-
tõugu (L) emised, vastavalt 2751 (10,8%) ja 6175 (24,3%) ning pjeträäni 
(P) 70 ehk 0,3% ja djuroki (D) tõugu emised 32 ehk 0,1%. D emiseid 
põhikarja ei võetud, vaid nad läksid karjast välja enne esimese pesakonna 
toomist. DxL emiseid oli 253 ehk 1,0%. Enamik valimi emiseid olid kahe 
tõu, Y ja L, ristandid – 52,32% ehk 13 333 looma. Kolme tõu ristandeid 
(L×YL ja Y×LY) oli 11,27% ehk 2871 emist. Kuna emiste praakimispõh-
juseid oli 49, siis grupeeriti need sarnasuse alusel 11-sse kategooriasse. 
Praakimispõhjuse juures määratleti, kas tegu on sunnitud või vabatahtliku 
praakimispõhjusega. 

Andmete statistiliseks töötlemiseks ja tulemuste visualiseerimiseks kasutati 
MS Excel 2016 programmi. 

Tulemused ja arutelu
Emiste praakimispõhjused

Vaatluse all olevates farmides moodustasid üle 2/3 karjast välja viimise 
põhjustest kuue aasta jooksul sigimishäired (25,4%), jalgade vead (23,3%) 
ja vanus (20,6%) (joonis 1). Kõige vähem märgiti praakimispõhjusteks 
järglaste probleeme (0,4%), hukkumist (1,6%) ja udaraprobleeme (2,7%).

Emiste praakimise põhjused ning nende seos 
poegimiskorra ja praakimisaastaga
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Sissejuhatus
Farmis kasutatav praakimispoliitika on emiste karjaspüsivuse seisukohalt 
oluline. Emise karjaspüsivus on seakasvatusettevõtte majandusliku edukuse 
kui ka heaolu näitaja (Hoge & Bates, 2011). Praakimismäära vähendamine 
ja emise eluea pikendamine on ka majanduslikus mõttes hea, sest see on 
farmile majanduslikult kasulikum. Pikema karjaspüsivusega kaasnevad 
väiksemad emiste asendamise kulud. Emiste praakimise vähendamine peab 
toimuma koos farmi majandamise ja emiste pidamistingimuste parendami-
sega ning vastupidavamate emiste aretamisega (Engblom jt, 2011). Praaki-
misotsused tuleks teha läbimõeldult ja vastava plaani kohaselt. Samas on 
emiste vanuselise struktuuri ja karja geneetilise väärtuse tõstmiseks karja 
uuendamine vajalik. Emiste pikaealisuse aluseks on tugevate ja tervete 
emikute kasvatamine. Nende põhikarja võtmise ajaks peavad nad olema 
saavutanud kehalise ja füsioloogilise küpsuse. Hoge ja Bates (2011) leid-
sid, et emise elulemust iseloomustab emise produktiivne iga, mis algab 
emise esimese poegimisega ja lõpeb praakimisega. Emise elulemus on nii 
pikk, kui mitmenda poegimiskorrani emis karjas vastu peab, enne kui ta 
praagitakse. Praakimine jaguneb vabatahtlikuks ja sunnitud praakimiseks 
(Fetrow jt, 2006). Sunnitud praakimise osas ei ole loomapidajal valikut ja 
see tähendab emise hukkamist või hukkumist. Vabatahtlik ehk planeeritud 
praakimine on emise karjast välja viimine loomapidaja otsusel. Töö eesmärk 
oli analüüsida emiste peamisi karjast välja langemise põhjuseid ning nende 
seost poegimiskorra ja praakimisaastaga. 
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artriit ja sõrahaigused (Heinonen jt, 2013). 
Sarnaselt antud uurimusega praagiti emiseid vanuse (20,6%) tõttu Rootsis 
läbi viidud uuringus 18,4% (Hidås jt, 2009), samas suurusjärgus viidi emi-
seid karjast välja ka Taanis (20%) (Vestergaard jt, 2006).
Erinevate haiguste tõttu viidi karjast välja 8,1% kõikidest emistest. See 
jagunes omakorda üheksaks erinevaks põhjuseks, millest suurem osa moo-
dustas täpsustamata põhjusega haigus (2,4% kõikidest põhjustest). Järg-
mise suurema põhjusena oli toodud mastiit, metriit ja agalaktia (1,6%), 
kuid samas oli eraldi põhjusena välja toodud ka udarahaigused (1,2%) ja 
emakapõletik (0,8%). Ühe enamlevinud põhjusena oli mainitud veel uda-
rakasvaja, kiirikseene, aktinimükoosi, udaramügariku esinemist (1.46%). 
Mainida tuleks ka veel kopsupõletike suhteliselt väikest esinemissagedust 
(0,2%). Kuseteede infektsioon on probleemiks Euroopa farmides, seetõttu 
hukkub 10–40% emiseid (International Pig... 2020), kuid antud uuringus 
moodustas see põhjus 0,3% praakimistest. Taanis praagiti vigastuste või/ja 
haiguste tõttu 14% emistest (Vestergaard jt, 2006). Horvaatias korraldatud 
uuringus praagiti umbes veerand emistest (25,2%) peamiselt poegimis-
järgsete haiguste tõttu (Cox & Bilkei, 2004). Sellesse kategooriasse kuulus 
mastiit, metriit ja agalaktia. Samas suurusjärgus oli põhjusena toodud ka 
urogenitaalhaigused (26,1%).
Siseorganite kahjustusi esines antud uuringus praakimispõhjusena 6,4% 
juhtudest. USA-s on emisefarmides kujunenud probleemiks emaka, tupe 
või pärasoole väljalangemine. Aastatel 2014–2016 on täheldatud selliste 
juhtude arvu suurenemist neli korda (Pittman, 2017). Eestis praagiti emiseid 
pärasoole või emaka väljalangemise tõttu vastavalt 0,8 ja 0,9%.
Aretuslikel ja majanduslikel põhjustel, kuhu kuulusid madal aretusväärtus, 
jõudlus ja väikesed pesakonnad, viidi karjast välja 4,60% emistest. Ungari 
uuringus praagiti emiseid madala jõudluse tõttu aga lausa 26,8% juhtudest 
(Soltész & Balogh, 2013).
Eestis hukkus (eutanaasia, hukkumine, mürgitus, vigastus, õnnetus, poo-
mine) farmides 1,6% karjast välja läinud emistest, samas kui Ungari uuringu 
andmetel suri (hukkumine ja hädatapp) 13,79% emistest (Soltész & Balogh, 
2013).

Praakimispõhjustest moodustasid enamuse sunnitud põhjustel praakimine, 
mis oli 61,3% kogu praakimistest, vabatahtlikku praakimist kasutati aga 

Joonis 1. Emiste praakimispõhjused valimi farmides.

Sigimishäirete alla kuulusid mittetiinestumine (9,5% kõikidest põhjustest 
või 37,6% kõikidest sigimisjäiretest), ümberindlus (5,2 või 20,4% sigimis-
häiretest), abort (4,4%), inna puudumine (4,2%), poegimisraskused (1,6%), 
palju surnult sündinud põrsaid (0,3), halb tiinestuvus (0,1%) ja häireid paa-
ritamisel (0,02%). Malanda jt (2019) uuringus moodustasid USA-s abordid 
11,2%, poegimisraskused 6,2% ja poegimise ebaõnnestumine (poegimine 
ebaõnnestub, kui emisel tuvastati algusjärgus tiinus, kuid poegimist ei toi-
munud) 12,1% kõikidest praakimispõhjustest. Teises USA uuringus praagiti 
enamus emistest sigimishäirete (ümberindlemine ja inna puudumine) tõttu 
(32%) ja iga viies emis viidi karjast välja vanuse tõttu. Inna puudumine 
moodustas 17% sigimishäiretest (Engblom jt, 2010). Põhjamaadest oli Nor-
ras 2014. a andmetel peamiseks praakimispõhjuseks samuti sigimishäired 
(27,0%) (Thingnes jt, 2016) ja seda ka Rootsis 2009. aasta (21,6%) (Hidås 
jt, 2009) ning Taani 2006. aasta uuringus (60%) (Vestergaard jt, 2006). Ka 
Ungari uuringus praagiti emiseid peamiselt sigimisprobleemide (29,55%) 
tõttu (Soltész & Balogh, 2013). Indlemis- ja tiinestumisprobleemid ei pruugi 
olla emisest tingitud, vaid põhjuseks võib olla inimfaktor (Partanen, 2008). 
Sigimishäireid võib tekitada ka tavapärasest kõrgem õhutemperatuur, mida 
esineb enamasti suvel (Iida & Koketsu, 2013; Wegner jt, 2014; Iida & 
Koketsu, 2015; Zhao jt, 2015). 
Horvaatias märgiti emiste praakimispõhjuseks liikumisprobleeme 19,0%-l 
juhtudest (Cox & Bilkei, 2004). Ungari uuringus praagiti 20,62% emistest 
jalaprobleemide tõttu (Soltész & Balogh, 2013). Antud töös oli jalahaiguste 
tõttu praakimise osakaal mõnevõrra suurem (23,3%). USA-s moodustasid 
jalaprobleemid aga ainult 14% praakimispõhjustest, milleks olid liiku-
misraskused (10%) ja lamava emise sündroom (4%) (Engblom jt, 2010). 
Lonkamise ja jalaprobleemide põhjuseks võib olla osteokondroos, trauma, 
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95% emistest (Soltész & Balogh, 2013). 
Antud andmetest selgus, et seakasvatajad teevad emiste praakimisotsuse 
keskmiselt 30,1 päeva pärast põrsaste võõrutamist, so 56,6 päeva pärast emise 
poegimist. Engblom jt. (2008) leidsid, et emistel on kõige kõrgem praakimise 
risk 30–40 päeva pärast poegimist. Nad järeldasid, et küllap on selle põhju-
seks asjaolu, et seakasvatajad tahavad kõik soovitud praakimised koondada 
lühikese ajaperioodi sisse, et hoida ebaproduktiivsete päevade arv madalal.

Joonis 2. Praagitud emiste arv ja osakaal sõltuvalt eelnevast poegimiskorrast aastatel 
2015–2020 (n=25 485).

Sigimishäireid oli peamiseks praakimise põhjuseks emikutel (46,9%) ning 
esimest (37,3%) ja teist korda poeginud emistel (34,4%) (joonis 3). Emikutel 
moodustas sigimishäiretest tingitud praakimistest inna puudumine peaaegu 
poole (46,1%) ja mittetiinestumine kolmandiku (32,1%). USA-s olid samuti 
viljastumisprobleemid ja inna puudumine emiste ning nooremiste peamised 
karjast välja viimise põhjused (vastavalt 37,6 ja 32,9%). Sigimishäirete tõttu 
(64,1%) langes karjast 13,5% nooremistest juba enne esimese pesakonna 
toomist (Malanda jt, 2019). Emikute sigimisprobleemid võivad olla põh-
justatud sellest, et nende kasvatamisel ja pidamisel on teatud vajakajäämisi. 
Üheks põhjuseks peetakse puudulikku inna stimuleerimist, mille tõttu jääb 
ind avastamata (nn vaikne ind) (Malanda jt, 2019). Kui teistel poegimiskor-
dadel langes inna puudumisest tingitud praakimiste osakaal sigimishäiretes 
märgatavalt (4,2–11,5%), siis mittetiinestumise põhjus jäi sarnasele tasemele 
(25,4–46,2%). Peagu poole sigimishäiretena registreeritud karjast väljaviimise 
põhjustest moodustas abort (48,3%) emistel, kes olid toonud kümme või 
enam pesakonda ja veerandi moodustas mittetiinestumine (25,4%). Abortide 
osakaalu tähtsus sigimishäiretes suurenes poegimiskorra kasvamisega. Hili-
sematel poegimiskordadel hakkas sigimishäirete tõttu praakimine järk-järgult 
langema, olles madalaim üheksa korda poeginud emistel (10,0%). 

38,7% emistel. Dhliwayo (2007) uuringus leiti, et sunnitud praakimise määr 
oli 63,18% ja vabatahtliku praakimisel 36,82%. Sunnitud praakimise põh-
justest olid meil enamlevinud indlemis- ja tiinestumisprobleemid (inna puu-
dumine, mittetiinestumine, poegimisraskused ja suur ümberindlus) (20,5%), 
erinevad haigused (8,1%), siseorganite kahjustused (6,4%) ning vähemal 
määral oli põhjuseks emiste hukkumine (1,6%) ja kõhnumine (1,5%). Oluline 
vabatahtliku praakimise põhjus oli vanus (20,6%). Vabatahtlikult praagiti 
enamasti halva sigimishäirete (abort, häired paaritamisel, halb tiinestuvus 
ja palju surnult sündinud põrsaid) (4,9%) ning aretuslikel ja majandusli-
kel põhjustel (4,6%), kuid ka iseloomu ja käitumisprobleemidega (3,3%), 
udaraprobleemidega (2,7%) ning välimikuvigadega emiseid (2,2%). Kõige 
vähem emiseid praagiti meil järglaste probleemide tõttu (0,4%). USA-s 
olid vabatahtliku praakimise põhjused madal järglaste jõudlus (17,6%) ja 
emiste vanus (8,9%). Sunnitud praakimise hulka kuulusid aga sigimishäired 
(38,9%), muud terviseprobleemid (13,1%), liikumisprobleemid (7,4%) ja 
välimikuvead (6,8%) (Malanda jt, 2019). Suur osa emiseid viiakse karjast 
välja sunnitud põhjustel. Ligikaudu 70% praakimisi toimub enneaegselt 
peamiselt sigimishäirete ja liikumisprobleemide tõttu (Engblom jt, 2011). 
Vabatahtlik praakimine peaks aitama parandada emiste tootlikkust, vähen-
dades sellega karjas ebasobivate geenide levikut. Sunnitud praakimine aga 
vastupidiselt ei paranda karja tootlikkust ega geneetilist väärtust, sest ka 
kõige paremate emistega võib midagi juhtuda ja nad tuleb praakida. Mida 
suurem on karjas vabatahtliku praakimise osakaal, seda suurem on mõju 
karja vanuselisele struktuurile, sest karja jääb rohkem kolm kuni seitse 
korda poeginud emiseid (Dhliwayo, 2007). 

Poegimiskord ja praakimispõhjused

Kõikidest karja võetud emikutest praagiti 13,6% juba enne esimese pesa-
konna saamist (joonis 2). Soltész ja Balogh (2013) uuringus praagiti emiseid 
põhiliselt pärast esimese pesakonna võõrutamist (nooremised 17,92%) või 
enne seda (emikud 17,14%). Holendová jt. (2007) uuringus leiti, et enamik 
tšehhi landrassi tõugu emistest praagiti pärast esimest (nooremised 13,88%) 
ja teist pesakonda (25,00%). Antud uuringus jõudis teise pesakonnani veidi 
alla kolmveerandi emistest (74,4%) ja neljandaks pesakonnaks oli karja 
jäänud napilt üle poole emistest (54,9%). Soomes praagiti kolmandik emis-
test juba pärast teist poegimist ja ainult pooled poegivad rohkem kui kolm 
korda (Partanen, 2008). Leedus praagiti 69,2% emistest juba enne neljandat 
pesakonda (Klimas & Kliemene, 2013). Meil jõudis kaheksanda pesakonnani 
16,0% emistest, samas kui Ungari uuringu andmetel praagiti selleks ajaks 
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Sunnitud praakimise osakaal oli kõrge emikute ja kuni viienda poegimiseni 
jõudnud emiste hulgas (64,6–86,0%) (joonis 4). Pärast teist pesakonda 
hakkas sunnitud põhjustel praakimiste osakaal järk-järgult langema poe-
gimiskorra suurenemisega. Alates seitsmendast pesakonnast oli sunnitud 
põhjustel praakimise langus oluline, kus need põhjused moodustasid 32,3%. 
Kümnenda või suurema pesakonnaga emistest praagiti seakasvatajate poolt 
vabatahtlikel põhjustel 80,8%. 

USA-s praagiti sunnitud põhjustel enamikus noori emiseid (Engblom jt, 
2010). Liiga varasel praakimisel ei jõua emised olla karjas kõige produk-
tiivsema ea saabumiseni. Engblom jt. (2011) hinnangul praagiti kolmandik 
emiseid enne kolmandat poegimist, mistõttu nad ei ole end veel majandusli-
kult „tagasi teeninud“. Emiste viljakus suureneb kuni neljanda poegimiseni, 
hakates pärast seda langema (Bergman jt, 2019).

Joonis 4. Sunnitud ja vabatahtliku praakimispõhjuste osakaal sõltuvalt emise 
praakimisele eelnevast poegimiskorrast.

Praakimisaasta ja -põhjused

2015. aastal praagiti enamus emistest jalaprobleemide tõttu (31,1%) (joonis 
5), millele järgnes peagu sama osakaaluga sigimishäired (19,8%) ja vanus 
(19,1%). Sigimishäirete tõttu praakimine oli 2020. aastaks kasvanud 10,0 ja 
vanusel 4,8% võrra. Oluliselt oli aga 2020. aastal vähenenud jalgade tõttu 
praakimise osakaal 12,5%. Tulemused näitavad, et seakasvatavad peavad 
rohkem tähelepanu pöörama sigimishäiretele. Samas, jalavigastuste väik-
sem osakaal praakimispõhjusena viitab emiste pidamistingimuste jätkuvale 
paranemisele. Lootust on, et emised püsivad edaspidi karjas pikemat aega, 
sest järjest enam praagitakse neid vanuse tõttu.

Jalgade probleemid olid enamlevinud praakimispõhjuseks 3.–5. korda poe-
ginud emistel (vastavalt 31,1, 29,5 ja 26,3%). Samas suurusjärgus esines see 
praakimispõhjusena ka emikutel (30,1%) ja esimest (31,7%) ning teist korda 
poeginud emistel (28,7%). Võib arvata, et selleks ajaks on emised saavutanud 
oma maksimaalse kehamassi ja kui jalad on selleks ajaks vastu pidanud, siis 
tekib sel põhjusel probleeme vähem. Samas on leitud, et jalahaiguste tõttu 
praagitakse eelkõige vanaemiseid. Seda seetõttu, et vanaemiste kehamass on 
suur ja seega on suur surve liigestele, eriti veel siis kui nad kannatavad sõra 
või liigesteprobleemi all (Lisgara jt, 2015b). Karpiesiuk jt. (2018) uuringust 
ilmnes aga, et vanaemised on jalahaiguste suhtes vastupidavamad ja neid 
praagiti sel põhjusel vähem pärast kuuendat pesakonda.
Jalgade vead ja haigused (Kirk jt, 2005; Engblom jt, 2007; Hidås jt, 2009; Wang 
jt, 2019) ning sigimishäired (Lucia jt, 2000; Hidås jt, 2009; Mote jt, 2009; 
Hadaš jt, 2015) on kirjanduse andmetel üks emikute ja nooremiste peamisi 
praakimise põhjusi. Alatest kuuendast poegimiskorrast väheneb jalaproblee-
mide tõttu praakimise osakaal märgatavalt (8,2–18,2%). 
Vanuse tõttu praakimine hakkas oluliselt suurenema alates 5. poegimiskorrast 
(25,2%), moodustades 10 või enam korda poeginud emistel 70,8% kõikidest 
praakimispõhjustest. Emikutel on märgitud praakimise põhjuseks küll ka 
vanus, kuid see võib tuleneda sellest, et emik oli esmatiinestumiseks juba liialt 
vana ja teiseseks praakimise põhjuseks võis olla tiinestumisprobleem. Vanuse 
tõttu praagiti USA-s emiseid alates kuuendast poegimiskorrast (Engblom jt, 
2010). 1–6 poegimiskorraga emistel oli karjast väljamineku põhjusena üsna 
suur ka haigused ja siseorganite kahjustused (6,2–11,7%). 

Joonis 3. Praakimispõhjuste osakaal sõltuvalt emiste praakimisele eelnevast poe-
gimiskorrast.
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Haiguste ja siseorganite kahjustuste tõttu praakimine on aastate lõikes jäänud 
sarnaseks, vastavalt 6,3–8,9 ja 5,3–6,9%. Udaraprobleemide tõttu praaki-
mine on kuue aasta jooksul seevastu järkjärgult suurenenud. Udaraproblee-
mide tõttu praakimine moodustas 2020. aastal 4,2% kõikidest põhjustest, 
võrreldes 2015. a 0,9%-ga. Aretuslikel põhjustel praakimine on seevastu 
aasta-aastalt vähenenud.

Joonis 5. Emiste praakimispõhjuste osakaal erinevatel aastatel.

Järeldused
Emiste peamisteks praakimispõhjusteks olid sigimishäired, jalgade vead 
ja vanus, mis moodustasid kokku üle 2/3 kõikidest praakimise põhjustest. 
Seega peaksid seakasvatajad enam tähelepanu pöörama mittetiinestumise ja 
ümberindlusega seotud probleemidele, mis moodustasid üle poole kõikidest 
sigimishäiretest. Samuti ka emiste jalgade olukorda mõjutatavatele teguritele nagu 
kehamass, sulu pinnakate jt. Seda eelkõige just nooremistel, kuna neil põhjustel 
karjast välja viimine langeb emise vanuse suurenemisega. Sigimishäirete tõttu 
praakimine on aasta-aastalt kasvanud, kuid jalgade probleemide tõttu vähenenud. 
Viimasest võib järeldada, et emiste pidamistingimused on paranenud, mistõttu on 
nende jalgade olukord parem. Ka vanuse tõttu praakimiste kasv aasta-aastalt viitab 
emiste pidamistingimuste ja vastupidamise paranemisele. Aretuslikel põhjustel 
praakimise vähenemine viitab samuti sigade geneetilise baasi paranemisele ja 
aretusühingu heale tööle. Valdav osa emiste praakimistest toimus sunnitud põhjustel, 
mis näitab, et seakasvataja ei vii emiseid põhikarjast välja kergekäeliselt, vaid see 
toimub põhjustel, mille üle seakasvatajal kontroll puudub.
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Sissejuhatus
Salmonella ja E-hepatiidi viirus (EHV) on zoonootilised patogeenid, mis 
tavaliselt põhjustavad sigadel subkliinilisi infektsioone. Samal ajal tuleb 
arvestada, et Salmonella põhjustab inimestel sageli seedetrakti nakkusi läbi 
saastunud toidu tarbimise. HEV nakkus võib olla inimesele surmav. See on 
viimastel aastatel Euroopas esilekerkiv zoonootiline haigustekitaja, mille 
peamiseks algallikaks peetakse sealiha. Tapamaja töötajatel võib olla suurem 
risk nakatuda mõlema haigustekitajaga, kuna nad puutuvad sagedamini 
kokku sigade ja lihakehadega.

Projekti BIOPIGEE (Biosecurity practices for pig farming across Europe) 
raames koguti asjakohaseid tõendeid bioturvalisuse meetmete ulatuse kohta, 
mis võivad mõjutada lihakehade saastumist/ristsaastumist Salmonella/
EHV-ga tapamajas. Eesmärgiks oli tuvastada parimad bioturvalisuse mee-
todid, mis vähendaksid eelnevalt mainitud haigustekitajate ülekandumist 
inimestele. Uurimistöö käigus töötati välja küsimustik, et koguda teavet 
parimate bioturvalisuse tavade kohta, mida rakendatakse Salmonella ja 
EHV saastumise/ristsaastumise piiramiseks erinevates Euroopa tapamajades.

sows were culled due to old age, which had produced at least 10–16 litters during their 
lifetime. From the fifth litter and less, culling due to old age decreased significantly. Due 
to leg problems, mainly gilts and sows up to fifth parity were culled. Culling due to leg 
problems decreased significantly from the sixth parity. The results show that sows were 
culled mainly due to forced reasons. Culling for forced reasons accounted for 61.32% 
of total cullings. The study revealed that a lot of the sows in the farms have reproductive 
disorders and a high proportion of gilts and young sows were culled prematurely.

Keywords: sow, culling, parity, culling year
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Siseelundite eemaldamise ajal enamik tapamaju rakendas täiendavaid 
meetmeid, et vältida kopsurebendeid (nt. pleuraliited) (81%), tonsillide ja 
rinnaku lümfisõlmi käideldi eriti ettevaatlikult (65%) ja välditi keele puu-
dutamist (68%). Vähestes tapamajades kasutati siseelundite eemaldamise 
etapi aeglustamist hargneva tapaliini abil (15%) ja ümara otsaga nuge (25%), 
vältimaks torget soolestikku.

