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Saateks
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VLI) korraldatav traditsiooniline kahepäevane teaduskonverents “Terve loom ja tervislik toit”
(TLTT) toimub 2016. aastal PRIA teadmussiirde ja teavituse toetuse abil juba kaheksandat korda. Rõõm on tõdeda, et konverents on kujunenud omamoodi info- ja teabevahetuse sillaks teadlaste, tootjate ja töötlejate vahel loomakasvatuse, loomade tervishoiu, toiduhügieeni ja toiduainete tehnoloogia valdkondades. Korraldustoimkond on
konverentsi programmi koostamisel lähtunud “Eesti maaelu arengukava 2014–2020”
prioriteedist “Põllumajanduse, toidu tootmise ja metsanduse ning teadusuuringute ja
innovatsiooni vaheliste sidemete tugevdamine” ja loodab, et TLTT 2016 aitab sellele
igati tõhusalt kaasa.
2016. aasta on nii Eesti Maaülikoolile kui meie instituudi jaoks mitmete oluliste
muutuste aasta. 2015. aasta lõpul võeti vastu uus Eesti Maaülikooli arengukava kuni
aastani 2025, mille juhtmotiiviks on ülikooli soov olla rahvusvaheliselt tunnustatud
ülikool biomajanduse valdkonnas, sest biomajanduse väärtusahelapõhine käsitlus
on meie ülikooli peamine tugevus ja eripära. Oluliseks töösuunaks on seejuures
toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia valdkonna arendamine, seda nii teadlaspotentsiaali kui teadusinfrastruktuuri seisukohast, mille rahastamisel loodame suurt
abi SA Archimedese vahendatavast institutsionaalsest arendusprogrammist T&A
asutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA). Käimas on ka ülikooli uue teadus- ja arendusstrateegia koostamise ja vastutusvaldkondade korrastamise arutelud, mis loomulikult puudutavad ka meie instituudi edasisi töid ja tegemisi.
Meie instituudi poolt läbiviidava õppetöö tähtsündmuseks oli 2015. aastal kahtlemata veterinaarmeditsiini õppekava Euroopa kvaliteedinõuetele vastavuse rahvusvahelise hindamise edukas läbimine, mis on suureks tunnustuseks meie tehtud pingutustele. Hindamise tulemus annab õiguse ka edaspidi väljastada kogu Euroopa
Liidus tunnustatud loomaarsti diplomeid, mis omakorda tagab loodetavasti välisüliõpilaste jätkuva huvi meie ingliskeelse veterinaarmeditsiini õppekava suhtes. 2015.
aastal töötasime koostöös põllumajandus- ja keskkonnainstituudi kolleegidega
välja uue kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuse õppekava, mis loodetavasti käivitub edukalt alates 2016/2017 õppeaastast ja annab tugeva tõuke selle olulise sektori
arengule Eestis.
Soovin korraldustoimkonna poolt kõigile meeldivaid konverentsielamusi!
Professor Riho Gross
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor
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Veiste hukkumine farmis, selle
põhjused ja riskitegurid Eesti
lihaveisekarjades
Kerli Mõtus1*, Kaari Reimus2, Toomas Orro1, Arvo Viltrop2
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kliinilise veterinaarmeditsiini osakond
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaaria alusteaduste ja
populatsioonimeditsiini osakond
*kerli.motus@emu.ee
1

2

Sissejuhatus
Veiste hukkumine farmis (eutanaasia ja lõppemine) on mittevabatahtlik looma välja
minek karjast. Suur loomade hukkumine farmis viitab nende heaolu probleemidele
ja süsteemsetele vigadele kas veiste pidamispraktikas ja -keskkonnas või nende
söötmises (Thomsen ja Houe, 2006; Ortiz-Pelaez jt, 2008). Loomade enneaegse karjast väljamineku tõttu jäävad realiseerimata loomsed saadused, kaudsete kuludena
kaasnevad investeeringud veise üleskasvatamisele (sööt, pidamine, tööjõukulud jne),
hukkunud looma asenduskulud ning kulu, mis kaasneb surnud veise transpordi ja
käitlemisega (Thomsen jt, 2004; Thomsen ja Houe, 2006; Raboisson jt, 2011; Alvåsen
jt, 2012). Loomade hukkumine farmis viitab karjas peetavate veiste halvale tervise
staatusele. Seetõttu tulevad kõrge hukkumise määraga karjades kaudsete kuludena
arvesse veel väikesed toodangunäitajad ja kulud veiste ravimisele.
Seni puudub seisukoht, milline võiks olla “loomulik” või “normaalne” hukkumise
tase (Thomsen ja Houe, 2006). Uuringud veisepopulatsioonides on näidanud, et
lihaveiste hulgas on hukkumise risk madalaim ning kõrgeim on see intensiivseks
pidamiseks aretatud piimaveisetõugu loomade hulgas (Pannwitz, 2015). Uuringu
eesmärk oli selgitada, milline oli hukkumisrisk Eesti lihaveisekarjades, tuvastada
veiste hukkumise põhjused ja riskitegurid.

Materjal ja meetodid
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) koguti andmed karjas
olevate veiste ja nende väljamineku kohta 2013. ja 2014. aastal. Sama perioodi kohta
tehti päring loomade väljamineku põhjuste osas Eesti Põllumajandusloomade
Jõudluskontrolli ASi andmebaasist (EPJ).
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Lihaveisekarjaks loeti kari, kus enam kui 75% loomadest olid lihatõugu (aberdiini
angus, aubrak, akviteeni hele, belgia sinine, dexter, šarolee, simmental, šoti mägiveis,
gallovei, hereford, limusiin, piemont, piison, saksa šorthorn). Seejuures ei olnud
PRIA andmete alusel võimalik eristada, kas loom oli puhtatõuline või ristand. Hukkumisriski arvutamiseks ja riskitegurite (tõug, vanus, sugu, karja suurus, asukoht)
analüüsimiseks kasutati PRIA andmeid. Vanus kategoriseeriti järgmisteks gruppideks: loomad <6 elukuud, 6-12 kuud, 12-18 kuud, 18-24 kuud ning >24 kuu. Karjade
jagamine suurusgruppidesse toimus loomade üldarvu põhjal: 1-10, 10-25, 25-50 ning
>50 looma. Karjad jaotati kahte regiooni: Lõuna-Eesti regiooni kuulusid karjad, mis
asusid Põlva-, Võru-, Valga-, Viljandi-, Tartu-, Pärnu- või Saaremaal; Põhja-Eesti
regiooni kuulusid karjad, mis asusid Harju, Hiiu-, Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Jõgeva-,
Järva-, Rapla- või Läänemaal. Uuringupopulatsiooni kuulus seega 59 448 veist 1193
karjast 2013. aastal ning 69 648 veist 1291 karjast 2014. aastal. EPJ andmeid kasutati väljamineku põhjuste analüüsimiseks ning uuringupopulatsiooni moodustasid
nende lihaveisekarjade loomad, kus 2014. aastal tehti jõudluskontrolli (9312 ammlehma 340 karjast ja 15 805 lehmvasikat ja -mullikat 401 karjast).
Väljamineku põhjused kategoriseeriti ümber järgnevateks klassideks: ammlehmadel
“jäsemehaigused” (EPJ andmebaasis märgitud jäsemete vead, jäsemete haigused, jäsemete traumad), “nakkushaigused” (hingamiselundite haigused, nakkushaigused),
“ainevahetus- ja seedeelunditehaigused” (ainevahetushaigused, poegimishalvatus,
seedeelunditehaigused), ’’sigimisprobleemid’’ (sigimisprobleemid, günekoloogilised
haigused, abort), ’’raske poegimine’’ (raske poegimine), ’’traumad ja õnnetusjuhtumid’’ (udara ja nisade traumad, muud traumad, õnnetusjuhtum), ’’muud põhjused’’
(elusmüük, vanus, madal toodang, kadumine, halb iseloom, mastiit, muud põhjused).
Mullikate puhul moodustati väljamineku põhjustest järgmised klassid: ’’jäseme
haigused’’ (EPJ andmebaasis märgitud jäsemete haigused), ’’hingamisteede haigused’’ (hingamiselundite haigused), ’’ainevahetus- ja seedeelunditehaigused’’ (ainevahetus- ja seedeelunditehaigused), ’’sigimisprobleemid’’ (sigimisprobleemid, abort),
’’traumad ja õnnetusjuhtumid’’ (traumad, õnnetusjuhtum), ’’muud põhjused’’ (põhikarja minek, elusmüük, välimiku vead, kadumine, muud põhjused), ’’realiseerimine
lihaks’’ (nuumveise realiseerimine lihaks, vasikas lihatootmiseks). Elumusanalüüs
tehti STATA MP 14-ga (StataCorp LP, College Station, USA).

Tulemused ja arutelu
Eesti lihaveisekarjades hukkus või eutaneeriti 2013. aastal kokku 1172 veist, hukkumise risk oli sell ajal 1,97% ning hukkumiskordaja 2,44 saja loom-aasta kohta (100
looma kohta aastas). 2014. aastal hukkus või eutaneeriti 1031 looma, hukkumise risk
oli 1,48% ja hukkumiskordaja 1,86 saja loom-aasta kohta. Kahe aasta hukkumiskordajate võrdluses tuvastasime käesolevas töös statistiliselt olulise vähenemise (p
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<0,001). Teistes riikides läbi viidud uuringud on hukkumiskordaja välja toonud kas
teatud vanuserühmal või teatud tüüpi farmides, mistõttu on raske võrrelda käesoleva
töö tulemusi nendega. Välja võib tuua Kanadas 2001. aastal läbi viidud 203 karja
uuringu tulemused, milles hukkumiskordajaks tuvastati 1,1 100 loom-aasta kohta
(Waldner jt, 2009). Lihaveisekarjade loomade tervise ja heaolu ajalise trendi kohta
järelduste tegemiseks tuleks uurida hukkumiskordajaid pikema perioodi vältel.
Vastavalt EPJ 2014. aasta andmetele oli peamine hukkumise põhjus lihaveise ammlehmade hulgas ’’muud põhjused’’, olles farmerite poolt märgitud hukkumise põhjuseks 29,1% juhtudel (tabel 1). Varasemad uuringud on näidanud, et farmis hukkumise
puhul jääb lõplik diagnoos farmeri jaoks sageli ebaselgeks (Alvåsen jt, 2014a; 2014b),
mis selgitab selle kategooria domineerimist. Teisel kohal oma sageduselt oli hukkumise põhjuseks ’’traumad või õnnetusjuhtumid’’ (26,1%), kolmandal kohal ’’aine
vahetus- ja seedeelundite haigused’’ (20,2%). Keskmine vanus ammlehmade hukkumisel oli 75 kuud (standardhälve (SD) 32,8 kuud) ehk ligikaudu 6,5 aastat. Tapale
viidud lehmade puhul domineerisid samuti väljamineku põhjusena “muud põhjused’’
(63,9%), sellele järgnesid “sigimisprobleemid’’ (19,0%) ning “jäsemehaigused’’ (7,1%).
Lihaks realiseeritud ammlehmade keskmine vanus oli 84,9 kuud (tabel 1).
Lihaveisekarjades peetavate mullikate hulgas oli peamiseks hukkumise korral märgitud väljamineku põhjuseks ’’ainevahetus- ja seedeelundite haigused’’ kategooriasse
kuuluvad põhjused (31,0%), sellele järgnesid ’’muud põhjused’’ (25,0%) ning “traumad ja õnnetusjuhtumid” (24,2%). Hingamiselundite haigused moodustasid 11,9%
hukkumise korral märgitud väljamineku põhjustest. Keskmine mullikate vanus
hukkumisel oli 10,5 kuud. Ainevahetus- ja seedeelundite haiguste tõttu hukkunud
veiste keskmine vanus oli 6,7 kuud (tabel 2). Tõenäoliselt on eelneva väljamineku
põhjuse kategoorias domineerivaks diagnoosiks kõhulahtisus, mis on üldjuhul nakkuslik. Vanuse suure varieeruvuse tõttu (SD = 9,8 kuud) võib oletada, et vasikaid on
hukkunud nii neonataalperioodi kõhulahtisuse kui ka vanemaid vasikaid ja noorveiseid tõvestava parasitaarse kõhulahtisuse tõttu. Traumade ja õnnetusjuhtumite
puhul oli keskmiseks vanuseks hukkumisel 13,1 (SD = 13,3) kuud, mis viitab sellele,
et puberteediiga võib olla seotud suurema traumariskiga.
Realiseerimine lihaks moodustas 55,3% väljamineku põhjustest mullikate tapale viimisel, sellele järgnesid ’’muud põhjused’’ (27,3%) ning ’’sigimisprobleemid’’ (11,7%).
Mullikate keskmine vanus tapale viimisel oli 24,7 (SD = 14,5) kuud, kusjuures sigimishäirete puhul oli tapale viimise keskmiseks vanuseks 40,9 (SD = 14,0) kuud ehk
keskmiselt 3,4 aastat (tabel 2).
Riskitegurite analüüsimisel tuvastati, et isasloomadel oli emastega võrreldes hukkumisrisk kuni 18. elukuuni oluliselt kõrgem (joonis 1, tabel 3). Isasloomade kõrgemat
hukkumisriski võib seletada asjaoluga, et neil on võrreldes emastega bioloogiliselt
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Tabel 1. Kirjeldav statistika 2014. aastal hukkunud ja tapale viidud lihaveise ammlehmade
väljamineku põhjuste kohta.
Farmis hukkumine

Realiseeritud lihaks

Keskmine vanus
Keskmine vanus
Loomade
(%) väljaminekul kuudes
väljaminekul kuudes
arv (n)
(standardhälve)
(standardhälve)

Loomade
arv (n)

(%)

Jäsemehaigused

5

3,7

79,9 (23,0)

51

7,1

88,0 (32,7)

Nakkushaigused

4

3,0

82,7 (31,7)

5

0,7

49,1 (7,6)

Ainevahetus- ja
seedeelundite
haigused

27

20,2

72,2 (29,9)

13

1,8

83,6 (41,7)

Sigimisprobleemid

6

4,5

46,4 (20,6)

135

19,0

86,9 (32,9)

Raske poegimine

18

13,4

63,4 (28,7)

22

3,1

63,5 (33,1)

Traumad ja
õnnetusjuhtumid

34

26,1

63,3 (28,7)

31

4,4

86,6 (24,8)

Muud põhjused

40a

29,1

78,9 (29,4)

455b

63,9

85,2 (35,9)

Kokku

134

100

75,0 (32,8)

712

100

84,9 (35,9)

Väljamineku põhjus

Muud põhjused sisaldavad väljamineku põhjusi “muud põhjused”, “mastiit”, “vanus” ja “kadumine”
Muud põhjused sisaldavad väljamineku põhjusi: “muud põhjused”, “vanus”, “madal toodang”, “halb
iseloom”, “elusmüük”, “udara vead”, “mastiit”
a

b

kõrgem risk hukkuda, samuti võib ristandite puhul arvesse tulla ka isasloomade
madalam turuväärtus (Raboisson jt, 2013; Pannwitz, 2015). Kõige suurem hukkumiskordaja oli alla kuuekuuste pullvasikate hulgas (hukkumiskordaja 2,81 saja loomaasta kohta, 95% usaldusvahemik UV 2,23–3,60), sellele järgnesid pullid vanuses
6-12 kuud (hukkumiskordaja 1,32 saja loom-aasta kohta, 95% UV 1,04–1,70) ning
alla kuue kuu vanused lehmvasikad (hukkumiskordaja 1,21 saja loom-aasta kohta,
95% UV 0,97–1,55). Vanust silmas pidades oli kõige vähem hukkumisi 6-18 kuu
vanuste lehmikute hulgas (tabel 3, joonis 1).
Emasloomade hukkumiskordaja vanuseline kõver oli U-kujuline olles kõrgeim
kõige nooremas vanusegrupis, seejärel risk alanes ning tõusis taas kahes kõige
vanemas (18-24 kuud ning >24 kuu) vanuserühmas; isastel alanes hukkumisrisk vanusega (joonis 1). Samasuguse järelduseni jõuti ka hiljutises Prantsusmaa
uuringus (Pannwitz, 2015). Kuni kuue kuu vanuste vasikate kõrgem hukkumisrisk on seletatav asjaoluga, et sünnijärgne periood on kõige kriitilisem, olles seotud
mitmete ohtudega ja mõjutades kogu vasika edasist käekäiku; samuti on sellesse
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Tabel 2. Kirjeldav statistika 2014. aastal hukkunud ja tapale viidud lihaveise mullikate
väljamineku põhjuste kohta.
Farmis hukkumine

Realiseeritud lihaks
Keskmine vanus
väljaminekul
kuudes
(standardhälve)

Loomade
arv (n)

(%)

Keskmine vanus
väljaminekul
kuudes
(standardhälve)

Jäsemehaigused

10

4,0

16,0 (13,7)

3

0,5

27,7 (12,9)

Hingamisteede haigus

30

11,9

4,5 (7,2)

7

1,1

11,4 (10,3)

Ainevahetus- ja
seedeelunditehaigused

78

31,0

6,7 (9,8)

8

1,1

14,0 (12,5)

Sigimisprobleemid

7

2,7

27,4 (10,6)

77

11,7

40,9 (14,0)

Trauma ja
õnnetusjuhtum

61

24,2

13,1 (13,3)

20

Muud põhjused

63

25,0

3
252

Väljamineku põhjus

Realiseerimine lihaks
Kokku

a

Loomade
(%)
arv (n)

3,0

13,4 (12,4)

12,2 (13,7)

179

b

27,3

22,7 (19,6)

1,2

19,0 (7,9)

363

55,3

23,3 (8,2)

100

10,5 (12,5)

657

100

24,7 (14,5)

Muud põhjused sisaldavad väljamineku põhjusi “muud põhjused”, “välimiku vead”, “kadumine”,
“põhikarja minek”
b
Muud põhjused sisaldavad väljamineku põhjusi: “muud põhjused”, “välimiku vead”, “põhikarja
minek”, “elusmüük”

a

vanusegruppi kuuluvad loomad vastuvõtlikumad infektsioonhaigustele ning keskkonnamõjudele. Hukkumise põhjuste statistikast lähtuvalt võib eeldada, et peamiselt hukkuvad selles vanuses loomad seede- ja hingamiselundite haiguste ning
traumade tõttu (tabel 2). Vanemate emasloomade hulgas hukkumise tõenäosus
tõuseb, sest vanemad loomad läbivad mitmeid poegimistsükleid, mis suurendavad
erinevate tervisehäirete tekkimise riski ja kumulatiivselt ka hukkumisriski.
Käesolevas uuringus tuvastati, et simmentali ja šarolee tõugu veistel oli hukkumise
risk kõrgeim (hukkumiskordajad vastavalt 1,19, 95% UV 1,03–1,36 ja 1,28, 95% UV
1,10–1,49). Hukkumise riski erinevusi tõugude vahel on tuvastatud ka varasemates
uuringutes (Cusack jt, 2007; Rumor jt, 2015). Intensiivsed lihatõud on üldjuhul haigustele vastuvõtlikumad, kui vähemaretatud tõud (Rumor jt, 2015). Meie uuringus
ilmnes ka see, et simmentali ja šarolee tõugu veiseid peeti valdavalt üle 50 loomaga
karjades – vastavalt 44,5% ja 42,3% vastavate tõugude esindajatest.
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Vanus kuudes

Joonis 1. Hukkumiskordaja sõltuvalt vanusest ja soost kuues vanuserühmas: 0–6 kuud,
6–12 kuud, 12–18 kuud, 18–24 kuud ja >24 kuu (punkt tähistab selle vanuserühma
keskmist hukkumiskordajat 100 loom-aasta kohta, vertikaalsed jooned tähistavad 95%
usaldusvahemikku).

Suuremates karjades oli hukkumise risk kõrgem ning seda on varasemalt tuvastatud nii piima- kui lihaveise populatsioonide uuringutes (Thomsen ja Houe, 2006;
Cusack jt, 2007; Pannwitz, 2015). Seejuures omas karja suuruse arvestamisel olulist
mõju karja asukoht, mida võeti tulemuste tõlgendamisel arvesse. Suurtes karjades
on indiviidipõhine jälgimine ja sekkumine oluliselt raskem, samuti olid neis tõenäoliselt ka loomade pidamistingimused erinevad võrreldes väiksemate karjadega.
Edasised uuringud peaksid välja tooma täpsemad põhjus-tagajärg seosed selle nähtuse selgitamiseks.
Hukkumise sesoonset riski analüüsiti neljas vanusegrupis: vasikad kuni kuus elukuud, noorveised 6-24 kuud, veised 24-48 kuud ja veised vanemad kui 48 kuud.
Kõigi loomagruppide puhul ilmnes, et hukkumiskordaja oli kõrgeim mõlema vaatluse all olnud aasta veebruarist maini, kuid oluliselt kõrgemal tasemel ning paremini väljendunud oli sesoonne efekt kuni kuue kuu vanuste vasikate hulgas (joonis
2). Vastavalt andmetele oli Eestis lihaveisekarjades poegimine sesoonne, olles kõige
intensiivsem märtsist juunini (2013. aastal sündis 63% ja 2014. aastal 66% vasikatest).
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Joonis 2. Hukkumiskordaja kuude lõikes Eesti lihaveisekarjades peetavatel veistel aastatel
2013-2014: A – vasikad kuni kuus elukuud; B – noorveised 6-24 kuud; C – veised 24-48 kuud;
D – veised vanemad kui 48 kuud (ring tähistab keskmist hukkumiskordajat antud kuul,
vertikaalsed jooned 95% usaldusvahemikku).

Raboisson jt (2013) leidsid, et vasikate hukkumisriski tõus algab vahetult pärast poegimiste arvu suurenemist ja need kaks näitajat kulgevad paralleelselt ja samasuunaliselt. Tõenäoliselt väheneb poegimisperioodil individuaalne tähelepanu, mis võib
tingida vasikate hukkumisriski tõusu. Uuringutes on leitud, et madalam õhutemperatuur ja suurem sademete hulk suurendavad vastsündinud lihaveise vasikate hukkumisriski (Azzam jt, 1993; Pannwitz, 2015), seejuures on hukkumise risk suurim
esimestel elunädalatel (Pannwitz, 2015). Samuti soodustab madal keskkonna temperatuur vasikate haigestumist hingamisteede haigusesse (Cusack jt, 2007). Vasikate hukkumise vähendamiseks oleks soovitav võimalusel poegimine ajastada soojematele kevadkuudele, seda eeskätt juhtudel, kui sündinud vasikat ei ole võimalik
kaitsta ilmastikumõjude eest (Azzam jt, 1993).
Ka 2-4-aastaste veiste hukkumine oli suurim veebruarist maini ning alanes oluliselt suvekuudel, kusjuures hukkumiskordaja sesoonne kõikumine ei erinenud
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Tabel 3. Hukkumiskordaja erinevate riskitegurite kategooriate kaupa Eesti lihaveisekarjades
(78 521 veist 1321 karjast).
Muutuja
Vanusegrupp x
sugub

Tõug a

Kategooria

Hukkumiskordajac

95% UVd

<6 kuu lehmikud

50 920

1,21

0,97–1,55

<6 kuu pullikud

27 685

2,81

2,23–3,60

6-12 kuud lehmikud

48 039

0,48

0,34–0,72

6-12 kuud pullid

24 304

1,32

1,04–1,70

12-18 kuud lehmikud

41 180

0,43

0,33–0,56

12-18 kuud pullid

16 452

1,16

0,89–1,53

18-24 kuud lehmikud

38 267

0,67

0,55–0,83

18-24 kuud pullid

11 761

0,82

0,58–1,19

>24 kuu lehmad

32 360

0,84

0,74–0,96

>24 kuu pullid

5189

0,89

0,63–1,32

Aberdiini-anguse

17 720

0,91

0,84–1,00

Šarolee

5 865

1,28

1,10–1,49

Šoti mägiveis

4 807

0,72

0,60–0,86

Hereford

19 812

0,81

0,74–0,89

Limusiin

15 773

0,98

0,90–1,07

Simmental

7906

1,19

1,03–1,36

6722

1,01

0,89–1,15

<10 looma, Lõuna-Eesti

8436

0,65

0,50–0,86

<10 looma, Põhja-Eesti

6648

0,95

0,75–1,24

10-25 looma, Lõuna-Eesti

8084

0,63

0,48–0,85

10-25 looma, Põhja-Eesti

8960

0,78

0,62–0,98

25-50 looma, Lõuna-Eesti

11 907

0,83

0,64–1,08

25-50 looma, Põhja-Eesti

9060

0,95

0,76–1,20

>50 looma, Lõuna-Eesti

8243

1,29

0,95–1,83

>50 looma, Põhja-Eesti

17 183

1,18

0,94–1,49

Teised tõud
Karja suurus x
regioonaf

na,b

e

Loomade arv igas kategoorias
Vaatluste arv igas kategoorias pärast andmestiku poolitamist vastavalt etteantud vanusevahemikele
c
100 loom-aasta kohta
d
UV – usaldusvahemik
e
Teised tõud: eesti holstein, eesti punane, šviits, aubrak, akviteeni hele, belgia sinine, dexter, eesti
maatõug, gallovei, džörs, piemont, saksa šorthorn
f
Lõuna-Eesti: Põlva-, Võru-, Valga-, Viljandi-, Tartu-, Pärnu-, Saaremaa. Põhja-Eesti: Harju-, Hiiu-,
Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Jõgeva-, Järva-, Rapla-, Läänemaa
a

b
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2-4-aastaste ning üle 4-aastaste loomade hulgas (joonis 2). Ka Kanadas läbi viidud
uuringus tuvastati, et lihaveisekarjades peetavate mullikate ja lehmade hukkumise
risk on kõrgeim märtsist maini (Waldner jt, 2009). Lisaks ebasoodsatele ilmastiku
tingimustele varakevadisel perioodil on sel ajal ka nakkushaiguste levik karjas
soodne, sest loomade vastupanuvõime on vähenenud ning kõrgem stressitase soodustab endeemiliste nakkushaiguste tekitajate ringlemist karjas, olles ohuteguriks
igas vanuses loomadele. Hukkumise vähendamiseks täiskasvanud loomadel tuleks
samuti rakendada meetmeid, mis vähendaksid raskete poegimiste osakaalu ning
soodustaksid poeginud looma kiiret taastumist.

