
Tavatootmise ja mahesigade 
tervisliku seisundi ning heaolu 
võrdlus
Johanna Piibor, Julia Jeremejeva, David Richard Arney, Ragnar Leming

Eesti Maaülikool, 2020



Uuringu eesmärk
Võrrelda tava- ja mahesigade heaolu ja tervist

Sigu ei tohi pidada õues Aafrika sigade katku puhangu 
tõttu

Hinnata valituid tervise ja heaolu parameetrite 
seost mahe- ja tavapidamissüsteemiga



Meetodid
3 tavafarmi (612 siga) ja 3 mahefarmi (402 siga) 
külastati juuli kuni oktoober 2019

Tervise ja heaolu parameetrid: 
Longe, asustustihedus, nahahaavad, loomade puhtus, 
saba ja kõrvahammustushaavad, õlahaavandid, 
sotsiaalne ja väljenduslik käitumine, looma ja inimese 
vaheline reaktsioon 
Kvantitatiivne flotatatsioon parasiitide munade 
leidmiseks roojast 

Lisaküsimused farmi esindajalt
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> 85
0.65 ― 1.18 (0.99) 1.30 1.0 2.11 (1.66)



Inimese-looma vaheline suhe
Hinne Tavasead (%) Mahesead (%)

0 93.6 86.3

1 6.4 9.7

2 0.0 4.0

0 – Vaatleja saab katsuda siga ilma, et ta põgeneks enne või pärast puudutamist, või siga
eemaldub katsumisel, kuid tuleb 10 sekundi jooksul tagasi.
1 – Siga lubab vaatlejal tulla 0.5m raadiusesse, kuid ei luba katsuda, või põgeneb pärast
katsumist ega tule 10 sekundi jooksul vaatleja juurde tagasi.
2 – Siga ei luba vaatlejal enda lähedale tulla ega katsuda.



Sotsiaalne ja väljenduslik 
käitumine

Tavasead (%) Mahesead (%)

Negatiivne käitumine 1.6 0.69

Positiivne käitumine 14.8 19.7

Sulu uurimine 33.2 25.9

Väljenduslik käitumine 2.0 15.5

Puhkamine 11.9 11.7

Muu käitumine 35.8 26.6

Negatiivne käitumine – agresiivne käitumine nagu teise looma hammustamine, millele
järgneb teise looma põgenemisreaktsioon
Positiivne käitumine – nuuskimine, lakkumine, ninaga õrnalt teise looma puudutamine või
rahulikult teise looma juurest eemaldumine
Sulu uurimine – seina, põranda või allapanu nuuskimine
Väljenduslik käitumine – mänguasja või allapanuga mängimine
Puhkamine – pikali olemine
Muu käitumine – kõik muu nagu seismine



Longe
Hinne Tavasead (%) Mahesead (%)

0 97.9 99.3

1 1.8 0.2

2 0.2 0.5

3 0.2 0.0

0 – Siga ei lonka.
1 – Siga liigub kergelt, kuid on näha lonketunnuseid vähemalt ühel jalal. Haige jalg kannab
keharaskust.
2 – Nähtav longe vähemalt ühel jalal. Siga näitab valu kompenseerivaid tunnuseid nagu selja
küürutamine ja pea longu laskmine.
3 – Siga keeldub liikumast ja ei pane raskust vähemalt ühele jalale.



Looma puhtus
Tavasead (%) Mahesead (%)

Puhas 86.8 92.8

Osaliselt must 13.0 5.5

Must 0.2 1.7

Puhas – kuni 10% kehapinnast on kaetud roojaga.
Osaliselt must – 10-30% kehapinnast on kaetud roojaga. 
Must – üle 30% kehapinnast on kaetud roojaga. 



Saba- ja kõrvahammustushaavad
Tavasead (%) Mahesead (%)

Sabahaavad 5.0 0.0

Sabade lõikamine 
(emised)

100 57

Kõrvahaavad 1.1 2.0



Nahahaavad
Nahahaavade asukohad Nahahaavadega tavasead (%) Nahahaavadega mahesead (%)

Pea- ja kaelapiirkond 0.7 0.5

Eeskeha 6.5 0.5

Tagakeha 2.1 0.7

Jalad 0.7 0.7

Tavasead Mahesead
≤ 5 haava 5-10 haava ≥ 10 haava ≤ 5 haava 5-10 haava ≥ 10 haava

Pea- ja kaela-

piirkond

3 1 0 0 2 0

Eeskeha 8 21 11 1 1 0

Tagakeha 2 9 2 1 2 0

Jalad 3 1 0 1 2 0

Kokku 16 32 13 3 7 0



Õlapiirkonnahaavandid
Tavasead (%) Mahesead (%)

Õlapiirkonnahaavandid 0.2 0.0

Pilt  1: Sead. Autor: Julia Jeremejeva



Siseparasiidid
Tavasead (epg*) Mahesead (epg*)

Positiivsed farmid (%) 0 (0%) 2 (67%)

Keskmine (min/max) 0 (0/0) 260 (0/1235)

Mediaan 0 150

Proovide arv 20 16

Mahesead

Eimeria ssp (epg*) Ascaris Suum (epg*) Strongylida ssp

(epg*)

Keskmine (min/max) 87 (0/1146) 35 (0/288) 137 (0/638)

Mediaan 0 0 36

*epg = muna ühes grammis



Kokkuvõte
Mahesigadel oli rohkem ruumi võrreldes tavasigadega.

Mahesigadel oli rohkem positiivset käitumist ja vähem 
negatiivset käitumist, lisaks rohkem väljenduslikku 
käitumist, aga halvem inimese-looma vaheline 
reaktsioon.

Tavasigadel oli rohkem nahahaavu, sabahammustusi ja 
lõigatud sabu. Nad olid ka mustemad ja tuvastati rohkem 
lonkeid. 

Tavasigadel ei leitud siseparasiite. Kahest mahefarmist 
kolmest leiti siseparasiite, mis näitas, et pääs õue ei ole 
ainuke faktor siseparasiitide levikuks karjas.



Küsimusi?



Tänan tähelepanu 
eest!
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