Enamik vastajatest (68%) kogus täiendavaid bakterioloogilisi proove tapa-
liinil, rohkem kui õigusaktides neilt oli nõutud. Näiteks koguti täiendavaid 
proove lihakeha poolitajalt 16 tapamajas ja kaheksas seda ei tehtud. Kupa-
tusveest kogusid proove kolm tapamaja ning 21 ei teinud seda.

Käesoleval hetkel ei ole Euroopa tapamajade jaoks avalikult kättesaadavat 
kontroll-lehte bioturvalisuse meetmete enesehindamiseks, mis oleks suunit-
letud Salmonella ja HEV kontaminatsiooni vähendamisele ja mis põhineks 
ajakohasel teaduslikul teabel. Kirjanduse ülevaade, koos läbiviidud küsitluse 
tulemustega, aitavad töötada välja tõhusa tööriista tapamajade bioturvalisuse 
meetmete enesehindamiseks –pakkudes uusi ideid, ja näidates kui sagedasti 
neid rakendatakse hetkel. Tuleb märkida, et küsitluses osalemine oli vaba-
tahtlik, seega on raske hinnata, kui esinduslik oli valim. Lisaks võivad riikide 
ja piirkondade vahel olla märkimisväärsed erinevused, näiteks lihakehade 
jahutamist Itaalias sageli ei kasutata. Küsitluse tulemused viitavad siiski, et 
bioturvalisuse meetmete ja nende rakendamise vahel on märkimisväärseid 
erinevusi nii eri riikides kui sõltuvalt suurusest (keskmisest tapetud sigade 
arvust nädalas).

Kokkuvõte ja järeldused
Antud uuringus küsitleti Euroopa riikide tapamajade bioturvalisuse eest 
vastutavaid töötajaid, eesmärgiga selgitada välja kui laialdaselt rakenda-
takse parimaid praktikaid sigade lihakehade (rist)saastumise vältimiseks 
Salmonella/EHV-ga. Tulemustest selgus, et rakendatavad meetmed erinevad 
tapamajade lõikes sõltuvalt tapamaja suurusest ja sellest, kus riigis tapa-
maja paikneb. Tänaseks teadaolevalt parimad praktikad on enam kasutuses 
suuremates tapamajades.  Suuremas osas osalenud tapamajades on paran-
damisruumi üksikutes tapaliini lõikudes, mis aitaksid tõhustada lihakehade 
saastumise vältimist.

Uurimistöö metoodika
Esialgne kirjanduse ülevaade koostati järgnevate otsingusõnade põhjal: 
slaughter, biosecurity, abattoir, pigs, salmonella, EHV. Tuvastati 67 kasu-
likku infoallikat. Kogutud teabe põhjal koostati küsimustik ja viidi läbi 
internetiküsitlus. Internetiküsitluseks kasutati QuestionPro tarkvara (Ques-
tionPro. Inc, USA). Küsitluse sihtrühmaks olid tapamajatöötajad, kes otse-
selt vastutavad bioturvalisuse meetmete rakendamise eest. Küsitlus tõlgiti 
ja edastati inglise, itaalia, saksa, tšehhi ja eesti keeles. Küsimustik hõlmas 
järgmisi valdkondi: Üldosa (küsimuste arv=3), transport (1), eelbaas (4), 
kupatus (2), kõrvetamine (1), sisikonna eemaldamine (4), rümba poolitaja 
(2), dekontamineerimine (1) ja jahutus (2). Enamik küsimustest olid suletud 
(mitmikvalik) koos võimalusega kommentaare lisada.

Tulemused ja arutelu
Kokku vastas küsimustikule täielikult 32/48-st osalejast, järgnevatest riiki-
dest: Austria (n=3), Tšehhi (10), Eesti (2), Saksamaa (6), Itaalia (5), Ühend-
kuningriik (4) ja Holland (2). Vastajad jagunesid tapetavate loomade põhjal 
järgmiselt: erinevad loomad (mitme-liigiline) (lisaks sigadele: veised, lam-
bad, kitsed, hobused jne) (n=14), nuumikud ja muud sead (nt. emis, kult) 
(7) või ainult nuumikud (11). Tulemusi osaliselt vastatud küsimustikest ei 
arvestatud.

Uuringus osalenud tapamajade nädalane läbilaskevõime oli 20-st kuni 37000 
seani (mediaan 4000). Lähtuvalt sellest jaotati nad andmeanalüüsiks kas 
väikesteks (<4000 siga/nädalas) või suurteks (>4000 siga/nädalas).

Ligikaudu pooltel (54%) sigadel tuli enne tapmist eelbaasis viibida vähem 
kui kaks tundi ja 81% tapamajadel oli välistatud sigade kokkupuude teistest 
farmidest pärit sigadega. Enamikus tapamajades kestis karvade kõrvetamine 
vähem kui 15 sekundit (n=26), samas kui kuues vältas see rohkem kui 15 
sekundit.

Kahe noa süsteemi, kus toimus nugade 82 °C veega steriliseerimine, kasutati 
28-s (87%) tapamajas, kus keskmiselt nuga hoiti kuumas vees 2,7 minutit. 
Enamik asutusi kontrollis igapäevaselt steriliseerimiseks kasutatava vee 
temperatuuri stabiilsust (n=25), kaks tapamaja tegi seda iga nädal ja üks 
vastanu kord kuus.
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Sissejuhatus
Eesti piimatootjate eesmärgiks on saavutada paremad majandustulemused 
tõugude oskuslikuma kasutamisega, parandades selleks veiste söötmist ja 
suurendades karja tervist ning laktatsioonide arvu võttes kasutusele uusi 
aretusvõtteid. Tänapäevane tõuaretus põhineb üksikloomade genoomiinfo 
põhjal tehtaval selektsioonil. 

Alates 2009. aastast on genoomhindamine osutunud väga edukaks piimakar-
jakasvatuses, mistõttu rakendati see kiiresti suurimates veisepopulatsioonides 
üle maailma, kuna see on efektiivsem ja vähem kulukas kui traditsiooniline 
valik (Boichard jt, 2015). Käesolevaks ajaks on piimaveiste genoomselekt-
sioon kujunenud standardseks piimaveiste aretuses kasutatavaks meetodiks 
maailmas (Silva jt, 2014; Weller jt, 2017). Kui genoomselektsiooni raken-
damise algusaastatel genotüpiseeriti ainult pullid, siis nüüd on praktikasse 
juurdunud ka emasloomade, eelkõige mullikate genotüpiseerimine (Daven-
port jt, 2018; Boichard 2019). Genoomselektsiooni silmas pidades tugineti 
Eestis kuni 2021. aastani  aretusotsuste tegemisel imporditud genoomare-
tusväärtustega (gAV) pullide kasutamisele. Alates 2021. aastast on võimalik 
selektsiooni läbi viia ka Eestis genoomaretusväärtustega mullikate baasilt. 
Seega on Eesti piimakarjakasvatajatel avardunud võimalused aretusedu 
suurendamiseks uusimate aretusvõtete rakendamisega oma karjas.

Kuna ulatuslikumaks genoomselektsiooni rakendamiseks genotüpiseeriti 
2018–2020 aastal sündinud piimaveiste lehmikutest ligikaudu 10% juhusliku 
valiku põhjal 100-st suurimast piimakarjast, siis on see andmestik sobilik 
erinevate tõugude geneetilise varieeruvuse hindamiseks. Molekulaargenee-

Tänusõnad
Käesolev uuring kuulub One Health EJP programmi, mis on saanud toetust Euroopa Liidu 
programmi „Horisont 2020” teadus - ja innovatsiooniprogrammist toetuslepingu nr 773830 
alusel. Täname koostööpartnereid ja tapamajade personali igakülgse abi eest.

Biosecurity measures in European slaughterhouses to prevent the con-
tamination of pig carcasses with Salmonella

The main aim of the study was to define the best biosecurity practices to reduce conta-
mination of pigs’ carcasses with Salmonella and Hepatitis E Virus. An online survey was 
designed and distributed to multiple European slaughterhouses in order to map which 
biosecurity measures are implemented. Results indicate that most of the responded slaugh-
terhouses implement a good level of biosecurity, however there were several scientifically 
proven techniques which were used infrequently.    

Keywords: pig, slaughterhouse, biosecurity, salmonella

Corresponding author: tarmo.niine@emu.ee (Tarmo Niine)



162 163T E R V E  L O O M T E R V E  L O O M

hinnangud olid Eestis sündinud pullide tütardel mõnevõrra madalamad. 
Samuti võis EPK puhul täheldada gAV-te bimodaalset jaotust (Põlluäär jt., 
2021). Varasemas geneetilise mitmekesisuse uuringus täheldati EPK tõu 
heterogeensust ning loomade grupeerumist nende isade päritolumaa alusel 
(Värv jt, 2020). 
Populatsioonidesisese struktuuri visualiseerimiseks kasutati peakompo-
nentanalüüsi.

Tulemused ja arutelu
Populatsioonisisene struktuur
Nii genoomhinnatud EPK kui EHF lehmikud moodustasid suhteliselt homo-
geensed populatsioonid, kuid peakomponentanalüüsi esimene variatsioo-
nikomponent eristas mõlemast valikust väikesed, EHF tõu puhul ühe pulli 
tütardest ja EPK tõu puhul kahe pulli tütardest koosnevad klastrid (joonised 
1 ja 2). Punasekirjud moodustasid holsteini populatsioonis F küll omaette 
rühma sarnaselt poolõdedest koosnevate rühmadega, kuid suurest grupist ei 
distantseerunud. Klasteranalüüs jaotas holsteinid kaheks nii, et teise klast-
risse kuulusid suurima osatähtsusega ühe pulli  tütred.

Joonis 1. Eesti holsteini tõugu (EHF) lehmikute  geneetiline struktuur peakom-
ponentanalüüsi põhjal. Üks punkt joonisel märgib ühte lehmikut, kusjuures musta 
täpiga ja valge rombiga on tähistatud vastavalt punase- ja mustakirjud lehmikud. 
Seejuures moodustub parempoolne grupp ühe pulli tütarde alusel. Punktide kau-
gus üksteisest tuleneb indiviididevahelisest erinevustest. Ovaalid markeerivad 
lehmikute tinglikku kuuluvust geneetilistesse klastritesse. 

tilised andmed ehk indiviidide genotüübiinfo koos populatsioonigeneeti-
liste meetoditega võimaldavad hinnata nii populatsioonide eristuvust kui 
üksikindiviidide populatsioonikuuluvust ja hinnata tõugude inbriidingualast 
olukorda. 
Käesoleva uuringu eesmärgiks oli anda molekulaargeneetiline iseloomustus 
genoomhinnatud eesti punase (EPK) ja eesti holsteini (EHF) tõugu lehmi-
kute populatsioonile.

Uurimistöö metoodika
Analüüsiti 215 EPK ja 2265 EHF veise geneetilist varieeruvust hinnates 
ülegenoomsete markerite (üksiknukleotiidsed polümorfismid, ingl. single 
nucleotide polymorphisms, SNP-d) abil inbriidingu taset ja populatsiooni 
struktuuri. Veised genotüpiseeriti SNP kiipide EuroG_MD_DEU_XD_SI 
või EuroG_MDv2_XT_DEU_2 abil 2020. ja 2021. aastal IFN Schönow 
e.V. (Saksamaa) ja EUROFINS (Taani) laborites. Analüüsides kasutati ainult 
autosoomsed SNP-d ja klasteranalüüsi statistilises töötluses (STRUCTURE, 
admixture analüüs) eemaldati andmetest omavahel aheldunud markerid, 
mistõttu selles analüüsis oli algse ligikaudu 42 tuhande SNP asemel erinev 
arv markereid, EHF puhul 12356 ja EPK puhul 23393. 
Põlvnemiselt olid EPK lehmikud Eesti (EST), Taani (DNK), Rootsi (SWE) 
ja Soome (FIN) päritolu 62 pulli tütred. EHF lehmikutest 75% olid kas 
USA-st, Hollandist  (NLD) või Saksamaalt (DEU) pärit pullide tütred. 
Lisaks Eestis sündinud pullide tütardele (4,4%) olid uuringus ka Kanada 
(CAN), Šveitsi (CHE), Taani, Soome, Prantsusmaa (FRA), Suurbritannia 
(GBR) ning Rootsi päritolu, kokku 439 pulli tütred.
Inbriidingu taset hinnati genoomis tuvastatud homosügootsete piirkonda-
de13(ingl. Runs Of Homozygosity, ROH) ulatuse kaudu. ROH-ide määra-
misel võeti arvesse sellised piirkonnad, mille homosügootne ulatus oleks 
vähemalt 1000 kb (ingl. kilobase pair = 1000 aluspaari) pikkune. Lehmikute 
genoomsed inbriidingukoefitsiendid FROH leiti indiviidi DNA homosügootsete 
piirkondade kumulatiivse ulatuse ja genoomi markeritega kaetud koguu-
latuse suhtena.
Arvesse võeti ka analüüsitavate indiviidide isade päritolumaa, kuna gAV 

1 ROH – genoomi ulatuslik homosügootne piirkond (uuringus>1000 kb); kasu-
tatakse sugulusaretuse ehk inbriidingu mõõtmiseks – võib defineerida kui mõlemalt vane-
malt päritud ühise eellase identsetset DNA järjestust.
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ROH-i. Joonisel 3 on toodud EHF ja EPK populatsioonide genoomset inb-
riidingut võrdlev graafik. Pikema ulatuse ja suurema arvuga ROH-id EHF 
tõugu lehmikuil näitavad oluliselt kõrgemat homosügootsust ehk väiksemat 
efektiivse populatsiooni mahtu EHF populatsioonis tervikuna. 

EHF ja EPK lehmikud erinesid ka ROH-i suurusklasside lõikes. EPK leh-
mikutel tuvastati proportsionaalselt rohkem lühemaid, alla 4 Mb pikkuseid 
ROH-e (66,7%) kui EHF lehmikutel (57,3%). Seevastu klassifitseerusid 
EHF tõul ROH-id suurema osatähtsusega suurusklassidesse 4–8 Mb ja 
8–16 Mb kui EPK-l tuvastatud ROH-id. Samuti oli üle 16 Mb pikkuseid, 
hiljutisele inbriidingule vastavaid ROH-e, suurema osatähtsusega (4,7 ja 
3,8%) EHF lehmikutel.

Joonis 3. Seos genoomis tuvastatud homosügootsete piirkondade (ROH-ide) arvu 
ja koguulatuse vahel sõltuvalt tõust. Üks punkt joonisel märgib ühte lehmikut. 
EHF – eesti holsteini tõug, EPK – eesti punane tõug.

Eesti holsteini tõugu lehmikute keskmine inbriidingukoefitsient FROH
42 oli 

11,5%, varieerudes vahemikus 3,7–23,2% ja ei sõltunud oluliselt isa pärit-
olumaast, jäädes nii CAN, DEU, DNK, NLD, USA päritolu pullide tütar-
del 11–12% piiridesse. Keskmisest pisut madalam oli vaid punasekirjude 
holsteinide (n=104) inbriiding olles 8,8%. Rohkem varieerusid väiksemad 
isa päritolumaa-põhised lehmikute grupid CHE, FIN, FRA, GBR, SWE 
(10-14,5%). Eesti päritolu pullide tütarde FROH oli 10,5% (joonis 4). 
2 FROH – genoomne inbriidingukoefitsient (väärtused 0 kuni 1); arvutatakse kumu-
latiivse ROH pikkuse suhtena SNP-dega hõlmatud genoomi pikkusesse.

Eesti punast tõugu lehmikute klasteranalüüs näitas, et Eesti päritolu pullide 
tütred kuulusid valdavalt ühte geneetilisse klastrisse (klastris 23 lehmikut, 
neist Eesti päritolu 20), mida saab pidada ainsaks geograafilise asukohaga 
seotud struktuuri mõjutavaks teguriks antud populatsioonis. Selle klastriga 
grupeerusid lisaks kahe Taani ja ühe Soome päritolu pulli üksikud järglased. 
Ülejäänud lehmikud grupeerusid veel kahte geneetilisse klastrisse, kus suu-
rim (n=153, 71% indiviididest) koosnes nii Taani, Soome kui Rootsi päritolu 
enamiku pullide tütardest. Väiksem klaster (n=39, 18%) sisaldas lisaks 
ka viie Eesti päritolu pulli tütreid. Kasutatud analüüs (Admixture) näitas 
sujuvat üleminekut klastrite vahel (joonisel 2). Erineva klastrikuuluvuse/
päritoluga indiviidide paiknemine kattus, kusjuures kuuluvuse määr ühte või 
teise klastrisse ei olnud kõrge. Osade lehmikute puhul polnud geneetiline 
klaster määratletav. 

Joonis 2. Eesti punast tõugu (EPK) lehmikute geneetiline struktuur peakompo-
nentanalüüsi põhjal. Üks märk joonisel tähistab üht lehmikut. Märgi kuju näitab 
lehmiku isa päritolumaad (Eesti (EST), Taani (DNK), Soome (FIN) ja Rootsi 
(SWE)). Kolm ovaali viitavad erinevatele geneetilistele klastritele. 

Ehkki EPK lehmikute puhul võis aretusmaterjali Eesti päritolu põhist struk-
tuuri eristada, siis üldist, isade sünnimaast sõltuvat tõugude sisest selget 
struktuuri ei tuvastatud. Pigem tuli mõnede pullide proportsionaalselt suu-
rema järglaste arvu tõttu esile lähisuguluses olevate lehmikute gruppe.

Genoomne inbriiding

Genoomse inbriidingu hindamiseks tuvastati ROH-d vahemikus 1–83 Mb 
(miljonit nukleotiidaluspaari). Eesti holsteini tõugu lehmikutel (n=2265) 
leiti arvuliselt kokku 123400 ja eesti punast tõugu lehmikutel (n=215) 5099 
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seda kõrgem on keskmiselt ka genoomne aretusväärtus. Eesti punast tõugu 
lehmikute puhul olid seosed pisut nõrgemad (seos genoomse inbriidingu 
ja suhtelise piimajõudluse aretusväärtuse vahel on esitatud joonisel 5B), 
aga suundumused olid sarnased. Eesti punast tõugu lehmikutel hinnatud 
41-st aretusväärtusest olid 29 (70,7%) positiivsed. Absoluutväärtuselt 0,2-st 
suuremaid korrelatsioonikordajaid oli vaid neli, sh positiivne seos suhte-
lise piimatüübi ja suhtelise poegimise aretusväärtustega ja negatiivne seos 
suhtelise kasvukiiruse aretusväärtusega.
See, et enamus genoomsete aretusväärtuste seoseid genoomse inbriidinguga 
on positiivsed, tuleneb intensiivse valiku homosügootsust suurendavast 
mõjust. See seletab ka, miks on ülemaailmselt üliintensiivselt valitavate 
isadega EHF tõugu lehmikute genoomne inbriiding kõrgem ja seosed are-
tusväärtustega tugevamad kui samad näitajad EPK tõugu lehmikutel. Teisalt 
näitavad valdavalt positiivsed seosed ka seda, et praegune inbriidingu tase 
ei ole olulisemate aretustunnuste kontekstis veel pärssivalt kõrge. Siiski on 
paaril järgneval aastal  huvipakkuv jälgida, kuidas avaldub lehmikutel vaid 
nende genoomi alusel hinnatud potentsiaal tegelikkuses ja kas ilmnevad 
teistsugused seosed inbriidinguga. Seejuures on oluline jätkata ka loomade 
genotüpiseerimise ja genoomhindamisega. Näiteks juba praegusest, aastail 
2018–2020 sündinud EHF lehmikute uuringust ilmnes, et kui suhteline 
piimajõudluse genoomne aretusväärtus suurenes ühe aastaga keskmiselt 
2,4 punkti võrra, siis genoomne inbriiding suurenes ühe aastaga keskmiselt 
0,4% võrra.

Joonis 5. Seos suhtelise piimajõudluse genoomse üldaretusväärtuse (gSPAV) ja 
genoomse inbriidingu (FROH) vahel aastatel 2018-2020 sündinud (A) EHF  (n=2255) 
ja (B) EPK lehmikutel (n=194). Üks punkt joonisel märgib ühte lehmikut; gSPAV 
on EHF tõul hinnatud keskmisega 100 ja standardhälbega 12 punkti baaspopu-
latsioonis ning EPK tõul keskmisega 100 ja standardhälbega 10 punkti baaspo-
pulatsioonis; joonise allservas on esitatud gSPAV-i ja FROH-i vaheline lineaarne 
regressioonivõrrand.

Eesti punast tõugu lehmikute keskmine inbriidingukoefitsient FROH oli 4,4% 
varieerudes vahemikus 0,5–14,2%. Isade päritolust sõltuvalt oli keskmisest 
pisut kõrgem inbriiding Rootsi päritolu pullide tütardel (4,7%). 

Joonis 4. EHF ja EPK lehmikute inbriidingukoefitsiendi FROH varieeruvus isade 
päritolumaade lõikes. EHF puhul on joonisel esitatud suuremad grupid, CAN 
(n=126), DEU (566), DNK (244), EST (99), NLD (488) ja USA (653). EPK puhul 
DNK (89), FIN (77), EST (31), SWE (18).

Genoomne inbriiding ja genoomaretusväärtused

Varasemalt on leitud, et keskmine inbriidingudepressioon vastab keskmiselt 
0,137%-lisele tunnuse väärtuse alanemisele inbriidingu 1% tõusu juures 
(Leroy, 2014). Selline mõju leiti metanalüüsi käigus, kus uuriti erinevaid 
tunnuseid seitsmel loomaliigil.

Hollandi holstein-friisi tõugu lehmadel täheldati seoses 1% inbriidingukoe-
fitsiendi FROH tõusuga 305-päeva piimatoodangu alanemist 36,3 kg võrra, 
st -0,45% efekti. Samas ei leitud uuritud tunnuste osas selget erinevust 
kaugema ja hiljutise sugulusaretuse efekti vahel, ehkki teoreetiliselt võinuks 
inbriidingudepressiooni efekt olla väiksem kaugema inbriidingu korral, sest 
kahjulike alleelide esinemissagedus peaks pikaaegse selektsiooni mõjul 
alanema (Doekes jt, 2019). 

Käesolev uuring näitas vaid nõrku seoseid genoomse inbriidingu ja genoo-
maretusväärtuste vahel, sest kõik korrelatsioonikordajad olid absoluutväär-
tuselt väiksemad kui 0,3. EHF tõugu lehmikutele hinnatud 67-st genoomare-
tusväärtusest ja indeksist (täpsemat ülevaadet neist vt Põlluäär jt, 2021) on 
genoomse inbriidinguga pisut tugevamalt (r>0,2) seotud vaid kuus, sh nii 
suhteline koguaretusväärtus ja suhteline piimajõudluse üldaretusväärtus 
(joonis 5A) kui ka näiteks suhteline ketoosi aretusväärtus. Kõigist seos-
test koguni 82,1% olid positiivsed, mida kõrgem on genoomne inbriiding, 
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Genetic variation of genome-estimated Estonian Red and Estonian Hols-
tein heifers

The aim of the study was to describe the genetic variation and structure in the Estonian 
heifer population involved in genomic evaluation. In total 2,265 Estonian Holstein and 
215 Estonian Red heifers were included in the analyses, comprising 10% of the dairy 
heifer population in Estonia born from 2018-2020. The Estonian Holstein heifers formed 
two, and the Estonian Red breed three, clusters which overlapped with each other.  Based 
on the origin of the sire (birth country), the within-breed structures were not determined 
except for the Estonian Red breed, where a small Estonian origin-based group formed. 
There were lower levels of genomic inbreeding in the Estonian Red (4.4%) than in the 
Estonian Holstein breed (11.5%) estimated by FROH (inbreeding coefficient based on runs 
of homozygous regions). Based on genomic inbreeding estimates and genomic breeding 
values (the number of genome-based breeding values was 67 in Estonian Holstein and 
41 in Estonian Red, respectively) low, mostly positive correlations, were detected. For 
sustainable development, however, further studies to manage genetic variation should 
be carried out to precisely analyse both genomic inbreeding and performance data in 
subsequent lactations.
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Kokkuvõte ja järeldused
Käesolevasse uuringusse kaasatud genoomhinnatud EPK ja EHF lehmikute 
võrdlus näitas oluliselt kõrgemat inbriidingu taset eesti holsteini tõugu lehmi-
kutel. Hoolimata eesti holsteini tõu suuremast arvukusest viitab see erinevus 
holsteini tõu madalamale populatsioonisisesele geneetilisele varieeruvusele, 
olles samal ajal ülemaailmse intensiivse selektsiooni peegelduseks. Eesti 
holsteini tõugu mullikad moodustasid kaks ja EPK tõugu mullikad kolm 
geneetilist klastrit, mis tõugude siseselt osaliselt kattusid. Mullikate isa 
päritolumaa põhjal selgelt eristuvaid tõusiseseid struktuure ei tuvastatud. 
Eesti punast tõugu Eesti päritolu isade järglastel täheldati siiski grupeeru-
mist valdavalt ühte geneetilisse klastrisse. Genoomsete aretusväärtuste ja 
genoomse inbriidingu vahelistest valdavalt positiivsetest seostest võib järel-
dada, et hinnatud aretustunnuste kontekstis ei ole inbriiding pärssivalt kõrge. 
Oluline on uurimistööd jätkates käsitleda detailsemalt genoomi erinevaid 
regioone, sh ka seoseid jõudlustunnustega järgnevate laktatsioonide jooksul.