Järeldused
2013. aastal oli Eesti lihaveisekarjades peetavate loomade hukkumisrisk 1,97%,
2014. aastal oli see alanenud 1,48%-ni. Hukkumise põhjustele tuginedes tuleks
ammlehmade hukkumise vähendamiseks pöörata tähelepanu teguritele, mis
soodustavad eeskätt traumade ja õnnetusjuhtumite ning ainevahetushaiguste
tekkimist. Väga sageli jääb ammlehmade hukkumise põhjus ebaselgeks. Noorveiste peamiseks hukkumise põhjuseks olid ainevahetus- ja seedeelunditehaigused ning traumad ja õnnetusjuhtumid. Käesolevas uuringus tuvastasime, et hukkumine on mõjutatud nii looma (vanus, sugu, tõug) kui karja tasemel teguritest
(karja suurus koos selle asukohaga) ning aastaaegadest. Et vähendada hukkumist
lihaveiste hulgas tuleks enim tähelepanu pöörata poegimisperioodile ja tagada
parimad tingimused poegivale loomale ning vastsündinud vasikale. Samuti
tuleks rakendada meetmeid, mis suurendavad vasikate vastupanuvõimet haigustele ja väldivad nii nakkuslike kui ka keskkondlike ohutegurite mõju eeskätt esimesel kuuel elukuul. Käesoleva uuringu tulemusi kasutame edasiste detailsemate
riskitegurite uuringute planeerimisel.

Tänuavaldused
Täname Olle Antsonit PRIAst ja Inno Maasikat EPJst andmepäringu koostamise eest.
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Sissejuhatus
Piimaveiste hukkumine on järjest suurenev probleem mitmetes riikides (Thomsen jt,
2006; McConnel jt, 2008). Loomade hukkumine farmis põhjustab farmerile majanduslikku kahju. Karjades, kus esineb kõrgem veiste suremus, on suurem haiguste
esinemissagedus ning kõrgemad ravikulud (Azizzadeh jt, 2012). Kui veiste karjast
väljaminek on suur, on vaja rohkem lehmmullikaid karja asenduseks, mis on seotud
täiendavate kuludega loomade ostmisele ning üleskasvatamisele. Ka ei ole sel puhul
võimalik oma karja loomade hulgas teha soovitud määral selektiivset praakimist,
mis võib kaasa tuua karja kvaliteedi halvenemise. Veiste suremus karjas on ühtlasi
ka loomade heaolu indikaatoriks (Thomsen ja Houe, 2006).
Uuringu esimene eesmärk oli tuvastada hukkumiskordaja Eesti piimaveisekarjades
peetavatel veistel, mis võrdluses teiste maade uuringutulemustega aitaks hinnata
piimaveiste heaolu Eesti tootmistingimustes. Uuringu teine eesmärk oli tuvastada
hukkumise (abistamata surm ja eutanaasia) põhjused ning teha kindlaks hukkumisega seotud riskitegurid. Hukkumise põhjuste teadvustamine võimaldaks rohkem
tähelepanu pöörata nende haiguste ennetusele. Hukkumise riskitegurite uuringuid
on piimaveiste populatsioonides tehtud mitmeid. Varasemates uuringutes on lehmadel hukkumise riskiteguritena tuvastatud kõrge toodang, kõrgem esmaspoegimis
iga, poegimisperiood, varane laktatsioonistaadium ja raske poegimine (McConnel
jt, 2008; Alvåsen jt, 2012). Karja tasemel riskiteguritena on tuvastatud karja suurus,
regioon, holsteini tõug, sõltuvalt uuringust kas karja kõrge või madal piimatoodang, karjatamise puudumine, sisseostetud loomade suurem arv (Thomsen jt, 2006;
Raboisson jt, 2011, Alvåsen jt, 2012). Üldiselt arvatakse, et ligikaudu pooled veiste
hukkumistest on võimalik ära hoida pidamistingimustest tulenevate vigade likvideerimisega (McConnel jt, 2008).
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Antud uuringu eesmärgiks oli tuvastada hukkumise risk ja kordaja Eesti piimaveisekarjades peetavatel loomadel, tuvastada hukkumise (abistamata surm ja eutanaasia)
põhjused ning teha kindlaks hukkumisega seotud riskitegurid.

Materjal ja metoodika
Uuringuks kasutati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i (EPJ) andmeid. Suremuse riski
ja kordaja selgitamiseks vaadeldi kõigi 2013. ja 2014. aastal Eesti piimaveisekarjades
(karjad, milles oli enam kui 75% piimaveise tõugu loomi; edaspidi piimaveisekari)
peetavate loomade andmeid. Uuringupopulatsiooni moodustas 2013. aastal 274 273
veist ning 2014. aastal 283 631 looma. Karjast väljamineku põhjuste analüüsimiseks
kasutati EPJ andmestikku, mis viidi kokku PRIA andmestikuga selles sisalduvate
hukkumise andmete kaasamiseks (2013. aasta jooksul osales jõudluskontrollis
kokku 119 120 lehma ja 124 393 lehmikut, 2014. aastal 122 673 lehma ja 127 820
lehmikut). Seega moodustasid hukkumise põhjuste analüüsis uuringupopulatsiooni
kõigi Eestis jõudluskontrollis osalevate karjade lehmad ja lehmikud. Riskitegurite
analüüsimiseks koostati andmestik, milles olid piimaveisekarjades peetavate veiste
andmed 1.01.2013 seisuga ning sellele lisati 2013. ja 2014. aastal juurde sündivate
veiste andmed. Antud andmekogum sisaldas 363 380 veise andmeid 2616 karjast,
kellest 258 248 (71,1%) olid emasloomad ja 105 132 (28,9%) isasloomad. Suremus
kordaja leidmiseks ja riskitegurite analüüsimiseks kasutati elumusanalüüsi. Analüüsi kaasatud riskiteguriteks olid looma vanus, tõug, sugu, karja suurus ja asukoht
Eestis. Karja suurus jagati loomade koguarvu põhjal nelja kategooriasse: karjad,
kus peeti 1–99, 100–299, 300–599 veist ja karjad, milles peeti 600 või enam veist.
Regiooni määratlemiseks jaotati karjad kahte klassi: Lõuna-Eesti regiooni kuulusid Põlvamaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa
karjad; Põhja-Eesti regiooni kuulusid Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa,
Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa karjad. Hukkumise sesoonsuse
analüüs teostati eraldi neljas vanuserühmas: vasikad vanuses kuni 3 kuud, mullikad
3–12 kuud, mullikad 12–24 kuud ja veised vanemad kui 24 kuud kasutades elumus
analüüsi. Andmeanalüüs viidi läbi STATA MP versioon 14-ga (StataCorp LP, College
Station, USA).

Tulemused ja arutelu
Piimaveisekarjades oli 2013. aastal kokku 12 879 hukkumist, suremuse risk oli 4,7%
ja suremuse kordaja 6,76 saja loom-aasta kohta (100 looma kohta aastas). Piimaveise
karjade loomade hulgas oli 2014. aastal 13 867 hukkumist, andes hukkumisriskiks
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4,89% ja suremuse kordajaks 7,12 saja loom-aasta kohta. Teistes riikides teostatud
uuringud on valdavalt keskendunud teatud loomagruppidele ning kogupopulatsiooni hukkumisriski ei ole välja toodud, mis teeb võrdlemise käesoleva uuringu
tulemustega keeruliseks. Piimalehmadel on leitud aastaseks hukkumisriskiks Rootsis 6,1% (Alvåsen jt, 2014), USA-s 4,8% (McConnel jt, 2008), Prantsusmaal 2005.
aastal 3,7% ja 2006. aastal 3,8% (Raboisson jt, 2011) ning Taanis 3,5% (Thomsen jt,
2004). Norras tuvastati vasikatel ja kuni aastastel noorloomadel hukkumisriskiks
7,8% (Gulliksen jt, 2009), Rootsis kuni 90 päeva vanadel vasikatel 3,1%, 91–210 päeva
vanadel loomadel 0,9% ja 211–810 päevastel 2,2% (Svensson jt, 2006). Hukkumiskordaja suurenemine piimaveisekarjade loomade hulgas oli 2013. ja 2014. aasta
võrdluses statistiliselt oluline (p < 0,05). Suurenevat hukkumise trendi piimaveiste
hulgas on tuvastatud ka mitmetes uuringutes (Thomsen jt, 2004; McConnel jt, 2008;
Raboisson jt, 2011; Alvåsen jt, 2012; Alvåsen jt, 2014) ning selle põhjuseks on peetud
suurenenud piimatoodangut ja intensiivsemaid pidamistingimusi (Miller jt, 2008).
Kõrgem toodang ja kontsentraatiderikka ratsiooni söötmine suurendab veiste füsioloogilist stressi ja suremust. Muutunud pidamistingimused, tootmise mehhaniseerumine ja suur karja suurus on tinginud olukorra, kus individuaalne tähelepanu
loomadele on vähenenud, mis võib viia suremuse suurenemiseni (Nørgaard jt, 1999).
Piimalehmade peamisteks hukkumise põhjusteks EPJ andmete alusel olid 2014.
aastal ainevahetus- ja seedekulglahaigused (38,4%) ja sõrgade/jalgade probleemid
(24,5%). Võrdluseks toome ära lehmade tapale viimise põhjused, millest kõige suurema osakaalu moodustasid udarahaigused (26,7%), sõrgade/jalgade probleemid
(26,5%) ja sigimisprobleemid (20,9%) (tabel 1). Antud tulemused on võrreldavad
hiljuti Rootsis tehtud uurimusega (Alvåsen jt, 2014), milles lehmade hukkumise
olulisimateks põhjusteks on toodud muud põhjused (49%), sõrgade/jalgade probleemid (16%) ja ainevahetus- ja seedekulglahaigused (10,6%) ning tapamajja saatmisel
udarahaigused (30,6%) ja sigimisprobleemid (25,2%). Keskmine vanus Eesti piimakarja lehmade hukkumisel oli 59,3 (standardhälve (SD) = 24,4) kuud, tapamajja saadetud lehmade keskmine vanus oli 64,7 (SD = 25,8) kuud (tabel 1).
Lehmikutel olid 2014. aastal peamisteks hukkumise põhjusteks ainevahetus- ja
seedekulglahaigused (39,7%) ning nakkushaigused (27,7% – neist 1220 juhul hingamiselundite haigused ja neljal juhul nakkushaigused). Esimese põhjuse puhul
oli lehmikute keskmiseks hukkumise vanuseks 2,5 kuud, nakkushaiguste korral
3,3 kuud, kusjuures mõlema väljamineku põhjuse korral oli keskmise vanuse standardhälve väga suur (ainevahetus- ja seedekulglahaiguste korral SD=5,0 ja nakkushaiguste puhul SD=4,5) (tabel 2). Seega võime järeldada, et lehmikute hukkumisel
olid olulisimad põhjused vasikate kõhulahtisus ja hingamisteede haigus. Lehmikute
tapale viimisel olid kõige sagedamini märgitud põhjusteks muud põhjused (44,4% –
domineerisid väljaminekupõhjustena nuumveiste ja vasikate realiseerimine lihaks
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Tabel 1. Kirjeldav statistika hukkumise ja tapale viimisega seotud väljamineku põhjuste kohta
122 673 piimalehmal 2014. aastal.
Farmis hukkumine

Realiseerimine lihaks

n

(%)

Keskmine
vanus kuudes
(standardhälve)

n

(%)

Keskmine
vanus kuudes
(standardhälve)

Sõrgade/jalgade
probleemida

1541

24,5

56,5 (23,6)

4682

26,5

65,2 (25,3)

Nakkushaigusedb

179

2,8

55,0 (22,6)

79

0,4

59,5 (22,2)

Ainevahetus- ja
seedekulglahaigusedc

2417

38,4

61,8 (23,2)

1540

8,7

61,7 (23,2)

Sigimisprobleemidd

152

2,4

59,2 (26,7)

3694

20,9

63,8 (22,7)

Raske poegimine

352

5,6

54,9 (26,7)

202

1,1

55,5 (28,6)

Traumad ja
õnnetusjuhtumid

568

9,0

55,7 (23,8)

311

1,8

56,3 (24,0)

Udarahaigusede

506

8,0

59,9 (23,3)

4723

26,7

65,4 (24,6)

Muud põhjused f

587

9,3

63,4 (29,0)

2462

13,9

67,6 (33,3)

Kokku

6302

100

59,3 (24,4)

17 693

100

64,7 (25,8)

Väljamineku põhjus

Jäsemete vead, traumad ja haigused
Hingamiselundite haigused ja nakkushaigused
c
Ainevahetushaigused, poegimishalvatus ja seedeelundite haigused
d
Sigimisprobleemid, günekoloogilised haigused, abort
e
Udara vead, udara ja nisade traumad ning mastiit
f
Muud põhjused sisaldavad põhjuseid nagu: muu, madal toodang, elusmüük, vanus, halb iseloom,
halb lüpstavus
a

b

ja muu) ning sigimisprobleemid (37,7%) (tabel 2). Sigimisprobleemide tõttu tapale
viidud veiste keskmine vanus oli 23,9 kuud – need olid keskmiselt kaheaastased loomad, kes tõenäoliselt praagiti karjast mittetiinestumise tõttu.
Riskitegurite analüüsis tuvastati, et kõige suurem risk hukkuda oli <6 kuustel pullikutel (hukkumiskordaja 30,81 saja loom-aasta kohta, 95% usaldusvahemik (UV)
26,27–36,28), neile järgnesid <6 kuused lehmikud (hukkumiskordaja 5,55 saja loomaasta kohta, 95% UV 4,96–6,23). Isasloomade kõrgem hukkumisrisk peegeldab
riskitegureid, mis on seotud bioloogiliste iseärasustega, nende madalama turuväärtusega (Pannwitz, 2015) ning asjaoluga, et piimaveisekarjades ei mängi pullvasikad
rolli karja täienduses. Kõige madalam oli hukkumise risk 12-18-kuuste lehmikute
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Tabel 2. Kirjeldav statistika hukkumise ja tapale viimisega seotud väljamineku põhjuste kohta
127 820 lehmikul 2014. aastal.
Hukkumine

Realiseerimine lihaks

n

(%)

Keskmine
vanus kuudes
(standardhälve)

n

(%)

Keskmine
vanus kuudes
(standardhälve)

Sõrgade/jalgade
probleemid

130

2,9

10,2 (9,8)

215

5,5

14,4 (7,8)

Nakkushaiguseda

1224

27,7

3,3 (4,5)

112

2,9

7,1 (6,0)

Ainevahetus- ja
seedekulglahaigused

1753

39,7

2,5 (5,0)

172

4,4

9,6 (9,0)

Sigimisprobleemidb

17

0,4

25,9 (8,8)

1463

37,7

23,9 (5,9)

Traumad ja
õnnetusjuhtumid

459

10,4

12,4 (9,7)

197

5,1

13,2 (8,8)

Muud põhjused

833c

18,9

12,2 (12,2)

1725d

44,4

16,5 (11,4)

Kokku

4416

100

5,9 (8,8)

3884

100

18,4 (10,2)

Väljamineku põhjus

Hingamiselundite haigused ja nakkushaigused
Sigimisprobleemid ja abort
c
Muud põhjused sisaldavad põhjuseid nagu: elusmüük, põhikarja minek, välimiku vead, muud,
nuumveise realiseerimine lihaks, vasikas lihatootmiseks
d
Muud põhjused sisaldavad põhjuseid nagu: elusmüük, põhikarja minek, välimiku vead, kadumine,
muud, nuumveise realiseerimine lihaks, vasikas lihatootmiseks
a

b

hulgas (hukkumiskordaja 0,36 saja loom-aasta kohta, 95% UV 0,31–0,42) (tabel 3,
joonis 1). See on vanuserühm, kelle puhul vasikaea haigused ei ole enam ohuks,
loomad on kohanenud keskkonnaga ning saavutanud teatava immuunsuse karja
endeemiliste nakkuste suhtes, samuti puudub selles vanuserühmas veel lakteerimisega kaasnev stress. Nimetatud vanuserühmas toimub lehmikute tiinestamine,
mistõttu neid jälgitakse sageli ja individuaalselt, aidates kaasa ka haiguste varasele
tuvastamisele. Varasemad uuringud on näidanud, et iga järgnev laktatsioon suurendab haiguste tekkimise riski (Thomsen jt, 2004), mis selgitab vanemate lehmade
hukkumiskordaja suurenemist meie uuringus. Vanemate pullide arv uuringus oli
väike ja tõenäoliselt olid nendeks ristandveised, keda kasvatati nuumaveistena ja
kelle puhul risk hukkuda oli väiksem.
Tõugudest oli kõige suurem hukkumise risk eesti holsteini tõugu veistel, kusjuures
eesti punasel tõul oli see oluliselt madalam (tabel 3). Holsteini tõugu veiste suuremat
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hukkumise riski on tuvastatud ka varasemates uuringutest (Thomsen jt, 2006;
Raboisson jt, 2011; Alvåsen jt, 2012). Eesti holsteini tõugu lehmad on Eesti punast
tõugu lehmadega võrreldes suurema piimatoodanguga (EPJ, 2014). McConnel jt
(2008) uuringus tuvastati, et kõrgema piimatoodanguga karjades on hukkumise
risk kõrgem kui madalama toodanguga karjades. Samuti on varasemad uuringud
tuvastanud holsteini tõugu veiste suuremat vastuvõtlikkust haigustele (Emanuelson
jt, 1993; Persson Waller jt, 2009).
Hukkumise risk oli keskmiselt kõrgem suuremates karjades. Karja suurust ja paiknemise regiooni arvestades oli hukkumise risk kõige kõrgem karjades, milles peeti
enam kui 600 veist ja mis asusid Põhja-Eestis (hukkumiskordaja 4,76 saja loomaasta kohta, 95% UV 4,63–4,88), sellele järgnesid 300-600 veisega karjad, mis paiknesid samuti Põhja-Eestis (hukkumiskordaja 4,04 saja loom-aasta kohta, 95% UV
3,93–4,15). Kõige madalam hukkumise risk oli <100 veisega karjades Lõuna-Eestis
(hukkumiskordaja 0,87 saja loom-aasta kohta, 95% UV 0,82–0,92) (tabel 3).

Joonis 1. Hukkumiskordaja sõltuvalt vanusest ja soost kuues vanuserühmas: 0-6 kuud, 6-12
kuud, 12-18 kuud, 18-24 kuud, 24-36 kuud ja ≥36 kuu (punkt tähistab selle vanuserühma
keskmist hukkumiskordajat saja loom-aasta kohta, vertikaalsed jooned tähistavad 95%
usaldusvahemikku)
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Tabel 3. Veiste hukkumise riskitegurid Eesti piimaveisekarjades aastatel 2013-2014
(363 380 veist 2616 karjast).
Muutuja
Vanusegrupp x sugub

Tõug

a

Karja suurus x regioon

af

Kategooria

na,b

Hukkumiskordajac

95% UVd

<6 kuu lehmvasikas

258 248

5,55

4,96–6,23

<6 kuu pullvasikas

105 132

30,81

26,27–36,28

6-12 kuud lehmikud

229 902

0,72

0,63–0,83

6-12 kuud pullikud

25 651

1,89

1,89–2,99

12-18 kuud lehmikud

208 349

0,36

0,31–0,42

12-18 kuud pullikud

19 248

1,48

1,48–3,57

18-24 kuud lehmikud

187 191

0,53

0,44–0,65

18-24 kuud pullikud

9 055

1,31

1,31–3,06

24-36 kuud lehmad

164 297

1,61

1,43–1,83

24-36 kuud pullid

2 347

1,30

1,30–4,30

≥36 kuu lehmad

123 977

3,11

2,80–3,47

≥36 kuu pullid

691

0,56

0,56–2,32

Eesti holstein

285 070

3,27

3,22–3,31

Eesti punane

70 539

1,95

1,89–2,01

Teised tõud

7 771

1,60

1,42–1,79

<100 looma, Lõuna-Eesti

41 262

0,87

0,82–0,92

<100 looma, Põhja-Eesti

45 105

1,80

1,72–1,87

100-300 looma, Lõuna-Eesti

36 228

2,27

2,17–2,37

100-300 looma, Põhja-Eesti

48 074

3,40

3,30–3,50

300-600 looma, Lõuna-Eesti

48 926

3,16

3,01–3,27

300-600 looma, Põhja-Eesti

55 784

4,04

3,93–4,15

≥600 looma, Lõuna-Eesti

37 462

3,48

3,35–3,61

≥600 looma, Põhja-Eesti

50 462

4,76

4,63–4,88

e

Loomade arv igas kategoorias
Vaatluste arv igas kategoorias pärast andmestiku poolitamist vastavalt etteantud vanusevahemikele
c
100 loom-aasta kohta
d
UV-usaldusvahemik
e
Teised tõud: aberdiini-anguse, šviits, akviteeni hele, belgia sinine, šarolee, dexter, eesti maatõug,
ääršir, gallovei, šoti mägiveis, hereford, džörs, limusiin, piemont, piison, saksa šorthorn, simmental
f
Lõuna-Eesti – Põlva-, Võru-, Valga-, Viljandi-, Tartu-, Pärnu-, Saaremaa. Põhja-Eesti – Harju-,
Hiiu-, Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Jõgeva-, Järva-, Rapla-, Läänemaa
a

b
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C

28

Hukkumiskordaja 100 loom-kuu kohta
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

Hukkumiskordaja 100 loom-kuu kohta
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25

Ja
Ve an
e 20
M br 2 13
är 0
ts 1 3
Ap 20
r 13
M 201
Ju ai 2 3
un 01
Ju i 2 3
ul 01
Au i 20 3
1
Se g 2 3
pt 01
O 20 3
kt 1
3
2
N 01
o
D v 20 3
et 1
s
3
Ja 2
0
Ve an 13
e 20
M br 2 14
är 0
ts 1 4
Ap 20
r 14
M 20
Ju ai 2 14
un 01
Ju i 20 4
u 1
Au li 2 4
g 01
Se 20 4
pt 14
O 20
k 1
N t 20 4
ov 1
D 20 4
et 1
s 4
20
14

Ja
Ve an
e 20
M br 2 13
är 0
ts 1 3
Ap 20
r 13
M 201
Ju ai 2 3
un 01
Ju i 2 3
ul 01
Au i 20 3
1
Se g 2 3
pt 013
O 20
kt 13
N 20
o 1
D v 20 3
et 1
Ja s 2 3
0
Ve an 13
e 20
M br 2 14
är 0
ts 1 4
Ap 20
r 14
M 20
Ju ai 2 14
un 01
Ju i 2 4
ul 01
Au i 20 4
g 1
Se 20 4
pt 14
O 20
kt 14
N 20
ov 1
D 20 4
et 1
s 4
20
14

2

Hukkumiskordaja 100 loom-kuu kohta
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

Hukkumiskordaja 100 loom-kuu kohta
3
4
5
6

A

Ja
Ve an
e 20
M br 2 13
är 0
ts 1 3
Ap 20
r 13
M 20
Ju ai 13
un 20
1
Ju i 20 3
ul 13
Au i 20
1
Se g 2 3
pt 013
O 20
kt 13
N 20
o 1
D v 20 3
et 1
Ja s 2 3
0
Ve an 13
e 20
M br 2 14
är 0
ts 1 4
Ap 20
r 14
M 20
Ju ai 2 14
un 01
Ju i 20 4
ul 1
Au i 20 4
g 1
Se 20 4
pt 14
O 20
kt 14
N 20
ov 1
D 20 4
et 1
s 4
20
14

Ja
Ve an
e 20
M br 2 13
är 0
ts 1 3
Ap 20
r 13
M 201
Ju ai 2 3
un 01
Ju i 2 3
ul 01
Au i 20 3
1
Se g 2 3
pt 013
O 20
kt 13
N 20
o 1
D v 20 3
et 1
Ja s 2 3
0
Ve an 13
e 20
M br 2 14
är 0
ts 1 4
Ap 20
r 14
M 20
Ju ai 2 14
un 01
Ju i 2 4
ul 01
Au i 20 4
g 1
Se 20 4
pt 14
O 20
kt 14
N 20
o 1
D v 20 4
et 1
s 4
20
14

Suuremates karjades on loomade individuaalne jälgimine raskendatud, samuti
erinevad suured karjad väiksematest pidamistingimuste poolest. Üldjuhul ei
rakendata suurtes tootmisfarmides veiste karjatamist, mis on varasemalt tuvastatud kui loomade hukkumise riski suurendav tegur (Thomsen jt, 2006). Uuringus tuvastatud hukkumise regionaalseid erinevusi tuleks edaspidistes töödes
arvesse võtta.

Piimaveiste hukkumise sesoonsust kujutaval joonisel (joonis 2) ilmneb, et kuni
kolmekuustel vasikatel oli kõrge hukkumisriskiga kuuks jaanuar (2013. aastal hukkumiskordaja 4,47 ja 2014. aastal 3,49 saja loom-kuu kohta), veebruar (4,39 ja 3,6
saja loom-kuu kohta vastavalt 2013. ja 2014. aastal) ja märts (hukkumiskordaja
4,22 ja 3,18 saja loom-aasta kohta 2013. ja 2014. aastal) mõlemal vaatlusaastal. Kuni
kolmekuustel vasikatel tuvastati 2014. aastal kõrge hukkumiskordaja ka augustis
B

D

Joonis 2. Veiste suremuse sesoonsus erinevates vanusegruppides: A: vasikad vanuses <3
kuud; B: mullikad vanuses 3-12 kuud; C: mullikad vanused 12-24 kuud; D: veised vanuses
>24 kuud (ring tähistab keskmist hukkumiskordajat antud kuul, vertikaalsed jooned 95%
usaldusvahemikku)

(hukkumiskordaja 3,28) ja detsembris (hukkumiskordaja 3,97) (joonis 2). Kõrgemat
hukkumise riski talvekuudel on piimaveisekarjade vasikatel tuvastatud ka varasemates uuringutes ning ollakse arvamusel, et talvekuude madal temperatuur ja intensiivsem nakkushaiguste levik võib soodustada vasikate haigestumist ja hukkumist
(Svensson jt, 2006; Raboisson jt, 2013).
Mullikatel vanuses 3-12 kuud oli kõrgema hukkumise riskiga sesooniks hilissuvi ja
sügise algus (2013. aastal hukkumiskordaja augustis 0,34, septembris 0,43 ja oktoobris 0,39 ning 2014. aastal augustis 0,34 ning septembris 0,38 saja loom-kuu kohta).
Vanuses 12-24 kuud oli mullikate hukkumiskordaja kuude lõikes võrdlemisi stabiilne. Lehmadel (>24-kuused) oli hukkumiskordaja kujunenud kõrgemaks mõlema
aasta suvisel perioodil, 2014. aastal ka sügisel (kõige kõrgema hukkumisriskiga kuud
olid juuli, august ja september, mil hukkumiskordaja oli vastavalt 0,63, 0,64 ja 0,62
saja loom-kuu kohta). Tõenäoliselt kaasneb soojade ja niiskete kuudega lehmadel
kuumastress, mis halvendab vastupanuvõimet haigustele ja väljendub ka kõrgemas
hukkumisriskis (Bishop-Williams jt, 2015).