Tänuavaldused
Käesolev uuring on läbi viidud projekti PRG554 „Eesti piimaveisetõugude geneetiline 
struktuur ja selle dünaamika viimastel aastakümnetel“ raames. Täname koostööpartnereid.
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lehmade TH-e liiga pikk langus, mistõttu loomad ei taastanud õigeaegselt 
oma kehavarusid ja kõhnusid laktatsiooni lõpuks (Jaakson jt, 2020). Eelnevast 
tulenevalt oli käesoleva uuringu eesmärgiks TAHS-i kasutades 1) teostada 
karja TH-e dünaamika täpsem seire laktatsiooni lõpus ja kinnisperioodil, 2) 
lähtuvalt  seire tulemustest rakendada (vajadusel) söötmiskorralduse (rat-
siooni) muutus ja 3) jätkata TH seiret, kontrollimaks, kas söötmiskorralduse 
muutus mõjutas TH muutust soovitud suunas.

Uurimistöö metoodika
Uuring viidi läbi Kehtna Mõisa OÜ 500 lüpsilehmaga vabapidamislaudas. 
Lehmi lüpsti kolm korda päevas ja söödeti täisratsioonilise segasöödaga. 
Laktatsiooni keskmine piimatoodang lehma kohta oli ligikaudu 11 000 kg. 
Vastavalt füsioloogilisele seisundile ja laktatsioonijärgule olid lehmad jaotatud 
järgmistesse gruppidesse: 1) kinnislehmad ja tiined mullikad, 2) poegimise 
ootel, poegivad ja poegimisest taastuvad lehmad, 3) lüpsilehmad kuni 40. 
lüpsipäev (lpv.), 4) lüpsilehmad 40.-100. lpv., 5) lüpsilehmad 100. lpv. kuni 
üks kuu enne kinni jätmist ja 6) lüpsilehmad üks kuu enne kinni jätmist kuni 
kinnijätmine (kinnijääjate grupp).

Farmis oli kasutusel karjahaldustarkvara DeLaval DelPro™ Farm Manager ja 
sellega integreeritud DeLavali TAHS (DeLaval Body Condition Scoring), mis 
koosnes DeLavali lüpsiplatsile paigaldatud 3-D digikaamerast ja DelPro-ga 
integreeritud tarkvarast. Toitumuse automaatse hindamise süsteemi poolt 
registreeritud lehmade TH-te alusel koostati andmebaas, kuhu kanti leha-
made TH-d a) lehma liikumisel kinnijääjate gruppi, b) kinnijätmisel ja c) 
järgmise laktatsiooni alguses (n=186). Lisaks viidi läbi laktatsiooni lõpu ja 
kinnisperioodi TH-e dünaamika seire. Kinnijääjate grupis peeti lehmi kesk-
miselt 47 päeva, kinnisperioodi pikkus oli keskmiselt 57 päeva. Ratsiooni 
metaboliseeruva energia- ja proteiinisisaldus oli seireperioodil kinnijääjate 
grupis vastavalt 10,7 MJ/kg-s KA-s ja 161 g/kg-s KA-s, kinnislehmadel 9,6 
MJ/kg-s KA-s ja 133 g/kg-s KA-s.

Seire tulemused
Seireperioodil fikseeritud lehmade TH-e dünaamika laktatsiooni lõpus ja kin-
nisperioodil on esitatud joonisel 1A. Toitumushinde muutus oli 1. laktatsiooni 
ja korduvpoeginud lehmadel laktatsiooni lõpus erinev, kuna 1. laktatsiooni 
lehmade TH keskmiselt veidi langes (3,25→3,24), ent korduvpoeginud leh-
madel tõusis (3,16→3,29). Kinnisperioodil tõusis TH kõikide vanuserühmade 

Toitumuse automaatse hindamise kasutamine 
söötmiskorralduse haldamisel piimafarmis

Hanno Jaakson*, Meelis Ots
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Sissejuhatus
Toitumus (inglise keeles body condition) on lehma nahaaluse rasvkoe hulka 
iseloomustav näitaja. Toitumust hinnatakse 5-pallisel skaalal 0,25-pallise 
sammuga, kus toitumushinne (TH; inglise keeles body condition score, 
BCS) „1“ tähistab kõhna ja „5“ rasvunud looma.

Lehma nahaaluse rasvkoe hulk ei ole staatiline, vaid muutub sõltuvalt lak-
tatsioonijärgust (füsioloogilisest seisundist). Rasvavarude hulk (ühtlasi 
TH) poegimisel peab olema optimaalne ehk 3,25–3,5 (Samarütel, 2009). 
Toitumushinne ei tohiks langeda liiga järsult ja summaarselt mitte rohkem 
kui 0,5 hindepunkti (Roche jt, 2009). Hiljemalt laktatsiooni keskel peaks TH 
hakkama tõusma ja saavutama kinnisperioodi alguseks optimaalse taseme 
vahemikus 3,25–3,5. Kinnisperioodil peaks TH püsima perioodi alguseks 
saavutatud optimaalsel tasemel.

Traditsiooniliselt hinnatakse toitumust visuaalselt ja palpatsiooni abil 
(Edmonson jt, 1989). Paraku on traditsiooniline hindamine ning hindamis-
tulemuste haldamine ja interpreteerimine töö- ja ajamahukas, mis limiteerib 
selle rutiinset rakendamist suurfarmides. Traditsioonilisel hindamisel basee-
ruv, karjahaldustarkvaraga integreeritud ning 3-D digifotograafial põhinev 
toitumuse automaatse hindamise süsteem (TAHS) võimaldab automaatselt 
registreerida, salvestada ja mitmel viisil taasesitada lehmade igapäevased 
TH-d. Seega TAHS võimaldab saada ülevaate karja kehavarude dünaamikast 
laktatsioonitsükli jooksul ehk sisuliselt karja toitefaktoritega varustatuse 
vastavusest toitainete tarbele kogu laktatsiooni ulatuses, omades kasutus-
potentsiaali sobivate karjahaldusotsuste tegemisel.

Käesolev uuring moodustab osa Kehtna Mõisa OÜ-s läbi viidavast projektist 
„Toitumuse automaatne hindamine ja biosensorid piimakarja haldamisel“. 
Projekti raames varasemalt teostatud TH-e seire näitas, et probleemiks oli 
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Seega rakendatud söötmiskorralduse muudatused andsid osaliselt tulemuse 
TH dünaamika suunamisel soovitud suunas. Muudatuste mõju oli suurem 
korduvpoeginud lehmadel kinnisperioodil.

Joonis 1. Toitumushinne (TH) lehma viimisel kinnijääjate gruppi, kinnijätmisel 
ja järgmise laktatsiooni alguses A: seireperioodil, enne ratsioonimuudatust ja B: 
pärast ratsioonimuudatust esimese laktatsiooni ja korduvpoeginud lehmadel.

Kokkuvõte ja järeldused
Toitumushinne poegimisel (kinnisperioodi lõpus/järgmise laktatsiooni algu-
ses) võiks olla ratsioonimuudatusega saavutatust veidi kõrgem. Kuna kin-
nisperioodil jäi TH üldjoontes soovitult samale tasemele, siis tuleks edaspidi 
välja töötada söötmisstrateegia, mis tagaks a) 1. laktatsiooni lehmadel TH-e 
tõusu kinnijääjate grupis (või juba varasemalt, grupis 100. lpv. kuni üks 
kuu enne kinni jätmist) ja b) korduvpoeginud lehmade TH-e veelgi suu-
rema tõusu kinnijääjate grupis (või juba varasemalt). Esimese laktatsiooni 
lehmade puhul võiks kaaluda eraldi söötmisgrupi moodustamist.

Seega saab TAHS-i rakendada söötmiskorralduse haldamisel farmis, milleks 
võib olla nt. ratsiooni energia- ja/või proteiinisisalduse suurendamine ja/
või vähendamine või grupeerimisprintsiipide ülevaatamine.

Tänusõnad
Käesolevat uuringut rahastati MAK meetme 16.2 projekti „Toitumuse automaatne 
hindamine ja biosensorid piimakarja haldamisel“ raames. Suur tänu Kehtna Mõisa 
OÜ toimekale meeskonnale.

lehmadel (1. laktatsioon: 3,24→3,36; korduvpoeginud lehmad: 3,29→3,37). 
Soovituslik TH (uue) laktatsiooni alguses peaks olema vahemikus 3,25–3,5. 
Sellises toitumuses peaks lehm olema juba kinnijätmisel, kinnisperioodil 
peaks TH püsima eelnevalt saavutatud optimaalsel tasemel. Seega näitas 
seire, et kinnijääjate grupis tuleks ratsiooni energiatihedust suurendada, 
iseäranis esimest laktatsiooni lõpetavate lehmade puhul, et saavutada kin-
nisperioodi alguseks TH-e suurem tõus. Samas, kinnislehmade ratsiooni 
energiatihedust tuleks vähendada, et säilitada stabiilne TH kogu kinnispe-
rioodi vältel.

Lähtuvalt seire tulemustest otsustati farmis rakendada järgmised söötmis-
korralduse muudatused:

•	 Tagamaks kinnijääjate grupis TH senisest suurem tõus 1) suurendada 
söödaratsiooni energiasisaldust (enne 10,7, pärast suurendamist 11,3 
MJ/kg-s KA-s) ja 2) vähendada ratsiooni proteiinisisaldust (enne 
161, pärast vähendamist 152 g/kg-s KA-s).

•	 Tagamaks kinnislehmade grupis kinnijätmiseks saavutatud TH hoid-
mine saavutatud tasemel vähendada ratsiooni 1) energiasisaldust 
(enne 9,57, pärast muudatust 9,47 MJ/kg-s KA-s) ja 2) proteiinisi-
saldust (enne 133, pärast muudatust 113 g/kg-s KA-s).

Söödaratsiooni muudatus rakendati 2019. aasta novembris. Antud muudatuse 
mõju analüüsimiseks laktatsiooni lõpu ja kinnisperioodi TH-e dünaamika 
teostati 2020. aasta septembris täiendav seire (analüüsiti 522 lehma andmed, 
neist 228 esmapoeginud ja 294 korduvpoeginud lehmad).

Söödaratsiooni muudatuse mõjud

Laktatsiooni lõpu ja kinnisperioodi TH-e dünaamika pärast ratsioonimuu-
datuse rakendamist on esitatud joonisel 2B. Võrreldes ratsioonimuudatusele 
eelnenud seireperioodiga ratsioonimuudatus kinnijääjate grupis olulisi muu-
tusi TH-e dünaamikas kaasa ei toonud. Esimese laktatsiooni lehmade TH 
langes 0,03 punkti (seireperioodil 0,01 punkti), korduvpoeginud lehmadel 
tõusis 0,14 punkti (seireperioodil 0,13 punkti).

Kinnislehmade söödaratsiooni energia- ja proteiinisisalduse vähendamine 
üldjoontes tagas kinnijätmiseks saavutatud TH-e hoidmise saavutatud 
tasemel. Esimese laktatsiooni lehmadel TH siiski tõusis, ehk 0,03 punkti 
(seireperioodil 0,12), kuid korduvpoeginud lehmadel jäi samale tasemele. 
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Sissejuhatus
Veiste piimatootmise võime kasvuga intensiivistub loomade ainevahetus 
ning see seab suuremad nõudmised ka söötade kvaliteedile ja bio-ohutusele. 
Söötade saastatus mükotoksiinidega on sageli üheks põhjuseks lehmade 
karjast välja langemisele. Mükotoksiinid on mitmesuguste looduses esine-
vate seente poolt produtseeritud sekundaarsed toksilised metaboliidid, mis 
avaldavad madalatel kontsentratsioonidel kahjulikku mõju nii inimesele kui 
loomadele (Tolosa jt, 2021). Põllumajandusloomadel võivad mükotoksii-
nid vähendada söömust ja produktiivsust, põhjustada sigimisprobleeme, 
immunsupressiooni ja isegi surma. Lisaks võivad toksiinid loomade kaudu 
potentsiaalselt edasi kanduda ka liha- ja piimatoodetesse (Becker-Algeri jt, 
2016; Mcelhinney jt, 2016).

Taimede koloniseerimine mükotoksiine produtseerivate seentega võib toi-
muda nii  põllul saagikoristuse eelsel ajal, sööda säilitamisel, kui ka söötmisel 
(Ogunade jt, 2018). Seente aktiivsust ja mükotoksiinide produtseerimist 
soodustavad hilinenud saagikoristus, hoidla aeglane täitmine, sileeritava 
materjali ebapiisav tihendamine, õhu lekked hoidlasse ning silofrondi vähene 
edenemine söötmisel (Whitlow & Hagler, 2005). Samuti  võib mullaharimise 
viis (kündmine vs minimeeritud mullaharimine) mõjutada põllul mükotok-
siine produtseerivate seente koloniseeritust söödal. Heintaimede pritsimine 
fungitsiididega kasvuperioodil võiks ennetusena vähendada hallitusseente 
arvukust sileeritaval haljassöödal ja mükotoksiinide sisaldust silos. Teada-
olevalt ei ole varem heintaimedel fungitsiidide mõju uuritud. Seetõttu oli 
käesoleva uurimistöö eesmärk selgitada heintaimiku fungitsiididega töötle-
mise mõju haljasrohu ja sellest valmistatud silo mükotoksiinide sisaldusele 
ning silo fermentatsiooni kvaliteedile.
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Application of Automatic Body Condition Scoring in Feeding Manage-
ment on Dairy Farm

Body condition score (BCS) is a 5-point scale measure of subcutaneous adipose tissue 
volume in dairy cows. Suggested BCS ranges from 3.25 to 3.5 points at calving. This 
should not decline by more than 0.5 point and should recover to a suggested optimal 
range at drying off. An increase of BCS during the dry period is undesirable. Automatic 
Body Condition Scoring (ABCS) makes possible the recording of cows’ daily BCS values 
for the whole herd throughout lactation. As BCS indirectly reflects feeding (the energy 
density of the ration), we aimed to study if ABCS could be used as a management tool in 
feeding (and BCS) management. The study was carried out on Kehtna Mõisa OÜ dairy 
farm. First, BCS dynamics on farm were monitored. Monitoring revealed a too long BCS 
decline, insufficient recovery of BCS before drying off and increases in BCS during the 
dry period. Therefore, secondly, the energy density of the ration at the end of lactation 
was increased and protein content decreased. In the dry period, both the energy and the 
protein density of the daily ration decreased. Thirdly, after application of ration changes, 
monitoring of herds BCS dynamics was carried out again. New monitoring revealed that 
BCS changed in the desired direction. Thus, ABCS can be applied as a management tool 
for feeding optimization on dairy farms. 

Keywords: body condition score, adipose tissue volume, feeding optimization
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valmistati silo ilma silokindlutuslisandita, bioloogilise (piimhappebakter 
L. plantarum) ning keemilise (sipelghape 42,5, ammooniumformaat 30,3, 
propioonhape 10,0, bensoehape 1,2, etüülbensoaat 1,0 ja vesi 15,0%) 
silokindlustuslisandiga. F 1, F 2 ja F 1+F 2 töödeldud katsealalt kogutud 
haljasrohust tehti katsesilod nii bioloogilise kui keemilise silolisandiga. 
Keemilist silokindlustuslisandit lisati suhtega viis liitrit ühe tonni haljasmassi 
kohta. Bioloogilist juuretist lisati sama kogus, arvestusega, et lisatud 
bakterite kontsentratsioon haljasrohule oleks 1,2x105 PMÜ/g. Silode kõik 
katsevariandid tehti kolmes korduses. Peale 90 päevast sileerimist purgid 
avati ja määrati silode keemiline koostis, fermentatsiooni parameetrid ning 
mükotoksiinide zearalenoon (ZEA), desoksünivalenool (DON) ja T-2 toksiini 
sisaldused. Haljasrohu- ja siloproovid analüüsiti EMÜ veterinaarmeditsiini 
ja loomakasvatuse instituudi söötmisteaduse õppetooli sööda ja ainevahetuse 
uurimise laboratooriumis üldtunnustatud metoodikate järgi (AOAC, 2005). 
Silo pH määrati pH-meetriga, etanooli ja fermentatsioonil tekkivate hapete 
sisaldused määrati gaas-kromatograafiliselt. Mükotoksiinide sisaldused 
analüüsiti ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) meetodil 
(R-Biopharm AG kittidega). 

Joonis 1. Katsepõllu ja 
rohuproovide võtmise 
skeem.

Tulemused ja arutelu
Rohusöötades piirnorme mükotoksiinidele DON ja ZEA Euroopa Liidus 
kehtestatud ei ole, kuid võrreldes erinevate riiklike regulatsioonide ja 
teadusuuringute alusel söödamaterjalile ning lõpp-söödale koostatud 
soovituslike väärtustega (Alltech Mycotoxin Management, 2020) oli 
rohus mükotoksiinide sisaldus madal nii enne fungitsiididega töötlemist, 
kui siloks niitmisel (tabel 1). Niitmisel fungitsiidiga F 2 töödeldud alalt 

Uurimistöö metoodika
Katsesse valiti neljanda kasutusaasta rohumaa, mis oli rajatud minimeeritud 
mullaharimisega. Rohumaa rajamisel oli seemnesegu botaanilises koostises 
40% karjamaa-raiheina (Lolium perenne L.), 25% põldtimutit (Phleum pra-
tense L.), 20% aru-raiheina (xFestulolium) ja 15% punast ristikut (Trifolium 
pratense L.). Rohumaale oli looduslikult levinud harilik kerahein (Dactylis 
glomerata L.). Rohumaa jagati katsetsoonideks, millest esimene oli sõi-
duteeäärne puhverala, järgnesid kolm fungitsiididega töödeldavat ala ning 
ülejäänud põld jäi töötlemata kontrollalaks (joonis 1). Katses kasutamiseks 
taotleti eriluba (otsus nr 12-7/69) kahele süsteemse toimega fungitsiidile 
Juventus® 90 ja Mirador® 250 SC. Juventus® 90 (F 1) on toimeainega 
metkonasool ja Mirador® 250 SC (F 2) toimeainega asoksüstrobiin (joonis 
1), milledel on mükotoksiine produtseerivate Fusarium perekonna seente 
vastu kaitsev toime. Toimeaine metkonasool kuulub DMI fungitsiidide rühma 
(FRAC-kood 3; G1), mida kasutatakse Fusarium spp. tõrjeks ka talinisul. 
Toimeaine asoksüstrobiin kuulub QoI fungitsiidide rühma (FRAC-kood 
11; C3), mida kasutatakse Fusarium spp. tõrjeks ka golfimurul. Katsealasid 
töödeldi kahe fungitsiidi ja nende kombinatsiooniga (F 1 + F 2). Rohumaa 
töötlused viidi läbi pritsiga John Deere R962i vastavalt fungitsiidi tootelehel 
märgitud kulunormile ja taimiku soovituslikule kasvufaasile. 

Haljasrohu proovid koguti kõigilt neljalt katsealalt (F 1, F 2, F 1+F 2 ja 
Kontroll) eraldi, kogu katseala ulatuses. Proovid koguti katsealalt W-kuju-
liselt juhuslikult valitud viiest punktist (joonis 1) siloks koristamise niite-
kõrguselt (7–10 cm). Katsealalt kogutud üksikproovid segati kokku ja võeti 
ligikaudu ühe kilogrammine keskmine proov laboratoorseteks analüüsideks. 
Proovid võeti taimsest materjalist kolmel korral: 1) vahetult enne rohu-
maa pritsimist fungitsiididega, 2) pärast fungitsiididega pritsimise ooteaja 
lõppu, mil toimus koristamine esimese niite siloks ning 3) peale 20 tunnist 
närvutamist vahetult enne laboris katsesilode valmistamist. Põllul kogutud 
haljasrohuproovid transporditi samal päeval laborisse paberkottides, misjärel 
proovid kuivatati kuivatuskapis 60 ºC juures.

Sileerimiskatseks vajalik haljasrohu kogus koristati rohuproovidega 
samaaegselt kõigilt neljalt katsealalt pärast fungitsiididega pritsimise 
ooteaja lõppu. Haljasrohi niideti kõrreliste loomise lõpp faasis ning seejärel 
hekseldati. Hekseldatud materjal laotati laiali ja peale 20 tunnist närvutamist 
valmistati katsesilod 2,5 liitristesse klaaspurkidesse. Närvutamine toimus 
varju all, et vältida sademeid ja öise kaste kogunemist sileeritavale 
materjalile. Fungitsiididega töötlemata kontrollalalt kogutud haljasrohust 
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Haljasrohu ja silo (tabel 2) keemilisel analüüsil ilmnes, et väiksem kui-
vaine- ja suurem toorproteiinisisaldus oli F 1 töödeldud katsealalt koristatud 
taimses materjalis ning vastupidi olid vastavad näitajad F 2 katseala saagis. 
Suurem oli ka F 1 rohu toortuha- ja kaltsiumisisaldus. Oletus, et fungitsiid 
F 2 (toimeaine asoksüstrobiin) võib omada mõju liblikõieliste heintaimede 
arengule või mõjutada taimeraku koostises olevate fraktsioonide proport-
sionaalset vahekorda, vajab põhjalikumat uurimist. Metkonasoolil sellist 
toimet ei täheldatud. 

Silode fermentatsiooniprofiili analüüsides (tabel 2) selgus, et piimhape oli 
kõigis katsevariantides domineeriv hape ning võihapet silodes ei leitud. 
Keskmine piimhappesisaldus varieerus vahemikus 20,6–74,2 g/kg kuivaines. 
Piimhappesisaldus oli suurem bioloogilise bakterjuuretisega L. plantarum 
valimistatud ja kontroll silos. Need katsevariandid sisaldasid ka rohkem 
etanooli ja äädikhapet võrreldes keemilise lisandiga valmistatud silodega. 
See näitab, et bioloogilise bakterjuuretisega valmistatud silodes oli käärimine 
intensiivsem, keemiline lisand pigem pärssis mikroorganismide aktiivsust. 
Keemilise lisandiga valmistatud silode suurem propioonhappesisaldus tule-
nes lisandi koostisest (vt. uurimistöö metoodika). Rohumaa töötlemisel 
fungitsiididega selget seost silo fermentatsioonile ei täheldatud.

Mükotoksiinide ZEA ja DON sisaldus oli väiksem kontroll ja F 1 alalt koris-
tatud haljasrohust valmistatud silodes. Samuti näitavad katsetulemused, et 
keemilise silokindlustuslisandiga tehtud silodes esines vähem mükotoksiine 
ZEA ja DON võrreldes bioloogilise lisandiga. Propioonhape, bensoehape ja 
bensoaadid on seente vastase toimega ning see seletabki keemilise lisandiga 
silode vastavat tulemust.

kogutud haljasrohu proovides oli ZEA sisaldus mõnevõrra suurem võrreldes 
teiste katsevariantidega. Kui kirjandusest leiab, et mükotoksiinide ZEA 
ja DON produtseerimine saab alguse põllul (Driehuis, 2012), siis antud 
katse näitas, et kasvavatelt taimedelt kogutud proovides oli nende sisaldus 
väike, vaatamata rohumaa pikale kasutuseale. Seevastu närvutamise 
järgselt oli mõlema mükotoksiini sisaldus suurenenud märkimisväärselt. 
Niitmise, muljumise ja hekseldamisega taime nö mehhaaniline töötlemine 
soodustab heintaimede närbumist taimemahla eraldumise läbi. Samas on 
taimemahl suurepärane toitainete allikas mitmetele mikroorganismidele, 
mistõttu parem ligipääs sellele suurendab ka mittesoovitud mikroobide 
aktiivsust. Kuna haljasmassi kuivainesisaldus niitmisest silo valmistamiseni 
muutus minimaalselt, siis sellest järeldub, et närvutamise tingimused ei 
olnud sobivad ja seevastu võisid olla soodsad mükotoksiine produtseerivate 
mikroorganismide arvukuse suurenemiseks. See seletab, miks sileeritavas 
materjalis suurenes toksiinide DON ja ZEA sisaldus. Närvutatud taimikus 
esines mükotoksiini ZEA vähem F 1 pritsitud katsevariandis. Mükotoksiini 
DON esinemisel katsevariantides näilisi erinevusi ei täheldatud. T-2 toksiini 
sisaldus oli väike kõigis rohuproovides. 

Tabel 1. Haljasrohu mükotoksiinide sisaldus.

Näitaja Kontroll F 11 F 22 F 1 + F 23

Enne fungitsiididega töötlemist
Kuivaine, % 20,6 19,5 23,0 20,3
Zearalenoon, ppb 31 32 37 29
Deoksünivalenool, ppb 0 0 2 0
T-2 toksiin, ppb 15 14 12 9

Niitmisel
Kuivaine, % 21,6 17,7 21,9 21,2
Zearalenoon, ppb 30 56 137 35
Deoksünivalenool, ppb 0 0 0 0
T-2 toksiin, ppb 6 5 12 9

Peale närvutamist
Kuivaine, % 19,5 16,1 24,2 20,7
Zearalenoon, ppb 312 206 418 402
Deoksünivalenool, ppb 63 59 133 98
T-2 toksiin, ppb 11 10 17 14

1F 1=fungitsiidiga metkonasool töödeldud rohumaa, 2F 2=fungitsiidiga asoksüstrobiin 
töödeldud rohumaa, 3F 1+F 2=fungitsiididega metkonasool ja asoksüstrobiin töödeldud 
rohumaa. 
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Kokkuvõte ja järeldused
Kasvavatel taimedel oli mükotoksiinidega saastumine väike, kuid ZEA ja 
DON sisaldus suurenes niidetud taimiku närvutamise järel. Tulemustest võib 
järeldada, et katses määratud mükotoksiinidest on närvutamise tingimuste 
suhtes tundlikumad toksiini ZEA produtseerivad seened. Heintaimede när-
vutamine enne sileerimist peaks toimuma heades ilmastiku tingimustes ja 
võimalikult ruttu, et kiirendada mittesoovitud mikroorganismide aktiivsuse 
maha surumist. Fungitsiidiga metkonasool töödeldud katsealalt kogutud ja 
seejärel närvutatud rohi ning silo sisaldasid teiste katsevariantidega võrreldes 
vähem toksiini ZEA. Fungitsiidiga asoksüstrobiin pritsitud proovides on 
vastupidiselt näha mõningane toksiinide ZEA ja DON hulga suurenemine. 
See võib olla seotud asoksüstrobiiniga töödeldud katsevariantide suurema 
kuivaine sisaldusega. Piimhape oli domineeriv fermentatsiooniprodukt kõi-
gis silo katsevariantides, kuid bioloogiline silokindlustuslisand soodustas 
piimhappelist käärimist ja silo pH alanemist enam võrreldes kontrollsiloga. 
Keemiline lisand pigem inhibeeris fermentatsiooni kulgu, ent pärssis ka 
hallitusseente aktiivsust, mistõttu oli nendes silodes väiksem loomadele 
toksiliste mükotoksiinide ZEA ja DON sisaldus. 

Tänusõnad
Katset rahastati MAK meetme 16.2 projekti „Heintaimiku fungitsiididega töötlemise mõju 
silo mükotoksiinide sisaldusele, fermentatsioonile ning lüpsilehmade jõudlusele, piima 
kvaliteedile ja ohutusele“ raames.
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Sissejuhatus
Praakimise mõiste hõlmab endas looma karjast väljaminekut kas müümise, 
tapamajja saatmise või hukkumise (k.a eutanaasia) tõttu (Fetrow jt, 2006). 
Lehmade praakimine on erinevate tegurite, nagu lehma tervis, piimajõudlus 
ja sigimisvõime, kombinatsioon, kuid seda mõjutavad ka asendusmullikate 
saadavus, turutingimused ning soov parandada karja geneetilist potentsiaali 
(De Vries, 2017). Praakimist saab tinglikult jagada vabatahtlikuks (looma 
karjast väljaviimine kas elusmüügi või muidu tervete lehmade praakimine 
madala piimatoodangu tõttu) või sunnitud praakimiseks (surma, haiguste, 
mittetiinestumise jm probleemide tõttu) (Fetrow jt, 2006). Lehmade praaki-
mine on piimafarmidele suur kulu, kuid see on ka oluline karja tootlikkuse 
tagamisel. Praakimise põhjused on viimastel aastakümnetel muutunud – 
suurenenud on lehmade praakimine haigustega seotud põhjustel, samas 
kui vabatahtliku praakimise osakaal väheneb (Compton jt, 2017; Dallago 
jt, 2021). Majandusliku kasumlikkuse seisukohast on vajalik vähendada 
lehmade sunnitud ja suurendada vabatahtliku praakimise osakaalu (Orpin 
& Esslemont, 2010).
Lehmade praakimise, sh suremuse põhjuste mõistmine annab kasulikku 
informatsiooni karja pidamistingimuste ja -praktikate mõju kohta loomadele 
(McConnel & Garry, 2017) võimaldades teha karjapõhiseid otsuseid, et 
tagada loomade tervis ja heaolu. Lehmade praakimise põhjuseid registree-
ritakse Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-is (EPJ), kus iga 
karjast väljaläinud looma osas saavad farmitöötajad märkida ühe praakimis-
põhjuse. Võib eeldada, et looma praakimine ei ole enamasti ühest problemist 
või haigusest tingitud ning ka uuringud näitavad, et kui farmitöötajatel 
on võimalus märkida enam kui üks praakimispõhjus, siis sageli seda ka 
tehakse (Bascom & Young, 1998; Pinedo jt, 2010). Meile teadaolevalt ei 
ole seni uuritud, kuidas farmitöötajad praakimise põhjuse valikul toimivad. 
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Effect of a fungicide treatment on forage mycotoxin contents and silage 
fermentation 

The objective of this study was to determine the effects of a fungicide treatment on fresh 
forage and silage mycotoxin contents, and how fungicides may influence the ensiling process. 
Fresh forage harvested from a metconazole fungicide-treated plot was less contaminated 
with the mycotoxins ZEA and DON than forage from other fungicide treatments. A biolo-
gical inoculant promoted lactic acid fermentation, while a chemical additive reduced the 
formation of mycotoxins in the silage.
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PA esimest versiooni testiti kolmes farmis, et selgitada välja, kas küsimused 
olid arusaadavad ning kas kõik nõutavad andmed olid vastajale hõlpsasti 
kättesaadavad. Vastavalt saadud tagasisidele küsimustikku muudeti.
Uuringusse kaasatud karjad
Uuringusse kaasati kaheksa piimaveisekarja vabatahtlikkuse alusel. Farmi-
dele saadeti 2020. aasta aprillis kutsed uuringus osalemiseks koos selgitus-
kirjaga, mis täpsustas uuringu eesmärke ja meetodeid. Uuringus osalevatel 
farmidel paluti täita PA iga karjast väljaviidud (tapamajja saadetud või 
farmis surnud) lehma kohta järgneval 12 kuul. Kuna ühe karja ankeete 
täitev töötaja lahkus ametikohalt uuringuperioodi jooksul, saadi sellest 
farmist praakimisankeedid 7 kuu pikkuse perioodi kohta. Iga uuringusse 
kaasatud karja kohta koguti EPJ-ist andmed karja suuruse (lehmade arv), 
piimatoodangu ja praagitud lehmade arvu kohta.
Kaheksa uuringus osalenud piimaveisekarja keskmine lehmade arv uuringu-
perioodil jäi vahemikku 126–564 (keskmine 383 lehma). Karjade keskmine 
305-päeva laktatsiooni väljalüps jäi vahemikku 9470–12 667 kg (keskmine 
10 582 kg). Kõigis uuringus osalenud karjades peeti lehmi vabapidamisfar-
mides. Kahes farmis kasutati ainsa lüpsisüsteemina või lisaks muudele 
tehnoloogiatele automaatlüpsisüsteemi ja kuues karjas lüpsti lehmi lüp-
siplatsil. Eesti holsteini tõug (EHF) oli valdav veisetõug kõigis uuringus 
osalenud farmides.
Andmeanalüüs
Täidetud PA-de andmed digitaliseeriti Microsoft Excel 2016 töövihikusse. 
Eraldi töövihikud loodi tapamajja saadetud ja surnud lehmade andmekogu-
mite jaoks. Praakimise primaarseks põhjuseks peeti haigust või seisundit, 
mis käivitas järjestikuste haiguste või probleemide ahela (joonis 1). Vahetu 
praakimise põhjus oli ajalises järjestuses viimane haigus või probleem, mille 
tõttu lehm suri või saadeti tapale. Primaarse ja vahetu praakimispõhjuste 
vahel võisid olla vahepealsed haigused või seisundid, mis olid põhjuslikult 
seotud järgmise astme haiguse või seisundiga või seda soodustada. Praa-
kimispõhjuste vaheliste seoste väljaselgitamiseks juhinduti PA teises osas 
vastaja märgitud haigustest või seisunditest. Kui vastaja märkis ankeedis, 
et lehm ei paranenud täielikult haigusest või seisundist “x” ja seda võis 
potentsiaalselt seostada kronoloogiliselt järgmisena tekkinud ankeedis 
märgitud haiguse või seisundiga “y”, loeti need seotud põhjusteks (pidev 
nool erinevate tasemete põhjuste vahel joonisel 1). Kui PA-s esitati ainult 
üks praakimispõhjus, loeti see nii primaarseks kui ka vahetuks praakimise 

Teisisõnu, kas registreeritakse praakimise vahetu põhjus või pigem prob-
leem või haigus, millest võisid alguse saada teised probleemid, mis lõpuks 
praakimiseni viisid. Seni ei ole Eestis selgitatud, kui suur hulk praakimistest 
on vabatahtlikud ja sunnitud, milline on eutanaasia osakaal suremuses, 
samuti millised terviseprobleemide või haiguste kombinatsioonid tingivad 
lehmade praakimise. Käesoleva uuringu eesmärkideks oli selgitada, millised 
haigused ja terviseprobleemid ning nende kombinatsioonid tingivad lehma 
praakimise ja analüüsida nende esinemist erinevates laktatsioonifaasides 
tapamajja saadetud ja farmis surnud lehmadel.

Uurimistöö metoodika
Küsimustik
Käesolevas uuringus kasutatud lehmade praakimisankeet (PA) põhines 
McConnel ja Garry (2017) väljatöötatud lehmade surma põhjusi registreerival 
ankeedil ning seda muudeti vastavalt uuringu eesmärkidele. Ankeedi 
esimene osa kogus üldteavet lehma kohta (sünnikuupäev, viimase poegimise 
kuupäev, laktatsiooni number ja lüpsipäevade arv), sigimist puudutavad 
andmed (seemendatud või mitte, seemenduskordade arv), tiinuse staatus, 
kinnisperioodi päevade arv ja viimase poegimise raskusaste (mitteabistatud 
sünnitus / kerge abi / raske poegimine). Samuti paluti märkida praakimise 
tüüp (tapamajja saadetud / abistamata surm farmis / eutanaasia farmis), 
kas lehmale tehti lahkamine, millised olid kõige olulisemad leiud, kas tehti 
laborianalüüse ja millised olid selle tulemused.
Ankeedi teises osas paluti täpsustada vahetu haigus või seisund (võimaluse 
korral diagnoosi tasemel), mille pärast lehm suri või saadeti tapamajja ning 
millal see haigus või probleem algas. Pärast seda paluti vastajal nimetada 
kõik muud haigused või seisundid, mis võisid praakimist soodustada või 
selleni viia, nimetades konkreetse probleemi või haiguse, selle ilmnemise 
aja ja täpsustades võimaliku paranemise sellest seisundist (jah / osaliselt / 
ei). Viimased täpsustused võimaldasid teha järeldusi, kas konkreetne haigus 
või seisund võis olla seotud lehma praakimisega. Vastajal paluti märkida 
ka EPJi andmebaasi märgitud karjast väljamineku põhjus.
Ankeedi kolmas osa sisaldas küsimusi muude probleemide kohta, mis või-
sid põhjustada või soodustada lehma tapamajja saatmist või surma. Samuti 
paluti loetleda kõik haigused, mida lehm käimasoleva laktatsiooni ajal 
põdes (alguse kuupäev, diagnoos, üldine raviprotokoll) ja kirjeldada muid 
probleeme või kroonilisi haigusi või seisundeid, mis lehmal esines. 
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Praakimist kirjeldavad tulemused
Kokku saadi uuringus osalenud farmidest 686 täidetud PA tapamajja saa-
detud ja 250 farmis surnud lehma ankeeti. Võrreldes EPJ andmete alusel 
sel perioodil praagitud lehmade arvu ja täidetud PA-de arvu, võib öelda, et 
PA-d täideti enamus (94,6%) uuringuperioodil praagitud lehmade kohta. 
Tapamajja saadetud 686 lehmast 14 (2,04%) praagiti vabatahtlikel põhjustel 
(vaid madala piimatoodangu tõttu). Seega võib väita, et Eesti piimaveisekar-
jades on praakimine vabatahtlikel põhjustel väga harv ning enamus lehmi 
saadetakse tapale haigus(t)e, mittetiinestumise või mõne muu probleemi 
tõttu, mis takistab neil karjas toodanguloomana hakkama saada. 
Kõigist 250-st farmis surnud lehmast 109 (43,6%) eutaneeriti, eutanaa-
siate osakaal farmis surnud lehmade puhul varieerus aga karjade lõikes 
märkimisväärselt (23,6% kuni 66,7%). Uuringusse kaasatud farmide euta-
neeritud lehmade osakaal jääb keskmisena mõnevõrra alla näiteks Taanis 
raporteeritule (58%) (Thomsen jt, 2004), kuid vähene uuringus osalenud 
karjade arv ja antud näitaja suur varieeruvus karjade lõikes viitab sellele, 
et Eesti keskmise väljatoomiseks on vajalik antud näitaja selgitada rohke-
mates karjades. 
Farmis surnud lehmadest lahati 43,6%, kuid lahatud lehmade osakaal variee-
rus karjade lõikes 5,9%-st 72,7%-ni. Tõenäoliselt sõltub lahatud lehmade 
osakaal veterinaarteenuse kättesaadavusest farmis ja ka surma põhjuste 
selgusest. Viimasele viitab ka asjaolu, et lahkamiste sagedus oli oluliselt 
kõrgem abistamata surma korral, mil surma põhjus võib jääda sagedamini 
selgusetuks. Kokku 141 lehmast, kes surid ilma inimese sekkumiseta, lahati 
80 (56,7%) ning 109-st eutaneeritud lehmast lahati 29 (26,6%).
Tapamajja saatmise tõenäosus oli suurim vahetult pärast poegimist ja umbes 
300–400 päeva pärast poegimist. Kahe tipuga praakimisriski laktatsiooni 
jooksul on tuvastatud ka varasemalt ja seostatud erinevate praakimise põh-
justega (Rilanto jt, 2020; Seegers jt, 1998). Surmade esinemissagedus oli 
kõrgeim esimestel poegimisjärgsetel kuudel ja vähenes hiljem laktatsiooni 
edenedes (joonis 2). Surmade taolist jaotust on meie uurimisgrupp tuvasta-
nud ka suuremat Eesti piimaveisepopulatsiooni kaasanud hiljutises uuringus 
(Reimus jt, 2017). 

põhjuseks. Juhul, kui esines muid haigusi või probleeme, mida vastaja nime-
tas praakimisega seotuks, kuid mida uuringu läbiviijate arvates ei saanud 
bioloogiliselt seostada muude loetletud põhjustega, loeti need praakimist 
soodustavateks põhjusteks (joonis 1).
Vastavalt primaarsele praakimispõhjusele liigitati iga karjast väljaläinud 
lehm ühte kirjeldavasse praakimiskategooriasse (nimekiri on toodud tabelis 
1). Sama organsüsteemi või sarnase etioloogiaga haigused või seisundid 
kombineeriti suuremaks praakimiskategooriaks - näiteks liigitati ainevahe-
tushaiguste kategooriasse järgmised praakimispõhjused: kõhnumine, ketoos, 
maksaväärastus, poegimishalvatus, isutus ja teised mittespetsiifilised meta-
boolsed häired ning rasvumine; süsteemsed haigused hõlmasid juhte, mille 
korral loomal oli teadmata põhjusel palavik; mastiidi / udaraprobleemide 
kategooriasse kuulusid järgmised praakimispõhjused: mastiit, mittelak-
teeriv(ad) udaraveerand(id), nisade vead, nisade haigused, nisaummistus, 
nisakasvajad, udara välimikuvead, udaragangreen.

Joonis 1. Praakimispõhjuste seoste skeem.

Andmeanalüüs viidi läbi Excel 2016 (Microsoft) ja statistikaprogrammi 
STATA MP14 (StataCorp, 2015) kirjeldava analüüsi abil.

Tulemused ja arutelu
Uuringus osalenud karjad
Uuringusse kaasatud karjade keskmine aastane lehmade praakimismäär 
oli 31,8% (vahemik 23,0–40,7%). Surma (abistamata surm ja eutanaasia) 
tõttu praagitud lehmade osakaal oli uuringusse kaasatud karjades keskmi-
selt 28,5% (karjade lõikes varieerus 13,0 kuni 46,3%) kõigist praagitud 
lehmadest.
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Tabel 1. Primaarse praakimispõhjuse alusel loodud kategooriate esinemissagedus 
tapamajja saadetud ja surnud lehmadel.

Kategooria
Tapamajja saadetud lehmad 

arv (osakaal, %)
Farmis surnud lehmad arv 

(osakaal, %)
Sigimisprobleemid 230 (33,5) 16 (6,4)

Jäsemehaigused ja -probleemid 202 (29,4) 26 (10,4)

Udaraprobleemid ja mastiit 86 (12,5) 14 (5,6)

Traumad 63 (9,3) 46 (18,4)

Ainevahetushaigused 46 (6,7) 66 (26,4)

Madal toodang 17 (2,5) 0 (0,0)

Seedeelundite haigused 11 (1,6) 37 (14,8)

Hingamisteede haigused 9 (1,3) 6 (2,4)

Maaslamava lehma sündroom 8 (1,2) 5 (2,0)

Raske poegimine 7 (1,0) 11 (4,4)

Käitumisprobleemid 3 (0,4) 0 (0,0)

Süsteemsed haigused 2 (0,3) 1 (0,4)

Muud haigused 1 (0,1) 9 (3,6)

Teadmata 0 (0,0) 13 (5,2)

Kokku 686 (100,0) 250 (100,0)

Farmis toimunud lehma surmaga seotud teemadest olid sagedasemad aine-
vahetushaigused (26,4%), trauma (18,4%), seedeelundite haigused (14,8%) 
ning jäsemehaigused ja -probleemid (10,4%) (tabel 1).

Praakimispõhjuste kategooriad laktatsiooni jooksul
Primaarse praakimispõhjuse järgi määratletud praakimise kategooriad, 
mis esinesid pigem laktatsiooni esimeses pooles, olid ainevahetushaigu-
sed (mediaan päevade arv poegimisest praakimiseni (MPP=33, kvartii-
lid (Q)=14; 84 päeva) ja traumad (MPP=93, Q=28; 207 päeva). Lehmad 
praagiti udaraprobleemide ja mastiidi kui primaarse probleemi tõttu ena-
masti laktatsiooni keskel (MPP=143, Q=49; 275 päeva). Jäsemehaigused ja 
-probleemid ja sigimishäired olid lehmade tapamajja saatmise põhjusteks 
pigem laktatsiooni teisel poolel (vastavalt MPP=270, Q=99; 426 päeva ja 
MPP=461, Q=340; 598 päeva) (joonis 3A).

Joonis 2. Lehmade praakimine laktatsiooni jooksul - tapamajja saadetud (A) ja 
farmis surnud lehmad (B).

Uuringusse kaasatud 686 tapamajja saadetud lehmast vaid 20 (2,9%) olid 
kinnislehmad ja 30 lehmal (4,4%) oli tiinus diagnoositud. Tiinuse kaitsvat 
mõju praakimisele on tuvastatud ka varasemalt (De Vries & Marcondes, 
2020). Tiine lehma praakimine ei ole seadusandjate poolt heakskiidetud 
(Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek, 2017). Ka farmerid peavad 
seda ebaeetiliseks ja saadavad tiine lehma tapmisele vaid vältimatutel juh-
tudel ja ainult looma heaolu kaalutlustel kui lehma halb tervis põhjustab 
talle leevendamatuid kannatusi ning tema järgneva poegimise ja varase 
laktatsioonifaasiga seotud haigusriskid on kõrged (Nielsen jt, 2019)Kokku 
oli 250 farmis surnud lehmast 28 kinnislehmad (11,2%) ja 60 (24,1%) tiined.
Praakimispõhjuste kategooriad
Primaarse praakimise põhjuse alusel loodud praakimisekategooriad, mis 
seostusid kõige sagedamini lehma lihaks realiseerimisega, olid sigimisprob-
leemid (33,5%), jäsemehaigused / -probleemid (29,4%), udaraprobleemid 
/ mastiit (12,5%) ja trauma (9,3%) (tabel 1). 
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lehmadel tekkis vahetu põhjusena mittetiinestumine ja 6,6% jäsemetrauma.  
Sigimisprobleemid olid primaarse praakimispõhjusena sageduselt teisel 
kohal ning nendest lehmadest enamusel (98,5%) jäi see ka vahetuks karjast 
väljaviimise põhjuseks. Abort oli primaarseks karjast väljamineku põhjuseks 
kokku 67 lehmal, neist 41,8% tekkisid probleemid taastiinestamisel, olles 
seetõttu vahetuks praakimispõhjuseks. Tihti ei hakatud aborteerunud looma 
uuesti tiinestama, mistõttu oli abort ka vahetuks lehma karjast väljaviimise 
põhjuseks (35,8% primaarse abordi põhjusega lehmadest). Mastiit oli pri-
maarseks tapamajja saatmise põhjuseks 58 lehma puhul, kusjuures vahetute 
põhjustena esinesid sel juhul kas mastiit (46,6%), madal toodang (22,4%) 
või kõrge somaatiliste rakkuse arv piimas (12,1%). Jäsemete trauma oli 
primaarseks praakimispõhjuseks 40 lehmal ning neist 27 loomal (67,5%) jäi 
see ka vahetuks karjast väljamineku põhjuseks, kuid tüsistus maaslamava 
lehma sündroomiga viiel (12,5%) lehmal. Diagnoosiga jäsemehaigustest 
oli tapale saadetud lehmadel primaarseks haiguseks kõige sagedamini tal-
lahaavand (n=29), mis ligikaudu kolmandikul haigusjuhtudel (n=10) oli ka 
vahetuks praakimispõhjuseks. Konkreetse diagnoosita ainevahetushaigused 
olid lehmade tapamajja saatmise algpõhjusteks 26 juhul, madal toodang 14 
juhul (tabel 2).
Farmis surnud lehmade karjast väljamineku põhjused erinesid suuresti 
tapamajja saadetute omadest. Kõige sagedasem surma primaarne põhjus 
oli kaheksas uuringufarmis jäsemete trauma (n=37), enamasti (91,9%) ei 
kaasnenud sellega teisi praakimise põhjusi. Maksa patoloogia diagnoositi 
kokku 30 lehmal, neist 21 juhul (70,0%) oli see ka vahetuks praakimispõh-
juseks, viiel praagitud lehmal põhjustas see maaslamava lehma sündroomi. 
Nii poegimishalvatus (n=18) kui jäsemehaigus (n=18) olid sageli primaarse-
teks surma põhjusteks, sageli kaasnes nende haigustega maaslamava lehma 
sündroom. Sooltepõletik oli primaarseks surmapõhjuseks kokku 13 lehmal. 
Mastiidi korral (n=12) jäi see kas iseseisvaks surma põhjuseks (33,3%) või 
kaasnes selle üliägeda vormiga septitseemia (33,3%). Ülevaade enamlevinud 
primaarsetest ja vahetutest surmapõhjustest on toodud tabelis 2.

Joonis 3. Tapamajja saadetud (A) ja farmis surnud (B) lehmade primaarse praaki-
mispõhjuse alusel määratletud praakimiskategooriate esinemine laktatsiooni jooksul.