Kokkuvõte
Antud uurimuses tuvastati piimaveisekarjades hukkumisrisk, mis on kaudselt võrreldav teistes intensiivse piimatootmisega riikides läbiviidud uuringute tulemustega.
Hukkumise vähendamiseks tuleks lehmade puhul tegeleda eeskätt ainevahetushaiguste ning jäsemehaiguste ennetamisega. Noorkarja tervise ja heaolu tagamiseks on
olulisim panustada kõhulahtisuse ja hingamisteede haiguse vähendamise meetmetesse. Uuringus tuvastasime ka, et hukkumise aastaajaline dünaamika oli vanuse
grupiti erinev – piimaperioodi vasikate hukkumisrisk oli kõrgeim talvekuudel, võõrutusjärgsel perioodil kuni puberteedieani loomade hulgas sügise algul, lehmadel
aga soojadel ja niiskematel kuudel. Holsteini tõugu veiste risk hukkuda oli suurem
kui punasel tõul; samuti oli risk hukkuda kõrgem isasloomadel. Karja suurus ja
regioon olid olulised mõjutegurid veiste suremusele, kuid summeerivad pigem teisi
otseselt hukkumist mõjutavaid faktoreid. Täpsemate riskitegurite tuvastamiseks on
vajalik läbi viia täiendavaid uuringuid.
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Sissejuhatus
Seoses uute lüpsitehnoloogiate kasutuselevõtuga on tekkinud piimafarmides probleemid, millele varem tähelepanu ei osatud pöörata. Üheks selliseks võib pidada
piima tilkumist udarast, mille sageduse suurenemist seostatakse eelkõige vabalüpsisüsteemidest lähtuva pideva visuaalse ja akustilise ärritajaga, mis stimuleerib oksütotsiini vallandumist ja seeläbi piima eritumist, viies seetõttu piima tilkumiseni
(Jacobs ja Siegford, 2012). Samas väidab Bruckmaier (1988), et piima tilkumine enne
lüpsi pole seotud suurenenud oksütotsiini tasemega.
Esimene vabalüpsisüsteem (ALS) paigaldati Hollandis 1992. aastal ja kaks kümnendit hiljem kasutasid seda seal juba 15,1% piimatootmisfarmidest (Peters-Sengers,
2014). 1998. aastal loeti maailmas ALS arvuks 250, suurenedes 2007. aastaks juba üle
8000 (Svennersten-Sjaunja ja Pettersson, 2008; de Koning, 2010). Enamus ALS asub
Põhja-Euroopas (90%) ja Kanadas (9%) (de Koning, 2010). Eestis võeti esimene ALS
kasutusele 2006. aastal AS Pakar farmis. Kuna Eesti piimatootmisfarmides kasutatakse lüpsiroboteid üha enam, siis viidi ajavahemikul märtsist 2012 kuni aprillini
2013 läbi esmane uuring piima tilkumise esinemise kohta. Selles töös koguti andmeid kahest farmist (Farm A ja B), kus ühes oli kasutusel ALS ja teises traditsiooniline lüpsisüsteem (TLS) kahekordse lüpsiga ning Eesti Maaülikooli Eerika katse
farmist, kus lüpsti lehmi mõlema lüpsisüsteemiga, kusjuures lüpsiplatsil lüpsti lehmi
kolm korda ööpäevas. Enamus farmides peetud lehmadest olid holsteini tõugu
(Farm A – 222, Farm B – 530, Farm C ALSiga – 65 ja TLSigs – 87), väiksem osa eesti
punast (Farm A – 21, Farm B – 367, Farm C ALSiga – 5 ja TLSiga – 17) ning eesti
maatõugu ja lihatõugu lehmi oli ainult kahes farmis (vastavalt Farm C TLS – 8 ja
Farm A – 4) (Tänavots jt, 2015).
Piima tilkumist registreeritakse tavaliselt kui „jah“- või „ei“-tunnust, kuid mõningates
teadusartiklites eristatakse tilkumise esinemist veel ka vastavalt selle intensiivsusele.
Mitmed uurimused on näidanud, et piima tilkumise esinemine erinevates populatsioonides võib olla 0–24% (Geer jt, 1988; Schukken jt, 1990; Slettbakk jt, 1995; Juga jt,
1996). Piima tilkumise esinemist registreeritakse reeglipäraselt Skandinaaviamaades
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(Luttinen ja Juga, 1997). Samas on piima tilkumise päritavus madal, jäädes 0,10
juurde (Steine, 1988; Juga jt, 1996, Sivertsen Stroli ja Heringstad, 2011).
Käesolev artikkel annab ülevaate piima tilkumisest ja sellega seotud teguritest kirjandus
allikate põhjal.

Piima tekke mehhanism ja piima tilkumine
Lehma udar koosneb neljast iseseisvalt talitlevast näärme-, side- ja rasvkoest moodustatud veerandist ning iga veerand lõpeb nisaga. Piimanääre hakkab talitlema pärast
poegimist ning lõpetab piima tootmise, kui järglane piima enam ei tarvita. Tänu
pikaajalisele aretustööle on piimalehma udar võimeline piima tootma suuremas
koguses, kui tema järglane seda üleskasvamiseks vajab (Svennersten-Sjaunja, 1995).
Piimaloome toimub mikroskoopilise suurusega alveoolides, mis kinnituvad viima
juhade külge ning moodustavad piimanäärme. Alveoolide suurus varieerub piimaga täidetuse tasemest olenevalt 50–350 µm. Kõik udara väiksemad üksused on
ühendatud omavahel suuremateks juhade kaudu (alveoolid, sagarikesed, sagarad).
Alveoole ümbritsevad müoepiteelrakud, mis tõmbuvad kokku piima sõõrdumise
ajal ning seeläbi surutakse piim alveoolidest alveolaarjuhakestesse. Edasi liigub piim
sagarikesisestest juhadest sagaratevaheliste juhade kaudu 300–2000 ml mahuga
piimaurkesse ning selle 10–50 ml mahutavasse nisaosasse (Poikalainen, 2006). Nisatipus, ümber nisajuha, moodustavad ringlihase kimbud nisasulguri, mis kontrollib
nisajuha avamist ja sulgemist (Butler jt, 1992).
Piima tilkumine võib esineda kui nisajuha sulgemismehhanism on kahjustatud, näiteks siis, kui nisa tipp on mehaaniliselt vigastatud (joonis 1a) (Jørstad jt, 1989). Piima
tilkumine võimaldab bakteritel paremini nisajuha läbida ja asuda paljunema udara
näärmekoes (Cousins jt, 1980). Nisajuha läbitavus võib olla mõjutatud ka nisa anatoomiast. Suure läbimõõduga (Jørstad jt, 1989) ja lühikese nisajuhaga (Lacy-Hulbert
ja Hillerton, 1995) nisasid seostatakse suurenenud mastiidiriskiga. Piima tilkumine
võib esineda ka juhul, kui udarasisene rõhk ületab nisajuha sulgemismehhanismi
vastupanujõu (joonis 1b) (Persson Waller jt, 2003).
Piima tilkumine on lüpsilehmadel esinev nähtus, mida defineeritakse kui piima eritumist ühest või enamast nisast ilma lüpsiprotsessita (Persson Waller jt, 2003; Klaas jt, 2005;
de Prado, 2016). De Prado (2016) sõnul esineb piima tilkumine siis, kui täheldatakse
piimavoolu ühest või enamast nisast, nisa tipus on piimatilk või kui udara all maapinnal
on näha piima. Allapanuga segunenud piim on aga suurepäraseks kasvukeskkonnaks
mikroorganismidele, mistõttu suureneb oluliselt risk udarainfektsioonide tekkeks, kui
lauda hügieenitase, eriti allapanu kvaliteet, on madal (Schukken jt, 1990, 1991).
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Joonis 1. Piima tilkumine, kui lehma udara nisa tipp on mehaaniliselt vigastatud ja nisajuha
sulgemismehhanism seetõttu kahjustatud (a) ning lühikestest nisadest juhul, kui udarasisene
rõhk ületab nisajuha sulgemismehhanismi vastupanujõu (b)

Lüpsisüsteemi ja lehma osa piima tilkumisel
Lüpsil kasutatavad võtted ning tingimused (nt vaakumi tase, pulsaatori sagedus, nisakummi disain või nisakannude raskus) on olulised faktorid udara täielikuks tühjendamiseks lüpsil (Mein, 1992). Vabalüpsisüsteem põhineb hästi toimival lehmade liikumisel lüpsiroboti ning söötmis- ja puhkeala vahel. Erinevalt TLSist, kus lüpside sagedus
ja intervall on kõikidel lehmadel sarnane, on vabalüpsisüsteemi korral antud näitajate
variatsioon suurem nii lehma tasandil kui karja siseselt (Persson Waller jt, 2003).
Lüpsiprotsess erineb lüpsiplatsi ja –roboti puhul lüpside sageduse ja intervalli, lüpsiseadmete häälestuse ning nisakannude allapaneku tehnika poolest (Hovinen ja
Pyörälä, 2011). TLS on lüpsiajad kindlaks määratud, samas robotlüpsiseadmed võimaldavad lehmal lüpsil käia vabalt valitud ajal, muutes seega intervallid lüpside vahel
ebakorrapärasteks (Bach ja Busto, 2005; Løvendahl ja Chagunda, 2011).
Lüpsikordade ebaühtlased vahed võivad mõjutada nii piima kogust (Ipema jt, 1997)
kui ka somaatiliste rakkude arvu piimas, samas mõju piima tilkumise esinemisele
pole teada (Hamann ja Gyodi, 2000). ALS puhul lüpstakse udaraveerandid enamasti
eraldi, mis omakorda vähendab tühilüpsi esinemist ja on udara tervisele positiivse
mõjuga (Persson Waller jt, 2003).
Varasemad uuringud on näidanud, et nisakannu(de) ebaõnnestunud allapanek
robotlüpsil võib esineda kuni 15% lüpsikordadest (Mottram jt, 1995; Ipema jt, 1997).
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Selle tagajärjel võib ühe või mitme udaraveerandi osaline või puudulik tühjenemine
põhjustada suurenenud piima tilkumise riski (Persson Waller jt, 2003).
Lüpsisüsteem. Persson Waller jt (2003) jälgisid kahe aasta jooksul piima tilkumise
erinevust ALS ja TLSiga farmides. Uuringust selgus, et piima tilkumist lehmadel
võib oluliselt rohkem esineda ALS kasutatavates farmides. Piima iseeneslik vabanemine stimuleerimata nisadest esines sageli lüpsikordade vahel kui lehmad lamasid
või vahetult enne lüpsiplatsile sisenemist.
Eestis läbi viidud vaatluse andmetel esines piima tilkumist enam robotlüpsi kasutavates farmides, kus seda tuvastati 18-l lüpsil olnud 247-st lehmast (7,3%) (Tänavots
jt, 2015). Seevastu platsilüpsi kasutavates farmides oli udarast piima tilkumisega lehmade osakaal kõigest 1,9% (16 lehma 828-st) (joonis 2).
Joonis 2. Piima tilkumisega ja tilkumiseta
lehmade osakaal sõltuvalt lüpsisüsteemist (ALS –
vabalüpsisüsteem; TLS – traditsiooniline lüpsisüsteem)
Eestis läbiviidud uuringus (p<0,001) (Tänavots jt, 2015)

Udaraveerandid. Oma uurimuses (Tänavots jt, 2015) leidsime, et piima tilkumine
udarast leiab aset tavaliselt ühest või kahest nisast, mis aga ei ühtinud Persson
Waller jt (2003) tulemustega, kes täheldasid, et paljudel juhtudel leidis tilkumine
aset korraga kolmest või neljast nisast. Enim esines tilkumist tagumistest udara
veeranditest nii platsi- kui ka robotlüpsi kasutavates farmides, vastavalt 71 ja 54%
(joonis 3) (Tänavots jt, 2015). Samas piima tilkumise jaotus udaraveerandite kaupa
ei olnud robot- ja platsilüpsil statistiliselt oluliselt erinev (p=0,521). Ka Persson Waller
jt (2003) täheldasid piima tilkumist enam tagumistel udaraveeranditel, kuid leidsid
antud erinevuse olevat statistiliselt olulise (p<0,05).
Lehma asend. Tänavots jt (2015) märkisid, et 53% piima tilkumisest TLSiga farmides
leidis aset kui lehmad seisid, samas kui ALS farmides oli see ainult 11%. Tilkuvate
nisadega lamavate lehmade osakaal oli TLS lüpstavate lehmade hulgas 47% ja ALS
korral 89% kõigist registreeritud tilkumistest (joonis 4), mistõttu osutus tilkuvate
nisadega lehmade asend ALS ja TLS vahel statistiliselt oluliseks (p=0,006). Persson
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Joonis 3. Piima tilkumise esinemine erinevate udaraveerandite lõikes ALS ja TLS farmides
(ALS – vabalüpsisüsteem, TLS – traditsiooniline lüpsisüsteem, EV – esimene vasak, EP –
esimene parem, TV – tagumine vasak, TP – tagumine parem, p=0,521) (Tänavots jt, 2015)

Joonis 4. Lehmade asend piima tilkumise esinemisel ALS ja TLS farmides (ALS –
vabalüpsisüsteem, TLS – traditsiooniline lüpsisüsteem, p=0,006) (Tänavots jt, 2015) (a) ja
tilkumise esinemine lamaval lehmal (b)

Waller jt (2003) leidsid, et piima tilkumine leidis enamasti aset lamavatel lehmadel
(p<0,001), kusjuures aeg viimasest lüpsist varieerus. Nad viitasid, et esmapoeginud
lehmadel võib lamamine sõltuda sotsiaalsest domineerimisest. Samas võivad pikemad intervallid lüpside vahel viia lühemate lamamisperioodideni enne järgmist lüpsi,
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mille põhjuseks on Österman ja Redbo (2001) arvates ebamugavus, mida lamamisel
põhjustab piimaga täitunud udar. Nad leidsid, et loomade asend ei erinenud farmide
vahel olulisel määral. Österman ja Redbo (2001) märkisid samuti, et mäletsemine või
magamine ei mõjuta piima tilkumise esinemist, kuigi Svennersten jt (1990) leidis, et
suuõõne ärritamine stimuleerib oksütotsiini vallandumist. Persson Waller jt (2003)
põhjendasid suuremat piima tilkumise esinemist tagumistest nisadest tagajalgade
suurema survega udara tagaveeranditele. See vastab uurimustulemustele, kus leiti,
et udara tagumistel veeranditel on suurem udarahaiguste ja mastiidirisk (Adkinson
jt, 1993; Lancelot jt, 1997).
Lehma vanus. Meie esmasest uuringust selgus, et piima tilkumise sageduse ja lehma
vanuse seos oli kõigis farmides samasuunaline – mida vanem oli lehm, seda suurema
tõenäosusega registreeriti tal piima tilkumine (Tänavots jt, 2015). Erinevalt Persson
Waller jt (2003), kes ei leidnud oma töös seost piima tilkumise ning laktatsioonijärgu
ja laktatsiooni numbri vahel, võis Tänavots jt (2015) töö raames kogutud andmete
põhjal teha järelduse, et piima tilkumist esines enam suurema laktatsiooninumbriga
lehmadel (joonis 5). Samas seost piima tilkumise ja laktatsioonijärgu vahel ei selgunud ka sellest uuringust.
Persson Waller jt (2003) leidsid suure erinevuse tilkumise esinemissageduses esmaja korduvpoeginud lehmade vahel sõltuvalt pidamisviisist. Nende uuringust selgus,
et esmapoeginud lehmadel registreeriti piima tilkumise esinemine 62%-l ALS ning
TLS farmides 15% vaba- ja 3%-l lõaspidamisel. Vastavad osakaalud korduvpoeginud
lehmadel olid 28, 9 ja 14%.

Joonis 5. Piima tilkumise sagedus (± standardviga) sõltuvalt laktatsiooninumbrist
(p-väärtus näitab farmisisese erinevuse statistilist olulisust; ALS – vabalüpsisüsteem, TLS –
traditsiooniline lüpsisüsteem) (Tänavots jt, 2015)
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Klaas jt (2005) märkisid, et suurem risk piima tilkumiseks nisadest on korduv
poeginud lehmadel, kellel registreeriti suur maksimaalne lüpsikiirus ja varane
laktatsiooni algus ning esinesid lühikesed nisad, sissepoole pöördunud nisaotsad,
nisajuha väljalangemine, mille tõttu oli vähenenud nisasulguri toonus. Samas esmapoeginud lehmadel oli piima tilkumise esinemise riskiteguriks suur maksimaalne
lüpsikiirus ja nisajuha väljalangemine. Lühikeste nisajuhade puhul põhjendavad
Rovai jt (2007) piima tilkumise põhjusena udarasisese rõhu suurenemist, mis tekib,
kui piimaurke näärmeossa koguneb suurem kogus piima.

Toodangunäitajate seos piima tilkumisega
Piimatoodangu ja piima tilkumise vahel selget seost Eestis läbi viidud uuringus ei
leitud (Tänavots jt, 2015) (joonis 6). Ka Persson Waller jt (2003) märkisid, et piimatoodang ei erine olulisel määral (p=0,15) piima tilkumisega ja tilkumiseta lehmade
vahel ning Luttinen ja Juga (1997) väitsid oma tulemustele tuginedes, et piima tilkumise ja piimatoodangu vahel geneetiline seos puudub. Klaas jt (2005) uurimuses, kus vaatluse all oli 15 piimakarjafarmi, täheldati, et isegi väikesetoodangulistel,
kuid suure maksimaalse lüpsikiirusega lehmadel oli risk piima tilkumise esinemiseks. Samas viitasid nad oma töös ka Wendt jt (1994) uurimusele, kus autorid järeldasid, et suuretoodangulistel ja kergesti lüpstavatel lehmadel on suurem risk piima
tilkumiseks nisadest.

Joonis 6. Keskmine piimatoodang lüpsikorral (± standardviga) enne vaatlust tilkumisega
ja tilkumiseta lehmadel (p-väärtus näitab farmisisese erinevuse statistilist olulisust; ALS –
vabalüpsisüsteem, TLS – traditsiooniline lüpsisüsteem) (Tänavots jt, 2015)
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Mitmed autorid on seostanud lehmade kinnijätmiseelset piimatoodangut piima tilkumise sagedusega kinnisperioodi algul. Nii leidsid Schukken jt (1993) Hollandis läbi
viidud uurimuses sageda piima tilkumise esinemise lehmade kinnijätmise ajal. Selgus,
et kinnijätmise eelselt alla 5 kg päevas lüpsnud lehmadel esines piima tilkumist nädala
jooksul pärast kinnijätmist 30% juhtudest. Hiljutises Kanadas läbi viidud uuringus
vaadeldi piima tilkumise esinemist lehmade kinnijätmise hetkel (Zobel jt, 2013).
Ehkki kõikide lehmade nisasid töödeldi antibiootikumidega, esines piima tilkumist
enam lehmadel, kes lüpsid enne kinnijätmist keskmiselt 14,1 kg, võrreldes nendega,
kelle toodang oli 4,2 kg võrra madalam (vastavalt 75 ja 27%). Laiaulatuslikus uuringus,
kus olid vaatluse all piimakarjafarmid Euroopas (41), USA-s (3), Brasiilias (3) ja Mehhikos (9), leiti, et piima tilkumist esines pärast lehmade kinnijätmist vastavalt 24, 32,
24 ja 31% (de Prado, 2016). Samas oli tilkumise esinemise varieeruvus farmide vahel
suur (17–47% lehmadest). Tucker jt (2009) märkisid, et piima tilkumise esinemist on
võimalik piirata, kui vähendada lehmade piimatoodangut kinnijätmiseelse söötmise
piiramise kaudu. Nende katses esines kaks päeva pärast lehmade kinnijätmist piima
tilkumist 14%-l madala- ja 42%-l kõrgetoodangulistest lehmadest.
Nii keskmine kui ka maksimaalne lüpsikiirus Tänavots jt (2015) uuringus olid
vaatluspäevadel piima tilkumisega lehmadel veidi suuremad kui piima tilkumiseta
lehmadel (joonis 7). Persson Waller jt (2003) ning Rovai jt (2007) märkisid, et piima
voolu kiirus oli suurem tilkuvatest udaraveeranditest võrreldes teiste veeranditega.
Klaas jt (2005) vaatlesid esma- ja korduvpoeginud lehmi ning leidsid, et mõlemas
grupis oli piima tilkumisega lehmade maksimaalne lüpsikiirus oluliselt suurem,
kui tilkumiseta lehmadel. Hiljutistes uuringutes on leitud, et lüpsikiirus ja piima
tilkumine on omavahel geneetiliselt seotud (Larsgard, 2013), Norra teadlaste andmetel lausa 80% ulatuses (Sivertsen Storli ja Heringstad, 2011). See tähendab, et
geenidel, millel on positiivne mõju lüpsikiirusele, on negatiivne efekt piima tilkumisele (Larsgard, 2013).
Ka varasemad uuringud on näidanud, et subjektiivselt hinnatud lüpsikiiruse ja
piima tilkumise vahel on mittesoovitav geneetiline korrelatsioon (r=0,28–0,29)
(Luttinen ja Juga, 1997; Steine, 1988). Uurides soome äärširi ja soome holstein-friisi
tõugu lehmade lüpsikiiruse ja piima tilkumise vahelist seost, leidsid Luttinen ja
Juga (1997) kummagi tõu puhul geneetiliseks korrelatsiooniks vastavalt 0,65 ja 0,89.
Sarnase tulemuse said ka Sivertsen Storli ja Heringstad (2011) norra punase tõu
uuringus, kus nad leidsid eelpool nimetatud seose tugevuseks r=–0,80. See tähendab, et valides pulle nende tütarde suurema piimavoolu järgi, suureneb lehmadel
piima tilkumise sagedus. Seega kõrge lüpsikiiruse aretusväärtusega pullidel on
tavaliselt madal piima tilkumise aretusväärtus. Seda seost iseloomustab joonis
8, kus Sivertsen Storli ja Heringstad (2011) on graafikule asetanud lüpsikiiruse ja
piima tilkumise aretusväärtused. Kokkuvõtteks väidavad nad, et negatiivne seos
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lüpsikiiruse ja mastiidi esinemise vahel (r=–0,17), kombineerituna tugeva negatiivse seosega lüpsikiiruse ja piima tilkumise vahel (r=–0,80), tähendab, et valikul
lüpsikiiruse suurendamise suunas on mittesoovitav mõju nii piima tilkumise kui
ka mastiidi esinemise sagedusele.

Joonis 7. Keskmine lüpsikiirus (± standardviga) piima tilkumisega ja tilkumiseta lehmadel
(p-väärtus näitab farmisisese erinevuse statistilist olulisust; ALS – vabalüpsisüsteem, TLS –
traditsiooniline lüpsisüsteem) (Tänavots jt, 2015)

Joonis 8. Piima tilkumise ja
lüpsikiiruse aretusväärtused norra
punast tõugu lehmadel (Sivertsen
Storli ja Heringstad, 2011)
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Eestis läbi viidud uuringust selgus, et piima somaatiliste rakkude arvu skoor
(SRS) oli suurem lehmadel, kellel registreeriti piima tilkumine, kui neil, kellel piima
tilkumist ei registreeritud – keskmised väärtused vastavalt 3,03 ja 2,62 (Tänavots
jt, 2015) (joonis 9). Piima tilkumise väga harva esinemise tõttu ei osutunud see
erinevus siiski statistiliselt usaldusväärseks (p=0,064) ehkki oli tendents olulisuse suunas (p=0,10). Samas peab ka märkima, et piima tilkumisega lehmadel
oli SRS standardviga tunduvalt suurem kui tilkumiseta lehmadel. Ka Luttinen ja
Juga (1997) ning Lund jt (1994) leidsid, et piima tilkumisega lehmadel on suurem
SRS. Samuti Persson Waller jt (2003) näitasid, et suurema udara haiguse indeksiga
(UHI) (leitakse SRA alusel) lehmadel esines piima tilkumist enam (UHI=2,1) kui
lehmadel kellel tilkumist ei tuvastatud (UHI=1,5), kuid ka nende uuringus ei osutunud see erinevus oluliseks (p=0,11).

Joonis 9. Kontroll-lüpsi somaatiliste rakkude skoor (± standardviga) piima tilkumisega ja
tilkumiseta lehmadel (horisontaalne joon näitab kõigi farmide keskmist) (Tänavots jt, 2015)

Piima tilkumine ja udara tervis
Piima tilkumisel võib olla oluline mõju piima tootmisele, kuna on täheldatud selle
positiivset seost kliinilise mastiidi esinemissagedusega (Schukken jt, 1990; Waage
jt, 1998; Barkema jt, 1999, Waage ja Ødegaard, 2002). Ehkki mastiidi ühe riskifaktorina on toodud somaatiliste rakkude suurt arvu piimas, siis Schukken jt (1990, 1991)
väikese somaatiliste rakkude arvuga karjade uuringust selgus seos piima tilkumise
ning E. coli ja S. aureuse poolt põhjustatud kliinilise mastiidi juhtumite suurenemise
vahel. Mastiidi esinemine aga põhjustab suurt majanduslikku kahju piimatoodangu
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vähenemise tõttu ning suurendab ka kulusid tööjõule ja ravimitele. Piima tilkumine
ajal, mil lakteeriv lehm on laudas lamavas asendis, teeb looma vastuvõtlikuks E. coli
poolt põhjustatud infektsioonidele, kuna avatud nisajuhasse pääsevad väljaheidetes
esinevad haigusetekitajad (Schukken jt, 1991; Elbers jt, 1998). Schukken jt (1993)
näitasid, et ka lehmadel, kellel esines piima tilkumist peale kinnijätmist, arenes
kliiniline mastiit neli korda suurema tõenäosusega ja neil tekkis 6,1 korda suurema
tõenäosusega udarasisene nakkus kinnisperioodi kestel, võrreldes lehmadega, kellel piima tilkumist ei esinenud. Kirjeldatud probleemi ei tohiks eirata, kuna piima
tilkumine on mastiiti haigestumise riski suurendav tegur, mitte ainult laktatsiooniperioodil, vaid ka kinnisperioodi algul (Jørstad jt, 1989; Elbers jt, 1998; Schukken jt,
1993; Waage jt, 2001).
Sõltuvalt lehma vanusest suurendab piima tilkumine nisadest riski kliinilisse mastiiti haigestuda enam lõpptiinetel mullikatel (Waage jt, 2001). Vastupidiselt eelnevale, ei leidnud Sivertsen Storli ja Heringstad (2011) geneetilist seost piima tilkumise
ja kliinilise mastiidi esinemisel 30 päeva enne ja pärast esimest poegimist (r=0,003).
Samas oli see seos veidi tugevam 30 päeva ja 300 päeva pärast esimest poegimist
(r=0,205).
Ehkki piima tilkumist seostatakse eelkõige ALSiga, siis Peters-Sengers (2014) näitas
oma uurimuses, et nakkuslike haigustekitajate esinemine ei pruugi olulisel määral
olla seotud ALS kasutamisega. ALS eelisena tuuakse välja, et lüpsmine toimub seal
veerandipõhiselt, mis vähendab udaraveerandite vahelist nakkusriski mastiiti põhjustavate bakteritega lehmade vahel (Hovinen ja Pyörälä, 2011; Hovinen jt, 2009).
Samuti puhastatakse enamasti ALS nisakannusid peale lüpsi auruga, mis tapab järgmist lüpstavat lehma nakatada võivad bakterid (Peters-Sengers, 2014).

Kokkuvõte
Kirjandusallikatele tuginedes võib väita, et piima tilkumise sagedast esinemist kui
probleemi on enamasti alahinnatud, kuna seda on seostatud nii loomade heaolu kui
udara tervisega. Seetõttu on ka loomakasvatajate ja veterinaaride teadlikkus selles
küsimuses suhteliselt madal. Ehkki mitmetes riikides registreeritakse regulaarselt
piima tilkumise esinemist, on Eestis selle vastu seni huvi puudunud. Esmasest Eestis läbi viidud piima tilkumissageduse uuringust ei selgunud, et piima tilkumine
udarast kujutaks esialgu probleemi Eesti piimakarjakasvatuses, kuid nenditi, et lehmade kasutusea pikenedes ja vabalüpsisüsteemide kasutusele võtuga võib see nähtus
ajapikku süveneda. Samas peab märkima, et mainitud töös ei pööratud tähelepanu
piima tilkumise esinemisele lehmade kinnijätmisel ja see teema vajaks veel uurimist.
Piima tilkumissageduse tõusule võib kaasa aidata ka soov suurendada lehmade
lüpsik iirust karjas. Piima tilkumise registreerimine on Eestis raskendatud seetõttu,
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et piimafarmid on suured ning seda tunnust on võimalik tuvastada ainult visuaalselt. Vähendamaks piima tilkumist nisadest, tuleks piimaveiste aretusprogrammis
pöörata tähelepanu artiklis mainitud teguritele.

Tänuavaldused
Tööd on teostatud OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse projekti
EU30002 raames ja Haridus- ja Teadusministeeriumi institutsionaalse uurimistoetuse IUT8-1 abil.
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Sissejuhatus
Toorglütserooli kasutamise võimalusi piimalehmade söödaratsioonis on uuritud nii
mujal maailmas kui ka Eestis. Teadustöö peamisteks suundadeks on olnud selgitada toorglütserooli söötmise mõju loomade tervisele, vatsa- ja vere parameetritele
ning toodangunäitajatele (Shin jt, 2012; Wang jt, 2009). Eestis on viidud läbi söötmiskatsed nii laktatsiooni algus- kui keskjärgus olevate lehmadega (Kass jt, 2012,
Kass jt, 2013). Leiti, et poegimisjärgselt on tegemist sobiva lisaenergia allikaga, mis
võib parandada laktatsiooni kogutoodangut. Laktatsiooni keskel on glütserool sobiv
kasutamiseks täisratsioonilises segasöödas ning võimaldab vähendada jõusööda
(resp. odrajahu) osakaalu, avaldamata mõju jõudlusnäitajatele ja vatsa pH-le, kuid
muutes lenduvate rasvhapete proportsiooni vatsavedelikus. Leidmaks piimast määratavaid perspektiivseid biomarkereid vatsakeskkonna ja –mikroobipopulatsiooni
muutuste peegeldamiseks on viimasel aastakümnel intensiivselt uuritud nimetatud
parameetrite seost piimarasva rasvhappelise profiiliga, kuid enamasti on katse
ratsioonides nö traditsioonilised söödad (Bhagwat jt, 2012). Meie eesmärgiks oli
selgitada, kuidas muutub piima rasvhappeline profiil asendades täisratsioonilises
segasöödas odrajahu toorglütserooliga.

Materjal ja metoodika
Katses osales kaheksa holsteini tõugu esimese laktatsiooni lehma 4x4 ladina
ruudu põhimõttel. Lehmad olid jagatud paaridesse sõltuvalt piimatoodangust ja
kehamassist ning igas paaris oli üks loomadest varustatud vatsafistuliga. Katseperioodi pikkuseks oli 21 päeva, millest 14 päeva oli eelperiood ning 7 päeva põhiperiood. Katse ajal peeti loomi lõastatult ja söödeti vastavalt tarbenormidele täisratsioonilise segasöödaga kaks korda päevas. Söödaratsioonis asendati odrajahu
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isoenergeetiliselt vastavalt 0 kg (G0, kontrollratsioon), 1 kg (G1), 2 kg (G2) ja 3 kg
(G3) toorglütserooliga. Täisratsioonilise segasööda metaboliseeruva energia sisalduseks oli 11,2 MJ/kg kuivaines.
Piimaproovid piimarasva rasvhappelise koostise analüüsimiseks koguti iga katseperioodi kahel viimasel päeval. Rasvhapete metüülestrid analüüsiti firma “Agilent”
gaaskromatograafil 6890 GC, mis oli varustatud split/splitless injektori ja leek-ionisatsioon-detektoriga. Rasvhapete metüülestrite lahutamiseks kasutati kvarts-kapillaarkolonni vedelfaasiga CP7420 (100 m × 0,25 mm, vedelfaasi kihipaksus 0,25 μm). Lenduvate rasvhapete kontsentratsiooni määramiseks koguti vatsavedelik fistuleeritud
lehmadelt põhiperioodi kahel viimasel päeval neli tundi pärast hommikust söötmist.
Lenduvate rasvhapete profiili leimiseks kasutati firma “Agilent” gaaskromatograafi
7890A GC täidiskolonniga 80/120 Carbopack B-DA/4% Carbowax 20 M.
Andmete statistiliseks analüüsimiseks kasutati programmi SAS 9.1.

Tulemused ja arutelu
Täisratsioonilises segasöödas odrajahu osaline asendamine toorglütserooliga mõjutas lenduvate rasvhapete sisaldust ja vahekorda vatsavedelikus: äädikhappe arvel
suurenes propioonhappe ja võihappe osakaal (Kass jt., 2012; Ariko jt., 2015). See
muutus peegeldus ka piimarasva rasvhappelises profiilis paarituarvulise süsinik
ahelaga rasvhapete osakaalu suurenemisena.
Piima rasvhapete de novo sünteesil kasutatakse lähteainetena enamasti kas äädikvõi võihapet, milles on süsinikahela pikkuseks vastavalt kaks või neli süsinikku
ning ahela pikendamine toimub kahe süsiniku kaupa (Smith jt., 2003). Tulemuseks
on paarisarvulise süsinikahelaga rasvhapped. Propioonhappe (kolme süsiniku
pikkune ahel) kasutamisel lähteainena tekivad aga paarituarvulise süsinikahelaga
rasvhapped (French jt., 2012).
Antud katses tõusis paarituarvulise süsinikahelaga rasvhapete osakaal piimas juba
madala glütserooli sisaldusega ratsioonide korral (G1), kuid vatsavedelikus oli muutus näha alles suurema glütseroolisisaldusega ratsioonide söötmisel (Joonis 1). Sellist
erinevust võis põhjustada glütserooli otsene imendumine läbi vatsaseina (Werner
Omazic et al., 2014) ja sisenemine glükoneogeneesi tsüklisse maksas põhjustades
propioonhappe kasutamise vähenemist glükoosi tootmiseks, mis andis võimaluse
piimanäärmel kasutada rohkem propioonhapet rasvhapete sünteesi prekursorina.
Propioonhappe osakaalu tõus vatsavedelikus ratsiooni glütseroolisisalduse suurenemisel, mõjutas propioonhappe sisaldust veres veelgi, mis omakorda suurendas
paarituarvulise süsinikahelaga rasvhapete osakaalu piimarasvas.
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Joonis 1. Täisratsioonilises segasöödas odrajahu toorglütserooliga asendamise mõju
lenduvate rasvhapete osakaaludele vatsavedelikus ja paarituarvulise süsinikahelaga
rasvhapete osakaalule piimarasva rasvhappelises profiilis. G0 = kontroll, ratsioonis glütserool
puudub. G1 = 1 kg glütserooli, G2 = 2 kg glütserooli, G3 = 3 kg glütserooli.

Kokkuvõte ja järeldused
Täisratsioonilises segasöödas odrajahu osaline asendamine toorglütserooliga suurendas vatsavedelikus propioon- ja võihappe osakaalu äädikhappe arvelt. Piimarasvas
suurenes paarituarvulise süsinikahelaga rasvhapete osakaal. Muutus piimarasva rasv
happelises profiilis oli täheldatav enne propioonhappe osakaalu tõusu vatsavedelikus.

Tänuavaldus
Uurimistöö on läbi viidud OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse poolt
projekti EU30002 raames. Projekti on toetanud Euroopa Liidu Euroopa Regionaal
arengu Fond Tehnoloogia Arenduskeskuste Programmi raames. Institutsionaalne
uurimistoetus IUT8-1.
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Sissejuhatus
Suuretoodanguliste lüpsilehmade toitefaktorite tarve suureneb tiinuse lõpus ja laktatsiooni alguses hüppeliselt. Seejuures on lehmade füsioloogiliseks eripäraks söömuse
vähenemine (Ingvartsen ja Andersen, 2000). Kuna piimatoodang suureneb laktatsiooni alguses kiiremini kui söömus, ei suuda lehmad sööda arvelt vajalikku toitefaktorite tarvet katta ning hakkavad kasutama kehavarusid. Kujuneb negatiivne energia
bilanss (NEB). Peamiseks energiaallikaks on NEB tingimustes rasvadepoodesse
talletatud triglütseriidid, nendest vabanenud, nn vabad ehk esterifitseerimata rasvhapped (ingl non-esterified fatty acids – NEFA) kasutatakse ära energiavajaduse katmiseks ja/või piimarasva sünteesiks. Intensiivse kehavarude kasutamise tingimustes
ei suuda lehma maks vabanenud rasvhappeid piisava kiirusega lõpuni oksüdeerida,
mistõttu hakkab maksarakkudesse kuhjuma atsetüül-koensüüm A. Viimase liig elimineeritakse ketokehade, peamiselt β-hüdroksübutüraadi (BHB) tekkega, mida perifeersed koed kasutavad energia saamiseks (Zilmer jt, 2010). Kui toitefaktorite defitsiit
on väga suur, ei suuda lehma organism ketokehasid piisava kiirusega ära kasutada,
areneb ketoos.
Lehmade aretus suurema piimatoodangu suunas on viinud olukorrani, kus NEB
periood on pikenenud (Jorritsma jt, 2003) ja ainevahetushaiguste esinemissagedus
suurenenud (Janovick jt, 2011). Hea tervise ja sigivuse ning eduka laktatsiooni tagamiseks on oluline optimaalne kehavarude hulk poegimisel, mille hindamiseks on
kasutusele võetud toitumuse (toitumushinde) mõiste (ingl body condition score –
BCS). Optimaalseks peetakse poegimisaegset toitumushinnet 3,25…3,5 (Samarütel, 2009). Ülemäärases toitumuses lehmade poegimisjärgne söömus on võrreldes
optimaalses toitumuses olevate loomadega väiksem, seetõttu mobiliseerivad nad
intensiivsemalt varulipiide, neil esineb suur kehamassi ja toitumushinde langus ja
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pikem NEB periood (DeKoster ja Opsomer, 2013). Alatoitumuses lehmadel omakorda on kehavarusid liiga vähe. Nad kulutavad oma reservid kiiresti ära, nende
piimatoodang langeb, nad kõhnuvad ja ei suuda järgneva laktatsiooni alguseks oma
kehavarusid taastada (Ling jt, 2006).
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida poegimisaegse toitumuse mõju poegimisjärgsele kehavarude kasutamisele eesti holsteini tõugu lehmadel.

Materjal ja metoodika
Katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Märja farmis eesti holsteini tõugu multipaarsete
lehmadega (n=42). Lähedase poegimisajaga loomad võeti katsesse kolmikutena
neli nädalat enne loodetavat poegimist hinnatud toitumuse alusel (Edmonson jt,
1989): BCS ≤ 3,0 (n=14) – alatoitumuses (AT), BCS=3,25-3,5 (n=14) – optimaalses toitumuses, (OT) ja BCS ≥ 3,75 (n=14) – ülemäärases toitumuses (ÜT). Lehmi
söödeti kogu katseperioodi jooksul, kuni kuuenda laktatsiooninädalani ad libitum
täisratsioonilise segasöödaga vastavalt tarbenormidele. Rühmade komplekteerimisel
viidi katselehmad kinnislehmade ühissulust lõaspidamisele, kus nad poegisid.
Alates seitsmendast lüpsikorrast paigutati lehmad ümber lüpsiplatsiga alale, kus
lehmi kaaluti kaks korda päevas lüpsijärgselt. Toitumushinne määrati katseperioodi
kestel kahenädalaste intervallidega.
Vereproovid võeti sabaveenist 3, 2 ja 1 nädal enne loodetavat poegimist (NEP) ning
1, 2, 3, 4 ja 6 nädalat pärast poegimist (NPP) Li-hepariiniga vaakumkatseklaasidesse.
Verest eraldati tsentrifuugimisega (4000×g, 20 min) plasma, mida säilitati -80 ºC
juures kuni analüüsimiseni. Plasmast määrati spektrofotomeetriliselt glükoosi,
NEFA, BHB ja triglütseriidide (TG) sisaldused kasutades kommertsiaalseid
määramiskomplekte: ERBA Diagnostics Mannheim GmgH (glükoos, TG) ja Randox
Laboratories Ltd. (NEFA, BHB). Statistiliseks andmetöötluseks kasutati peamiselt
t-testi, BCS puhul Wilcoxoni test. Tulemuste interpreteerimisel on lähtutud statistiliselt olulistest erinevustest (P≤0,05).

Tulemused ja arutelu
Poegimisaegne BCS ja kehamass oli rühmade võrdluses erinev (joonis 1), katse
perioodi lõpuks säilis erinevus vaid AT ja ÜT rühmade vahel. Poegimisjärgne BCS
ja kehamassi langus, mis iseloomustab kehavarude kasutamise intensiivsust, oli
suurim ÜT lehmadel, 0,8 palli, OT rühmas langes BCS 0,57 palli ja AT rühmas
0,41 palli. Kehamassi keskmine langus oli katserühmades vastavalt 75, 47 ja 42 kg,
kusjuures OT ja AT rühmade lehmadel kehamass alates 2. NPP enam ei langenud,
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samas kui ÜT rühmas langes kehamass katseperioodi lõpuni (joonis 1). Tulemused
kinnitavad väidet, et ülemäärases toitumuses lehmi iseloomustab suurem kehamassi
ja toitumushinde langus, seega on nende energiadefitsiit suurem ja NEB periood
pikem (DeKoster ja Opsomer, 2015; Dann jt, 2006).
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Joonis 1. Kehamassi ja toitumushinde (BCS) ning vere esterifitseerimata rasvhapete
(NEFA), β-hüdroksübutüraadi (BHB), glükoosi ja triglütseriidide (TG) sisalduse dünaamika
poegimisaegselt alatoitumuses, optimaalses toitumuses ja ülemäärases toitumuses lehmadel.
Erinevad tähed väärtuspunktide juures tähistavad statistiliselt olulist (P≤0,05) erinevust.
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NEFA tase veres oli kõikides katserühmades madalaim poegimiseelselt, samas
oli see ÜT rühma lehmadel teiste rühmadega võrreldes mõnevõrra kõrgem, oluline erinevus ilmnes 2 NEP AT rühma suhtes (joonis 1). Kõrgem NEFA tase ÜT
rühma lehmadel näitab, et neil algab varurasvade lipolüüs juba poegimiseelselt, mil
energiabilanss on eeldatavasti positiivne. Selle põhjuseks võib olla kõrgem insuliini
ja leptiini tase ülemäärases toitumuses lehmadel (Holtenius jt, 2003; Ingvartsen
ja Boisclair, 2001). Pärast poegimist NEFA kontsentratsioon veres tõusis, mis viitab NEB väljakujunemisele. Kõikides rühmades oli NEFA tase kõrgeim ajavahemikus 1 NPP…3 NPP, millele järgnes mõningane langus. Suurim oli NEFA kontsentratsiooni tõus ÜT rühma lehmadel, väikseim AT rühmas, erinevus oli oluline
1 NPP. OT rühma lehmadel oli NEFA kontsentratsiooni tõus ÜT ja AT rühmade
vahepealne ning ainus oluline vere NEFA sisalduse erinevus ilmnes neil 1 NPP
AT rühma lehmade suhtes (joonis 1). Sarnaselt käesolevas katses saadud tulemustega on mitmed uurijad leidnud, et poegimiseelselt ülemäärases toitumuses olevatel lehmadel on poegimisjärgselt kehavarude kasutamine intensiivsem, NEFA
kontsentratsioon veres kõrgem ja energiabilanss rohkem negatiivne (DeKoster ja
Opsomer, 2013; Dann jt, 2006). AT lehmade suhteliselt tagasihoidlik NEFA sisalduse poegimisjärgne tõus on mõnevõrra üllatav, kuid ilmselt ei onud neil piisavalt
rasvavarusid, mida mobiliseerida.
Sarnaselt NEFA-ga oli BHB sisaldus veres madalaim poegimiseelselt, tõusis esimestel
poegimisjärgsetel nädalatel ja langes katseperioodi lõpuks ligilähedaselt poegimis
eelsele tasemele (joonis 1). Samas oli BHB poegimiseelne tase vastupidiselt NEFA-le
ÜT rühmas madalaim: 2 NEP ilmnes oluline erinevus AT rümast. Vaatamata
lipolüüsi veidi suuremale intensiivsusele ÜT rühma lehmadel oli ketogeneesi üldine
tase poegimiseelselt veel võrdlemisi madal, seetõttu tuli nende organism tekkinud
ketokehade utiliseerimisega toime ja BHB tõusu veres ei toimunud. Võimalik ka, et
ÜT rühmas oli ketogeneesi intensiivsus väiksem ja BHB-d tekkiski vähem. Seda kinnitab ka fakt, et ÜT rühma lehmadel oli poegimiseelselt glükoosi tase veres kõrgem,
mis omakorda võis tuleneda glükoneogeensete prekursorite paremast kättesaadavusest maksas ja seeläbi efektiivsemalt töötavast tsitraaditsüklist, mistõttu rasvhapete
β-oksüdatsioonil tekkinud atsetüül-koensüüm A ei kuhjunud, vaid metaboliseeriti
täielikult. BHB kontsentratsiooni poegimisjärgne tõus oli sarnaselt NEFA-le seevastu
suurim just ÜT rühmas, kus poegimisjärgselt ilmnes oluline erinevus võrreldes AT
rühmaga 2 NPP (Joonis 1). ÜT rühmas oli ka kõige rohkem lehmi (7 versus 5 nii
OT kui AT rühmas), kellel vere BHB sisaldus ületas poegimisjärgselt subkliinilise
ketoosi lävendi 1,2 mmol/l. Ketokehade poegimisjärgset tõusu kinnitavad mitmed
uuringud (Ling jt, 2007; Holtenius jt, 2003). BHB ja NEFA suurim poegimisjärgne
tõus ÜT rühmas näitab, et poegimiseelselt ülemäärases toitumuses olevad lehmad
kasutavad poegimisjärgselt intensiivselt oma kehavarusid, nende maks toodab suurel
hulgal ketokehi, mida perifeersed koed ei suuda piisava efektiivsusega ära kasutada ja
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ilmselt on ka nende energiabilanss rohkem negatiivne kui väiksema poegimisaegse
toitumushindega lehmadel. Seost vere suurema ketokehade sisalduse ja NEB ulatuse
vahel kinnitavad ka meie varasemad uuringud (Ling jt, 2003).
Kõikide katselehmade vere glükoosisisaldus oli enne poegimist kõrgem kui pärast
poegimist (joonis 1). Kõrgeim oli see ÜT lehmade rühmas, kus 3 NEP ilmnes erinevus
võrreldes AT rühma lehmadega. Mitmed uuringud on näidanud, et suurem kuivaine
söömus, samuti sööda energeetilise väärtuse tõstmine suurendab poegimiseelselt glükoosi taset veres (Roche jt, 2005). Kuna ÜT rühma lehmadel olid poegimiseelselt suurimad rasvavarud, siis võib eeldada, et kõrgem glükoosi tase nende veres võis tuleneda
teiste rühmadega võrreldes mõnevõrra paremast toitefaktoritega, sh. glükoneogeensete
prekursoritega varustatusest ja glükoneogeneesi suuremast efektiivsusest enne poegimist. Poegimisjärgselt glükoosi tase vähenes, olles madalaim 1 NPP (joonis 1), mis on
seotud piima sünteesi ja laktatsiooni käivitumisega ning glükoositarbe järsu suurenemisega (Bell, 1995). Järgnevalt glükoosi kontsentratsioon veres järk-järgult tõusis (joonis 1). Olulisi rühmadevahelisi erinevusi poegimisjärgselt ei ilmnenud. Nagu märgib
Herdt (2000), on vere glükoosisisalduse varieeruvus individuaalsetel lehmadel üsna
suur, mistõttu pole ta eriti sobiv energiaga varustatuse hindamise marker.
Sarnaselt glükoosiga TG tase veres poegimisjärgselt langes, saavutades miinimumi
1…2 NPP, millele järgnes aeglane tõus (joonis 1). TG kontsentratsiooni langus veres
viitab varurasvade kasutamisele ja triglütseriidide ainevahetuse tasakaalu nihkumisele triglütseriidide ladustamiselt lipolüüsi suunas, mida on näidanud ka meie
varasemad uuringud (Jaakson jt, 2007). Olulisi erinevusi katserühmade vahel ei
ilmnenud, mis ilmselt on tingitud vere triglütseriidide kontsentratsiooni suurest
individuaalsest varieeruvusest.

Kokkuvõte ja järeldused
Kõiki katserühmi iseloomustab poegimisjärgselt toitumuse ja kehamassi langus,
mis näitab, et lehmad kasutavad oma kehavarusid ja on negatiivses energiabilansis.
Kehavarude kasutamist näitavad ka poegimisjärgne NEFA ja BHB sisalduse tõus
ning TG sisalduse langus veres. Seoses intensiivse laktoosi sünteesiga suureneb
glükoositarve, millele viitab glükoosi taseme langus veres. Suurim oli toitumuse ja
kehamassi poegimisjärgne langus ÜT rühma lehmadel, samuti oli neil poegimisjärgselt NEFA ja BHB tase veres võrreldes teiste rühmadega kõrgem, mis näitab, et
poegimisel ülemäärases toitumuses lehmad kasutavad poegimisjärgselt teistest ulatuslikumalt oma kehavarusid ja nende energiabilanss on ilmselt rohkem negatiivne.
Kõige vähem kaotasid toitumuses ja kehamassis AT rühma lehmad, kellel ilmselt
polnud piisavalt varurasva, mida kasutada.
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Soovitame piimakarja kasvatajatel söötmise taseme ja lehmade kehavarude hindamiseks kasutusele võtta toitumuse määramine. Kinnislehmade söötmisel tuleb silmas pidada, et nad ei oleks poegimisel ülemäärases toitumuses.
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Sissejuhatus
Embrüotehnoloogiad on veiste aretuses kasutusel olnud nüüdseks juba üle kolme
aastakümne. Veiste puhul nimetatakse embrüoks viljastatud munarakku kuni 28.
tiinuspäevani ja embrüotehnoloogiate all mõistetakse kõiki erinevaid manipulatsioone, mida embrüote saamiseks ja siirdamiseks tehakse.
Embrüosiirdamine on arenenud piimakarjakasvatusega maades oluline aretuse
biotehnoloogiline meetod. Maailmas siiratakse üle 700 000 veise embrüo aastas
ja enamus aretuspullidest on saadud valitud vanematelt embrüosiirdamise abil.
Embrüosiirdamise ja suguselekteeritud sperma meetodite koos rakendamine võimaldab saada ühelt vanematepaarilt mitu samasoolist järglast korraga. Embrüote
tootmine aretustöö eesmärgil toimub enamasti tuumikkarjades, kus embrüodoonoriteks on parimad esimese laktatsiooni lõpetanud lehmad või genoomselektsiooni alusel valitud parimad mullikad. Peale selle kasutatakse embrüote tootmist
ja siirdamist ka farmipõhiselt, kui soovitakse saada karja parimatelt emasloomadelt rohkem järglasi, üle minna ühelt tõult teisele või tõupuhaste loomade osakaalu
karjas kiiresti suurendada.
Sarnaselt paljudele välisriikidele on ka Eesti piimafarmide tõusnud lehmade produktiivsus, kuid paralleelselt sellega halvenenud sigivus ja lühenenud lehmade karjas püsimise aeg. Piimatootmise kasumlikkuse suurendamiseks on oluline lehmade
karjast väljalangemise vähendamine ja karja tervise parandamine. Selle eesmärgi
saavutamisel on oluline osa sihikindlal aretustööl, mille üheks komponendiks on
järelkasvu suurendamine nendelt emasloomadelt, kes on nii kõrge piimatoodanguga kui ka hea tervisega. Selleks on nii Ameerika mandril kui ka Euroopas rakendatud embrüotehnoloogiaid, viimastel aastatel eriti embrüote kehavälist tootmist
ja siirdamist.
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Munarakkude saamine elusloomadelt
Eestis on alates 1984. aastast elusloomalt embrüote saamiseks kasutatud embrüodoonorite superovulatsioonil ja embrüote emakast väljaloputamisel põhinevat in
vivo embrüote tootmise tehnoloogiat, mis võimaldab saada ühe siirdamistsükliga
6-7 kvaliteetset embrüot ühe hormoonravile reageerinud doonori kohta. See meetod
ei asenda karja taastootmisel kunstlikku seemendust, kuid võimaldab sihipärasel
rakendamisel, kasutades doonoritena geneetiliselt kõrge väärtusega loomi, täiendavalt suurendada aretusedu. Kuna superovulatsioonil põhineva embrüote tootmise
rakendamisega kaasneb ka mitmeid probleeme (folliikulaarkasvu hormonaalne stimuleerimine on kallis, kõik emasloomad ei reageeri hormoonravimile; ravimijäägid
saastavad keskkonda), siis seoses sellega pööratakse maailmas järjest rohkem tähelepanu alternatiivsele veise embrüote saamise meetodile, kus munarakkude saamiseks elusloomadelt kasutatakse folliikuli punktsiooni ultraheliaparaadi kontrolli
all (OPU, Ovum Pick-Up), munarakkude kehavälist ehk in vitro viljastamist (IVF,
in vitro fertilization) ja embrüote kultiveerimist laboris (IVC, in vitro cultivation),
mida kokku nimetatakse embrüote in vitro tootmiseks (IVP, in vitro production of
embryos). Neid meetodeid kasutatakse laialdaselt inimestel viljatusravi eesmärgil ja
tänu intensiivsele uurimistööle on IVP arenemas arvestatavaks embrüote tootmise
meetodiks ka veistel.

Joonis 1. Veise in vitro embrüote tootmistehnoloogia.

Joonis 1. Veise in vitro embrüote tootmistehnoloogia.