Ainevahetushaigused ja jäsemehaigused ja -probleemid kui primaarsed 
surmapõhjused esinesid enamasti varases laktatsioonistaadiumis (vastavalt 
MPP=21, Q=6; 61 päeva ja MPP=57, Q=22; 138 päeva). Ka surmlõppega 
seostunud traumad ja seedetrakti haigused tekkisid enamasti laktatsiooni 
esimesel poolel (vastavalt MPP=70, Q=11; 179 päeva ja MPP=142, Q=37; 
209 päeva). Sigimishäiretega seotud haigused olid lehmade surmlõppe 
põhjuseks enamasti laktatsiooni alguses (MPP=13, Q=1; 395 päeva). Uda-
raprobleemid ja mastiit olid seotud lehmade surmaga enamasti laktatsiooni 
keskel (MPP=98, Q=10; 204 päeva) (joonis 3B).
Lehmade praakimispõhjuste kombinatsioonid
Kokku tuvastati 52 ja 43 primaarset ning 49 ja 34 vahetut praakimispõhjust 
vastavalt tapamajja saadetud ja farmis surnud lehmadel. Kõige sagedasemad 
(vähemalt 2% kõigist primaarsetest põhjustest) praakimispõhjuste mustrid 
on toodud tabelis 2, kus esimeses veerus on toodud primaarne praakimise 
põhjus ning teises sellega seotud sagedasemad vahetud praakimispõhjused. 
Jäsemehaigused olid primaarse põhjusena sageduselt esimesel kohal ning 
nendest loomadest 69,5% jäi see ka vahetuks praakimise põhjuseks, 9,2% 
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Kokkuvõte ja järeldused
Eesti piimakarjades praagitakse lehmad karjast enmasti haiguste ja sigi-
misprobleemide tõttu (sunnitud praakimine) ja vabatahtliku praakimise 
osakaal on marginaalne. See viitab Eesti kõrge toodangupotensiaaliga 
lehmade haprale tervisele ja vajadusele veelgi paremini kohandada farmi 
tingimusi loomade vajadustele. Surma- ja praakimispõhjuste detailsem 
registreerimine ja analüüs on oluline, sest annab loomapidajatele sisendit 
tootmist puudutavate otsuste tegemiseks. Kõige enam praagiti lehmi sigi-
mishäirete, jäsemehaiguste ja -probleemide, mastiidi ja udaraprobleemide 
ning traumade tõttu hõlmates ligikaudu 85% kõigist tapamajja saadetud 
lehmade primaarsetest praakimispõhjustest.  Ennetamaks surmlõppeid on 
vajalik tähelepanu alla võtta eeskätt ainevahetus- ja seedesüsteemi haiguste 
ja traumade ennetus ning viia sisse head sõratervise programmid. Suremuse 
vähendamiseks on vajalik veelgi enam pöörata tähelepanu lehmade heale 
tervisele laktatsiooni esimesel poolel. 

EPJ-i registris ja praakimisankeediga tuvastatud praakimise põhjused on 
sageli erinevad. Kuna lehmade praakimine ei ole paljudel juhtudel ühe-
põhjuseline, oleks vajalik luua võimalus enam kui ühe praakimispõhjuse 
registreerimiseks. Täiendavad uuringud peaksid selgitama, kas farmitöö-
tajad suudaksid eristada ja märkida primaarse ehk algpõhjuse ja vahetu 
lehma karjast väljamineku põhjuse. Eeldusel, et algpõhjuse ennetamisel on 
võimalik vältida lehma praakimist, oleks nende tuvastamisel suur väärtus. 
Praakimispõhjuste märkimisel oleks vajalik tekitada ka täpsem diagnoosi-
puu. Vaatamata sellele, et sageli ei toodud praakimisankeedis välja haiguse 
diagnoosi (n tallahaavand), vaid osati öelda haiguse üldine nimetus (jäseme-
haigus), oli see paljudel juhtudel siiski võimalik. Tõhusate ennetusmeetmete 
rakendamiseks on haiguste diagnoosipõhine analüüs äärmiselt oluline. Antud 
uuringus on toodud enamlevinud praakimispõhjuste kombinatsioonid nii 
farmis surnud kui tapamajja saadetud lehmadel. Individuaalsete praaki-
mispõhjuste kombinatsioonide rohkus ilmestab probleemide variatsiooni 
farmides. Nende selgitamine annab loomapidajatele aimu lehmade tervist 
ohustavatest teguritest võimaldades edendada karjatervist.

Tänusõnad
Oleme väga tänulikud uuringus osalenud farmide meeskonnale andmete registreerimise 
eest. Täname Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i ja Põllumajanduse Regist-
rite ja Informatsiooni Ametit uuringus vajalike andmete edastamise eest. Uurimistööd on 
finantseerinud Eesti Teadusagentuur (personaalse uurimistoetuse grant PSG268).

Tabel 2. Sagedasemad primaarsed praakimispõhjused ja nendega seotud vahetud 
praakimispõhjused tapamajja saadetud ja farmis surnud lehmadel. 

Tapamajja saadetud lehmad Farmis surnud lehmad
Primaarne põhjus Vahetu põhjus1 Primaarne põhjus Vahetu põhjus1

Jäsemehaigus 
(n=137, 20%)

Jäsemehaigus (n=91, 69,5%) Jäsemete trauma 
(n=37, 14,8%)

Jäsemete trauma (n=34, 91,9%)

Sigimisprobleemid (n=12, 
9,2%)

Maksa patoloogia 
(n=30, 12,0%)

Maksa patoloogia (n=21, 
70,0%)

Jäseme trauma (n=9, 6,9%) Maaslamava lehma sündroom 
(n=5, 16,7%)

Sigimisprobleemid 
(n=131, 19,1%)

Sigimisprobleemid (n=129, 
98,5%)

Poegimishalvatus 
(n=18, 7,2%)

Poegimishalvatus (n=7, 38,9%)

Abort (n=67, 
9,8%)

Sigimisprobleemid (n=28, 
41,8%)

Maaslamava lehma sündroom 
(n=6, 33,3%)

Abort (n=24, 35,8%) Jäsemehaigus 
(n=18, 7,2%)

Jäsemehaigus (n=5, 27,8%)
Madal toodang (n=7, 10,4%) Maaslamava lehma sündroom 

(n=4, 22,2%)

Mastiit (n=58, 
8,5%)

Mastiit (n=27, 46,6%) Sooltepõletik (n=13, 
5,2%)

Sooltepõletik (n=8, 61,5%)

Madal toodang (n=13, 22,4%) Mastiit (n=12, 
4,8%)

Mastiit (n=4, 33,3%)
Kõrge somaatiliste rakkuse 
arv (n=7, 12,1%)

Septitseemia (n=4, 33,3%)

Jäseme trauma 
(n=40, 5,8%)

Jäseme trauma (n=27, 67,5%) Raske poegimine 
(n=11, 4,4%)

Emaka väljalangemine (n=3, 
27,3%)

Maaslamava lehma sündroom 
(n=5, 12,5%)

Äkksurm (n=10, 
4,0%)

Äkksurm (n=10, 100,0%)

Tallahaavand 
(n=29, 4,2%)

Tallahaavand (n=10, 34,5%) Libediku paigaltnih-
kumine (n=9, 3,6%)

Libediku paigaltnihkumine 
(n=7, 77,8%)

Kurtumine (n=4, 13,8%) Ainevahetushaigus 
(n=8, 3,2%)

Ainevahetushaigus (n=6, 
75,0%)

Ainevahetushaigu-
sed (n=26, 3,8%)

Ainevahetushaigused (n=17, 
65,4%)

Emakakeerd (n=8, 
3,2%)

Emakakeerd (n=2, 25%)

Madal toodang 
(n=14, 2,0%)

Madal toodang (n=14, 
100,0%)

Ketoos (n=7, 2,8%) Jäseme trauma (n=3, 42,9%)

Libediku paigaltnihkumine 
(n=2, 28,6%)

Kopsupõletik (n=6, 
2,4%)

Kopsupõletik (n=5, 83,3%)

Maaslamava lehma 
sündroom (n=5, 
2,0%)

Maaslamava lehma sündroom 
(n=5, 100,0%)

Traumaline retiku-
liit (n=5, 2,0%)

Traumaline retikuliit (n=3, 
60,0%)

1Vahetu põhjuse korral näitab protsentarv osakaalu primaarsest põhjusest.

Farmitöötajate käitumine praakimispõhjuste märkimisel

Üldjuhul langes tapamajja saadetud lehmade puhul EPJ-i andmebaasi 
märgitud praakimise põhjus veidi sagedamini kokku PA-de põhjal tuvastatud 
primaarse praakimispõhjuse (72,6%) kui vahetu põhjusega (62,5%). Surnud 
lehmade puhul langes vastajate märgitud praakimise põhjus ja primaarne 
surma põhjus kokku 63,6% ja vahetu põhjusega 61,2% juhtudel.
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Detailed analysis of cow culling reasons using a culling questionnaire

The main objectives of this study were to reveal the diseases and health problems of Estonian 
dairy cows and their combinations, which cause cows to be culled, and to analyze their 
occurrences in different lactation phases. Cow culling questionnaires (CQ) were used to 
capture detailed data of all cows culled within a 12 month period in eight dairy herds in 
Estonia. Based on the CQ data, primary and immediate culling reason were identified, 
and these were compared to culling reasons reported by farmers in the Estonian Livestock 
Performance Recording Ltd (ELPR) registry. The study revealed that most cows were 
culled from the herd due to disease and reproductive problems (forced culling) and that 
the rate of voluntary culling was marginal. About 44% of cows that died on the farm were 
euthanized, and the same proportion of dead cows were necropsied. The most important 
issues related to culling were: reproduction, hoof diseases and problems, mastitis and 
udder problems, and trauma, which accounted for about 85% of all primary problems in 
slaughtered cows. In the first months of lactation, cows were mostly culled due to metabolic 
diseases and trauma, in mid-lactation due to udder diseases, and at the end of lactation due 
to hoof diseases / problems and due to reproductive disorders. In order to prevent deaths, 
it is necessary to pay particular attention to the prevention of metabolic and digestive 
tract diseases and injuries, and to devise efficient hoof health programmes. In order to 
reduce mortality, it is necessary to pay even more attention to cow health in the first half 
of lactation. This showed that the culling reasons identified in the ELPR register and in 
the CQ often differ. As culling is often a multi-causal event, it would be necessary to allow 
more than one culling reason to be recorded. Further research should clarify whether farm 
workers can distinguish and report the primary and immediate cause of culling, preferably 
at more specific level. Assuming that culling can be avoided by preventing the primary 
cause, it would be of great value to identify these. This study identified the most common 
culling patterns of both slaughtered and dead cows. The multiplicity of combinations of 
individual culling reasons illustrates the variety of problems on farms. Identifying the 
culling patterns on a farm basis provides input for farmers and veterinarians to improve 
cow health in dairy farms.

Keywords: dairy cow, culling, reasons, Estonia
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nende võõrutamist. Seejärel söödeti kuni katse lõpuni kõikidele katsegrup-
pidele ühesugust startersööta, mis valmistati sama ettevõtte söödatehases. 
Katsegruppe peeti sarnastes pidamistingimustes. Kõikides osakondades 
olid kasutusel automaatsed ventilatsiooni- ja kuivsöötmisseadmed. Iga 
sulu söömisalal asus kaks kuivsööturit ja liikumisala oli kaetud plastikust 
restpõrandaga. Võõrdeosakonnas oli lamamisala kaetud varikatusega ning 
betoonpõrand varustatud põrandaküttega, mida aga suvisel ajal ei kasutatud, 
kuid sügisel kasutati seda nii poegimis- kui ka võõrdeosakonnas. Katsesigu 
kaaluti gruppidena üks kord nädalas või üle nädala, arvutuslikul teel leiti 
erinevate perioodide kasvukiirus ja lisaks registreeriti tervisenäitajatest 
võõrutusjärgse kõhulahtisuse esinemine ja ravimite manustamise vajadus.

Tabel 1. Ravim- ja tavasööda toitaineline koostis.

Toitained

Ravimsööt

Prestarter 
(ZnO 2500 

mg/kg)

Tavasööt

Prestarter 
(ZnO 100 mg/

kg)

Koostise erinevus

Toorproteiin 18,50 18,00 +0,50
Toorrasv 4,50 5,50 –1,00
Toorkiud 2,70 3,00 –0,30
Toortuhk 5,50 5,75 –0,25
Lüsiin 1,35 1,35 0,00
Metioniin 0,50 0,48 0,00
Kaltsium 0,73 0,75 0,00
Naatrium 0,26 0,27 0,00
Fosfor 0,72 0,72 0,00

Tulemused ja arutelu

Ravimsööda katsegrupi (tabel 2) põrsaste keskmine kehamass suvise katse  
algul oli 7,0 kg ja 50 päeva pärast katse lõpus 28,8 kg, tavasööda katsegrupi 
(tabel 3) vastavad näitajad 44 päevasel perioodil olid 7,3 ja 28,0 kg. Võrrel-
des ööpäevast juurdekasvu periooditi , siis on näha, et mõlemas katsegrupis 
see pidevalt suureneb ja 70-päevaste põrsaste juurdekasv on mõlemas grupis 
juba üle 700 g ööpäevas. Ravimsööta saanud loomade keskmine ööpäevane 
juurdekasv oli katse viimasel nädalal 20 g võrra suurem kui tavasööda 

Madala tsingisisaldusega prestarteri söötmise mõju 
võõrdepõrsaste kasvukiirusele ja tervisele

Varpo Vare*, Ragnar Leming
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmisteaduse õppetool
*varpo.vare@student.emu.ee

Sissejuhatus
Põrsaste võõrutusjärgse kõhulahtisuse ennetamiseks ja kasvukiiruse säilita-
miseks on siiani lubatud seakasvatuses kasutada kõrgendatud tsinkkoksiidi 
sisaldusega (2500 mg/kg söödas) ravimsöötasid (Rhouma jt, 2017). Võõ-
rutusjärgne kõhulahtisus on multifaktoriaalne haigus ja selle patogenees 
on siiani ebaselge (Lauridsen, 2019). Alates 2022. aasta teisest poolest 
ei ole EL-s enam lubatud tsinkoksiidi ravimsöötade valmistamisel kasu-
tada (EC, 2017). Sellega võib kaasneda aga oht, et põrsaste võõrutusjärgse 
kõhulahtisuse raviks hakatakse rohkem kasutama antibiootikume. Selle 
vältimiseks peaksid seakasvatajad juba praegu valmistuma ja mõtlema 
sellele, kas antibiootikumide kasutamist oleks võimalik vähendada läbi 
söötmis- ja pidamistingimuste muutmise (Madec jt, 1998). Käesolevas artik-
lis tutvustatakse tootmiskatset, mille eesmärgiks oli uurida kuidas madala 
tsingisisaldusega prestarteri söötmine mõjutab põrsaste võõrutusjärgset 
kõhulahtisust ja kasvukiirust.

Uurimistöö metoodika
Kaks söötmiskatset viidi läbi põrsaste tootmisfarmis, kus põrsad võõrutati 
25–28 päeva vanuselt, seejärel kasvatati neid võõrdeosakondades 65–75 
elupäevani (kehamass 25–30 kg). Esimene katse toimus 2021. aasta suvel 
(16.06.–05.08.) ja teine sama aasta sügisel (01.10.–12.11.). Mõlemas kat-
ses osales kaks gruppi (D×YL) tõulisusega ristandpõrsaid, kellele söö-
deti võõrutuseelselt ja -järgselt kas ravimsööta (tsingi sisaldus 2500 mg/
kg) või tavasööta (tsingi sisaldus 100 mg/kg) (tabel 1). Prestartersöötade 
toitainete sisaldus oli sarnane, st tavasööt sisaldas proteiini pisut vähem 
ning rasva ja toorkiudu natuke rohkem kui ravimsööt. Sellist prestarterit 
söödeti põrsastele isu järgi alates teisest elunädalast kuni üks nädal peale 
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Tabel 3. Võõrdepõrsaste nuumajõudlusnäitajad tavasööda katsegrupis (15.07.-
27.08.2021; n=26).

Sigade vanus 
(perioodi pikkus), 
päeva

Kogu-
mass,kg

Keskmine 
kehamass, 

kg

Keskmise keha-
massi vahe eelmise 

perioodiga, kg

Perioodi 
juurdekasv, 
g/ööpäevas

Juurdekasvu 
vahe eelmise 
perioodiga, 
g/ööpäevas

28 192 7,3

36 (8 päeva) 239 9,1 1,8 225

43 (7 päeva) 294 11,3 2,2 302 77
49 (6 päeva) 352 13,5 2,2 371 69
57 (8 päeva) 443 17,3 3,8 437 66
63 (6 päeva) 556 21,3 4,0 724 287
72 (9 päeva) 727 28,0 6,7 730 6
Keskmine (44 p) 470

Kogu katseperioodi keskmine ööpäevane juurdekasv (429 g) oli ravimsööda 
grupi põrsastel sarnane suvel saadud tulemustele. Tavasööta saanud sigade 
keskmine ööpäevane juurdekasv (398 g) oli aga 72 g võrra väiksem kui 
suvel. Tavasööda katsegrupis tekkis ühel loomal song ja ta eemaldati katsest, 
mis aga kogu grupi keskmisi näitajaid oluliselt ei mõjutanud.

Ka sügisel läbiviidud katses kasvasid võõrdepõrsad tavapärase kasvukiiru-
sega, kõhulahtisust ega terviseprobleeme ei esinenud ja sead ravi ei vajanud.

Tabel 4. Võõrdepõrsaste nuumajõudlusnäitajad ravimsööda katsegrupis (24.09.-
12.11.2021; n=26).

Sigade vanus 
(perioodi pikkus), 
päeva

Kogu-
mass,

kg

Keskmine-
kehamass, 

kg

Keskmise keha-
massi vahe eelmise 

perioodiga, kg

Perioodi 
juurdekasv, 
g/ööpäevas

Juurdekasvu 
vahe eelmise 
perioodiga, g/

ööpäevas

26 145 5,5

33 (7 päeva) 167 6,4 0,9 120

40 (7 päeva) 209 8,0 1,6 230 110
47 (7 päeva) 255 9,8 1,8 252 22
54 (7 päeva) 331 12,7 2,9 417 165
61 (7 päeva) 417 16,0 3,3 472 55
68 (7 päeva) 585 22,5 6,5 923 451
75 (7 päeva) 688 26,5 4,0 565

Keskmine (49 p) 428

katsegrupi loomadel. Seda erinevust ei saa aga seostada söötmisega, kuna 
katseperioodi viimasel kuul söödeti mõlema katsegrupi sigadele täpselt sama 
koostisega startersööta. Kuna pidamis- ja söötmistingimused olid sigadel ka 
ühesugused, siis arvatavasti olid mainitud erinevused seotud võõrdepõrsaste 
põlvnemisega. Kogu katseperioodi keskmine ööpäevane juurdekasv oli aga 
suurem just tavasööda katsegrupi sigadel (vastavalt 470 ja 436 g).

Tabel 2. Võõrdepõrsaste nuumajõudlusnäitajad ravimsööda katsegrupis (16.06.-
05.08.2021; n=22).

Sigade vanus (perioodi pikkus), 
päeva

Kogu-
mass,

kg

Kesk-
mine 
keha-
mass, 

kg

Keskmise 
kehamassi 

vahe eelmise 
perioodiga, kg

Perioodi 
juurde-
kasv, g/
ööpäe-

vas

Juurde-
kasvu 
vahe 

eelmise 
perioo-
diga, g/

ööpäevas

25 154 7,0

41 (16 päeva) 221 10,0 3,0 190

48 (7 päeva) 276 12,5 2,5 357 167
62 (14 päeva) 437 19,8 7,3 522 165
69 (7 päeva) 535 24,3 4,5 636 114
75 (6 päeva) 634 28,8 4,5 750 114
Keskmine (50 päeva) 436

Oluliseks tulemuseks tuleb pidada just seda, et tavasööda grupis kasvasid 
kõik võõrdepõrsad hästi, võõrutusjärgset kõhulahtisust ei esinenud ja ravi 
ükski loom ei vajanud.

Sügisperioodil  läbiviidud katses oli ravimsööda grupi (tabel 4) põrsaste 
keskmine kehamass katse algul 5,5 kg ja katse lõpus 26,5 kg, tavasööda 
katsegrupi (tabel 5) vastavad näitajad olid 6,8 ja 23,8 kg. Põrsaste võõrutus-
vanus oli mõlemas grupis 26 päeva. Võrreldes suvise katsega oli mõlemasse 
gruppi valitud võõrdepõrsaste keskmine kehamass väiksem. Sügisel läbivii-
dud katse ajal kasutati võõrdepõrsaste sulgude lamamisalal põrandakütet. 
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Effect of feeding a pre-starter containing a low level of zinc on growth 
rates and health of weaning pigs.

Two experiments to investigate the effect of feeding a low zinc dosage pre-starter on the 
occurrence of post-weaning diarrhoea and growth rates in piglets. Feeding trials were 
carried out on a commercial farm where piglets are usually weaned at 25-28 days of age 
and then reared in weaning units up to 65-75 days (25-30 kg body weight). Both experi-
ments involved two groups of piglets fed either a medicated feed (zinc 2,500 mg/kg) or 
regular feed (zinc 100 mg/kg) three weeks before and one week after weaning. In the first 
experiment, the average daily gain was higher in the pigs fed the regular feed (470 vs 
436 g). In the second trial, the average daily gain (429 g) was very similar to the pigs 
fed medicated feed. However, the average daily gain (398 g) of animals fed regular feed 
was 72 g lower than in the first trial. Despite some differences in daily gain, the impor-
tant result was that all weaned piglets in the regular feed group grew well, there was no 
post-weaning diarrhoea and no animals needed medical treatment. Based on these results, 
it can be concluded that in very good feeding, housing and hygiene conditions, the health 
problems of weaned piglets can be avoided without the use of medicated feed.

Keywords: feeding, weaning, pigs, zinc oxide
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Tabel 5. Võõrdepõrsaste nuumajõudlusnäitajad tavasööda katsegrupis (01.10.-
12.11.2021; n=25*/24).

Sigade vanus 
(perioodi pikkus), 
päeva

Kogu-
mass,kg

Keskmine-
kehamass, 

kg

Keskmise 
kehamassi vahe 
eelmise perioo-

diga, kg

Perioodi 
juurdekasv, 
g/ööpäevas

Juurdekasvu 
vahe eelmise 
perioodiga, g/

ööpäevas

26 170 6,8

33 (7 päeva) 196 7,8 1,0 148

40 (7 päeva) 229 9,2 1,4 188 40

47 (7 päeva) 288*/280 11,5 2,3 377 189

54 (7 päeva) 374 15,6 4,1 559 182

61 (7 päeva) 456 19,0 3,4 488 -71

68 (7 päeva) 648 23,5 4,5 648 160

Keskmine (42 p) 397
*üks songaga põrsas (8 kg) eemaldati katsest.

Kokkuvõte
Antud tulemuste põhjal võib järeldada, et väga heade söötmis-, pidamis- ja 
hügieenitingimuste puhul saab võõrdepõrsaste terviseprobleeme vältida ka 
ravimsööta kasutamata. Pidevalt halvad tingimused võivad tekitada võõr-
depõrsastel kroonilist stressi ja kurnata liigselt organismi immuunsüsteemi, 
tagajärjeks on jõudluse langus, kõhulahtisus ja muud sellega kaasnevad 
probleemid. Oluline on tagada põrsastele loomuomane keskkond, kvali-
teetne puhas sööt ja joogivesi. 

Kasutatud kirjandus
EC. 2017. Commission implementing decision concerning, in the framework of Article 

35 of Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council, the 
marketing authorisations for veterinary medicinal products containing “zinc oxide” 
to be administered orally to food producing species – Annex I–III. European Com-
mission Brussels.

https://svineproduktion.dk/services/plancher
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suurest hulgast andmetest välja nopitud üksikud sobivad. Isegi kui positiivne 
mõju on tõestatud korraliku katsega, ei ole seda tehtud Eestile sarnanevates 
söötmistingimustes. Kui teatava söödalisandi söötmisel on tõesti tõestatud 
efekt, näiteks väheneb esimesel poegimisnädalal esterifitseerimata rasvhapete 
sisaldus veres 0,1 mmol/l, siis kas selle söötmine on ka kuluefektiivne? 
Loomapidajatel on raske teha teadlikke otsuseid, määravaks saab usk 
söödalisandi toimesse ja harjumus teatavat söödalisandit sööta.