Lühidalt seisneb tehnoloogia alljärgnevas. Munarakud saadakse
elusloomalt, kasutades munasarja folliikulite punktsiooni ja munarakkude
aspiratsiooni. Protseduur toimub ultraheli aparaadi kontrolli all 1-2 korda
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nädalas ja seda võib korrata pikema perioodi jooksul pärast poegimist, isegi
kuni tiinuse esimese kolmandiku lõpuni (Kurõkin, 1998). Kogutud
munarakud ei pea olema küpsenud ja valmis viljastamiseks, vaid nad läbivad

Lühidalt seisneb tehnoloogia alljärgnevas. Munarakud saadakse elusloomalt, kasutades munasarja folliikulite punktsiooni ja munarakkude aspiratsiooni. Protseduur toimub ultraheli aparaadi kontrolli all 1-2 korda nädalas ja seda võib korrata
pikema perioodi jooksul pärast poegimist, isegi kuni tiinuse esimese kolmandiku
lõpuni (Kurõkin, 1998). Kogutud munarakud ei pea olema küpsenud ja valmis
viljastamiseks, vaid nad läbivad laboris spetsiaalse küpsemist soodustava töötluse.
Seejärel viljastatakse munarakud soovitud pulli spermaga ja kasvatakse siirdamiseks sobiva arenguastmeni. Ühelt ja samalt emasloomalt võetud munarakke võib
2-3-kuise perioodi jooksul viljastada mitme erineva pulli spermidega ja sellel viisil
toota palju erinevaid geenikombinatsioone. Kasutades suguselekteeritud spermat,
on võimalik toota 90% tõenäosusega emasembrüoid, kusjuures ühest sperma
doosist piisab mitmekümne munaraku viljastamiseks. Sellise tehnoloogia korral
ei pea munarakudoonoritele rakendama täiendavat folliikulaarkasvu hormonaalset stimuleerimist. Regulaarne folliikulite punktsioon indutseerib uute folliikulite
kasvu ja arengut. Munarakke on võimalik koguda ka tapamajas äsja tapetud loomadelt. Näiteks, lihaveise embrüote tootmisel võiks see meetod olla üks lahendustest (Nandi jt, 2006; Boni, 2012)

Veise IVP embrüote tootmine meil ja mujal maailmas
Rahvusvahelise embrüsiirdamisühingu andmetel (IETS, 2014) on veise embrüote
kehaväline tootmine maailmas jõudsalt laienemas. Selle valdkonna liider on Brasiilia, kus aspireeriti veistel 2013. aastal munarakke ligi 47 000 doonorilt ja toodeti 366
517 embrüot. Järgneb USA enam kui 100 000 veise embrüo tootmisega ja Euroopas
on edukaim Holland, kus toodeti 2013. aastal üle 5000 IVF embrüo. Soomes käivitati veiste IVF embrüote tehnoloogia arendamine aretusprogrammi ASMO raames
koostöös uurimisinstituudiga MTT Agrifood Research Finland (alates 01.01.2015
Soome Loodusressursside Instituut - Luonnonvarakeskus).
Maaülikooli ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse koostöös on veise munarakkude elusloomadelt saamise ja embrüote kehavälise tootmise esmased katsed
laboritasandil läbi viidud. Uuringud näitavad, et ühe munasarjapunktsiooni käigus aspireeritakse munarakke keskmiselt 5-6 folliikulist ja siirdamiseks kõlblikeks
embrüoteks areneb 25-30% munarakkudest. Arendamisel on embrüote eluvõime
hindamise ja embrüote geneetilise testimise meetodid. Selle tehnoloogia rakendamiseks praktikas on vaja neid meetodeid esmalt tootmistingimustes testida: hinnata
kehaväliselt toodetud embrüote eluvõimet siirdamistulemuste alusel, praktiseerida
munarakkude aspireerimist, munarakkude transporti laborisse ja embrüote transporti farmides siirdamiseks.
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Joonis 2. In vivo (IVD) ja IVF-OPU meetoditel toodetud veise embrüote arvud maailmas
aastail 2000-2013, tuh embrüot (Allikas: IETS, 2014).

Kokkuvõte
Soovitud omadustega emasloomadelt aspireeritud munarakkude viljastamine
parimate pullide spermidega ja saadud embrüote siirdamine võimaldab piima
farmidel oma karja parimate omadustega lehmade järglaste arvu suurendada ja
parema tervisega seotud geene populatsioonis kiiremini levitada. Kallihinnalist tipp-pullide spermat on võimalik efektiivsemalt kasutada, viljastades ühes
spermakõrres sisalduvate spermide abil katseklaasis 40-50 munarakku. Embrüote
kehavälise tootmise ja siirdamise teadliku ja sihikindla rakendamise tulemusena
saadakse piimalehmade uus põlvkond, kes säilitab hea produktiivsuse ning lisaks
sellele on tugevama tervise ja parema sigivusega. Lehmade karjas püsimise aeg
pikeneb, mis omakorda võimaldab karja järelkasvuks valida vaid parimate loomade järglased. Samuti suurenevad võimalused kõrge aretusväärtusega tõumullikate müügiks, mis on loomakasvatajatele täiendav tuluallikas. Kokkuvõttes tõuseb piimatootmise majanduslik efektiivsus.
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Sissejuhatus
Silo looduslikku fermentatsiooni on keeruline kontrollida, kuna fermentatsioonil
toimuvad mitmed keemilised ja mikrobioloogilised protsessid. See, milliseks need
kujunevad, sõltub sileeritavast taimsest materjalist, silo valmistamise tehnoloogilistest võtetest, ilmastikust, rohuga hoidlasse viidud mikroorganismide populatsioonist jt teguritest. Üheks võimaluseks sileerimisprotsessi ohjata on kasutada silo
kindlustuslisandeid. Sellega vähendatakse riske sööda valmistamisel, hoiustamisel
ning söötmisel. Silokindlustuslisandi all mõistetakse lisandit, mille kasutamisega
soodustatakse piimhappelist fermentatsiooni ja/või inhibeeritakse taimse materjaliga hoidlasse sattunud mittesoovitud mikroorganismide toimet. Selle tulemusena
sööt konserveerub, hoitakse ära hoidla avamise järgne silo isekuumenemine, säilitatakse enam toitained ning pikeneb sööda säilimise aeg.

Ülevaade
Turul on saadaval kümneid erinevaid silokindlustuslisandeid, mille müügiesindajad
üritavad silotootjaid veenda selles, et just nende toode on parim ja ainuõige valik.
Tõde on see, et enamus silokindlustuslisandeid ei ole universaalsed, vaid sileeritava
materjali- või probleemi spetsiifilised. Seega peaks enne valiku tegemist läbi analüüsima, millise probleemi vältimiseks või millise silokultuuri sileerimiseks silo
kindlustuslisandit vajatakse, milline on ühe või teise silokindlustuslisandi mõju
ning milline neist on efektiivne antud probleemi lahendamiseks.
Silo valmistamisel kasutatavad lisandid võib jagada nende mõju alusel järgmiselt:
1) Fermentatsiooni stimuleerivad lisandid – soodustavad piimhappelist fermentatsiooni (suhkrud, ensüümid, homofermentatiivsed bakterjuuretised)
2) Fermentatsiooni pärssivad lisandid – hapestavad või steriliseerivad silo, pärssides mittesoovitud mikroorganismide kasvu (happed, hapete soolad soolad jt
keemilised ühendid).
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3) Aeroobset riknemist pärssivad lisandid – parandavad silo aeroobset stabiilsust,
st hoiavad ära silo kuumenemise (heterofermentatiivsed bakterjuuretised, happed,
hapete soolad).
4) Toitained – suurendavad silo toiteväärtust (teravili, suhkrupeedilõigud, mineraalid, karbamiid, ammoniaak).
5) Absorbendid – seovad niiskust, st kasutatakse mahlakadude ära hoidmiseks ja silo kuivainesisalduse tõstmiseks (põhk, muljutud teravili, kuivatatud
suhkrupeedilõigud).
Suhkrud
Sileerimise eelduseks on asjaolu, et anaeroobsetes tingimustes oleks mikroorganismidel piimhappeliseks fermentatsiooniks piisavalt kättesaadavaid mittestruktuurseid süsivesikuid, peamiselt lihtsuhkruid (s.o vees lahustuvaid süsivesikuid).
Meie klimaatilistest tingimustes kipub traditsiooniliste silokultuuride (v.a mais)
suhkrute sisaldus jääma madalaks, seetõttu oleks sileeruvuse parandamiseks vajalik heintaimede närvutamine. Lisavõimaluseks on suhkrute lisamine sileeritavale
materjalile. Mõnedes riikides kasutatakse selleks melassi, aga ka suhkrupeedilõike,
sahharoosi ja glükoosi. Näiteks melassi tavapärane lisamismäär on 20-40 kg tonni
sileeritava materjali kohta. Doseerimise lihtsustamiseks lahjendatakse seda veega,
suhtega 1:1. 15-16 kg melassi tonni sileeritava massi kohta tõstab selle suhkrute sisaldust keskmiselt 1% võrra. Samal eesmärgil on kasutatud ka vadakut, kuid siin peab
arvestama sellega, et taimset päritolu piimhappebakterid ei pruugi olla suutelised
kasutama laktoosi, samuti võivad vadakuga kaasneda piimatööstusest pärinevad
sileerumisprotsessis ebasoovitavad pärmseened.
Ensüümid
Teiseks kergesti fermenteeritavate süsivesikute juurde saamise võimaluseks on
ensüümide kasutamine. Ensüümid lõhustavad struktuurseid süsivesikuid suhkruteks, mida saavad kasutada piimhappebakterid. Enamasti kasutatakse tselluloosi
ja hemitselluloosi lõhustavaid ensüüme, tärklist lõhustavat amülaasi kasutatakse
vähestes silokindlustuslisandites. Hemitsellulaas muudab hemitselluloosi pentoosideks, ning tsellulaas tselluloosi peamiselt glükoosiks ja maltoosiks. Amülaas muudab tärklise glükoosiks ja maltoosiks. Kuna ensüümid lõhustavad taimede raku
kestaaineid, suurendades sellega silost mahla eraldumist ning vähendades efektiivse
kiu sisaldust silos, siis tuleks hoiduda ensüümide kasutamisest madala kuivaine
sisaldusega silomaterjali korral.
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Ensüümide efektiivsus sõltub kogusest, mida sileeritavale materjalile lisatakse, keskkonna happesusest ning temperatuurist. Happeline keskkond pärsib ensüümide
mõju, samuti liiga madal või kõrge temperatuur. Ensüümide puuduseks on see, et
nad ei toimi fermentatsiooniprotsessi hilisemates faasides kui tekkinud hapete tulemusena on silo pH langenud alla 4,5 ja suhkruid napib niigi. Samuti on ensüümid
kallid ning kahjuks pole mitmetel silokindlustuslisanditel ensüümide sisaldust välja
toodud. Ainult ensüümidel baseeruvaid silokindlustuslisandeid on vähe, sagedamini on nad kombinatsioonis bakterjuuretistega.
Bakterjuuretised
Taimedel olev looduslik mikrofloora on väga mitmekesine ja arvukas, 1×105…1×109
pesa moodustavat ühikut (PMÜ) ühe grammi taimse materjali kohta. Lisades sileeritavale materjalile silokindlustuslisandiga piimhappebaktereid, suurendatakse
nende konkurentsivõimet. Sileerumisprotsess kiireneb, piimhappebakterite poolt
produtseeritud piimhape viib keskkonna happeliseks konserveerides sööda. Kiire
pH alandamine surub maha silos mittesoovitud mikroobide (nt klostriidide, batsillide, listeeriate, enteropatogeenide jt) kasvu. Selle tulemusena säilitatakse rohkem
toitaineid, välditakse fermentatsioonil tekkivaid mittesoovitud laguprodukte, mis
vähendavad silo söömust või põhjustavad loomadel terviseprobleeme.
Piimhappebakterid võib jagada kaheks: homofermentatiivsed ja heterofermentatiivsed bakterid. Silo fermentatsiooni soodustavad bioloogilised bakterjuuretised
sisaldavad enamasti homofermentatiivseid piimhappebaktereid (nt Lactobacillus
plantarum, L. acidophilus, Pediococcus acidilactici, Enterococcus faecium, Lactococcus lactis), st neid mis produtseerivad suhkrutest peamiselt piimhapet. Piimhappebakteritel baseeruvad lisandid võivad sisaldada ühte bakteritüve või mitme
tüve kombinatsiooni. Erinevate bakterite kasvuks on sobilikud erinevad tingimused (materjali kuivainesisaldus, keskkonna temperatuur ja - pH jne). Kombinatsioonide korral on kokku sobitatud tüved, mis üksteisega ei konkureeri ning
tegutsevad erinevates fermentatsiooni faasides (s.t. piimhappelise fermentatsiooni
käivitajad, jätkajad ja lõpuleviijad). Kui silokindlustuslisand sisaldab ainult ühte
piimhappebakteri tüve, siis on selle tootjal õnnestunud isoleerida tüvi, mis on võimeline domineerima kogu sileerimisprotsessi vältel ja tegutsema laias pH vahemikus. Silokindlustuslisand peab olema efektiivne sõltumata tootes sisalduvate
piimhappebakterite tüvede arvust. Küll aga võib toote efektiivsust mõjutada see,
millises kontsentratsioonis silokindlustuslisand piimhappebaktereid sisaldab. On
leitud, et fermentatsiooni kvaliteeti parandavas silokindlustuslisandis peaks bakterite kontsentratsioon olema vähemalt 1×105 (100,000) PMÜ ühe grammi sileeritava
taimse materjali kohta.
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Kui silohoidla on suletud ja anaeroobne fermentatsioon on käivitunud, on
piimhappebakteritest aktiivsemad heterofermentatiivsed tüved ning neid leidub
sileeritaval materjalil arvukamalt kui homofermentatiivseid. Nende aktiivsus pidurdub siis, kui silo pH langeb alla viie. Heterofermentatiivsed piimhappebakterid toodavad lisaks piimhappele ka etanooli, äädikhapet ja teisi fermentatsiooni vahe- ning
lõpp-produkte. Nad on silo pH alandamisel vähem efektiivsed kui homofermentatiivsed bakterid. Nende poolt produtseeritud äädikhape on toksiline aeroobsetele
mikroobidele (sh pärm- ja hallitusseened). Seetõttu sisaldavad silo aeroobset stabiilsust parandavad bakterjuuretised just heterofermentatiivseid piimhappebaktereid
(nt Lactobacillus buchneri, L. brevis, L. fermentum, L. kefiri). Näiteks L. buchneri
kasutab oma elutegevuses ka piimhapet, produtseerides äädik- ja propioonhapet,
1,2-propaandiooli ning etanooli. Seejuures nii äädik- kui propioonhape vähendavad
silo kuumenemiseriski ja tagavad stabiilsema silo.
Enamasti piisab aeroobset stabiilsust parandavates silokindlustuslisandites sellest,
kui heterofermentatiivsete piimhappebakterite kontsentratsioon on 1×105 (100,000)
PMÜ-d ühe grammi sileeritava taimse materjali kohta. Bakterite kontsentratsioon
5×105 (500,000) PMÜ-d ja rohkem hakkab oluliselt vähendama silo söömust suurema äädik- ja/või propioonhappe sisalduse tõttu.
Kuna propioonhape on tõhusa hallitus- ja pärmseente vastase toimega ja seeläbi
tuntud silo aeroobse stabiilsuse parandajana, siis on hakatud huvi tundma ka teiste
propioonhapet produtseerivate mikroorganismide vastu. Propionibacterium gruppi
kuuluvad bakterid toodavad propioonhapet piimhappest. Selle tulemusena väheneb
küll silo happesus, kuid paraneb aeroobne stabiilsus.
Bakterjuuretiste kasuks räägib see, et nad on taimede normaalse mikrofloora osa.
Erinevalt keemilistest lisanditest on neid ohutum kasutada. Samas tuleb hoolega
järgida tootjapoolseid instruktsioone. Säilimisaja ületanud tootes on bakterite elunevus märgatavalt langenud. Seetõttu ka avatud pakendis toode tuleks ära kasutada esimesel võimalusel, mitte jätta seda järgmist hooaega ootama. Bakterite
kuivmassist valmistatud vesilahus tuleks 48 tunni jooksul ära kasutada, sest „ülesäratatud“ bakterite eluvõime langeb ajas samuti. Erinevate bakterjuuretiste kokku
segamist tuleks kindlasti vältida, kuna ei ole teada nendes sisalduvate bakterite
antagonistlikud suhted.
Happed, hapete soolad jt kemikaalid
Happeid kasutatakse madala suhkru- ja kuivainesisaldusega materjali sileerimisel, kui ilmastikutingimused pole olnud närvutamiseks soodsad ning on risk silo
riknemisele. Hapete lisamisel viiakse sileeritava taimse materjali happesus kiiresti
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tasemele, kus igasugune fermentatsioon s.h piimahappeline lakkab või piirini
mil enamik silo riknemist põhjustavaid mikroobe on juba inaktiivsed, kuid lõpliku pH langemise eest hoolitsevad piimhappebakterid. Arvestades keemilistes
silokindlustuslisandites sisalduvate komponentide kõrget hinda, siis on peetud ratsionaalsemaks viimast lähenemist.
Ebasobivate sileerimistingimuste korral on hapetest kõige tõhusamaks osutunud
sipelghape. Võrdluskatsetes kasutatakse sipelghapet sageli nö positiivse kontroll
variandina. Kuna sipelghape on tugev hape, siis alandab see kiiresti silo pH-d ning
omab antibakteriaalset (klostriidid, enterobakterid, batsillid jt) toimet. Silokindlustuslisandi koostises enamkasutatavate orgaaniliste hapete järjestus mõju alusel pH langusele on sipelghape > piimhape > äädikhape > propioonhape. Sipelghappe lisamismäär
varieerub 2-6 l/tonni kohta, sõltuvalt sileeritava materjali suhkrute- ja kuivainesisaldusest. Kõrgemat määra kasutatakse madala kuivainesisaldusega liblikõieliste puhul,
kuid samas võivad suureneda silo mahlakaod. Sipelghappe mõju aeroobsetele mikroobidele (sh pärm- ja hallitusseened) on tagasihoidlik, mistõttu see ei paranda silo
aeroobset stabiilsust hoidla avamisel. Kuna sipelghape on lenduv hape, siis on võimalikud kaod doseerimisel ja sissehingamisel võib kahjustuda hingamiselundkond.
Sipelghapet kasutatakse silokindlustuslisandi koostises nii ainsa komponendina,
segus teiste kemikaalidega, kui sipelghappe sooladena. Enamlevinud sipelghappe
soolad on ammooniumtetraformiaat, naatriumformiaat ja kaltsiumformiaat.
Orgaaniliste hapete soolad on samuti antibakteriaalse toimega ning parandavad silo
fermentatsiooni kvaliteeti. Toime ulatus on hapetest mõnevõrra väiksem, mistõttu
on vajalik suurem lisamismäär kui hapetel.
Propioonhape on sipelghappest nõrgem kuid ka kallim. Propioonhappel on suurepärane seentevastane mõju, see pärsib hallitus- ja pärmseente kasvu ning seeläbi
parandab silo aeroobset stabiilsust. Antimükootiline mõju suureneb silo pH alanemisel. Seetõttu sobib propioonhape hästi kindlustuslisandiks maisisilo valmistamisel, sest mais on kergesti sileeritav, pH langeb sageli alla 4,0, kuid samas on
hoidla avamise järgselt väga vastuvõtlik aeroobsele kuumenemisele. Samuti sobib
propioonhape kõrrelistesilo valmistamiseks. Lisatav kogus sõltub sileeritava materjali kuivainesisaldusest ja silo hoiustamisaja pikkusest. Mida märjem on sileeritav
materjal ja pikem hoiustamise periood, seda suurem peaks olema propioonhapet
sisaldava lisandi kogus. Propioonhapet kasutatakse ka täisratsioonilise segasööda
(TRSS) isekuumenemise vältimiseks Propioonhappega seostatakse sageli silo ja
TRSSi söömust. On leitud, et propioonhape vähendab söömust, kuid esineb ka
seisukohti, mis ütlevad, et silo söömust ei vähenda mitte lisatud propioonhape, vaid
fermentatsiooni käigus mikroobide poolt produtseeritud propioonhape. Seega võib
fermentatsioonil tekkinud propioonhape olla pigem indikaatoriks, mis näitab, et
silo sisaldab veel midagi, mis loomadel söömust vähendab.
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Silokindlustuslisandites kasutatakse peale propioonhappe ka propioonhappe soolasid, näiteks ammoonium-, naatrium- ja kaltsiumpropionaat. Happe ja happe soolade
efektiivsus on seotud nende vees lahustuvusega. Mida tugevam on happe ja aluse
vaheline side, seda vähem see lahustub ja seda tagasihoidlikum on ka seentevastane
mõju. Mainitud propioonhappe sooladest on kõige lahustuvam ammoonium
propionaat, järgnevad naatrium- ja kaltsiumpropionaat.
Sageli on silokindlustuslisandite koostises ka teisi happeid ja keemilisi ühendeid.
Näiteks sipelg- ja propioonhappe kombinatsioon parandab nii silo fermentatsiooni
kui aeroobset stabiilsust. Kui silokindlustuslisandi eesmärgiks on aeroobse riknemise ärahoidmine, siis võib toode sisaldada ka teisi seentevastaseid happeid nagu
sorbiin, bensoe- ja äädikhape. Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat on tuntud toiduainete
tööstuses kui säilitusained, mis hoiavad ära hallitus- ja pärmseente kasvu. Pisut
nõrgem, kuid sarnane efekt on bensoehappel ja naatriumbensoaadil. Seetõttu
kasutatakse sorbaate ja bensoaate aeroobse kuumenemise ära hoidmiseks, iseäranis maisisilo korral. Sarnaselt on toiduainete- ja joogitööstusest tundud sulfiidid
aeroobse riknemise vastase toimega. Naatrium(di)atsetaadil on propioonhappega
sarnane mõju. Sagedamini kasutatakse naatriumatsetaati silohoidla pindmise kihi
riknemise ära hoidmiseks. Naatriumnitrit inhibeerib klostriidide arengut.
Hapete puhul on oluline teada, et nad on söövitava toimega nahale ja silmadele. Lenduvad happed võivad kahjustata hingamiselundkonda. Samuti on probleemiks silotehnika korrodeerumine happeliste silokindlustuslisandite kasutamise korral. Puhverdatud happed ja orgaaniliste hapete soolad on käsitsemisel ohutumad ja vähem
korrodeerivamad, kuid neid tuleb lisada suuremas koguses.

Kokkuvõte
Nagu eeltoodust nähtub, siis kasutatakse silo kvaliteedi parandamiseks laia valikut
lisandeid. Nende omadused, mõju, ohutus ja hind erinevad suuresti. Seetõttu peaks
silokindlustuslisandi valikul lähtuma silokultuurist, ilmastikus, aga ka majanduslikust aspektis. Kõikide silokindlustuslisandite puhul tuleb järgida tootjapoolseid
juhiseid toote ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks. Mõistlik oleks tootja esindajalt
küsida võrdluskatsete tulemusi või kinnitust, et toode on registreeritud Euroopa
Toiduohutusameti söödalisandite registris silokindlustuslisandina. Alati peab meeles pidama aga seda, et silokindlustuslisandid ei kompenseeri silotootmisel tehtud
vigu, küll aga parandavad silo kvaliteeti korrektse tootmisprotsessi korral.
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Sissejuhatus
Kloonimine tuuma siirdamise teel on meetod, kus munarakust eemaldatakse
tuum ning asendatakse doonorraku tuumaga. Kloonimine võimaldab luua transgeenseid loomi, kelle abil saab toota ravimeid või luua erinevate haiguste uurimiseks mudeleid.
Tuuma siirdamise teel kloonimise efektiivsus on väga madal, sageli on elussündide
osakaal alla 1% (Watanabe, 2013). Embrüonaalses arengus on väga oluline etapp
doonorraku tuuma ümberprogrammeerimine, mis ei pruugi kloonimise puhul
toimuda täies ulatuses. Puuduliku ümberprogrammeerimise tulemusena peetub
kloonembrüote kasv erinevates arenguetappides ning lõpeb sageli loote surmaga
(Chitwood jt, 2013; Graf jt, 2014).
Suurem osa probleemidest avaldub varastes arenguetappides. Kuid ka hilisemas arengus võib avalduda kõrvalekaldeid normaalsest arengust – sageli esineb kloontiinuste puhul platsentoomide suurenemist ja nende arvu vähenemist,
suurenenud läbimõõduga nabanööri ja ka vasikad ise on keskmisest suuremad.
Sellist nähtust nimetatakse suure järglase sündroomiks (Chitwood jt, 2013;
Graf jt, 2014).
Embrüo arengut reguleerivad paljud geenid, mis aktiveeruvad erinevatel aegadel kindlas järjestuses (Chitwood jt, 2013). Väga oluline on uurida nende geenide
ekspressioonimustreid, saamaks enam teadmisi keerukate molekulaarsete signaali
radade kohta, mis imetajate varast arengut juhivad.
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Materjalid ja meetodid
Geeniekspressiooni uurimiseks kasutati eesti holsteini tõugu veise seitsme päeva
vanuseid blastotsüsti arenguastmes embrüoid:
• kloonembrüoid, kus tuuma siirdamisel kasutati veise loote fibroblaste
• kloonembrüoid, kus tuuma siirdamisel kasutati transgeenseid veise loote fibroblaste
(rakkudesse oli viidud inimese insuliini DNA järjestus)
• kunstliku viljastamise (inglise keeles in vitro fertilized, IVF) teel saadud veise embrüoid.
RNA eraldati individuaalsetest blastotsüstidest (igast grupist 5 embrüot), seejärel
teostati kogu transkriptoomi sekveneerimine uue põlvkonna sekvenaatoriga (Solid
System, RNA-Seq meetod). RNA sekveneerimise kasutamisel on võimalik määrata
transkriptide kogus väga suures dünaamilises vahemikus, samuti võimaldab meetod avastada uusi, seni tundmatuid RNA järjestusi.

Tulemused
Kogu transkriptoomi sekveneerimise tulemusena saavutati keskmiselt 10,3 miljonit
järjestust/blastotsüsti kohta. Igas blastotsüstis ekspresseerus umbes 13 000 geeni.
Kloonembrüote geeniekspressiooni võrdlemisel IVF embrüotega leiti 272 geeni
erinev avaldumine, funktsionaalsel analüüsil leiti olulisemate geenide osalemine
signaaliradades ”Rakk-rakk signaal ja interaktsioon, nukleiinhappe metabolism”
ja “Arenguhäired, skeleti ja lihaskonna häired”. Transgeensete kloonblastotsüstide
ja IVF embrüote vahel ekspresseerus erinevalt 105 geeni, tähtsamad signaalirajad
”Rakk-rakk signaal ja interaktsioon, nukleiinhappe metabolism” ja “Auditoorse ja
vestibulaarse süsteemi areng, rakuline areng ja embrüonaalne areng”. Kahe kloon
embrüote grupi võrdlemisel leiti 19 geeni erinev ekspressioon.

Kokkuvõte
Kogu transkriptoomi sekveneerimise tulemused näitavad olulist erinevust kloon
embrüote geeniekspressioonis võrreldes kunstliku viljastamise teel saadud embrüotega. Geeniekspressiooni erinevused peegeldavad ümberprogrameerimise
probleeme kloonembrüotes. Kahe kloonembrüo grupi geeniekspressiooni sarnasus
näitab, et transgeeni lisamine doonorrakku ei avalda olulist täiendavat mõju
kloonembrüo arengule.
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Sissejuhatus
Suguselekteeritud sperma kasutamine lehmade seemendamisel omab veisekasvatusele märkimisväärset positiivset mõju. Tänapäeval on ainuke kommertsiaalselt
kasutatav suguselektsiooni meetod voolutsütomeetriline suguselektsioon, kus lahutatakse X- ja Y-kromosoomi kandvad spermid DNA-sisalduse erinevuse alusel. See
meetod on aga kallis ning aeganõudev, võimaldades toota vaid 14 seemendusdoosi
tunnis. Samuti on veiste tiinestumine võrreldes tavaspermaga keskmiselt 10-15%
madalam ning see sobib valdavalt noorte emasloomade tiinestamiseks.
Alternatiivse sooselektsiooni meetodina on kasutatud spermide tsentrifugeerimist
läbi erinevate tihedusgradientide. Kuna X-kromosoomi kandvate spermide suurem
DNA sisaldus annab nendele rakkudele ca 0,06% tiheduse erinevuse Y-kromosoomiga spermidega võrreldes, on saavutatud enam kui 75% rikastumine veise X-kromosoomi kandvate spermide suhtes (Schwiderski jt, 1991; Blottner jt, 1993; Lange jt,
1995; Resende jt, 2011; Hossepian de Lima jt, 2015).

Materjal ja meetodid
Töö eesmärgiks oli kasutada liigispetsiifilist kolloidkeskkonda Androcoll-X™ ning
saavutada vähemalt 60% rikastatus valitud sugupoole suhtes. Soospetsiifilise separatsiooni efektiivsust kontrolliti spermide FISH (Fluorescence in situ hybridisation)
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uuringu abil. Kümne EHF pulli ejakulaadid poolitati: osa A töödeldi rutiinselt ning
säilitati vedelas lämmastikus; osa B lahjendati Triladyl lahjendis (100 x 10(6) rakku/
ml) ning tsentrifuugiti Androcoll-X™ kolloidlahusega vahekorras 12ml/15ml. Peale
20 min tsentrifuugimist 300 x g juures, eemaldati supernatant ja pellet lahjendati
kontsentratsioonini 100 x 10(6) rakku/ml Triladyl lahjendis. Proovid külmutati
vedelas lämmastikus kuni FISH katsete läbiviimiseni (Habermann jt, 2005; Sarrate
ja Anton 2009).

Tulemused ja arutelu
Kolmel pullil 10-st muutus X-kromosoomi kandvate spermide proportsioon kolloidtsentrifuugimise järgselt 3-7% ulatuses. Ülejäänud 7-l pullil ei toimunud rikastatust
või see jäi 1% piiresse. Jätku-uuringus on plaanis suuremas katsegrupis kontrollida
saadud tulemuse korratavust ja individuaalset varieeruvust. Samuti jätkata meetodi
modifitseerimist, et saavutada vähemalt 10% kallutatus valitud sugupoole suhtes.
Selleks kasutame esmajärjekorras Androcoll-X™ kolloidkeskkonda ning täiendava
võimalusena Percoll® või OptiPrep™ põhiseid gradiente.

Järeldused ja kokkuvõte
Androcoll-X™ kolloidlahuse abil on võimalik saavutada pullispermas sugupoole kallutatus kuni 7%. Meetodi täiustamisel ja stabiilse, vähemalt 10% X-kromosoomiga
rikastatuse korral on võimalik märgatavalt suurendada emasjärglaste sündi.
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Sissejuhatus
Glükoalkaloidid on lämmastikku sisaldavad bioloogiliselt aktiivsed sekundaarsed
taimsed metaboliidid, mida leidub paljudes maavitsaliste sugukonna taimedes nagu
kartul, tomat, baklažaan, paprika jt. (Friedman, 2015). Glükoalkaloide võib leiduda
kõigis taime osades (juurtes, vartes, lehtedes, õites, viljades, mugulates) ning fungitsiidsete ja pestitsiidsete omaduste tõttu on nad osa taimede looduslikust kaitse
mehhanismist bakterite, viiruste, hallitusseente ja putukate kahjustuste vastu (Friedman, 2015). Erinevad taimeliigid sisaldavad erinevaid glükoalkaloide: kartulis leidub
α-solaniini ja α-sakoniini, tomatites α-tomatiini ja dehüdrotomatiini, baklažaanis
α-solasoniin ja α-solamargiin (Barceloux, 2009, Friedman, 2015). Tomatis leiduv
glükoalkaloid tomatiin on tegelikult kahe glükoalkaloidi α-tomatiini ja dehüdro
tomatiini segu, suhtega 10:1 (Friedman, 2002). Kartuli glükoalkaloidi α-solaniini ja
tomati glükoalkaloidi α-tomatiini molekulid (joonis 1) on sarnased – lähedase struktuuriga heksatsükliline aglükoon (solanidiin või tomatidiin) ja mitmest monosahhariidi jäägist koosnev kõrvalahel, mis α-solaniinil koosneb galaktoosist, glükoosist ja
ramnoosist ning α-tomatiinil kahest glükoosi ning ühest galaktoosi ja ksüloosi jäägist (Dall’Asta jt, 2009).

Joonis 1. α-Solaniini molekul (kolmest monosahhariidi jäägist koosneva kõrvalahelaga) ja
α-tomatiin (neljast monosahhariidi jäägist koosneva kõrvalahelaga) (Sigma).
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Väidetakse, et kartulis leiduvad glükoalkaloidid on toksilisemad kui tomatis leiduvad. Tõepoolest, kirjanduses on vähe andmeid tomatiinist põhjustatud mürgistuste kohta. Mõnes raamatus on viidatud solaniinimürgistuse-taolistele juhtumitele, kui taimetee valmistamisel oli kasutatud kuivatatud tomati lehti (Barceloux,
2009). Hoopis rohkem on mürgistusjuhtumeid kirjeldatud kartuli toiduks tarvitamisel. Üks raskemaid registreeriti 1970. aastal Inglismaal, kui 78 kooliõpilasel
diagnoositi solaniinimürgistus, kuid tänu kiirele haiglaravile ei kaasnenud ühtegi
surmajuhtumit (McMillan ja Thompson, 1979). Glükoalkaloidide sisaldus kartulis
oleneb sordist, kasvukeskkonnast ning koristusjärgsetest tingimustest (ere valgus,
mehhaanilised vigastused, madal temperatuur). US FDA on kehtestanud kartulites lubatud solaniini sisalduse piirväärtuseks ≤20 mg 100g-1 märgkaalus (Barceloux, 2009). Kui glükoalkaloidide kontsentratsioon kartulites on üle 60 mg 100g-1,
on söömisel tunda kibedat maitset ja kaasnevat põletustunnet (Barceloux, 2009).
Tomati ja baklažaani glükoalkaloidide sisaldusele pole maksimaalseid piirväärtusi
kehtestatud (Friedman, 2015). Kõige kõrgemaid tomatiini kontsentratsioone (kuni
5000 mg kg-1) on leitud Peruus kasvavates metsikutes tomatiliikides, mis säilitavad
kõrge tomatiini sisalduse ka küpsetes viljades ning mida tarvitatakse toiduks ilma,
et oleks tekkinud ägedaid mürgistusi (Friedman, 2013). Lisaks tomatiinile leidub
tomatis madalamates kontsentratsioonides teisigi glükoalkaloide nagu lycoperoside A, esculeoside A, esculeoside B, mille kontsentratsioonid viljade küpsedes tõusevad (Dall’Asta jt, 2009).
USA Põllumajandusministeeriumi Põllumajanduslike Teadusuuringute Keskuse
teadlane Mendel Friedman on aastakümneid uurinud maavitsaliste sugukonda
kuuluvate taimede glükoalkaloide, millel on täheldatud inimese ja loomade tervisele kahjulikke ja kasulikke toimeid. Ta on leidnud, et tomatiini toksilisus rottidele
suukaudsel manustamisel oli suhteliselt madal. Loomkatsed hamstritega näitasid,
et tomatiin imendub soolestikust halvasti, kuna moodustab LDL-kolesterooliga
lahustumatuid komplekse, mis organismist roojaga kiiresti väljutatakse (Friedman,
2000). 2013. aastal publitseeritud artiklis “Anticarcinogenic, Cardioprotective, and
Other Health Benefits of Tomato Compounds Lycopene, α-Tomatine, and Tomatidine in Pure Form and in Fresh and Processed Tomatoes” on Friedman märkinud,
et tomatiinil ja selle aglükoonil tomatidiinil on mitmeid tervisele kasulikke omadusi, kusjuures vähivastane toime oli tugevam kui aglükooni kõrvalahelas liitunud
monosahhariidide arv oli suurem.
Meie katsete eesmärgiks oli võrrelda glükoalkaloidide leidumist nii kaubandusest
ostetud kui Eestis kasvatatud punastes tomatites ning hinnata tomatiini sisalduse
muutumist tomatite küpsemisel.
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Materjal ja metoodika
Analüüsitud tomatid osteti erinevatest kauplustest, valides võimalikult erineva päritoluga tooteid: kirsstomatid Tuneesiast, Senegalist, Hispaaniast, Jordaaniast ja Marokost ning standard-tüüpi tomatid Marokost ja Hispaaniast. Võrdlusena analüüsiti erinevas küpsusastmes Eestis kasvatatud sorte Gartenfreude (kirsstomat), Maike, Malle
F1, Valve ja Erk (standard-tüüpi tomatid). Analüüsideks ettevalmistamisel proovid
kuivatati kuivatuskapis 45 ºC juures, peenestati pulbriks, ekstraheeriti metanooliga
ning analüüsiti vedelikkromatograaf-mass-spektromeetrilisel meetodil.

Tulemused
Analüüsitavad ained identifitseeriti molekulmassi, retentsiooniaja ja fragmenteerumise alusel. Dehüdrotomatiini (molekulmass 1032) ja α-tomatiini (molekulmass 1034) retentsiooniajad olid vastavalt 14,3 ja 14,8 min (joonis 2). α-Tomatiinile
iseloomulikud fragmentioonid olid massi-laengu suhtega 902, 740, 578, 416, mis
näitab järjestikku ühe, kahe, kolme ja nelja külgahela heksoosi jäägi eemaldamist
lähte
ioonist. Dehüdrotomatiini fragmentioonid olid analoogsed α-tomatiinile,
kõik vaid kahe aatommassi ühiku võrra väiksemad. Täpset ainete kvantiteerimist
ei olnud võimalik teostada kaubanduslike standardite puudumisel (vajalikud standardid Sigma-Aldrich toodete nimekirjast ajutiselt eemaldatud).
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Joonis 2. α-tomatiini ja dehüdrotomatiini massikromatogrammid. Heleda joonega on
Joonis 2. α-tomatiini ja dehüdrotomatiini massikromatogrammid.
Heleda joonega on
märgitud ainete sisaldused rohelistes, vaevumärgatava tumeda joonega punastes
märgitud ainete sisaldused rohelistes, vaevumärgatava
tomatites. tumeda joonega punastes tomatites.
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Kirjanduse järgi on glükoalkaloidide sisaldus taime erinevates osades
erinev. Kõige kõrgemaid α-tomatiini ja dehüdrotomatiini sisaldusi on leitud
rohelistes tomatites, madalamaid õites, lehtedes, vartes ning minimaalselt
juurtes (Barceloux, 2009).
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Joonis 2. α-tomatiini ja dehüdrotomatiini massikromatogrammid. Heleda joonega on
märgitud ainete sisaldused rohelistes, vaevumärgatava tumeda joonega punastes

Kirjanduse järgi on glükoalkaloidide sisaldus taime erinevates osades erinev. Kõige
kõrgemaid α-tomatiini ja dehüdrotomatiini sisaldusi on leitud rohelistes tomatites,
madalamaid õites, lehtedes, vartes ning minimaalselt juurtes (Barceloux, 2009).
Kui värsketes rohelistes tomatites on tomatiini sisaldus keskmiselt 500 mg kg-1,
siis viljade küpsemisel aine sisaldus järsult langeb ning küpsetes punastes viljades võib olla alles jäänud vaid 5 mg kg-1 kuivkaalus (Friedman, 2015). Dall’Asta
jt. (2009) leidsid, et glükoalkaloidide kontsentratsioon erinevate tomatisortide
viljades võis erineda kuni kümme korda. Friedmani (2015) andmetel võib tomatiini sisaldus väikestes kirsstomatites olla kordades suurem kui seda suuremõõtmelistes tomatisortides. Ka meie analüüsid näitasid α-tomatiini kõrgeid tasemeid rohelistes viljades ja minimaalseid sisaldusi küpsetes punastes viljades
(joonised 2 ja 3). Kirsstomat Gartenfreudes ja väikeseviljalises sordis Maike olid
sisaldused kõrgemad kui teistes analüüsitud sortides. Kõigis poolküpsetes oranžides tomatites oli α-tomatiini sisaldus tugevasti langenud, mis kinnitab teiste
autorite andmeid, et tomatiini sisaldus hakkab kohe langema kui tomati rohelised viljad muudavad värvi.
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Joonis 3. α-Tomatiini ja dehüdrotomatiini sisaldused kaubandusest ostetud punastes
tomatites ning Eestis kasvatatud erinevate sortide punastes ja rohelistes tomatites.

Kokkuvõte
Meie katsete eesmärgiks oli võrrelda glükoalkaloidide leidumist kaubandusest ostetud ja Eestis kasvatatud punastes tomatites. Analüüsitulemused (joonis 3) näitasid,
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et kõigis uuritud punastes tomatites oli esialgne α-tomatiini ja dehüdrotomatiini
sisaldus küpsemisel langenud minimaalsele tasemele ning olulisi erinevusi eri sortide ja päritolumaade tomatite puhul ei täheldatud.
Roheliste tomatite analüüsitulemused näitasid α-tomatiini kõrget sisaldust, kusjuures teistest kõrgemaid sisaldusi täheldati kirsstomatite ja väikeseviljaliste sortide
puhul. Dehüdrotomatiini sisaldust oli kümnekordselt madalam α-tomatiinist, mis
igati kinnitab väidet, et tomatiin on kahe glükoalkaloidi segu suhtega 10:1. Meie
tulemused kinnitavad igati teiste autorite varasemaid tulemusi.
Kartulites leiduvat glükoalkaloidi solaniini ei õnnestunud tuvastada ei rohelistes,
poolküpsetes oranžides ega ka punastes tomatites.
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Sissejuhatus
Pärmseened avastati Taani teadlase Antonie van Leeuwenhoek poolt 1680 aastal.
Prantsuse biokeemik Louis Pasteur näitas, et pärmseened olid võimelised muutma
suhkru etanooliks ja süsihappegaasiks. Robert Kochi poolt kasutusele võetud tahkete söötmetega sai võimalikuks isoleerida üksikuid pärmseente tüvesid lähtudes
nende fermentatiivsetest karakteristikutest. Pärmseeni on nii askomütseete kui ka
basidiomütseete. Nad paljunevad kas pungumise või pooldumise teel ning on võimelised moodustama ka seisundit, mis ei lõpe viljakandva kehana.
Tuntakse üle 800 erineva pärmseene liigi, kuid ainult väheseid neist on võetud kasutusele. Need vähesed on aga ühed tähtsaimad ja neid on inimesed kasutanud juba
mitmeid tuhandeid aastaid selliste toodete nagu leiva, veini, õlle, keefiri ja viimasel ajal ka kütuste ning farmatseutiliste preparaatide valmistamiseks. Pärmseened
on väga kohanemisvõimelised ja neid võib leida nii puu- ja juurviljadelt, piimast ja
piimatoodetest kui ka paljudest bioloogilistest toormaterjalidest või nende töötlemisel kasutatavatelt seadmetelt.