Projekti eesmärk on leida Eesti pidamistingimustesse sobiv söödalisand, 
millel on  positiivne mõju lehma tervisele (sh ainevahetusele), sigivusele ja 
toodangule ja mille söötmine on ka kuluefektiivne. Eesmärgi saavutamiseks 
viiakse läbi täppiskatse EMÜ Märja katsefarmis, katse tootmisfarmis 
ja söödatootmise katsed Anu Ait OÜs. Märja katsefarmis hinnatakse 
kolme söödalisandi või söödalisandite kombinatsiooni mõju (võrreldes 
kontrollrühmaga) lehma söömusele, ainevahetusele ja vatsa keskkonnale 
laktatsiooni kolmel esimesel nädalal. Saadud tulemuste põhjal valitakse välja 
kõige suurema potentsiaaliga söödalisand või söödalisandite kombinatsioon, 
mille mõju hinnatakse ka tootmisfarmi keskkonnas. Kaasatud on erasektori 
mitmekülgne kompetents, rahvusvaheline koostöö firmadega Centurion 
ja DSM (Biomin Holding GmbH), Eesti Maaülikooli teadlased söötmise, 
ainevahetuse, karjatervise ja sigimise ning majandusanalüüsi alal. Projekti 
“Uudse, tervist toetava täiendsööda välja töötamine uuslüpsiperioodiks 
maksimaalselt ära kasutades lehmade aretusega saavutatud toodangu 
võimekust” viiakse läbi perioodil 10.2021 kuni 03.2024 ja seda rahastab 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) läbi Maaelu 
arengukava (MAK) meetme 16.2.

Kasutatud kirjandus
Euroopa Komisjon, 2021. Milk Market Observatory. https://ec.europa.eu/info/sites/default/ 

files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-milk-yield-herds_en.pdf (viimati 
vaadatud 21.01.2022).

Ingvartsen, K.L. 2006. Feeding-and management-related diseases in the transition cow: 
Physiological adaptations around calving and strategies to reduce feeding-related 
diseases. Anim. Feed Sci. Technol. 126(3-4):175–213. 

Projekti “Uudse, tervist toetava täiendsööda välja 
töötamine uuslüpsiperioodiks maksimaalselt ära 
kasutades lehmade aretusega saavutatud toodangu 
võimekust” lühitutvustus

Priit Karis1*, Anu Hellenurme2, Tõnis Jairus2

1EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmisteaduse õppetool
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Viimaste andmete kohaselt on Eesti lehmad Euroopa kõige produktiivsemad 
(Euroopa Komisjon, 2021) ja viimaste kümnendite lineaarne 
laktatsioonitoodangu tõus näib jätkuvat, kinnitades, et Eesti piimandussektori 
osalised on teinud väga head tööd. Edasise edu tagamiseks on vaja jätkata 
kitsaskohtade leidmist ja parandamist. Loodame, et Anu Ait OÜ ja Eesti 
Maaülikooli koostööprojekt annab oma panuse piimakarjakasvatuse edasisse 
arengusse. 

Piimalehma jaoks on üleminek kinnisperioodilt laktatsiooniperioodile väga 
stressirohke ja organismi proovile panevaid stressoreid on mitmeid. Järglase 
kandmine ja poegimine on iseenesest lehmale koormav, kuid lisaks algab sel 
ajal suuremahuline ning toitainete kulukas piimasüntees udaras. Kolmandal 
laktatsioonipäeval on lehmad võimelised tootma juba 40 kg piima, selle 
sünteesimiseks vajab udar ligikaudu 3 kg glükoosi. Proovile pannakse ka 
immuunsüsteem, mis peab piirama patogeenide levikut udaras ja emakas. 
Selle kõigega peab lehm hakkama saama olukorras, kus keskkond tema 
ümber muutub – aedikus on uued liigikaaslased ja sööda koostis erineb 
oluliselt varasemast.

Piimatoodangu tõusuga koos peab arenema ka lehmade pidamine ja 
söötmine, eriti üleminekuperioodil, sest poegimistsükli jooksul esinevatest 
haigusjuhtudest registreeritakse suur osa esimestel poegimisjärgsetel nädalatel 
(Ingvartsen, 2006). Söödatootjad pakuvad piimatootjatele laia valikut 
tooteid, mis peaksid ennetama ja kõrvaldama üleminekuperioodil esinevaid 
probleeme. Kahjuks puuduvad pakutavatel toodetel sageli positiivse mõju 
tõestuseks korralikud uuringud asjakohase statistilise andmetöötlusega või on 

mailto:*priit.karis@emu.ee
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Meemesilaste (Apis mellifera L.) talvise ja suvise 
hukkumise riskitegurid Eesti mesilates aastatel 
2012-2013
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Talvekuudel hukkunud mesilasperede arv on traditsiooniliselt olnud mesila 
tervise indikaatoriks. Mesilasperede hukkumise määr Euroopas on kõikuv, 
olenevalt aastast ja muudest teguritest. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli 
analüüsida mesilasperede hukkumise põhjuseid ja riskitegureid, kasutades 
Eesti mesilate andmeid meemesilaste patogeenide, mesinduspraktikate ja 
kaasnevate tegurite kohta. Uuringus analüüsitud andmed koguti üle-euroo-
palise epidemioloogilise projekti EPILOBEE (2012–2014) raames, mida 
koordineeris EL-i mesilaste tervise referentlaboratoorium Sophia Antipolises 
Prantsusmaal (prantsuse keeles Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES). 

Projektis osalenud riikide talvised mesilasperede hukkumised jäid vahemikku 
2–32%. Eesti meemesilaste suremuse andmeid analüüsiti juba varasemalt 
koondandmestiku raames, kuid käesolev töö sisaldab eraldi Eesti mesi-
lasperede hukkumisega seotud tegureid. Eestis kaasati juhuvalimi alusel 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti hallatavast mesinike 
registrist üle vabariigi 196 mesilat, kus oli kokku 2439 mesilasperet. 

Uuringus tuvastati riskitegureid, mis suurendavad meemesilaste suremust 
Eesti mesilates. Mesilaste talvine hukkumine oli kõrgem suure mesilaspe-
rede arvuga mesilas. Seejuures ilmnes positiivne trend meemesilaste suvise 
hukkumise ja suurte, üle 20 mesilasperega mesilate vahel. Mesilaste tal-
vist suremust mõjutasid oluliselt parasiitlest Varroa destructor ja ameerika 
haudmemädanikku põhjustav bakter Paenibacillus larvae. 

Summary of the project “Development of a novel and health-enhancing 
complementary feed that improves the production potential of a transition 
dairy cow“

The annual average milk production per cow in Estonia is now the highest in Europe. 
Concurrently, knowledge on transition period feeding must evolve to help the cow to 
cope with different stressors during the transition from the dry period to lactation. Feed 
additives are one option to support cows’ metabolism and health. This project sets out to 
test the effect of novel feed additives, or their combinations, on transition cow metabolism, 
health, and production. 

Keywords: transition, feed additives, metabolic stress
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Nutikad väikemäletsejate pidamise tehnoloogiad 
Sm@RT projekti valguses

Peep Piirsalu
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmisteaduse õppetool

peep.piirsalu@emu.ee

Projekt Sm@RT on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastab 
Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogramm Horisont 2020. Projekti 
eesmärgiks on jagada ja levitada teadmisi uutest väikemäletsejate 
täppispidamise tehnoloogiatest Euroopas. Lamba-ja kitsekasvatus on eriti 
levinud väheviljakate aladega piirkondades, mis ei ole otstarbekad teiste 
alternatiivsete põllumajandusvaldkondadega tegelemiseks. Vaatamata 
kaasaegsete tehnoloogiate rakendamise edusammudele põllumajanduses 
on väikemäletsejate pidamisel nende rakendamine olnud aeglasem 
teistest loomakasvatussektoritest. Käesolev projekt on koondanud ühte 
võrgustikku Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Iirimaa, Norra, Ungari, 
Iisraeli ja Eesti teadlased üheteistkümnest erinevast uurimisasutusest koos 
nendes riikides paiknevate loomaomanikega, kelle lihalammaste ning 
piimakitsede ja -lammaste farmides on kaasaegseid tehnoloogiaid enam 
kasutatud. Eelmisel aastal alanud projekti eesmärgiks on luua osalejate vahel 
pikaaegsed toimivad koostöövõrgustikud kõige uudsemate tehnoloogiate 
kasutamiseks väikemäletsejaid pidavates loomafarmides ja leida nende 
riikide loomaomanikele sobivad täppispidamise lahendused, mis aitaksid 
väiksema arvu inimestega hooldada suuremat arvu loomi. Projekt algas 1. 
jaanuaril 2021 ja kestab kolm aastat.

Projekti esimeseks sammuks oli viia igas riigis läbi vastav küsitlus, et mõista 
erinevate riikide loomaomanike vajadusi, soove ja probleeme täppispida-
mise tehnoloogiate kasutamise ja võimaliku rakendamise kohta. Eestist 
saime vastused neljakümne ühest erinevast ettevõttest, kellest üheksateist 
kasvatasid lihalambaid, viis piimakitsi ja kaks piimalambaid, ülejäänud 
ettevõtted olid seotud väikemäletsejate kasvatamisega kaudsemalt (loo-
made kokkuostjad, lihatöötlejad, nõuandeteenistused, täiendsöötade või 
söödalisandite tootmisega seotud ettevõtted). Küsitlusest selgus, et Eesti 
lihalammaste kasvatajate hulgas on kaasaegsetest lahendustest kõige enam 

Vastupidiselt levinud arvamusele, et mesilaste elumust toetab ümbritsev 
looduskeskkond, vähendasid mesilate ümbruses olevad põllumaad meeme-
silaste talvist suremust. Sarnaselt oli suvine suremus madalam põllumaade 
lähedal asuvates mesilates. Kindlasti vajaks see tulemus lisauuringuid suu-
rema valimi ja pikema perioodi jooksul.

Kokkuvõtteks võib öelda, et aastatel 2012–2013 oli mesilaste talvist huk-
kumist mõjutanud riskitegureid rohkem kui suvist hukkumist mõjutavaid 
tegureid. Peab siiski rõhutama, et suvisest suremusest mõjutatud mesilate 
arv oli meie uuringus madal, mis tähendab, et käesoleva uuringu võimsus 
ei olnud ehk piisav oluliste riskitegurite tuvastamisel. Tõenäoliselt oli oma 
osa konkreetsete aastate mõjul. Mesilaste pidamise praktikaid ja tervise 
riskitegureid käsitlevaid uuringuid on Eestis üsna vähe. Uuringuid pike-
maajaliste mõjude ja riskide hindamiseks on kindlasti veel vaja.

The risk factors of honey bee (Apis mellifera L.) winter- and summer 
mortality in Estonian apiaries during 2012-2013

The aim of the current study was to analyse the risk factors of colony losses in Estonian 
apiaries and to distinguish between specifics of winter and summer mortalities. The main 
factors increasing colony mortality after winter were the size of the apiary, Varroa destruc-
tor mite count, infestation with Paenibacillus larvae, and lack of farmlands around the 
apiary. We did not detect any significant factors in relation to honey bee summer mortality. 
However, it will be impossible to tell the mechanisms of some factors due to the possible 
year effect on the parameters. There are more longitudinal studies needed to clarify honey 
bee health factors in Estonia.

Keywords: American foulbrood, Beekeeping management practices, EPILOBEE, honey 
bee breeds, Varroa destructor
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Oma jälje projekti läbiviimisele jättis ülemaailmne pandeemia Covid-19, 
sest senini on kõik projekti tegevused nagu koordinaatorite töökoosolekud, 
töötoad kasvatajatega, küsitlused jm. tegevused toimunud virtuaalsel teel. 
Seepärast ei ole projekti meeskonnad veel näost näkku kohtunud. Ära on 
jäänud riigisisesed ja rahvusvahelised teadlaste ja loomaomanike külaskäi-
gud. Seepärast ei ole projektis osalevad teadlased ja farmerid Eestist saanud  
kohtuda veel lamba- ja kitsekasvatusfarmidega Prantsusmaal ja Israelis, 
et oma silmaga näha nendes kasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi. Need 
rahvusvahelised töökoosolekud nende riikide farmidesse olid kavandatud 
projekti esimesele aastale. Projekti meeskonnad on pidanud asendama neid 
virtuaalsete kokkusaamistega ja muude tehniliste lahendustega, mis aitasid 
kaasaegseid tehnoloogiaid paremini tundma õppida. See on pakkunud nii 
teadlastele kui loomakasvatajatele uusi väljakutseid sisulise teabe levita-
miseks uute kommunikatsiooni kanalite kaudu, et käesolevat projekti täita.  
Loodetavasti saab  järgmine rahvusvaheline töökoosolek  2022. aasta juunis 
toimuma juba füüsiliselt.

Tänusõnad
Projekti „Nutikas väikemäletsejate tehnoloogia – täppispidamine ja digitaaltehnoloogia 
väikemäletsejaliste pidamisel“ (Sm@RT – Small Ruminant Technology - Precision Livestock 
Farming and Digital Technology for Small Ruminants) rahastab Euroopa Liidu teadus- ja 
innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 alameetme RUR-15-2020 „Temaatilised võr-
gustikud teadmiste koondamiseks praktikutele“ kaudu.

Advanced Small Ruminant Technologies in the Sm@RT Project

The Sm@RT project, a multinational project funded by the EU Horizon 2020 research 
programme, aims to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in 
small ruminant farming systems in Europe and beyond. The Sm@RT (Small Ruminant 
Technologies) project brings together a network of researchers from the UK, France, 
Ireland, Norway, Estonia, Hungary, Italy and Israel, to improve awareness amongst those 
working in the small ruminant farming industry of newly available digital tools. The first 
step in the project has been to carry out a survey to help the Sm@RT project team unders-
tand farmers and stakeholders main challenges, needs and interests for PLF tools and 
digital technologies. In addition, each of the project partners held national workshops in 
September/October 2021 in their respective countries, to gather farmers’ needs in terms 

kasutusel kaalumispuurid (n=10) ja lautadesse paigutatud kaameralahendused 
(n=7), et looma heaolu jälgimine oleks lihtsam. Elektrooniliste kõrvamär-
kide (EID) lugejaid kasutatakse vaid kolmes ettevõttes, GPS-i abil loomade 
jälgimist ühes ettevõttes, farmi majandamise tarkvara on kasutusel kuues 
ettevõttes. Mitte üheski Eesti lihalambaid kasvatavas ettevõttes ei kasutata 
droone, virtuaaltara, vatsa booluseid, automaatsöötjaid, karjamaarohu kõr-
guse mõõtjaid. Vaid ühes ettevõttes on kasutusel karja sorteerimissüsteem 
(inglise keeles auto sorter/auto drafter). Just karja sorteerimissüsteemid 
aitaksid oluliselt lihtsustada lammaste pidamist, sest loomade rühmadesse 
jagamine, püüdmine, ravimine on aeganõudvad ja füüsiliselt rasked tööope-
ratsioonid. Piimakitse- ja piimalambafarmides kasutatakse samuti kõige enam 
kaameraid (vastavalt 3 ja 1), ühes kitsefarmis on kasutusel EID kõrvamärgi 
lugeja, ühes piimalambafarmis on kasutusel piimamõõtur. Küsitluse tule-
musel selgus, et kõige kasulikumateks seadmeteks hindasid kõikide riikide 
lihalambakasvatajad kokku kaalumispuure, karja majandamise tarkvara ja 
karja sorteerimissüsteeme. 

Lisaks küsitlusele, mis kõikides riikides ühel ajal läbi viidi, toimusid 2021. 
aasta septembris ja oktoobris igas riigis virtuaalsel teel rahvuslikud töötoad. 
Nimetatud töötubades püüdsid projektis osalevad teadlased ja lamba- ja 
kitsekasvatajad välja selgitada nende igapäevaelu tootmisega seotud kõige 
töö- ja ajamahukamad tööprotsessid viie kuni kuue loomapidamise alaosas: 
1) söötmine/karjatamine, 2) tervis/heaolu, 3) taastootmine, 4) karja majan-
damine, 5) tallekasvatus, 6) piimatoote valmistamine (vaid piimakitse ja 
piimalambakasvatus puhul). Lisaks tutvustati osalejatele projekti sisu ja 
ajakava ning läbi viidud küsitluse tulemusi.

Vahetult pärast rahvuslikke töötubasid toimus 12. oktoobril 2021 samuti 
virtuaalsel teel rahvusvaheline töökoosolek juba kõigi riikide osalejate vahel. 
See töökoosolek algas mitmekeelse plenaaristungina projekti kõikidele osa-
lejatele. Rahvusvahelisel töökoosolekul osales kokku 104 projektis osalevat 
teadlast ja farmerit kõigist kaheksast riigist. Sellele järgnesid töötoad riigiti 
ja tootmistüüpide kaupa (kas lihalambakasvatus või piimakitse ja piima-
lambakasvatus), nii et osalejad olid jagatud kaheteistkümnesse erinevasse 
virtuaalruumi, mida juhtisid projekti koordinaatorid või osalevad teadlased. 
Iga riigi vastava tootmistüübi töötuba tutvus kahe teise riigi rahvusliku 
töötoa väljundiga ja püüdis leida vähemalt kahte teadaolevat tehnoloogilist 
lahendust söötmise ja karjatamise, tervise ja heaolu, taastootmise, karja 
majandamise ja tallekasvatuse valupunktide lahendamiseks. 
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Vasikatalitajate suhtumine ja isikuomadused 
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Sissejuhatus
Noorkari on iga piimaveisefarmi tulevik. Noorkarjakasvatuse edukus mõju-
tab farmi tulemuslikkust nii läbi saadaolevate asendus- ja müügimullikate 
arvu kui ka nende tervise ja tootlikkuse lüpsilehmadena. Vasikate suremus 
erinevate eluperioodide lõikes on üks põhilisi noorkarjakasvatuse edukuse 
ja vasikate heaolu indikaatoreid, mis kõneleb samaaegselt ka farmi majan-
duslikust tasuvusest ja jätkusuutlikkusest. Vasikatalitajatel on vasikatega 
kõige sagedasem kokkupuude, mistõttu võivad nad vasikate tervist ja hea-
olu oluliselt mõjutada. Inimeste arvamused ja isikuomadused võivad aga 
mõjutada nii igapäevaste otsuste ja käitumismustrite kujunemist kui ka 
farmi juhtimispraktikate rakendamist, mõjutades seeläbi farmi tootmistu-
lemusi ja potentsiaalselt ka vasikate suremust. Võimalikku seost töötajate 
isikuomaduste ja vasikate suremuse vahel ei ole suurte piimaveisefarmide 
tingimustes seni analüüsitud. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüü-
sida vasikatalitajate suhtumise, arvamuste ja isikuomaduste seost vasikate 
suremusega.

Uurimistöö metoodika
Hindamaks suhtumise ja isikuomaduste mõju vasikate suremusele paluti 
vasikatalitajatel täita küsimustik erinevatesse teemavaldkondadesse kuu-
luvate väidetega. Küsimustiku täitmine oli vabatahtlik. Uuringusse kaasati 
juhuvaliku alusel 120 piimaveisekarja üle Eesti. Valim võeti karjadest, 
kus Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i andmetel peeti 

of tools and methods which could facilitate their farm working conditions. This was fol-
lowed by the organisation of an international online workshop on 12th October 2021. A 
total of 104 people participated in this first event, with farmers, advisers and researchers 
from France, the UK, Ireland, Hungary, Norway, Estonia, Israel and Italy. The aims of 
this workshop were for participants to understand the needs of other farmers compared 
to their own country’s needs.  Each country and production type proposed solutions to 
the farmers’ needs of two other countries, within five main themes: 1) feeding/grazing, 2) 
health/welfare, 3) reproduction, 4) flock/herd management and 5) fattening and milking.

Keywords: small ruminants, digital technologies
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Nooremas vanusegrupis seostus suremusriskiga oluliselt seitse uuritud väi-
det ja vanemas vanusegrupis 11 väidet. Nende alusel moodustati vastavalt 
neli ja kaks klastrit. Noorema vanusegrupi vasikate keskmine suremusrisk 
klastrite lõikes oli 7,5% (klaster (KL) 1), 5,6% (KL2), 3,7% (KL3) ja 4,0% 
(KL4). Statistiliselt oluliselt erines suremuse poolest klaster 1 klastritest 3 
ja 4 (p<0,01). Vanema vanusegrupi (22–90 päeva vanused vasikad) uurin-
guosas moodustatud klastrites oli aastane suremusrisk 3,4% (KL1) ja 2,1% 
(KL2) ning need erinesid üksteisest statistiliselt oluliselt (p<0,01).

Kuni 21 päeva vanuste vasikate talitajate puhul leiti, et kõrgema suremusega 
klastrites oli rahulolu vasikate suremuse tasemega madalam ja vasikatalitajad 
tundsid, et neil ei käi jõud vasikate terviseprobleemidest üle ning et kõrgem 
vasikate suremus tõstab nende töökoormust. Klastrit 1 iseloomustas ka 
madalam rahulolu töövahenditega. Korrelatsioonanalüüs tuvastas ka nõrga 
positiivse seose ekstravertsuse ja suremusriski vahel, kuid klasteranalüüsis 
ei osutunud antud seos märkimisväärseks.

22–90 päeva vanuste vasikate talitajate puhul oli samuti kõrgema suremu-
sega klastris (KL1) rahulolu vasikate suremuse tasemega ja töövahenditega 
madalam. Madalama suremusega klastrisse (KL2) kuuluvad vasikatalita-
jad nõustusid enam, et vasikatega töötavad inimesed mõjutavad vasikate 
suremust. 

Kokkuvõte ja järeldused
Kaasaegsetes suurfarmides kasutatakse palju automaatikat, mis küll vähendab 
inimese mõju tootmistulemustele, kuid ei välista selle olulisust. Käesoleva 
uuringu tulemuste alusel ei saa küll järeldada, et vasikatega igapäevaselt 
kokku puutuvate vasikatalitajate isiksuseomaduste ja vasikate suremuse vahel 
on seos, kuid nende suhtumine mõjutab vasikate heaolu ja suremust ning 
vastupidi. Farmides, kus vasikate suremus on kõrge, tunnevad vasikatalitajad 
sagedamini, et nende teadmised ja oskused ei ole probleemi seljatamiseks 
piisavad ja nad vajavad rohkem loomaarsti ja/või loomakasvataja tuge. 
Varasemast uuringust (Viidu jt, 2021) on teada, et vasikate hea tervis on 
vasikatalitajatele nende töös ka oluline motivaator ning selle ignoreerimine 
võib kaasa tuua üldise töö tulemuslikkuse kahanemise ja töömotivatsiooni 
langemise. Samas uuringus leiti ka, et töövahenditel on oluline mõju vasi-
katalitajate töömotivatsioonile (Viidu jt, 2021) ja siinkohal selgus, et kehvad 
töötingimused väljenduvad ka vasikate suremuses. 

2019. aasta alguse seisuga vähemalt 100 lehma ning kus lüpsilehmi pee-
takse vabapidamisel. Igasse farmi saadeti üks kuni neli küsimustikku, mis 
paluti täita vasikatalitajatel, kes olid vähemalt ühe aasta jooksul farmis 
vasikaid talitanud. Küsimustikud olid isikustamata ning koostatud eesti- ja 
venekeelsena. Igat uuringufarmi külastati üks kord perioodil august 2019 
kuni juuli 2020. Küsimustik oli võimalik tagastada farmivisiidi käigus otse 
uurimisrühma liikmele või postitada anonüümselt küsimustikuga kaasas 
olnud adresseeritud ja margistatud tagastusümbrikuga. Küsimustik sisaldas 
küsimusi vasikatalitaja soo, vanuse, haridustaseme ja tööstaaži kohta ning 
erinevaid väiteid vasikatalitajate arvamuste ja isikuomaduste kaardistami-
seks ja praeguses töökohas erinevate tingimustega rahulolu hindamiseks. 
Vastajad said oma hinnangu anda 7-punkti skaalal (1 – „ei nõustu üldse“ / 
„ei ole üldse rahul“, 7 – „nõustun täielikult“ / „väga rahul“). 