Ülevaade
Pärmseened võivad sattuda piima ja piimatoodetesse kogu tootmisahelas alates
farmist kuni valmistoodeteni ja tarbijani. Selle vältimiseks on oluline täita kõiki
sanitaar-hügieenilisi tingimusi, sest peale sihipäraselt kasutatavate liikige on pärmseente hulgas nii toodete riknemist esilekutsuvaid kui inimpatogeenseid liike.
Pärmseened, millede kasvu keskkonnaks on piim ja piimatooted nagu joogipiim,
koor, jogurt, või, juust keefir jne. saavad kasutada energeetilise materjalina laktoosi,
piim- ja sidrunhapet, kasvada madalatel temperatuuridel ja kõrgetel soolasisaldustel
olles seejuures ise kõrge proteolüütilise ning lipolüütilise aktiivsusega (Laubscher ja
Viljoen, 1999; Jakobsen ja Narvhus, 1996).
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Toor- ja pastöriseeritud piim sisaldab pärmseeni harilikult vähe (103 – 104 pmü ml-1),
kuid nende arv võib suureneda näiteks inhibiitorite sisalduse tõttu, mil bakterite
areng on pidurdunud. Pastöriseeritud piimast võib leida neid saaste mikrofloorana
ja alla 103 pmü ml-1. Piimast on leitud Cryptococcus albidus´st, Cr. flavus´st, Cr. curvatus´st, Cr diffluenses´st, Cr. humicola´t, Debaryomyces hansenii´d, Kluyveromyces
marxianus´t, Rhodotorula glutinis´t, Rh. mucilaginosa´t, Trichosporon spp. ja Yarrowia lipolytica´t (Fröhlich-Wyder, 2000; Engel, 1986).
Lavoie jt. (2012) uuringutest selgus, et toorpiima 610 pärm- ja hallitusseene isolaadist
67% olid pärmseened (11 perekonda ja 37 liiki) ja 33% hallitusseened (25 perekonda
ja 33 liiki). Isolaatidest kõige rohkem oli Debaryomyces hansenii´d (21%), millele
järgnesid Cryptococcus spp ja Picha spp. vastavalt 10,9% ja 8,0%. ning Issatchenkia
orientalis. Piima pastöriseerimisel nad üldjuhul hävivad, kuid toorpiimast valmistatud toodete korral lähevad üle toodetesse. Näiteks juustude valmistamisel lähevad
üle juustu ja mõjutavad selle kvaliteeti (Lavoie jt, 2012).
Tähtsamateks piimas ja piimatoodetes esinevateks pärmseenteks on Kluyveromyces
marxianus, Kluyveromyces latis, Debaryomyces hansenii, Yarrowia lipolytica ja Saccharomyces cerevisiae, milledel võib olla nii positiivne kui ka negatiivne mõju toodete
kvaliteedile (Fröhlich-Wyder, 2000).
Nende kasulik osa toodetes on:
• inhibeerida ebasoovitavate mikroorganismide kasvu näiteks patogeene (Clostridium butyricum, C. tyrobutyricum) (Fatichenti jt, 1983);
• avaldada sünergilist mõju tehnoloogilistes protsessides vajalikele piimhappebakteritele (Deiana jt, 1984);
• osaleda fermentatiivsetes protsessides (Jakobsen ja Narvhus, 1996).
Peale positiivse osa piimatoodete valmistamisel võib pärmseente areng mõjuda kahjulikult toodete kvaliteedile või kutsuda esile koguni nende riknemisi. Pärmseente
kõrvaldamine või nende arengu pidurdamine osutub sageli aga keeruliseks, sest nad
on võimelised kasvama madalatel temperatuuridel ja pH väärtustel ning taluma
füüsikalis-keemilistest teguritest põhjustatud stressi (Laubscher ja Viljoen, 1999;
Jakobsen ja Narvhus, 1996).
Pärmseentele kasvuks sobib ka rõõsk- ja hapukoor ehkki nende olemasolu ja kasv
pole seal oodatud. Pärmseente arengul tekib toodetel vahutav konsistents ja selgesti
tuntav ebameeldiv pärmi lõhn. Riknemise vältimiseks peaks pärmseente arv neis
toodetes olema vähem kui 10 pmü g-1 (Fleet, 1990). Rõõsast- ja hapukoorest on kõige
sagedamini leitud lipolüütilisi pärmseeni nagu Debaryomyces hansenii´d, Cryptococcus diffluens´ist, Cr. laurentii´d, Rhodotorula glutinis´t ja Rh. tubra´t (Fleet ja
Mian, 1987), millised oma elutegevuse korral viivad tooted riknemiseni.
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Suhkru lisandiga ja lisandita valmistatud kondenseeritud piim, mille tootmisel pärmseeni ei kasutata, võib rikneda seal elulevate ja käärimisprotsesse tekitavate pärmseente (Torulaspora spp.) tõttu, sest nad taluvad kondenseeritud piimale
omast madalat aw väärtust. Kondenseeritud piima võivad nad sattuda sekundaarse
saastumise tulemusel õhust, seadmetelt, töötajatelt jne. (Fernandes, 2009a).
Või valmistamisel pärmseeni ei kasutata ja nende olemasolu mõjub negatiivselt toote
kvaliteedile ning säilivusele. Või riknemine pärmseente elutegevuse tõttu on suhteliselt harv sest või valmistamisel kasutatava koore termilisel töötlusel nad hävivad ja
kasutatav juuretis hapukoorevõi valmistamisel peab olema pärmide vaba. Pärmseened võivad sattuda võisse ainult sekundaarsest saastest, mistõttu võis on pärmseeni
harva ja nende sisaldus jääb enamasti alla 103 pmü g-1. Kõige ohtlikemateks liikideks
võis on lipolüütilised liigid nagu Rhodotorula spp ja Yarrowia lipolytica, Torulopsis
spp., Cryptococcus spp. (Fernandes, 2009b; Fleet, 1990).
Üks tuntumatest pärmseeni sisaldavatest piimatoodetest on keefir. Keefiri
traditsioonilisel valmistamisel kasutatakse keefiri seeni. Keefiri seened on
erinevate sümbiootilistes suhetes olevate mikroorganismide elutegevuse tulemusel
moodustunud ebakorrapärase kujuga, valged või kergelt kollaka värvusega riisitera
suurused bioloogiliselt iseseisvad moodustised. Neid moodustavatesse sümbiootilisse
mikrofloorasse kuuluvad Koroleva (1991) ja Fröhlich-Wyderi (2000) järgi:
• laktokokid (Lactococcus latis, Lactococcus cremoris, Lactococcus latis subsp.
diacetylactis);
• laktobatsillid (Lactobacillus brevis, L. casei, L. delbrueckii, L. helveticus, L. acidophilus, L. kefir);
• mesofiilsed heterofermentatiivsed piimhappebakterid (Leuconostoc mesenteroides jt.),
• pärmseened (Kluyveromyces marxianus, Torulaspora delbrueckii, Saccharomyces
cerevisiae);
• äädikhappebakterid (Acetobacter aceti, A. pasteurianus).
Laktobatsillide arv keefiri seentes on ligikaudu 109 – 1010 pmü g-1 Leuconostoci spp
107 pmü g-1, pärmseeni 106 – 108 pmü g-1 ja äädikhappebaktereid 102 – 108 pmü g-1
(Fröhlich-Wyder, 2000).
Mikroorganismid on keefiri seente kiuliste terakeste maatriksis, mis koosneb koaguleerunud kaseiinist, polüsahhariididest, rasvast ja lüüsunud mikroobirakkudest.
Keefiri seentest on isoleeritud 29 erinevat mikroobi liiki, milledest laktoosi mitte
fermenteerivad liigid paiknevad enamasti terakeste sees ja laktoospositiivsed liigid
terakeste pinnal. Arvatakse, et nende kasv mikrokolooniates tekitab keefiri seente
massi, mis koosneb 30–34% proteiinist, 3–4% rasvast, 7–12% tuhast ja 45–60% polüsahhariidist. Seda massi hakati nimetama kefiraaniks (La Riviere ja Koolman, 1967).
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Kefiraani kui kapsli materjali on võimeline produtseerima keefiri seente mikro
floorasse kuuluv Lactobacillus kefir koos pärmseen Torulaspora delbrueckii´ga (La
Riviere ja Koolman, 1967).
Keefir tööstuslikul tootmisel, kus kasutatakse keefiri seentest isoleeritud mikroobide baasil valmistatud juuretist, sisaldab pärmseeni 0 – 108 pmü g-1. Juuretiste kasutamisel keefiri seente asemel saadakse toode, milles sageli võivad puududa laktobatsillid ja pärmseened ning domineerivad laktokokid. Selline koosluse muutus, milles
on oluline mõju nii juuretisel kui ka tehnoloogial, mõjub enamasti negatiivselt toote
organoleptilistele omadustele ja kvaliteedile (Leite jt, 2013; Fröhlich-Wyder, 2000).
Jogurti ja teiste hapupiimatoodete valmistamisel, kus üldjuhul pärmseeni ei kasutata, on kõige olulisemad riknemist põhjustavateks organismideks pärm- ja hallitus
seened. Riknemisel osalevad mitte ainult laktoosi fermenteerivad pärmseente liigid
nagu Kluyveromyces marxianus ja Kluyveromyces latis vaid ka laktoosi mitte fermenteerivad liigid nagu Hansenula spp. Saccharomyces cerevisiae, Pichia membranifaciens, P. guilliermondi ja Geotrichum candidum. Jogurtis ja hapupiimajookides
võib esineda ka basidiomütseete nagu Sporobolomyces spp ja Rhodotorula spp. Kõik
nad kutsuvad esile eelkõige pakendite paisumise ja ebameeldiva tootele mitteomase
lõhna ning maitse (Fröhlich-Wyder, 2000).
Juustude liigirikkuse üheks põhjuseks on nende mikrofloora, selle liigiline koostis ja
areng nii juustu pinnal kui ka sisemuses.
Juustus olemasolevate mikroorganismide (kaasa arvatud pärmseened) arv ja bioloogiline mitmekesisus sõltub:
• toorpiima mikrobioloogilisest kvaliteedist;
• piima käsitlusest farmis ja transpordil;
• piima termilisest töötlusest ja kalgendi käsitlemise viisidest;
• temperatuurist ja niiskusesisaldusest juustude valmimisel;
• soolamise viisist ja soola kogusest juustus;
• juustude kättesaadavusest eksogeensetele mikroorganismidele nii juustude töötlemisel kui ka pärast töötlust valmimisel (Torkar ja Teger, 2006).
Samas juustude mikrobioota mõjutab juustude maitset, lõhna, tekstuuri ja välimust,
sest juustude mikrobioloogilisse ökosüsteemi kuuluvad nii juuretise kultuurid kui
ka suuremal ja vähemal määral sageli väliskeskkonnast pärinevad bakterid, hallitusja pärmseened (Swearingen jt, 2001).
Paljud pärmseened võivad olla ühtede juustude juures kasuliku toimega, samas
teiste liikide juures kutsuda esile riknemist (Bintsis ja Papademas, 2002; Jakobsen
ja Narvhus, 1996).
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Pasta filata tüüpi värske juustu valmistamisel kasutatava piima termiline töötlus tagas
Irkini (2010) järgi juustu mikrobioloogilise kvaliteedi, mil kasutatud toorpiim sisaldas pärm- ja hallitusseeni 6,53±0,49 log pmü ml-1 ning pärast pastöriseerimist (72 °C,
15 sek.) jäi neid piima 0,0 log pmü ml-1. Juustude valmistamisel sisaldasid kasutatavad komponendid ja vahendid Irkini (2010) järgi aga pärm-ja hallitusseeni järgmiselt:
soolvesi 4,82±1,9 log pmü g-1, CaCl2 2,34±0,7 log pmü g-1, tootmisruumi õhk 5,11±0,5
log pmü/m3 ning juustu vanni ja seadmete pinnad 2,36±1,1 log pmü/cm2. Tulenevalt
sellest oli juustuteras pärast järelsoojendust (41 °C) pärm- ja hallitusseeni 2,54 ±1.23
log pmü g-1, juustus pärast pressimist 4,26±1,0 log pmü g-1 ja vaakumpakitud juustus
4,47±0,3 log pmü g-1 (Irkin, 2010). Näidati, et pärm- ja hallitusseente olemasolu juustus sõltus nii juustuvalmistamise tehnoloogiast, sanitaar-hügieenilistest tingimustest
kui ka kasutatavatest lisanditest.
Rõhutatakse (Bintsis jt, 2000; van den Tempel ja Jakobsen, 1998; Seiler ja Busse,
1990), et peale lisandite, tootmistingimuste ja seadmete on oluliseks juustude pärmseentega saastumise allikaks soolvesi, vaatamata sellele, et selle pH on 4,5 piires,
temperatuur kõigub 12-19 °C ja, mis sisaldab enamasti ligikaudu 22% NaCl. Selliste omadustega soolveest on leitud järgmisi pärmseeni: Debaryomyces hansenii´d,
Candida versatilis´t Kluyveromyces marxianus´t, Toluraspora delbrueckii´d, Saccharomyces cerevisiae´d, Yarrowia lipolytica´t jt. (Bintsis jt, 2000).
Tulenevalt tooraine ja lisatavate komponentide mikrofloorast ning tootmistingimustest on erinevatest juustuliikidest isoleeritud mikroskoopiliste seente identifitseerimisel leitud, et kõige rohkem esines pärmseentest Debaryomyces hansenii´d. Teiseks
sagedasemaks juustudest isoleeritud pärmseeneks oli Galactomyces candidus. Neile
järgnes Candida parapsilosis, C. sake, C. batistae, Kluyveromyces lactis, Pichia kudriavzevii, Toluraspora delbrueckii ja Yarrowia lipolytica (Banjara jt, 2015).
Pärmseeni võidakse kaasata ka teatud juustude valmimisprotsessides, kus nad on
mikrofloora koosluses ja osalevad tekstuuri muutustes ning aroomainete ja hapete
biosünteesis (Rhom jt, 1992).
Pinnalt valmivatel juustudel kasutab pärmseen Debaryomyces hansenii piimhapet,
väheneb juustude pH väärtus, mis soodustab lima tekitava Brevibacterium linens´i
kasvu kiirendades sellest tulenevalt lima all valmivate juustude valmimist (Jakobsen ja Narvhus, 1996). Pärmide arv selliste limajuustude valmimisel jääb suhteliselt
stabiilseks kuni valmimise lõpuni, mil see siis pisut langeb. Juustude lima sisaldab
pärmseentest enamasti Geotrichum candidum´i, Candida utilis´t, Debaryomyces
hansenii´d ja Kluyveromyces latis´t, kusjuures Debaryomyces hansenii oli paljudel
juustuliikidel domineerivaks, millele järgnesid Kluyveromyces latis, Yarrowia lipolytica ja Trichiospora beigelii ning Zygosaccharomyces spp.
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Madal pH väärtus ja niiskusesisaldus ning madal temperatuur ja kõrge soolasisaldus
valmivates juustudes ei ole takistuseks nende arengul. Pärmid, mis metaboliseerivad
laktaate suhteliselt kõrgete soola kontsentratsioonide juuresolekul, kasvavad juustude valmimisprotsessis, kus nad kasutavad piimhapet tõstes juustude pH väärtust,
mis omakorda soodustab happele vähem tolerantsete bakterite (näiteks Brevibacterium linens´i) kasvu intensiivistades juustude valmimise teisi etappe (Marcellino jt,
2001; Rhom jt, 1992).
Valge hallitusjuust camemberti pH pärast pressimist on 4,5-4,6. Pärast valmistamist teisel päeval domineerivad selle pinnal pärmseened ja Lactococcus latis ssp
cremoris. Nelja päeva jooksul toimub kiire pärm- ja hallitusseente kasv ning hallitusseened saavutavad ülekaalu. Hallitusseente niidistik tungib ka juustu ja pind
tiheneb. Seega alates valmimise esimestest päevadest suureneb pärmseente arv
juustudes kiiresti ja saavutab pinnalt valmivate hallitusjuustude pinnal 10. päevaks
maksimumi 106-109 pmü g-1 (Roositita ja Fleet, 1996), kusjuures juustude sisemuses
võib see arv olla tuhandeid kordi väiksem. Edasi hakkab aga pärmseente arv aeglaselt langema (Callon jt, 1994)
Pärmseened sinihallitusjuustus pärinevad piima pastöriseerimisjärgsetest protsessidest juustude valmistamisel. Nad on lahutumatuks osaks sinihallitusjuustude
mikroflooras, kuna mõjuvad positiivselt hallitusjuustude maitse ja tekstuuri kujunemisele. Näiteks roqueforti juustus nii siseses kui ka pinna mikroflooras, soodustavad nad läbi proteolüütiliste ja lipolüütiliste protsesside juustule omase spetsiifilise
maitse kujunemist ja heterofermentatiivsete piimhappebakterite arengut ning gaasi
moodustumist, mis parandab juustu tekstuuri, avatust ja Penicilliumi spp kasvu
juustus seega juustudele tüüpilise maitse teket (van den Tempel ja Jakobsen, 1998).
Sinihallitusjuustu pärmseente koosluses võib esineda nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid erinevusi, kusjuures juustu pind on nii arvukuse kui ka liigilisuse poolest
rikkam. Yarrowia lipolytica`l on siin tugev sünergia Penicillium roqueforti`ga, mis
suurendab sinihallitusjuustudele omaste aromaatsete komponentide produktsiooni
(Gkatzionis jt, 2014). Kui enamike piimatoodete riknemistunnused ilmnevad pärmide arvukusel 105–106 pmü g-1, siis 108 pmü g-1 sinihallitusjuustude juures ei põhjusta veel märkimisväärseid defekte (Viljoen jt, 2003).
Poolkõvade ja kõvade lõikejuustude uurimisel on leitud (Torkar ja Teger, 2006), et
väikestes juustutööstustes valmistatud juustudest võetud proovidest sialdasid 60%
nii pärm- kui ka hallitusseeni keskmiselt vastavalt 5,8×104 ja 2,0×104 pmü g-1. Mikroobide perekondadest oli kõige sagedasem Geotrichium (91,9%), Moniliella (5,4%)
ja Aspergillus (2,7%). Aspergillus´te tüvedes puudusid A. flavus ja A. parasiticus ning
olemasolevad liigid ei produtseerinud alfatoksiine (Torkar ja Teger, 2006).
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Fleedi ja Miani (1987) järgi sisaldasid 50% tšedari juustudest pärmseeni 104–106
pmü g-1. Pärmseente kasvu monitooringust tšedari juustude valmimisel on selgunud (Welthagen ja Viljoen, 1999), et nende arvukus tõuseb 102 103-ni esimesel 30
päeval ja edasi 40 päeval kuni 106 pmü g-1, mil see hakkab langema. Valmimisel
jõudis bakterite arv statsionaarsesse faasi 18. päeval pärmide arv aga 37. päeval. Pärmid kasutavad arvatavasti bakterite metabolismi kõrvalsaadusi kui energeetilist
materjali, kuna bakterite areng sõltub pärmide poolt eristatavatest kasvufaktoritest
(Welthagen ja Viljoen, 1999). Domineerivateks isoleeritud liikideks tsedari juustu
valmistamisel olid Debaryomyces hansenii, Cryptococcus albidus ja Yarrowia lipolytica, kusjuures viimase kõrge proteolüütiline ja lipolüütiline aktiivsus ka madalatel
temperatuuridel kutsub esile konsistentsi pehmenemist ja ebasoovitavaid maitseid
kuni juustude riknemiseni välja (Welthagen ja Viljoen, 1999).
Kui Debaryomyces hansenii ja Yarrowia lipolytica lülitati juustujuuretise koostisesse,
vähenes Ferreira ja Viljoeni (2003) andmetel juustude valmimise aeg, paranes maitse
ja lõhn ning leiti, et neid liike võiks kasutada tšedari juustu valmistamisel.
Gouda tüüpi juustu valmistamisel domineerivad piimhappebakterid, kuid ka pärmseentel on siin oma osa, kuna nende arv võib tõusta valmimise viimasel perioodil
kuni 105 cfu g-1. Enamlevinenumaks liigiks gouda tüüpi juustus osutus Debaryomyces
hansenii. Esinesid veel Saccharomyces cerevisiae, Yarrowia lipolytica, Kluyveromyces
marxianus, Torulaspora delbruecii, Rhodotorula glutinis, Cryptococcus albidus ja
Candida catenulata (Welthagen ja Viljoen, 1998).
Gouda tüüpi juustus olevad pärmseened pärinevad sekundaarsest saastest, kusjuures olulisemateks saasteallikateks märgitakse seadmete pindu, soolveevanni, soolvett ja vadakut (Welthagen ja Viljoen, 1998). Pärmseente sisaldusel gouda tüüpi juustus üle 105 pmü g-1 ilmnevad esimesed riknemise tunnused. Riknemisega kaasneb
intensiivne gaasi teke, happesuse tõus, tekstuuri muutused, puuvilja, kibeda ning
rääsunud lõhna ja maitse teke (Welthagen ja Viljoen, 1998).
Samas pärmseentest Yarrowia lipolytica´t on kasutatud ka hollandi tüüpi juustude
valmistamisel, kus ta lisati piimale juuretiste koostises. Enne laapi sisaldas piim siis
pärmseeni 105 pmü ml-1. Juustude valmistamisel tõusis nende arv juustus kuni 6 nädalani, mil saavutas maksimumi 7,9 log pmü g-1. Pärast 8 nädalast valmimist oli pärmidega
ja pärmide lisandita juustude pH vastavalt 6,37 ja 5,47 (Szołtysik jt, 2013). Leiti (Szołtysik jt, 2013), et Yarrowia lipolytica kasutamine suurendas piim- ja sidrunhappe kasutust,
tõstis lahustuva lämmastiku ja vabade aminohapete sisaldust 2 korda ning suurendas
lühiahelaliste rasvhapete või- ja kaproonhappe sisaldust vastavalt 3,6 ja 3,2 korda.
Seega pärmseente positiivseks küljeks juustudes on, et nad suurendavad pH väärtust
ja aktiviseerivad piimhappebakterite kasvu, mida toetavad pärmide poolt produtseeritud kasvufaktorid nagu pantoteenhape, riboflaviin ja niatsiin. Nendele lisandub veel
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proteolüütiline ja lipolüütiline aktiivsus, mis kiirendab juustude valmimist. Üldjuhul
aga pärmseente intensiivse arenguga kõvades ja poolkõvades lõikejuustudes kaasnevad muutused tekstuuris, intensiivne gaasi ja ebameeldiva maitse ning lõhna teke.
Pärmseened võivad assotsieeruda ka toidust tingitud infektsioonides. Juustudest on
leitud sellesse gruppi kuuluvatest Candida albicans, Candida tropicalis, C. krusei ja
C. glabrata (Wanderley jt, 2013.).

Kokkuvõte
Pärmseeni võib leida nii piimast kui ka paljudest piimatoodetest, kuid nende osa
nii toodete valmistamisel kui ka toodete kvaliteedi kujundamisel on erinev. Piimas,
koores, hapupiimatoodetes, võis, kodujuustus ja kondenseeritud piimatoodetes on
pärmseente esinemine ja areng ebasoovitav. Vajalikud on nad keefiri valmistamisel
toimuvates fermentatiivsetes protsessides, kus nad kuuluvad keefiri seente lahutumatusse mikrofloora koostisesse. Nii sini- kui ka valgehallitusjuustude ning lima
all valmivate juustude valmistamisel on nad sünergilistes suhetes juuretiste kultuuridega ja kiirendavad nii juustude valmimist kui ka tüüpiliste, liikidele omaste
organoleptiliste näitajate moodustumist. Kõvade ja poolkõvade lõikejuustude valmistamisel pärmseened juuretiste mikrofloorasse üldjuhul ei kuulu. Juustudesse
sattuvad nad toorpiima kasutuse korral piimast ja pastöriseeritud piima kasutusel
sekundaarsest saastest. Pärmseente esinemine ja areng kõvades ning poolkõvades
lõikejuustudes mõjub negatiivselt juustude kvaliteedile või halvemal juhul kutsub
esile riknemise. Peale selle pärmseente teatud liigid võivad assotsieeruda ka toidust
tingitud infektsioonides.
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Sissejuhatus
Toiduohutust võib defineerida meetmete ja tegevustena, mis väldivad bioloogiliste,
keemiliste ja füüsikaliste ohtude poolt tekitatud tervistkahjustavat efekti inimestel
ning tagavad toidu inimtoiduks kasutuskõlbulikkuse.
Ohutu ja kvaliteetse toidu tagamine tarbijatele on rahva tervise kaitsmise ning riigi
majandusliku arengu tagamise eeltingimus. Toit ei saa olla kvaliteetne kui ta on
potentsiaalselt ohtlik – olgu põhjused mikrobioloogilised, keemilised või füüsikalised. Toiduga levib rohkem kui 200 erinevat nakkust ning igal aastal sureb maailmas toidust põhjustatud haiguste tõttu ligikaudu kaks miljonit inimest (WHO,
2015). Eestis diagnoositi 2014. aastal Terviseameti andmetel 2668 toidu kaudu leviva
haiguse juhtu, neist 93 salmonelloosi ja 308 kampülobakterenteriidi juhtumit. Eeltoodud haigusjuhtumid käsitlevad registreeritud juhtumeid, kuid suur osa toidu
tekkelistest haigustest jääb diagnoosimata ning seetõttu on toiduohutuse küsimused
ülemaailmselt alahinnatud (Ringo, 2015).
Toiduainete ostmisel eeldab tarbija, et saab täisväärtusliku, võltsimata ja ohutu toote.
Riknenud toote võib tarbija maitsmis- ja haistmismeele abil kindlaks teha, kuid
patogeensete mikroorganismidega saastunud toiduainet on võimatu teistest eristada.
Tarbija saab teadliku käitumisega oluliselt kaasa aidata toidu ohutusele, sest sageli
saavad toidust tingitud haigusjuhtumid alguse just koduköökides tehtud vigadest
tingituna. Tarbija peab oskama lugeda pakendi märgistust, peab teadma toiduga
seonduvaid põhiohte ning nende vältimise võimalusi k.a. teadma ning rakendama
köögihügieeni, toiduvalmistamise ning säilitamise nõudeid.

Toiduohutuse tagamine
Selleks, et meie laual oleks ohutu toit, peab kogu toidu algtootmise, töötlemise,
turustamise ning tarbimise ahela ulatuses järgima hügieeninõudeid. Seega hõlmab
toiduohutuse tagamine kõiki rakendatavaid meetmeid toidu tootmise, töötlemise,
pakendamise, ladustamise, veo, turustamise, käsitsemise ning tarbijale müümise või
toitlustusasutustes pakkumise käigus. Toidu ohutuse tagamisel on toidukäitlejale
90

abiks ettevõtte enesekontrollisüsteem, mille koostamisel mõeldakse läbi kogu protsess, sellest tulenevad võimalikud ohuallikad ning nende ennetamise võimalused.
Toidukäitleja vastutab enesekontrollisüsteemi ajakohastamise ning selle nõuete
kohasuse tõendamise eest, seega otseselt toiduohutuse eest.
Eesti Vabariigi Toiduseaduse peamiseks eesmärgiks on tagada, et tarbijani jõuaks
ohutu toit. Seadus sätestab, et turule viidav toit peab olema ohutu inimese tervisele ning vastama õigusaktides sätestatud muudele nõuetele. Toidus ei tohi olla selle
omadusi halvendavaid või inimese tervist ohustavaid parasiite, kahjureid ega võõrkehi. Riknenud, saastunud või mikrobioloogilistele nõuetele mittevastavat toitu või
ebasobivate tehnoloogiliste võtete, antud toidule mitteomase lõhna, maitse, värvi või
teiste asjaolude tõttu rikutud toitu käidelda on keelatud. Toidu käitleja ning turustaja peavad tagama, et tarbijatele müüdav või muul viisil üle antav toit oleks ohutu,
kuid parimast tahtest ning jõupingutustest hoolimata ei pruugi see alati õnnestuda.
Tegemist võib olla ohuga, millega käitleja pole varasemalt kokku puutunud k.a.
arvestanud või mitmete negatiivsete ohutegurite koosmõjuga, mida varasemalt pole
esinenud ning mis päädivad tarbijate haigestumisega ja vahel harva ka surmaga.

Ohutust mõjutavad tegurid toidus
Toidutekkelisi haigusi põhjustavad enim toiduga seonduvad bioloogilised ohu
tegurid, kuid keemilistest ohtudest põhjustatud toidutekkelised haigused võivad
olla suuresti alaregistreeritud. Eeltoodu on tingitud sellest, et keemilistest ohuteguritest tingitud haiguse avaldumine sõltub suuresti aine doosist, toksikandi kumulatsioonist organismis ning inimese vastuvõtlikkusest. Enamik tänapäeva keemilisi
toidumürke on madalast doosist tingituna kroonilise toimega ning tulemuseks on
kantserogenees (Roasto jt, 2015). Siiski ollakse arvamusel, et toiduga seonduvatest
ohtudest on kõige olulisemad bioloogilised, mille järgnevad keemilised ning see
järel füüsikalised ohud. Toidu keemilised ohud võib jaotada kahte kategooriasse.
Esimesse kuuluvad keemilised ühendid, mida toidus ei tohi üldse esineda, ning teise
kategooriasse nn vältimatud kahjulikud ühendid, mille suhtes on kehtestatud kindlad piirnormid toidus (Roasto jt, 2015).
Keemiliste ohtudena tuleb vahet teha toidu lisa- ning saasteainetel. Lisaained on
ained, mida tavaliselt ei tarbita toiduna, vaid mis lisatakse toitu tahtlikult tehnoloogilisel eesmärgil, näiteks toidu säilitamiseks (EÜ määrus nr 1333/2008). Saasteaine on igasugune aine, mida ei ole toitu lisatud taotluslikult, vaid mis on sattunud
sinna toorme kasvatamise, toidu tootmise, valmistamise, töötlemise, ettevalmistuse,
käitluse, pakkimise, transpordi või hoidmise käigus või keskkonnasaaste tulemusena ning mis võib muuta toidu kvaliteeti halvemaks ja olla ohtlik inimese tervisele
(EMÜ Nõukogu määrus nr 315/93).
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Päritolu järgi jaotatakse saasteained nelja gruppi: keskkonnast tulenevad saaste
ained, nt raskemetallid, dioksiinid, polükloreeritud bifenüülid jt.; toidu töötlemisel tekkivad saasteained, nt akrüülamiid, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud,
kloropropanoolid, furaan, etüülkarbamaat jt.; toidu tootmisel tekkivad saasteained,
nt pestitsiidide, veterinaarravimite ning väetiste jäägid; looduslikult esinevad toksilised ühendid, nt mükotoksiinid ja glükoalkaloidid.
Toidu bioloogiliste ohutegurite alla kuuluvad toidu kaudu edasi kanduvad prioonid, viirused, bakterid ning parasiidid, mis võivad põhjustada nii toidu riknemist
kui toiduinfektsioone ja/või -intoksikatsioone. Toiduainete riknemist ja inimeste
haigestumist põhjustav mikrofloora satub toitu enamasti algtootmise ja -töötlemise
ning hilisema toiduainete käitlemise käigus, kusjuures erinevate mikroorganismide
arvukus toidus sõltub toorme kvaliteedist, toidu koostisest, töötlemisest, säilitamise
tingimustest, ettevõtte enesekontrolli süsteemi efektiivsusest ning toidus sisalduvate
mikroorganismide omadustest. Toidu käitlejad ning turustajad peavad tagama, et
mikroorganismid ei kutsuks esile toiduainete kiiret riknemist, ei põhjustaks inimeste haigestumist ja ei vähendaks oluliselt toidu toitainelist kvaliteeti (Roasto jt,
2011). Toiduga levivaid mikrobioloogilisi haigustekitajaid on kahjuks väga palju,
kuid olulisemate hulka kuuluvad nt Salmonella, termofiilsed kampülobakterid,
Shiga-toksiine tootev Escherichia coli, Listeria monocytoges, Yersinia enterocolitica,
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Toxoplasma, Giardia, noroviirused, Hepatiit-A ja Hepatiit-E viirus jt. Toidu
käitleja peab endale selgeks tegema eelkõige need mikrobioloogilised ohud, mis
võivad sattuda toitu ning edasi kanduda ettevõtte poolt toodetava toiduga, kusjuures arvestama, et mõned toidupatogeenid (nt S. aureus ja L. monocytogenes) võivad
lisaks toorainest tulenevatele toitu sattuda ka personalilt ja/või tootmiskeskkonnast.
Kahjuks on antibiootikumide liigsest või väärkasutamisest tingituna tänapäeval järjest süvenev ka haigustekitajate ravimresistentsuse probleem k.a. multiresistentsus,
kusjuures kõige aktuaalsemate teemadena tuleb käsitleda laiendatud toimespektriga
beetalaktamaase (ESBL) nt beetalaktaamresistente E. coli ja Klebsiella pneumoniae.
Süveneb probleem karbapenemaasidega (beetalaktamaasi alatüüp) nt karbapeneemi
resistentne K. pneumoniae ja E. coli. Veterinaarmeditsiinis tekitab probleeme kolistiini suhtes resistentne E. coli ning jätkuvalt tuleb tegeleda metitsilliiniresistentse
S. aureus (MRSA) probleemiga. Antibiootikumiresistentsuse tõttu võib inimese ning
looma haigus lõppeda surmaga. Antibiootikumiresistentsus suurendab ravikulutusi
laias laastus poole võrra, kulutustest lõviosa moodustavad voodipäevakulud. USA
riikliku raporti järgi sureb antibiootikumiresistentsuse tõttu Ameerika Ühendriikides igal aastal 23 000 inimest, kusjuures tegu olevat konservatiivse hinnanguga.
Euroopa Liidus läbi viidud seadusemuudatusest on näha mõistmist, et antibiootikumiresistentsuse vähendamine on tähtsam kui põllumajanduses tootlikkuse kasv,
mis tuleneks antibiootikumide kasutamisest söödalisandina (Türk, 2015).
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Säilimisaeg ja toiduohutus
Säilimisaja määrab tootja kestvuskatsetega toote väljatöötamise käigus. Toidu
säilimisaeg ning toidu ohutus on omavahel tihedas seoses, sest toidu lisaainetest
ning pakendamisviisidest tingituna on võimalik toidule määrata väga pikad säilimisajad, sõltumata sellest, et tegemist on nt loomset päritolu toiduainetega. Seega,
tuleb kestvuskatsete planeerimisel ning teostamisel arvestada nii toiduohutuse kui
kvaliteedi näitajatega. Juhtudel, kus kestvuskatsete tegemisel jäetakse arvestamata
mõne olulise toiduohutuse näitajaga, võib see põhjustada tarbijate haigestumist ning
mõningatel juhtudel inimeste surma.
Eeskujulik hügieen aitab oluliselt kaasa toodete ohutusele, kuid ka toodete säilimisaegade pikenemisele. Eeltoodu on oluline nii tööstuse kui tarbija jaoks, sest toodete
ohutus ning pikad säilimisajad teenivad mõlema huvisid. Mida ebahügieenilisemad
on toidu toorained ning toidu tootmisehügieen tervikuna, seda suurem on tõenäosus, et toit ei vasta kehtestatud toiduohutuskriteeriumitele ning seda lühemad ja/või
kõikuvamad on toidu säilimisajad.
Säilimisaeg näitab, mis ajani toit on söögikõlbulik ning see peab olema kirjas
toidu pakendil.
Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi poolt 2015. aasta läbi
viidud uuringus uuriti säilimisaja pakendi märgistuse ehk “kõlblik kuni” ja “parim
enne” mõistmist EL-i erinevate liikmesriikide kodanike poolt. Selgus, et tarbijate
teadmised olid puudulikud. Seega tasub veelkord meelde tuletada, millega on tegemist ning milliste toitude puhul kasutatakse üht või teist märgistust.
Alljärgnevalt on osaliselt kasutatud Maaeluministeeriumi kodulehe (Maaeluministeerium, 2015) informatsiooni tarvitamise ning minimaalse säilimisaja tähtpäevade
kasutamise ning tähenduse kohta.
Märget “kõlblik kuni” ehk tarvitamise tähtpäeva kasutatakse kiiresti riknevatel toitudel. See tähistab kuupäeva, milleni võib toitu ohutult süüa. Tarvitamise tähtpäeva
kasutatakse näiteks liha- ja piimatoodetel ning salatitel. Kiiresti riknevate toitude
puhul tuleb kindlasti kinni pidada pakendil esitatud säilitamistingimustest. Üld
juhul tuleb sellist toitu säilitada külmkapis, temperatuuril +2 kuni +6 ˚C. Samuti
tuleb järgida pakendil esitatud kasutamistingimusi. Pärast “kõlblik kuni” kuupäeva
möödumist ei tohi toitu enam müüa, jagada ega süüa, kuna selles võivad hakata
kasvama ja paljunema tervisele ohtlikud mikroorganismid.
Märget “parim enne” ehk minimaalse säilimisaja tähtpäeva kasutatakse pikema
säilimisajaga toitudel. Selle kuupäevani säilitab õigetes tingimustes hoitud toode
oma eeldatava kvaliteedi. Pärast kuupäeva möödumist võib toidu lõhn, maitse
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või tekstuur halveneda, kuid mõnda aega on selle söömine veel ohutu. “Parim
enne” kuupäevaga on tähistatud näiteks leib, küpsised, maiustused, maitseained,
jahud, karastusjoogid.
Minimaalne säilimisaeg kuni 3 kuud märgitakse see pakendile kuupäeva täpsusega.
Kui minimaalne säilimisaeg on 3 kuni 18 kuud, siis piisab kuu ja aasta märkimisest.
Väga pikka aega säilivatel toiduainetel märgitakse vaid aasta. Tähtpäeva ületanud
toitu tohib müüa ja jagada, kui see on eraldatud uuest kaubast ja ostjat on tähtpäeva
möödumisest teavitatud. Enne sellise toidu söömist tasub kontrollida, kas toote
pakend on terve ja kas toit lõhnab ja maitseb hästi. Müüja või jagaja peab olema teadlik, et vastutab sellise toidu ohutuse eest ega tohi jagada toitu, mida ei kõlba süüa.
Säilimisaja alusel on olemas ka kolmas toiduainete grupp. Selles on tooted, millele
ei ole vaja säilimisaega märkida. Sellised tooted on näiteks sool, suhkur, äädikas;
samas ka näiteks värske aedvili ning pagaritooted, mis süüakse eeldatavalt ära 24
tunni jooksul pärast valmistamist.