Farmidesse saadeti kokku 237 küsimustikku, millest tagasi saadi 176 (74,3%) 
küsimustikku 108 erinevast farmist. Täidetud küsimustikest 23 olid vene-
keelsed ja 153 eestikeelsed. Iga uuringus osalenud farmi kohta täideti ka 
lisaankeet, millega fikseeriti farmis viimase jooksva aasta jooksul elusalt 
sündinud vasikate arv ja esimese kolme elunädala jooksul surnud (sh abista-
mata surm ja eutanaasia) vasikate arv. Kuni 21 päeva vanuste vasikate sure-
muse arvutamiseks jagati esimese kolme elunädala jooksul surnud vasikate 
arv kõigi elusalt sündinud vasikate arvuga ning korrutati tulemus 100-ga. 
22-90 päeva vanuste vasikate suremuse arvutamiseks küsiti analoogsed 
andmed Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist. Statistiline 
analüüs teostati eraldi 0-21 ja 22-90 päeva vanuste vasikate kohta ning 
mõlema vanusegrupi puhul kasutati analüüsimiseks vaid nende vasikatali-
tajate ankeete, kes vastava vanusegrupi loomi talitasid (vastavalt 157 ja 150 
ankeeti). Vasikatalitajate ankeedis antud vastuste ja farmi vasikate suremuse 
vaheliste seoste tuvastamiseks kasutati Spearmani korrelatsioonanalüüsi. 
Korrelatsioonanalüüsiga selekteeriti välja muutujad, mida kasutati edasi 
k-keskmiste meetodil klasteranalüüsis eesmärgiga tuvastada vasikatalitajate 
klastrid ja analüüsida nende seost farmi vasikate suremusega.

Tulemused ja arutelu
Uuringus osalenud farmides oli 0–21 päeva vanuste vasikate aastane sure-
musrisk keskmiselt 5,4% (vahemik 0–23,3%) ning 22–90 päeva vanuste 
vasikate aastane suremusrisk keskmiselt 2,7% (vahemik 0–12,7%). Noorema 
ja vanema vanusegrupi vasikate suremusriskidel oli omavahel statistiliselt 
oluline positiivne seos (korrelatsioonikordaja r=0,43, p<0,001).
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Piimatootmise, maakasutuse muutuse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste seosed

Jelena Ariva*, Ants-Hannes Viira
EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maamajanduse ökonoomika õppetool
*jelena.ariva@emu.ee 

Sissejuhatus
Põllumajandussektori ülesanne vastavalt Euroopa Liidu (EL) ühisele põllu-
majanduspoliitikale (ÜPP) on lisaks toidu tootmisele ja maaelu hoidmisele 
ka EL-i keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisele kaasa aitamine. 
Püsirohumaadel on põllumajanduses oluline koht. Esiteks on nad osa toi-
dutootmise süsteemist, teiseks aitavad siduda ja talletada süsihappegaasi 
(CO2) ning kolmandaks toetavad elurikkuse säilimist (O’Mara, 2012). EL-is 
kaitstakse püsirohumaad suuremahulise põllumaaks muutmise eest. Alates 
2015. aastast ei tohi püsirohumaa osakaal põllumajandusmaast riigi tasandil 
väheneda üle 5% võrreldes 2015. aastaga. Vastasel juhul tuleb püsirohumaa 
kohustuslikult tagasi rajada. Vaatamata püsirohumaade säilitamise nõuetele 
on Eestis põllumaa kasutus püsirohumaa arvelt laienenud, millele viitab 
püsirohumaa tagasirajamise kohustuse rakendamine aastatel 2017, 2019 
ning 2021 (PRIA, 2021). Nendel aastatel oli Eesti ainuke EL-i liikmesriik, 
kus püsirohumaade osakaal vähenes lubatust enam.

Püsirohumaa suhtarvu vähenemist Eestis võis põhjustada oletuslikult mitu 
faktorit. Aastatel 2014‒2016 toimunud piimakriisi tulemusena (Rucinski & 
Nicely, 2016; Fritz jt, 2017; Maaeluministeerium, 2017) olid paljud piima-
tootjad sunnitud oma tegevuse lõpetama, mistõttu olemasolevaid püsirohu-
maid hakati aktiivsemalt kasutama põllukultuuride kasvatamiseks või anti 
üle teistele tootjatele. Sellega langes kokku piimakvootide kaotamine EL-is 
2015. a, mille tulemusena tekkis piimaturul ülepakkumine, hinnalangus 
ja teravam konkurents (Josing jt, 2014; EP, 2015; Viira jt, 2015). Aastatel 
2015‒2016 piirati Eestis hooldatavatel püsirohumaadel hekseldatud biomassi 
maha jätmist (Viira jt, 2016; Ariva jt, 2017; Viira & Ariva, 2019; Viira jt, 
2020). Tekkinud olukorras hakkas Eesti pärast kolmeaastast vaheaega aas-
tatel 2014‒2016 üleminekutoetusi taas maksma alles 2017. aastast (FADN), 
mis tähendab, et kriisis ajal vähenesid lisaks turult saadavale sissetulekule 

Vasikatalitajad teadvustavad kõrge suremuse probleemi ning loomapida-
jad peaksid üritama neid selle lahendamisse rohkem kaasata. Lisaks vasi-
kate tervise edendamisele tuleks vajadusel parandada ka töökeskkonda ja 
-vahendeid, sest need on otseselt seotud nii töömotivatsiooni kui ka vasikate 
suremusega.
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lumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-le ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
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Attitudes and personality of calf care workers and association with calf 
mortality in large-scale Estonian dairy farms

The aim of this study was to analyse calf care workers’ attitudes and personalities and to 
detect possible associations these have with calf mortality during the first 90 days of cal-
ves’ lives. The results indicated that in herds with higher calf mortality, calf care workers 
were less satisfied with calf mortality level and felt that higher mortality increases their 
workload. Satisfaction with different working conditions was also lower in herds with 
higher calf mortality. The study did not verify an association between calf care workers’ 
personalities and calf mortality, but concludes that the attitudes of calf care workers is 
associated with calf mortality. Farm owners should prioritize not only good calf health, 
but also the satisfaction of their workers that could both aid in reducing calf mortality.

Keywords: calf, mortality, calf care workers, personality
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Joonis 1. Piimalehmade arv, piima kokkuostuhind ning püsirohumaa ja põllumaa 
pindala perioodil 2013-2019 (autorite koostatud Statistikaameti tabelite PM0281; 
PM09; PM18 põhjal).

2013. aasta valik baasaastaks on tingitud sellest, et eespool välja toodud 
sündmused hakkasid toimuma peamiselt alates 2014. aastast ehk aasta 2013 
on võrdlusaasta enne sündmusi. 2019. aasta on valitud kahel põhjusel. Esi-
teks on loogiline, et selleks aastaks oli põllumajandustootjatel otsus, kas ja 
kuidas jätkata, tehtud ning ellu viidud ehk piimakriis oli juba selleks ajaks 
oma mõju avaldanud. Teiseks esitavad riiklikud KHG-de inventuuriaruanded 
emissioonide informatsiooni aasta n-2 kohta, mis tähendab, et värskemad 
KHG-de emissioonide andmed riiklikul tasandil on kättesaadavad 2019. 
aasta kohta.

ka põllumajandustoetused ning kriisiabi meetmeid rakendati viivitusega. 
Selle tulemusena vähenes 2017. aastaks piimatootmisele spetsialiseerunud 
majapidamiste ettevõtjatulu rohkem kui 50% võrreldes 2013. aastaga (Maa-
majanduse Infokeskus, 2014; 2015; 2016; 2017; Põllumajandusuuringute 
Keskus, 2018). Seega, peamiselt (põllumajandus)poliitilised otsused tõid 
kaasa Eesti muutused põllumajanduses ja viisid põllumajandustoodangu ja 
põllumajandusliku maakasutuse muutuseni ebasoovitavas suunas. Nende 
muutuste mõju kliimaeesmärkide seisukohast ei ole teadaolevalt analüüsitud.

Perioodil 2013‒2019 toimusid antud artikli seisukohast järgmised olulise-
mad sündmused: piimalehmade arv vähenes 13%, keskmine toorpiima hind 
vähenes 8%, püsirohumaa pindala vähenes 11%, kuid põllumaa pindala 
suurenes 9% võrra (joonis 1). Ka kogu püsirohumaa osakaal kogu kasutata-
vast põllumajandusmaast vähenes nelja protsendipunkti võrra, moodustades 
2019. aastal 30%.

Joonisel 1 esitatud informatsioon peegeldab kolm aastat kestnud piimakriisi 
mõju, mis algas 2014. aastal, ning illustreerib ka seda, kuidas 2017. aasta 
valitsuse otsus toetada piimatootjaid (üleminekutoetusega) ja piima kokkuos-
tuhinna kasv aitasid stabiliseerida eelkõige piimalehmade arvu vähenemist, 
kuid mitte püsirohumaa pindala vähenemist.

Arvestades piimakriisi otsest mõju piimatootjatele ja kaudset mõju püsiro-
humaa kasutamisele ja säilitamisele, on antud artikli eesmärk analüüsida, 
millised muutused toimusid kriisijärgselt piimatootmises, maakasutuses ja 
kasvuhoonegaaside (KHG) arvutuslikes netoemissioonides. Toetudes sellele 
on püstitatud järgmine uurimisküsimus: millised muutused toimusid nendes 
2013. aastal piimalehmi pidanud majapidamistes, kes jätkasid põllumajan-
dustootmisega ka 2019. aastal? Siinkohal tuleb märkida, et arvestati kolme 
võimaliku stsenaariumiga. Esiteks osa piimalehmadega majapidamisi jätkab 
piimalehmade pidamisega. Teiseks on majapidamisi, kus loobutakse üldse 
põllumajandusloomade pidamisest ja minnakse põllukultuuride kasvatami-
sele üle. Ja kolmandaks on majapidamisi, kus loobutakse ainult piimaleh-
made pidamisest ja jätkatakse muude põllumajandusloomade pidamisega.
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maakonna keskmiste näitajatega. Lisaks arvestati iga majapidamise puhul 
maakonnapõhise kultuuride saagikusega.

Piimatootjate KHG-de emissiooni arvutamiseks võeti aluseks 2006 IPCC 
juhised (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 
2020). KHG-de emissioonide arvutamisel võeti arvesse nii loomakasvatusest 
ja haritud mullast pärinevad kui ka maakasutuse ja maakasutuse muutusega 
seotud kasvuhoonegaasid: metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O) ja CO2, 
mis arvutati ümber CO2 ekvivalendiks (CO2-ekv). Antud artiklis on arvesse 
võetud järgmised KHG-de tekkekohad: veiste, sigade, lammaste ja kitsede 
soolesisene fermentatsioon ning sõnnikukäitlus; veiste, lammaste ja kit-
sede karjatamine; põllumajanduskultuuride jäägid, mis jäävad mulda pärast 
saagikoristust, mineraalväetised, eeskätt lämmastikväetis; maakasutus ja 
maakasutuse muutus. Maakasutuse seisukohalt jälgiti vastavalt 2006 IPCC 
juhistele (2020) ja olemasolevatele andmetele järgmised muutused: põllu-
maa jääb põllumaaks (Cropland Remaining Cropland), põllumaa muutub 
rohumaaks (Cropland Converted to Grassland), rohumaa jääb rohumaaks 
(Grassland Remaining Grassland) ja rohumaa muutub põllumaaks (Cropland 
Converted to Grassland). Eeldatavad süsikuvaru muutustegurid (Implied 
Carbon-Stock-Change Factors) on võetud perioodi 2013‒2016 keskmisena 
(Estonian CRF, 2021).

Tulemused
Piimalehmade arv

2013. aasta analüüsi võeti vähemalt ühe piimalehmaga majapidamised 
(n=1889), kellel oli kokku 91 845 üle kaheaastast piimalehma, mis moodus-
tas 95% Statistikaameti andmebaasi (PM09) piimalehmade arvust 30. juuni 
seisuga (tabel 1). 2019. aastal tegeles nendest majapidamistest vähemalt ühe 
piimalehma pidamisega 1073 majapidamist kokku 81 509 piimalehmaga 
(95% Statistikaameti andmebaasi piimalehmade arvust antud aastal). See-
juures tuleb märkida, et 2019. aastaks sai kahest 2013. aasta majapidamisest 
neli. Seetõttu oli 2019. aastal analüüsi kaasatud kokku 1891 majapidamist. 
Piimalehmadega majapidamiste arv vähenes seega ligikaudu 43,2% ning 
lehmade arv vastavalt ligikaudu 11,3% võrra. Piimalehmade pidamise lõpe-
tanud majapidamiste keskmine piimalehmade arv majapidamise kohta oli 
2013. aastal 13 lehma. Vaatamata piimatootjate ja piimalehmade arvu vähe-
nemisele toodeti 2019. aastal piima kokku ligikaudu 7,2% võrra rohkem kui 

Uurimistöö metoodika
Analüüsimiseks kasutati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 
(PRIA) andmeid põllumajandustoetuste saajate maakasutuse, põllukultuuride 
ja põllumajandusloomade (veiste, sigade, lammaste ja kitsete arv erinevates 
tootmiskategooriates) kohta aastatel 2013 ja 2019. Analüüsi kaasati vaid 
need põllumajanduslikud majapidamised, kellel oli 2013. aastal vähemalt 
üks üle kaheaastane piimalehm ja kes said otsetoetusi või Eesti Maaelu 
Arengukava keskkonnatoetusi, ning kes said neid toetusi ka 2019. aastal, 
st jätkasid põllumajandustootmisega. Majapidamiste valimisel jälgiti, et 
tootjad, kes tegutsesid 2013. aastal, oleksid tuvastatavad ka 2019. aastal. 
See on oluline muutuste hindamise aspektist, et oleks võimalik hinnata 
muutuste ulatust samade majapidamiste näitajate põhjal. Põllumajandus-
toetuse saajate andmeid (st maakasutuse, põllumajanduskultuuride ja põllu-
majandusloomade andmeid) täiendati Statistikaameti ja Eesti Põllumajan-
dusloomade Jõudluskontrolli AS-i (EPJ) andmetega. Analüüsi jaoks võeti 
arvesse jõudluskontrollis osalenud karjade kontrollaasta toodangu andmed, 
täpsemalt aastalehmade arvu, piimatoodangu (kg/lehm/aasta), toorpiima 
rasva- ja valgusisalduse (%) näitajad 2013. ja 2019. aastal. Jõudluskontrollis 
mitteosalenud karjade puhul kasutati maakonnapõhiseid keskmisi piima 
rasva- ja valgusisalduse andmeid EPJ-i piimaveiste kontrollaasta toodangu 
2013. ja 2019. aastate aastaaruannetest ning piimalehmade produktiivsuse 
näitajad Statistikaameti andmebaasist (Statistikaamet PM12). Samuti kasutati 
Statistikaameti (PM0281) andmebaasi andmeid põllumajanduskultuuride 
saagikuse kohta aastatel 2013 ja 2019. Kasvuhoonegaaside emissioonide 
arvutamiseks kasutati lisaks ka Eesti riiklikust KHG inventuuriaruandest 
(Estonian CRF, 2021; Estonian NIR, 2021) pärinevaid andmeid piima-
lehmade kohta: piimalehmade keskmine kehamass (kg), tiinete loomade 
osakaal (%), söötmiskorraldus (söötmine laudas, karjatamine) ja sööda 
kuivaine seeduvus (%). Ka teised loomaliigi kategooriad (teised veiserüh-
mad, sead, lambad ja kitsed) ja vastavalt kategooriale kasutatud KHG-de 
emissioonifaktorid (EF) ning sõnnikukäitlussüsteemide osakaalud (%) on 
pärit KHG inventuuriaruandest.

Vaatamata sellele, et paljud näitajad võeti Eesti riiklikust KHG inventuu-
riaruandest, kus on arvestatud riigi keskmiste näitajatega, asendati just 
piimalehmadega majapidamiste ehk piimatootjate karju iseloomustavad 
näitajad (piimajõudlus, piima rasva- ja valgusisaldus) võimalusel majapi-
damiste põhiste näitajatega või nende puudumisel majapidamise asukoha 
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Maakasutus

Kui 2013. aastal oli 1889-l piimalehmadega majapidamistel kokku 327 633 
hektarit (ha) põllumajandusmaad (keskmine maakasutus majapidamise 
kohta 173 ha), millest 224 834 ha (69%) oli põllumaa ja 102 798 ha (31%) 
vastavalt rohumaa, siis 2019. aastaks põllumajandusmaa ja rohumaa pindala 
vähenes (vastavalt 0,3 ja 2,5%), kuid põllumaa pindala suurenes (0,7%) 
(tabel 2). Nendel majapidamistel, kes tegelesid piimatootmisega 2013. ja 
2019. aastal, suurenesid nii põllumajandusmaa (1,7%) kui ka põllumaa 
(1,9%) ja rohumaa (1,3%) pindala. 2019. aastal oli neil vastavalt 258 543 
ha põllumajandusmaad (keskmiselt 241 ha majapidamise kohta), millest 
182 924 ha (71%) moodustas põllumaa ja 75 619 ha (29%) oli rohumaa. 
Majapidamised, kes loobusid üldse loomade pidamisest, vähendasid nii põl-
lumaa (6,1%) kui ka rohumaa (36,7%) kasutust, seega ka põllumajandusmaa 
kokku vähenes ca 14,3%. 2019. aastal oli taimekasvatusele üle läinud maja-
pidamistel 31 685 ha põllumajandusmaad (keskmiselt 79 ha majapidamise 
kohta), millest 80% moodustas põllumaa ja 20% rohumaa. Majapidamised, 
kes loobusid ainult piimalehmade pidamisest, vähendasid vähesel määral 
nii põllumajandusmaa (0,3%) kui ka põllumaa (1,3%) pindala, kuid suu-
rendasid 0,8% võrra rohumaa pindala. Sellistel majapidamistel oli 2019. 
aastal 36 373 ha põllumajandusmaad (keskmiselt 88 ha majapidamise kohta, 
millest 50% oli põllumaa ja 50% rohumaa. Põllumajandusloomade pida-
misest loobumine tõi kaasa rohumaa pindala vähenemise, kuid rohumaa 
osakaal põllumajandusmaast jäi pigem piimalehmadega majapidamistega 
sarnaseks. Samal ajal ainult piimalehmade pidamisest loobumine tõi kaasa 
rohumaa pindala mõningase suurenemise ning ka rohumaa osakaalu suure-
nemise, mis tähendab, et rohumaa säilitamise aspektist on võtmetähtsusega 
karjatatavad põllumajandusloomad.

2013. aastal tänu suurenenud piimalehmade keskmisele piimatoodangule 
(vastavalt 8488 kg ja 10 250 kg). Majapidamistes, kus olid piimalehmad nii 
2013. kui ka 2019. aastal, oli piimalehmade produktiivsus juba 2013. aastal 
analüüsitud majapidamiste keskmisest 1,2% võrra kõrgem ning keskmine 
piimalehmade arv majapidamise kohta oli 76 looma.

2013. aasta 1889-st piimalehmadega majapidamisetest loobusid loomapi-
damisest (st ka muude veiste, sigade, lammaste ja kitsede pidamisest) ja 
tegelesid 2019. aastaks taimekasvatatusega 403 majapidamist ehk 21,3% 
2013. aasta piimatootjatest (tabel 1). Nendel majapidamistel oli 2013. aastal 
6806 piimalehma (keskmiselt 17 lehma majapidamise kohta) keskmine pii-
matoodang 7857 kg lehma kohta. Samal ajal 22,0% ehk 415 majapidamist 
loobusid ainult piimalehmade pidamisest ja hakkasid n-ö segatootjateks. 
Nendel majapidamistel oli eelnevalt 4013 piimalehma (keskmiselt 10 lehma 
majapidamise kohta) keskmine piimatoodang 7553 kg lehma kohta. Võrrel-
des 2013. aastaga loobusid 818 majapidamist kokku 10 819 piimalehmast, 
kuid üldine piimalehmade arvu vähenemine oli 10 336 lehma, mis tähendab, 
et nii 2013. a kui ka 2019. aastal toimus piimalehmadega majapidamistes 
lehmade arvu mõningane suurenemine.

Tabel 1. Analüüsitud majapidamiste piimalehmade arv ja produktiivsus 2013. ja 
2019. aastal.

Näitaja

Analüüsitud 
majapidamised 

kokku

Piimalehma-
dega majapida-

mised

Taimekasvatu-
sele üle läinud 
majapidamised

Piimalehmade 
pidamisest loo-
bunud majapi-

damised
2013 2019 2013* 2019 2013* 2019 2013* 2019

Majapidamiste 
arv

1889 1891 1071 1073 403 403 415 415

Piimalehmade arv 91 845 81 509 81 026 81 509 6806 0 4013 0
Keskmine pii-
malehmade arv 
majapidamises

49 - 76 76 17 0 10 0

Keskmine piima-
toodang lehma 
kohta, kg

8488 10 250 8588 10 250 7857 0 7553 0

*2013. a majapidamiste andmed on leitud vastavalt 2019. aastaks toimunud muutustele.
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Taimekasvatusele üle läinud majapidamistel oli 2019. aastal arvutuslikult 
21 886 ha põllumaad, mis jäi põllumaaks ka võrreldes 2013. aastaga. Rohu-
maad, mis jäi rohumaaks oli nendel majapidamistel 5156 ha, 699 ha põl-
lumaad muutus rohumaaks ning 1112 ha rohumaad muutus põllumaaks. 
Ainult piimalehmade pidamisest loobunud majapidamistel oli 2019. aastal 
arvutuslikult 13 668 ha põllumaad, mis jäi põllumaaks ka võrreldes 2013. 
aastaga. Rohumaad, mis jäi rohumaaks oli 12 930 ha, 1455 ha põllumaad 
muutus rohumaaks ning 1046 ha rohumaad muutus põllumaaks. Arvesta-
des sellega, et ainult taimekasvatusele üle läinud majapidamistes vähenes 
rohumaade pindala 36,7% ning neis toimus kokkuvõttes ka rohumaa arvelt 
põllumaa suurenemine, on kariloomade pidamisel oluline roll rohumaade 
säilitamisel.

Kasvuhoonegaaside heitkogus

2013. aastal oli piimalehmadega majapidamisel (n=1889) põllumajandu-
sega seotud kasvuhoonegaaside heitkogus arvutuslikult 795,5 kt CO2-ekv, 
millest 25% oli seotud mullaharimisega (põllumajanduskultuuride jäägid, 
mineraalväetiste kasutamine ja loomade karjatamine) ja 75% põllumajan-
dusloomade pidamisega (soolesisene fermentatsioon ning sõnnikukäitlus) 
(tabel 3). 2019. aastal oli 1891-l majapidamisel põllumajandusega seotud 
KHG-de heitkogus arvutuslikult 751,7 kt CO2-ekv (-5,5% võrreldes 2013. 
aastaga), millest 26% oli seotud mullaharimise ja 74% põllumajandusloo-
made pidamisega. Kui arvestada maakasutuse ja maakasutuse muutusega 
perioodil 2013–2019, siis emissioon -77,3 kt CO2-ekv ehk siis maakasutus 
(sh põllumaa kasutamine põllumaana) ja sellega toimunud muutused aitasid 
siduda süsihappegaasi.

Majapidamistel, kellel olid piimalehmad nii 2013. kui ka 2019. aastal, suu-
renes põllumajandusega seotud KHG-de heitkogus 3,4% võrra (tabel 3). 
Põllumajandusloomade pidamisega seotud KHG-de emissioon suurenes 
4,4%, kuid mulla majandamisega seotud KHG-de emissioon jäi samaks 
võrreldes 2013. aastaga. Piimalehmadega majapidamistel oli KHG-de emis-
sioon seotud ligikaud 77% ulatuses loomade pidamisega. Kasvuhoonegaaside 
heitkogus piimalehma kohta oli 2013. aastal 8,25 t CO2-ekv ja KHG-de 
heitkogus põllumajandusmaa hektari kohta 2,63 t CO2-ekv. 2019. aastal 
olid need näitajad suurenenud vastavalt 3% ja 2%. KHG-de emissioon 
ühe kg piima kohta oli 0,96 kg ning 2019. aastaks see vähenes 14% võrra. 
Seega, et vaatamata piimalehmadega majapidamiste mõningale KHG-de 
emissiooni suurenemisele nii kokku kui ka piimalehma ja põllumajandus-

Tabel 2. Analüüsitud majapidamiste maakasutus 2013. ja 2019. aastal.

Näitaja
Analüüsitud maja-
pidamised kokku

Piimalehmadega 
majapidamised

Taimekasvatusele 
üle läinud majapi-

damised

Piimalehmade 
pidamisest loo-

bunud majapida-
mised

2013 2019 2013* 2019 2013* 2019 2013* 2019
Majapida-
miste arv

1889 1891 1071 1073 403 403 415 415

Kasutatav 
põllumajan-
dusmaa, ha

327 633 326 602 254 192 258 543 36 972 31 685 36 468 36 373

Keskmine 
põlluma-
jandusmaa 
pindala 
majapida-
mise kohta, 
ha

173,4 172,7 237,3 241,0 91,7 78,6 87,9 87,6

Rohumaa 
pindala, ha

102 798 100 263 74 646 75 619 9933 6286 18 219 18 358

Rohumaa 
osakaal, %

31,4% 30,7% 29,4% 29,2% 26,9% 19,8% 50,0% 50,5%

*2013. a majapidamiste andmed on leitud vastavalt 2019. aastaks toimunud muutustele.

Maakasutuse ja maakasutuse muutuse aspektist lähtuvalt oli 1891 majapi-
damistel 2019. aastal kokku arvestuslikult 190 259 ha põllumaad, mis jäi 
põllumaaks ka võrreldes 2013. aastaga. Rohumaad, mis jäi rohumaaks oli 
79 378 ha, 7112 ha põllumaad muutus rohumaaks ning 6836 ha rohumaad 
muutus põllumaaks. Seejuures tuleb märkida, et vastavalt Eesti riikliku 
KHG inventuuriaruande näitajatele (Estonian CRF, 2021) ainult rohumaa 
muutmisel põllumaaks on negatiivne mõju süsinikuvaru muutusele nii elu-
sas biomassis kui ka surnud orgaanilises aines ja ka mineraalmullas, mis 
tähendab, et kui rohumaa muutub põllumaaks, siis süsinikuvaru mullas 
väheneb. Majapidamistel, kes jätkasid piimatootmisega, oli 2019. aastal 
arvutuslikult 154 705 ha põllumaad, mis jäi põllumaaks ka võrreldes 2013. 
aastaga. Rohumaad, mis jäi rohumaaks oli arvutuslikult 61 292 ha, 4958 ha 
põllumaad muutus rohumaaks ning 4678 ha rohumaad muutus põllumaaks. 
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Piimalehmade pidamisest loobunud majapidamistes vähenes põllumajan-
dusega seotud KHG-de heitkogus 35,2% võrra võrreldes 2013. aastaga 
(tabel 3). Põllumajandusloomade pidamisega seotud KHG-de emissioon 
moodustas neis 2013. aastal 63% kogu põllumajandusega seotud KHG-de 
heitkogusest. Mulla majandamisega seotud KHG-de emissioon vähenes 
2019. aastaks 26% võrra. 2013. aastal oli KHG-de heitkogus piimalehma 
kohta 15,29 t CO2-ekv, emissioon ühe kg piima kohta 2,02 kg CO2-ekv 
ning emissioon põllumajandusmaa hektari kohta vastavalt 1,68 t CO2-ekv, 
mis vähenes 2019. aastaks 35% võrra. Kui võrrelda 2019. a näitajad nii 
piimalehmadega majapidamiste kui ka taimekasvatusele üle läinud majapi-
damiste lõikes, siis järeldub, et ainult piimalehmade pidamisest loobunud 
majapidamistel ei olnud juba 2013. aastal piimatootmine nii primaarne. 
Nendel majapidamistel oli vähem piimalehmi, madalam piimalehmade 
produktiivsus ning ka suurem rohumaa osakaal põllumajandusmaast ja 
üldiselt stabiilsem maakasutus, mis viitab muude karjatatavate loomade 
suuremale osatähtsusele.

Kokkuvõte
Põllumajandustootjad lähtuvad tootmisega seotud otsuste tegemisel paljude 
faktorite kombinatsioonist. Piimakriis kui üks näide paljude faktorite sama-
aegsest kombineerumisest mõjutas Eesti piimatootjate otsuseid alates 2014. 
aastast, mille tagajärjel toimusid Eesti piimatootmises märkimisväärsed 
muutused – vähenes nii piimalehmade kui ka piimalehmadega majapida-
miste arv, rohumaa pindala ja rohumaa osakaal põllumajandusmaast. Samas 
suurenes 2019. aastaks piimalehmade produktiivsus, mis aitas allesjäänud 
piimatootjatel toota summaarselt rohkem piima kui 2013. aastal. Need muu-
tused tõid kaasa ka muutusi KHG-de heitkoguses. Majapidamised, kus olid 
piimalehmad nii 2013. kui ka 2019. aastal, olid juba 2013. aastal kõrgema 
piimatoodanguga lehma kohta. Piimalehmade produktiivsuse kasvuga kaas-
nes KHG heitkoguste vähenemine ühe kg toodetud piima suhtes. Piimaleh-
made koguarvu vähenemisega kaasnes ka loomakasvatusest lähtuvate KHG 
heitkoguste kogusumma. Maakasutuses toimunud muutused näitavad, et 
piimalehmadega majapidamistes ja ka n-ö segatootjatel suurenes rohumaa 
pindala, kuid põllumajandusloomade pidamisest loobunud majapidamistes 
rohumaa pindala vähenes ning toimus lisaks rohumaa arvelt põllumaa suu-
renemine. Rohumaa muutmine põllumaaks mõjutab negatiivselt C sidumist 

maa kohta vähenes tänu keskmise piimatoodangu kasvule ühe kg piima 
tootmise süsiniku jalajälg.

Taimekasvatusele üle läinud majapidamistes vähenes 2019. aastaks põlluma-
jandusega seotud KHG-de heitkogus 68,6% võrra võrreldes 2013. aastaga 
(tabel 3). Põllumajandusloomade pidamisega seotud KHG-de emissioon 
moodustas nende puhul 2013. aastal 65% kogu põllumajandusega seotud 
KHG-de heitkogusest. Mullaharimisega seotud KHG-de emissioon vähenes 
2019. aastaks 9,2% võrra. 2013. aastal oli sellistes majapidamistes KHG-de 
heitkogus piimalehma kohta 9,60 t CO2-ekv, emissioon ühe kg piima kohta 
1,22 kg CO2-ekv ning emissioon põllumajandusmaa hektari kohta vastavalt 
1,77 t CO2-ekv, mis vähenes 2019. aastaks 63% võrra. 

Tabel 3. Analüüsitud majapidamiste KHG-de heitkogus 2013. ja 2019. aastal.

Näitaja

Analüüsitud 
majapidamised 

kokku

Piimalehma-
dega majapida-

mised

Taimekasvatu-
sele üle läinud 
majapidamised

Piimalehmade 
pidamisest loo-

bunud majapida-
mised

2013 2019 2013* 2019 2013* 2019 2013* 2019
Põllumajanduse 
KHG, kt CO2-ekv

795,46 751,70 668,77 691,42 65,34 20,50 61,35 39,77

- loomade pidamine 595,68 559,65 514,03 536,54 42,76 0 38,89 23,10

- mulla majandamine 199,78 192,05 154,74 154,88 22,58 20,50 22,46 16,67
Maakasutus, maaka-
sutuse muutus, CO2 
kt

- -77,30 - -62,68 - -7,66 - -6,96

KHG heitkogus 
piimalehma kohta, t 
CO2-ekv/lehm

8,66 9,22 8,25 8,48 9,60 - 15,29 -

KHG heitkogus ühe 
kg piima kohta, kg 
CO2-ekv/kg piima

1,02 0,90 0,96 0,83 1,22 - 2,02 -

KHG heitkogus 
põllumajandusmaa 
hektari kohta, t CO2-
ekv/ha

2,43 2,30 2,63 2,67 1,77 0,65 1,68 1,09

*2013. a majapidamiste andmed on leitud vastavalt 2019. aastaks toimunud muutustele.
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ning põhjustab CO2 emissiooni. Vaatamata mõningale põllumaa muutmisele 
rohumaaks oli just taimekasvatusele üle läinud majapidamistes rohumaa 
muutmine põllumaaks siiski suurem kui põllumaa muutmine rohumaaks. 
Siit järeldub, et loomakasvatusel on oluline roll selles, et rohumaade jääk-
sid rohumaadeks. Piimakriisi järgselt toimunud muutused piimatootmises 
tõid 2019. aastaks kaasa summaarse KHG-de heitkoguse vähenemise nii 
põllumajandusloomade pidamise kui ka mulla majandamisega seoses, seda 
peamiselt piimalehmade arvu vähenemise tõttu. Kuid majapidamistes, kes 
jätkasid piimalehmade pidamisega ka 2019. aastal, KHG-de emissioon 
siiski suurenes (eelkõige loomapidamise osas). Samas arvestades nende 
majapidamiste piimatootmise süsiniku jalajälje vähenemist on käesolevas 
artiklis analüüsitud tegurite osas piimatootmine muutunud suhteliselt klii-
masõbralikumaks.
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cows. In 2013, in these households, the milk yield was already higher than the average 
of all analysed households. The abandonment of livestock farming led to a decrease in 
the area of grassland. At the same time, the abandonment of only dairy cows and conti-
nuation with other livestock farming led to a slight increase in the area of grassland as 
well as an increase in the share of grassland in the utilized agricultural area. Emissions 
of GHGs related to livestock farming increased by 4.4%, but GHG emissions related to 
soil management remained the same as in 2013. Despite some increase in GHG emissions 
from dairy cow households, the carbon footprint per kg of milk production decreased 
compared to 2013. The changes that took place in the dairy sector after the dairy crisis 
led to a total reduction in GHG emissions in 2019, both in in relation to farm animals 
and soil management. In households that continued to keep dairy cows in 2019, GHG 
emissions increased (especially in animal husbandry). However, given the decrease in 
the carbon footprint of milk production in these households, milk production has become 
more climate-friendly. Changes in land use show an overall increase in arable land, while 
grassland and agricultural land use decreased, suggesting that the dairy sector (livestock 
farming in general) has an important role to play in maintaining permanent grassland as 
well as increasing stock of soil carbon.
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Relationships between milk production, land use change and greenhouse 
gas emissions

In view of the dairy crisis in the period of 2014‒2016, the aim of the study was to analyse the 
post-crisis changes in milk production, land use and net greenhouse gas (GHG) emissions 
at the agricultural household and aggregate levels. Households that had dairy cows in 
both 2013 and 2019 increased both the number of dairy cows and the productivity of dairy 

https://andmed.stat.ee/et/stat
https://andmed.stat.ee/et/stat
https://andmed.stat.ee/et/stat
https://pmk.agri.ee/sites/default/files/2019-10/2017-pollumajandustootjate-majandusnaitajad-FADNandmetel.pdf
https://pmk.agri.ee/sites/default/files/2019-10/2017-pollumajandustootjate-majandusnaitajad-FADNandmetel.pdf
https://www.pria.ee/registrid/pusirohumaade-sailitamine
https://www.pria.ee/registrid/pusirohumaade-sailitamine
http://agriexchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Estonian_dairy_industry_in_adeep_crisis._Warsaw_Estonia_11-9-2016.pdf
http://agriexchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Estonian_dairy_industry_in_adeep_crisis._Warsaw_Estonia_11-9-2016.pdf


230 231T E R V E  L O O M  J A  T E R V I S L I K  T O I T T E R V E  L O O M  J A  T E R V I S L I K  T O I T

HEALTHY ANIMAL

Comparison of the Selected Beef Cattle Breeds Productivity
Kaarel Sild, Alo Tänavots, Tõnu Põlluäär, Heli Kiiman
Culling reasons of the sows and their relationship with parity and year of the culling 
Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Tea Liping, Raivo Laanemaa
Biosecurity measures in European slaughterhouses to prevent the contamination 
of pig carcasses with Salmonella
Tarmo Niine, Arvo Viltrop, Imbi Nurmoja, Richard Smith, Elke Burow  

Genetic variation of genome estimated Estonian Red and Estonian Holstein heifers
Tõnu Põlluäär, Sirje Värv, Erkki Sild, Tanel Kaart, Haldja Viinalass
Application of automatic body condition scoring in feeding management on dairy 
farm
Hanno Jaakson, Meelis Ots
Effect of fungicide treatment on forage mycotoxin contents and silage fermentation 
Andres Olt, Kaire Loit, Britt Puidet, Märt Riisberg, Meelis Ots
Detailed analysis of cow culling reasons using a culling questionnaire
Kerli Mõtus, Eveli Somelar, Tarmo Niine
Effect of feeding pre-starter containing a low level of zinc on growth rate and 
health of weaning pigs
Varpo Vare, Ragnar Leming
Summary of the project „Development of a novel and health-enhancing 
complementary feed that brings out the production potential of a transition dairy 
cow“
Priit Karis, Anu Hellenurme, Tõnis Jairus
The risk factors of honey bee (Apis mellifera L.) winter- and summer mortality 
in Estonian apiaries during 2012-2013
Lea Tummeleht, Toomas Orro, Arvo Viltrop
Advanced Small Ruminant Technologies in the reflection of the Sm@RT Project
Peep Piirsalu
Attitudes and personality of calf care workers and association with calf mortality 
in large-scale Estonian dairy farms
Dagni-Alice Viidu, Tanel Kaart, Kerli Mõtus
Relationships between milk production, land use change and greenhouse gas 
emissions
Jelena Ariva, Ants-Hannes Viira

Table of contents

HEALTHY FOOD

Covid-19 effect on microbiological food safety in the European Union and Estonia
Mati Roasto, Katrin Laikoja, Mihkel Mäesaar
Establishing, maintaining and assessing a food safety culture in a food enterprise
Katrin Laikoja, Mati Roasto
The use of molecular methods in the food industry – food safety case study example
Mihkel Mäesaar, Mati Roasto
The bioactive potential of the plant-based powders made of juice production 
by-products
Reelika Rätsep, Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Dea Anton, Tõnu Püssa, Mati Roasto, 
Petras Rimantas Venskutonis
Survival of lactic acid bacteria and yeasts in freeze-dried buckwheat sourdough
Liis Lutter, Irma Laas, Mirjam Vallas, Ivi Jõudu, Helena Andreson
Inhibition of spoilage of minced meat by production residues of plants
Tõnu Püssa, Dea Anton, Linda Rusalepp, Kadrin Meremäe, Mati Roasto, Hedi 
Kaldmäe, Uko Bleive, Reelika Rätsep
Project SAAREVEIS – Improving the quality of beef cattle meat and economic 
profitability of beef cattle breeding raised at Saaremaa on the basis of local feed 
Kristi Kerner, Alo Tänavots, Alar Meltsov
Polyphenols in tomato pomace
Dea Anton, Linda Rusalepp, Kadrin Meremäe, Uko Bleive, Reelika Rätsep, Hedi 
Kaldmäe, Mati Roasto, Tõnu Püssa
Non-traditional raw materials for the production of low-gluten beer
Berit Sootak, Anna Pisponen
Complex durability tests to determine the shelf life of food
Julia Koskar, Mati Roasto, Katrin Laikoja, Kadrin Meremäe, Reelika Rätsep
Effect of fermented blueberry-alfalfa drink on the well-being and health parameters 
of healthy volunteers
Merle Rätsep, Mirjam Vallas, Liis Lutter, Priit Elias
SAFE-ORGfood project to raise food safety awareness among organic food busi-
ness operators
Elen Peetsmann, Mati Roasto, Katrin Laikoja, Anne Luik, Roberto Mancinelli
Digitalisation of the agri-food sector and multilateral collaboration – the example 
of the SustainIT project
Martin Kukk, Ants-Hannes Viira
The prospective methods for utilizing the oat proteins in food industry
Monica Nabil Gayed Ibrahim, Alice Aav, Ivi Jõudu



232 233T E R V E  L O O M  J A  T E R V I S L I K  T O I T T E R V E  L O O M  J A  T E R V I S L I K  T O I T

Raivo Laanemaa
Irma Laas
Katrin Laikoja
Ragnar Leming
Tea Liping
Evelin Loit
Kaire Loit
Anne Luik
Liis Lutter
Dunja Malenica
Roberto Mancinelli
Riina Maruštšak
Alar Meltsov
Kadrin Meremäe
Kerli Mõtus
Mihkel Mäesaar
Tarmo Niine
Imbi Nurmoja
Andres Olt
Toomas Orro
Sana Ben Othman
Meelis Ots
Elen Peetsmann
Priit Pihlik
Peep Piirsalu
Anna Pisponen
Kristi Praakle
Britt Puidet
Aarne Põldvere
Tõnu Põlluäär
Tõnu Püssa
Mohamma Ramin
Piret Raudsepp

Nimeloend

Alice Aav
Andres Aland
Helena Andreson
Dea Anton
Jelena Ariva
David Arney
Rajeev Bhat
Uko Bleive
Elke Burow
Priit Elias
Riho Gross
Anu Hellenurme
Merike Henno
Shehzad Hussain
Monica Nabil Gayed Ibrahim
Ülle Jaakma
Hanno Jaakson
Tõnis Jairus
Katrin Jõgi
Ivi Jõudu
Tanel Kaart
Allan Kaasik
Hedi Kaldmäe
Piret Kalmus
Priit Karis
Marko Kass
Kristi Kerner
Liisa Keto
Heli Kiiman
Julia Koskar
Martin Kukk
Triin Kõrgmaa
Liis Käosaar

Märt Riisberg
Mati Roasto
Linda Rusalepp
Merle Rätsep
Reelika Rätsep
Viive Sarv
Andres Sats
Are Selge
Erkki Sild
Kaarel Sild
Richard Smith
Eveli Somelar
Berit Sootak
Toomas Tiirats
Alo Tänavots
Lea Tummeleht
Andres Valdmann
Mirjam Vallas
Varpo Vare
Petras Rimantas Venskutonis
Dagni-Alice Viidu
Haldja Viinalass
Ants-Hannes Viira
Arvo Viltrop
Sirje Värv



234 T E R V E  L O O M  J A  T E R V I S L I K  T O I T

Euroopa Liit
Euroopa

Regionaalarengu Fond

Eesti
tuleviku heaks

TERVE LO
O

M
 JA TERVISLIK TO

IT                                       2022


	_Hlk92287614
	_Hlk95134178
	_Hlk93080565
	_Hlk63787234
	_Hlk95566743
	_Hlk94681484
	_Hlk61694056
	_Hlk94682492
	_Hlk92529271
	_Hlk61698964
	_Hlk94684737
	_Hlk95132369
	_Hlk95045984
	_Hlk93561991
	_GoBack
	Saateks
	Konverentsi päevakava
	TERVISLIK TOIT
	Covid-19 mõju mikrobioloogilisele toiduohutusele Euroopa Liidus ja Eestis
	Mati Roasto1*, Katrin Laikoja1,2, Mihkel Mäesaar1

	Toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ja hindamine toidukäitlemise ettevõttes
	Katrin Laikoja1,2*, Mati Roasto1

	Molekulaarsete meetodite kasutamine toiduainetööstuses – toiduohutuse juhtumiuuringu näitel
	Mihkel Mäesaar*, Mati Roasto

	Mahlapressimisjääkidest valmistatud pulbrite bioaktiivne potentsiaal
	Reelika Rätsep1,2*, Hedi Kaldmäe1, Uko Bleive1, Dea Anton3, Tõnu Püssa3, Mati Roasto3, Petras Rimantas Venskutonis1,4

	Piimhappebakterite ja pärmseente elulemus lüofiliseeritud tatraleivajuuretistes
	Liis Lutter1*, Irma Laas1, Mirjam Vallas2, Ivi Jõudu1, Helena Andreson1

	Hakklihatoodete riknemise pidurdamine taimsete tootmisjääkidega  
	Tõnu Püssa1*, Dea Anton1, Linda Rusalepp1, Kadrin Meremäe1, Mati Roasto1, Hedi Kaldmäe2, Uko Bleive2, Reelika Rätsep2,3

	Projekt SAAREVEIS – Saaremaal kasvatatavate lihaveiste liha kvaliteedi ja lihaveisekasvatuse majandusliku tasuvuse parendamine kohaliku sööda baasil
	Kristi Kerner1*, Alo Tänavots1,2, Alar Meltsov3

	Polüfenoolid tomati pressjääkides
	Dea Anton1*, Linda Rusalepp1, Kadrin Meremäe1, Uko Bleive2, Reelika Rätsep2,3, Hedi Kaldmäe2, Mati Roasto1, Tõnu Püssa1

	Ebatraditsioonilise tooraine kasutamine madala gluteenisisaldusega õlle tehnoloogias
	Berit Sootak, Anna Pisponen*

	Komplekssed kestvuskatsed toidu säilimisaja määramiseks
	Julia Koskar1,2*, Mati Roasto1, Katrin Laikoja1, Kadrin Meremäe1, Reelika Rätsep3,4

	Fermenteeritud mustika-lutsernijoogi mõju tervete vabatahtlike enesetundele ja tervisenäitjatele
	Merle Rätsep*, Mirjam Vallas, Liis Lutter, Priit Elias

	Projekti SAFE-ORGfood mahetoidukäitlejate toiduohutuse alase teadlikkuse tõstmiseks
	Elen Peetsmann1*, Mati Roasto2, Katrin Laikoja2, Anne Luik1, Roberto Mancinelli3

	Toidu tootmise digitaliseerimine ja mitmetasandiline koostöö – projekti SustainIT näide
	Martin Kukk*, Ants-Hannes Viira

	The prospective methods for utilizing the oat proteins in food industry
	Monica Nabil Gayed Ibrahim1,2*, Alice Aav1,2, Ivi Jõudu1,2

	TERVE LOOM
	Levinuimate lihaveisetõugude lihajõudluse võrdlus 
	Kaarel Sild1, Alo Tänavots1,2*, Tõnu Põlluäär1,3, Heli Kiiman1

	Emiste praakimise põhjused ning nende seos poegimiskorra ja praakimisaastaga
	Alo Tänavots1,2, Aarne Põldvere3, Tea Liping1, Raivo Laanemaa3
	Sisukord 2022

	Bioturvalisuse meetmed Euroopa tapamajades ennetamaks Salmonella kontaminatsiooni sigade lihakehadel
	Tarmo Niine1*, Arvo Viltrop1, Imbi Nurmoja2, Richard Smith3, Elke Burow4  

	Genoomhinnatud eesti punase ja eesti holsteini lehmikute geneetiline varieeruvus
	Tõnu Põlluäär1,2*, Sirje Värv1, Erkki Sild1, Tanel Kaart1, Haldja Viinalass1

	Toitumuse automaatse hindamise kasutamine söötmiskorralduse haldamisel piimafarmis
	Hanno Jaakson*, Meelis Ots

	Fungitsiidiga töötlemise mõju rohusööda mükotoksiinide sisaldusele ja silo fermentatsioonile
	Andres Olt1*, Kaire Loit2, Britt Puidet2, Märt Riisberg3, Meelis Ots1

	Piimalehmade praakimise põhjuste täpsustatud analüüs praakimisankeeti kasutades
	Kerli Mõtus*, Eveli Somelar, Tarmo Niine

	Madala tsingisisaldusega prestarteri söötmise mõju võõrdepõrsaste kasvukiirusele ja tervisele
	Varpo Vare*, Ragnar Leming

	Projekti “Uudse, tervist toetava täiendsööda välja töötamine uuslüpsiperioodiks maksimaalselt ära kasutades lehmade aretusega saavutatud toodangu võimekust” lühitutvustus
	Priit Karis1*, Anu Hellenurme2, Tõnis Jairus2

	Meemesilaste (Apis mellifera L.) talvise ja suvise hukkumise riskitegurid Eesti mesilates aastatel 2012-2013
	Lea Tummeleht1*, Toomas Orro2, Arvo Viltrop1

	Nutikad väikemäletsejate pidamise tehnoloogiad Sm@RT projekti valguses
	Peep Piirsalu

	Vasikatalitajate suhtumine ja isikuomadused ning seos vasikate suremusega suurtes Eesti piimaveisekarjades
	Dagni-Alice Viidu1*, Tanel Kaart2, Kerli Mõtus1

	Piimatootmise, maakasutuse muutuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste seosed
	Jelena Ariva*, Ants-Hannes Viira
	Sisukord

	Table of contents
	Sisukord 2022

	Button 38: 
	Page 1: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 

	Button 37: 
	Page 1: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 

	Button 36: 
	Page 1: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 

	Button 50: 
	Button 49: 
	Button 48: 
	Button 42: 
	Page 4: 
	Page 116: 
	Page 117: 

	Button 43: 
	Page 4: 
	Page 116: 
	Page 117: 

	Button 44: 
	Page 4: 
	Page 116: 
	Page 117: 

	Button 5: 
	Button 4: 
	Button 3: 
	Button 39: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 40: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 41: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 