Kokkuvõte
Tänapäeval räägitakse järjest enam tervislikust toidust ehk ohutu ja kvaliteetse
toidu kombinatsioonist, millise toidu mõõdukas tarbimine peaks tagama inimese
hea tervise, kuid adekvaatsele toitumisele täiendavalt tuleb tervena elatud eluaastate pikendamiseks tagada ka piisav füüsiline koormus ja muud tervist toetavad
eluviisid. Kahjuks on viimasel ajal ajakirjanduses käsitletud eelkõige toidu kvaliteedi nt toitainelise koostise teemasid, jättes toiduohutuse teemad teisejärguliseks
või koguni marginaalseks. Tuleb meelde tuletada, et toitumisharjumuste ja eelistuste muutumisega kaasnevad ka uued ohud, mida senini on edukalt ennetatud nt
toiduainete kuumtöötlemisega. Tarbijatele tuleb meelde tuletada, et toores eelkõige
loomset päritolu toit on oma olemuselt bioloogilistest ohuteguritest tingituna alati
potentsiaalselt ohtlik. Toidu tootjad peavad aga tarbijat potentsiaalsetest ohtudest
piisavalt informeerima, see on toidu müümise või muul viisil tarbijale üle andmise
eeltingimus. Reeglina esitatakse toidu tarbimissoovitust käsitlev informatsioon tarbijale füüsilise või elektroonilise vahendi kaudu või mõningatel juhtudel suuliselt.
WHO Eesti esinduse juht Marge Reinap on 2015. aastal öelnud, et “Maailmas on
toiduohutuse tagamine ning toidutekkeliste haiguste ennetamine väljakutseks nii
arengumaades kui ka arenenud riikides. Seepärast peaksid kõik toidutootmise ja
tarneahela osapooled toiduga seotud riskide vähendamiseks senisest tihedamat
koostööd tegema” (Ärm, 2015).
Autor lisab lõpetuseks, et hügieenist peab saama elulaad kuna juba sissejuurdunud
halbu harjumusi on väga raske muuta. Hügieen olgu parimal võimalikul tasemel
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esindatud toiduainete tööstuste tasandil, sest mida suuremad on tootmismahud,
seda suuremad võivad olla toiduohutuse probleemidest tingitud negatiivsed mõjud
rahva tervisele. Kodutasandil piisab aga elementaarsete hügieeninõuete ning toiduohutuse viie võtme reeglite täitmisest. Toiduohutuse viis võtit on: hoia puhtust; eraldada valmistatud toit toorest; küpseta põhjalikult; säilita toitu õigel (ohutul) temperatuuril; kasuta puhast vett ja värsket toitu.

Kasutatud kirjandus
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Toiduohutuse juhtimissüsteemidest eile ja täna
Katrin Laikoja
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
katrin.laikoja@emu.ee

Toidukäitleja ülesandeks on tooraine ja tootega seonduvate ohtude ohjamine ning
toiduohutuse juhtimine ettevõttes. Eesti Toiduseadus sätestab, et „käitleja peab määrama kindlaks toidu ohutuse seisukohalt olulised käitlemisetapid, sealhulgas kriitilised kontrollpunktid, kontrollima neid ning registreerima kontrolli tulemused“.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 852/2004 artiklis 5 öeldakse, et „toidukäitlejad kehtestavad, rakendavad ja haldavad alalist HACCPi põhimõtetel põhinevat menetlust või menetlusi“. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points –
ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid) on metoodika, mida Eesti toidukäitlejad
kasutavad oma toiduohutuse juhtimissüsteemide ja enesekontrollisüsteemide osana
juba aastaid.
Ohutust ei saa garanteerida kriitiliste kontrollpunktide (KKP) arvu suurendamisega, pigem saab paljusid ohte ennetada ja vähendada vastuvõetava tasemeni toimivate eeltingimusprogrammidega nt külmaketi säilitamine, inventari, seadmete,
ruumide korrashoid, jälgitavuse tagamine jt. Selleks tuleb ohutust silmas pidada nii
tootearendusel, tootmisprotsessi väljatöötamise faasis kui pakendi valimise juures.
Lisaks mikrobioloogilistele ohtudele ei või ohuanalüüsil kõrvale jätta või ebarealistlikult madalaks hinnata keemilisi või füüsikalisi ohtusid. Hea toiduohutuse juhtimisprogramm tuvastab ohud, mis tõenäoliselt võivad esile kerkida ja kõrvaldab
need juba toote ja protsessi kujundamise/väljatöötamise ajal.
Toimiva ning ajakohase toiduohutuse juhtimissüsteemi väljundiks on toode ja
pakend, mis säilitab ohutuse kogu säilimis- ja kasutamisaja vältel; ohjatavad protsessid, mis tagavad ohtude kõrvaldamise või vähendamise vastuvõetava taseme;
tootmiskeskkond, mis ennetab ristsaastumise; koolitatud töötajad, kes mõistavad
toiduohutuse olulisust ja pingutavad selle saavutamiseks.
Eeltoodu on ja jääb enesekontrolli raames ohutuse tagamise tuumaks, sõltumata sellest,
millised lähenemisviise tulevikus toiduohutuse tagamise süsteemides rakendatakse.
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Ülevaade ERA-NET SUSFOOD
rahvusvahelise projekti,
“SUSMEATPRO”: Sustainable
plant ingredients for healthier
meat products, eesmärkidest
Piret Raudsepp1; 2*, Mati Roasto1, Dea Anton1, Uko Bleive2, Hedi Kaldmäe2,
Kadrin Meremäe1, Karmen Kapp1; 3, Tõnu Püssa1
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut
3
Helsingi Ülikool, farmatseutiliste bioteaduste osakond
*piret.raudsepp@emu.ee
1
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Sissejuhatus
Projekti, “SUSMEATPRO”: Sustainable plant ingredients for healthier meat products, eesmärgiks on välja selgitada taimsete saaduste mõju lihatoodete tervislike
omaduste tõstmisele. Hüpoteesiks on, et põllumajanduslike taimede töötlemisel
saadud ekstraktid või ka töötlemisjääkidest saadud ekstraktid, mis sisaldavad
korraga paljusid erinevaid fütokemikaale, võivad toimida lihatoodetes mikroobide kasvu ja/või rasvade oksüdatsiooni pidurdavalt ning viimase omaduse tõttu
pidurdada põletiku tekkeprotsessi lihatoote sööja organismis. Projekti raames
uurivad erinevate riikide teadusasutuste töötajad erinevaid taimeliike, nende söögiks kõlblikke osi ja mahlapressimisel tekkivaid jääke, millega võiks rikastada
lihatooteid. Enamik tööetappidest viiakse läbi kõigi osalevate riikide töögruppides paralleelselt, sealjuures uuritakse igas töögrupis erinevaid taimeliike ja ka loodavad lihatooted on erinevad. Projekti ametlik kodulehekülg, kust leiab täpsemat
infot, on: https://sites.google.com/site/susmeatpro/

Ülevaade
Projekti kestvus: 36 kuud, alates 2015. a. märtsist
Projekti kogu eelarve: 1 223 884 eurot, sellest Eesti eelarve 100 000 eurot
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Projekti partnerid:
• Swedish University of Agricultural Sciences (“SLU”), Department of Plant Breeding, Alnarp, Rootsi;
• Natural Resources Institute Finland (“LUKE”, formerly MTT Agrifood Research
Finland), Jokioinen, Soome;
• Estonian University of Life Sciences (“EMÜ”), Eesti; VLI-TH ja PKI-Polli aiandus
uuringute keskuse koostöö
• Aarhus University (“AU”), Årslev, Taani;
• Lund University (“LU”), Lund, Rootsi;
• Latvia State Institute of Fruit Growing (“LSIFG”), Dobele, Läti

Projekti üldised, rahvusvahelised eesmärgid:
Erinevate töötlemistehnoloogiatega:
• Taime osade lüofiliseerimine ja ekstraheerimine
• Mahla pressimine, kuivatamine ja ekstraheerimine
• Pressimisjäägi lüofiliseerimine ja ekstraheerimine
• Jm. meetoditel saadud proovidega
Viiakse läbi analüüsid:
• Antioksüdantse toime hindamine in vitro erinevatel meetoditel (DPPH, ABTS jm.)
• UHPLC-MS, HPLC-MS ja HPLC-Q-TOF-MS kromatograafilised analüüsid taimedes leiduvate polüfenoolsete jm. ühendite profiili iseloomustamiseks
• Hinnatakse, eelnevate analüüside käigus välja valitud taimeekstraktide, antimikroobset toimet, lihatoodetes esinevatele, tingimisi patogeensetele ja patogeensetele
bakteritele.
Analüüside tulemuste põhjal valitakse välja taimeekstraktid, mida kasutatakse
tervislike lihtoodete valmistamiseks ja seejärel:
• Valmistatakse taimsete lisanditega rikastatud lihatooted
• Viiakse läbi sensoorsed analüüsid, leidmaks maitsemeelele vastuvõetav taimse
lisandi kogus lihatoodetes
• Viiakse läbi säilituskatsed ja analüüsid, hindamaks lisatud taimeekstraktide
antioksüdantset ja antimikroobset toimet lihatoodetes
Viiakse läbi loomkatsed, hindamaks taimsete lisandite mõju tervisele võrreldes
lisandita lihatoodete tarbimisega
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Eesti töögrupp:
Projektijuht: Prof. Tõnu Püssa (VLI);
Töörühma liikmed: Piret Raudsepp (VLI ja PKI), MSc. Uko Bleive (PKI), Prof. Mati
Roasto (VLI), MSc. Hedi Kaldmäe (PKI), MSc., DVM Dea Anton (VLI), Dots. Kadrin
Meremäe (VLI), MSc. Karmen Kapp (VLI ja Helsingi Ülikool)
Uuritavad taimeliigid ja -osad:
• Harilik rabarber (Rheum rhaponticum L.) (16 -20 erinevat seemikut): lehevarred,
lehevarte mahl ja juured
• Söödav kuslapuu (Lonicera caerulea L.) (6 erinevat sorti): marjad, mahl, pressimisjääk
• Must sõstar (Ribes nigrum L.) marjad, mahl, pressimisjääk, lehed
• Must aroonia (Aronia × prunifolia (C.K.Schneid.) Graebn.) (3 seemikut): marjad,
mahl, pressimisjääk

Läbiviidavad töötlemistehnoloogiad ja analüüsid
Töötlemistehnoloogiad:
• Taime osade lüofiliseerimine ja ekstraheerimine
• Mahla pressimine, kuivatamine ja ekstraheerimine
• Pressimisjäägi lüofiliseerimine ja ekstraheerimine
Analüüsid:
• Antioksüdantne toime in vitro erinevatel meetoditel (DPPH, ABTS jm.)
• Viiakse läbi UHPLC-MS, HPLC-MS ja HPLC-Q-TOF-MS kromatograafilised analüüsid taimedes leiduvate polüfenoolsete jm. ühendite profiili iseloomustamiseks
• Valmistatakse taimsete lisanditega rikastatud lihatooted
• Hinnatakse eelnevate analüüside käigus välja valitud taimeekstraktide antimikroobset toimet, lihatoodetes esinevatele, tingimisi patogeensetele ja patogeensetele
bakteritele.
• Viiakse läbi analüüsid hindamaks lisatud taimeekstraktide antioksüdantset ja antimikroobset toimet lihatoodetes
Eesti töögrupi uuritavad bakteritüved, mille suhtes antimikroobset toimet
hinnatakse:
• Campylobacter jejuni ATCC 33291
• Listeria monocytogenes ATCC 13929
• Salmonella enteritidis ATCC 13076
• Escherichia coli NCCB 100282
• Bacillus cereus ATCC 11778
• Yersinia ruckeri NCIM 13282
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• Micrococcus luteus ATCC 9341
• Bacillus subtilis BGA
• Bacillus pumilus CN 607

Kasutatud kirjandus
Consortium Agreement for the ERA-NET SUSFOOD project “SUSMEATPRO”: Sustainable plant
ingredients for healthier meat products - proof of concepts
Katsetulemuste protokollid
Projekti kodulehekülg https://sites.google.com/site/susmeatpro/home
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OÜ Tervisliku Piima
biotehnoloogiate arenduskeskuse
teadus-arendustööst toiduahela
ulatuses ning koostööst
ettevõtetega
Ene Tammsaar
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ
ene.tammsaar@tptak.ee

Teadusasutuste ja ettevõtete koostöö on maailmas väga levinud. Eestis on sellise koostöö üheks vormiks alates 2004. aastast tehnoloogia arenduskeskused (TAK), mille
eesmärk on ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ettevõtjate ja
teadusasutuste vahelise koostöö tugevdamise abil. TAK-id on loodud vastavalt Eesti
teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiale „Teadmistepõhine Eesti”.
Põhilised uurimisvaldkonnad hõlmavad kahte Eesti teadus- ja arendustegevuse ja
innovatsiooni strateegia eelisala – biotehnoloogiat ja inimese tervist.
OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse (TPTAK, http://tptak.ee/)
teeb teadus- ja arendustööd ning osutab teenuseid kogu toiduahela ulatuses — alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest kuni tervisele soodsate toidutoodete
loomiseni ja nende tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute läbiviimiseni.
TPTAK-i maailmatasemel teadus-arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite
loomiseks, integreerides TPTAK-i ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-,
geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja
kliinilist kompetentsi.
Kõigis neis valdkondades tehakse ettevõtjatele vajalikku teaduslikku uurimistööd, viiakse läbi kliinilisi uuringuid uute toodete tervislike omaduste tõestamiseks ja tegeldakse uurimistulemuste patenteerimise ning intellektuaalomandi
kommertsialiseerimisega (litsentsimisega). TPTAK-i teenused on suunatud ettevõtjatele, kes soovivad tarbijale pakkuda uusi teaduspõhiseid lisandväärtusega
tooteid ja muuta tootmine efektiivsemaks (funktsionaalsed toidud, toidulisandid,
loomasöödad, jm).
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TPTAK-i tegevus aitab arendada Eesti ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime
tõstmiseks vajaminevaid tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid, ning suurendada ettevõtluse vajadustele orienteeritud teadus- ja arendustöötajate mobiilsust ettevõtjate ja
teadusasutuste vahel.
TPTAK-i arendatakse rahvusvaheliselt kõrgetasemeliseks ja konkurentsivõimeliseks tehnoloogia arenduskeskuseks, mis töötab välja turule suunatud omatooteid
ja teenused ning pakub koostööd Eesti ja rahvusvahelistele ettevõtjatele uute tehnoloogiate, toodete ja teenuste arendamisel.
Püstitatud eesmärkide täitmine saavutatakse interdistsiplinaarse teadus- ja arendustööga põllumajanduse, toiduteaduse ja meditsiini valdkonnas.
2015. aasta oktoobris toimus TPTAK-i teadus- ja arendustegevuse evalveerimine
ehk välishindamine, mille käigus hinnati TPTAK-i teadus- ja arendustegevuse taset.
TPTAK läbis positiivselt korralise välishindamise bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas ning kindlustas sellega endale õiguse vastavas seaduses sätestatud tingimustele taotleda oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest.
TPTAK-i labor vastab EN ISO/EC 17025:2005 nõuetele kui katselabor toidu ja
loomasööda mikrobioloogia ja keemiliste uuringute ning vere immunokeemiliste
uuringute valdkonnas. TPTAK-i lai akrediteerimisulatus hõlmab nii mikrobioloogilisi, immunokeemilisi kui ka keemilisi analüüse.
2016. aasta jaanuaris sai TPTAK volitatud laboriks, millel on õigus analüüsida
järelevalve käigus kogutud proove (toidu mikrobioloogia). Volitatud labori staatus
annab TPTAK-ile võimaluse pakkuda kliendile teenust ka juhul, kui proovide iseloom nõuab volitatud labori teenuse kasutamist, volitus annab teatava eelise turul
ning teeb meid kliendile usaldusväärsemaks analüüside pakkujana.
TPTAK viib ainsana Balti riikides läbi kliinilisi ja füsioloogilisi uuringuid selgitamaks toidu ja toidulisandite mõju inimeste tervisele ning organismi füsioloogilistele
ja biokeemilistele parameetritele. TPTAK-i kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute
keskus pakub tootjatele samas ka võimaluse saada konsultatsiooni nende toodete
jaoks sobivate ja eesmärgipäraste uuringute kohta. Uuringute kõrgest kvaliteedist
annab märku kuulumine ECRIN (ingl The Europan Clinical Research Infrastructures Network) võrgustiku, olles ainuke liige Balti riikidest.
TPTAK-ile kuulub unikaalne mikroobikollektsioon BioCC-MC, mis on maailma
kultuurikollektsioonide föderatsiooni World Federation for Culture Collections
(WFCC) ja Euroopa kultuurikollektsioonide organisatsiooni European Culture
Collections’ Organization (ECCO) liige.
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Müntide (Mentha) koostis ja
antimikroobne toime
Karmen Kapp
Helsingi Ülikooli farmaatsia teaduskond, farmatseutiliste bioteaduste osakond
karmen.kapp@helsinki.fi

Sissejuhatus
Mündid (Mentha) on huulõieliste sugukonda kuuluvate taimede perekond. Müntide
botaaniline klassifitseerimine on keeruline sagedase morfoloogilise varieeruvuse ning
liikide vaheliste hübriidide tekke tõttu. Eelnevast hoolimata on hiljuti müntide perekond jaotatud morfoloogiliste, tsütoloogiliste ning geneetiliste tunnuste põhjal 18 liigiks, 11 hübriidiks ning paljudeks alaliikideks ja sortideks (Tucker ja Naczi, 2006).
Münte on eelkõige kasutatud seedetrakti ja hingamisteede vaevuste korral, kuid
neil on muu hulgas leitud valuvaigistavat, allergiavastast ja maksa kaitsvat toimet.
Toiduainetööstuses kasutatakse münte aroomi ja maitse lisamiseks, näiteks kommide, šokolaadide, pagaritoodete ning mitmesuguste jookide tootmisel.
Müntide omadused on suuresti seotud nende polüfenoolsete ühendite sisalduse ning
eeterliku õli koostisega. Müntide polüfenoolne koostis on väheuuritud. Suurem osa
teadustöödest on keskendunud eeterliku õli analüüsimisele ning viimaste tulemused peegeldavad müntide varieeruvust.

Materjal ja meetodid
Antud uuringus analüüsiti 47 Eestis kultiveeritud või looduslikult kasvava mündi
polüfenoolset ning eeterliku õli koostist. Sama analüüs viidi läbi 27 kaubandusliku
piparmünditee prooviga. Lisaks uuriti 45 mündi aroomiaine koostist, mis isoleeriti mündimaitselistest kommidest, pastillidest, šokolaadidest ning toidulisanditest.
Polüfenoolsete ekstraktide, eeterlike õlide, mündi aroomiainete või eeterlike õlide ja
aroomiainete peakomponentide antimikroobseid omadusi testiti bakteritel Chlamydia pneumoniae, Escherichia coli või Staphylococcus aureus. Polüfenoolse koostise
analüüsid viidi läbi Eesti Maaülikoolis kõrgsurve vedelikukromatograafia (HPLC)
meetodil. Eeterliku õli koostis analüüsiti Tallinna Tehnikaülikoolis gaasikromatograafia (GC) abil. Antimikroobsuse uuringuteks kasutati lahjendumeetodit Helsingi
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Ülikoolis ning agardifusioonmeetodit Eesti Maaülikoolis. Kopsuklamüüdia vastast
toimet uuriti Åbo Akademi ülikoolis ning Helsingi Ülikoolis.

Tulemused ja arutelu
Müntide ning piparmünditeede polüfenoolne koostis osutus üsna sarnaseks. Peamised komponendid olid näiteks rosmariinhape ja eriositriin. Analüüside käigus
identifitseeriti üheksa uut ühendit, mida varasemalt müntide perekonnas pole kirjeldatud. Müntide eeterliku õli kogus ja koostis varieerus. Peamised õlide komponendid olid näiteks linalool, mentofuraan, mentool ja karvoon. Tulemuste põhjal
võib ka oletada, et kolm piparmünditeed sisaldasid rohemünti. Mündi aroomiainete
suurem kogus isoleeriti kommidest, pastillidest ning tablettidest kui šokolaadidest.
Peamised ekstraktide komponendid olid limoneen, mentool ja mentoon.
Piparmünditeede ekstraktid inhibeerisid C. pneumoniae kasvu. Enamikul juhtudel oli
antimikroobne aktiivsus seotud polüfenoolide nagu luteoliini ja apigeniini suurema
sisaldusega. Paljud aroomiainete ekstraktid inhibeerisid C. pneumoniae nakatus
võimet. Ekstraktide aktiivsus oli seotud suhteliselt kõrge mentooli sisaldusega.
Kuus mündi ekstrakti inhibeerisid bakteri S. aureus kasvu, seejuures piparmündi
ekstrakt osutus bakteritsiidseks. Mitmed müntide eeterlikud õlid ja mündi aroomiainete ekstraktid omasid antimikroobset toimet bakteritele E. coli ning S. aureus.
Linaloolatsetaat ning karvoon olid kõige aktiivsemad peakomponendid.

Järeldused ja kokkuvõte
Münte on kasutatud sajandeid meditsiinilisel ja kulinaarsel otstarbel. Antud uuring
näitas, mis võib olla sellise suundumuse taga, tõestades, et müntide igapäevane tarbimine võib olla kasulik tervisele.

Kasutatud kirjandus
Tucker, A.O., Naczi, R.F.C. 2006. Mentha: An overview of its classification and relationships. In B.M.
Lawrence (Ed) Mint. The genus Mentha. Medical and Aromatic Plants – Industrial Profiles. Boca
Raton, London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. pp. 3-35.
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Akrüülamiid toidus
Mari Reinik
Terviseamet
mari.reinik@terviseamet.ee

Akrüülamiid (AA) on saasteaine, mis moodustub kindlaid aminohappeid ja redutseerivaid suhkruid sisaldavas toidus kuumtöötlemisel üle 120 °C eelkõige röstimisel,
küpsetamisel ja praadimisel. Välja on pakutud mitmeid tekkemehhanisme, kuid peamiselt on tegemist Maillard´i reaktsiooniga hüdrofiilse aminohappe asparagiini ja
redutseerivate suhkrute (glükoos, fruktoos) vahel kõrgel temperatuuril toidu madala
niiskusesisalduse juures. Reaktsiooni tulemusena toidus tekkivad aroomi, välimuse
ja tekstuuri muudatused on enamasti soovitavad, samas tekib kõrvalsaadustena
mittesoovitavaid ühendeid, sealhulgas AA. Kõrgeid sisaldusi on leitud friikartulites
ja kartulikrõpsudes, samuti küpsistes, leivas, hommikusöögihelvestes, kohvis jm.
Kuna akrüülamiid on genotoksiline kantserogeen, tuleks hoida sellega kokkupuude
nii madalal kui võimalik. AA sisalduste alandamiseks toidutööstuses on välja töötatud ja avaldatud meetmed (FoodDrinkEurope, 2013). Euroopa komisjoni soovitusel
viivad liikmesriigid läbi AA sisalduste seiret olulisemates toidugruppides. Kui seire
käigus leitakse, et AA sisaldus ületab Euroopa komisjoni soovituse 2013/647/EL
lisas vastava toidukategooria jaoks märgitud võrdlusväärtuse, soovitatakse läbi viia
täiendavaid uuringuid tootmis- ja töötlemisprotsessidel tekkiva AA koguse vähendamise võimaluste leidmiseks (Euroopa komisjoni soovituse 2013/647/EL).
Eestis on akrüülamiidi sisaldust toidus uuritud alates 2007. aastast. Enamasti on jäänud leitud sisaldused võrdlusväärtustest madalamaks, mõningatel juhtudel on avastatud kõrgemaid kontsentratsioone eelkõige friikartulites, hommikusöögihelvestes
ja imikutoitudes. 2015.a. Maaeluministeeriumi algatatud ja Eesti Maaülikooli poolt
koordineeritud rakendusuuringute projekti „Akrüülamiid toidus“ raames analüüsiti 70 toiduproovi. Tulemuste alusel võib öelda, et toidutootjad on AA probleemist
teadlikud ning teevad jõupingutusi sisalduste vähendamiseks. Võrreldes varasemate
aastate seiretulemustega on langenud keskmised sisaldused hommikusöögihelvestes, imiku- ja väikelapsetoitudes, küpsistes, friikartulites. Kohvi, piparkookide ja
leibade osas on kontsentratsioonid lähedased varasemale. Kuna uuritavate proovide
sortiment on aastate jooksul oluliselt varieerunud, ei saa lõplikke järeldusi sisalduste
languse kohta teha.
AA teket ei ole võimalik täielikult elimineerida, sest asparagiin ja suhkrud on looduslikult paljude toitude koostises – eesmärk saab olla vaid sisalduse vähendamine,
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kusjuures tulemus sõltub väga olulisel määral toorainest. Teravilja, kartulite ja
kohviubade koostis varieerub olenevalt sordist, aastast, koristusajast, klimaatilistest
tingimustest, pinnase koostisest ja agronoomilistest töövõtetest. Tooraine omadused
sõltuvad ka hoiutingimustest ja algtöötlusest, nt. jahvatamisest. AA sisaldused võivad märgatavalt erineda isegi sama tootmisprotsessi piires samas ettevõttes, samade
koostisosade ja retseptuuri korral, seetõttu ei piisa AA vähendamismeetodite efektiivsuse hindamiseks ühekordsetest üksikutest toodete analüüsidest.
AA tekke ulatuses toiduvalmistusel ei ole määrav küpsetusmeetod, -aeg ja -temperatuur omaette, vaid küpsetusaja ja temperatuuri kombinatsioon. Sisalduste alandamiseks kartuli- ja teraviljatoodetes on esmaseks meetmeks võimalikult madala
temperatuuri ja lühema küpsetusaja kasutamine. Peab jälgima, et tooteid üle ei küpsetaks. Samas tuleb arvestada, et AA sisalduse teadlik vähendamine muutes toidu
koostist ja/või tootmisprotsessi võib avaldada olulist mõju toote toiteväärtusele (nt.
vähenenud toitainete biosaadavus, muutunud aroom, maitse, tekstuur, kasulike
ainete, nt. antioksüdantide, kadu termilisel töötlemisel) ja ka toidu ohutusele (ebapiisav kaitse mikroobse saastatuse eest, teiste saasteainete teke).

Tänuavaldused
Täname akrüülamiidi uuringute rahastajat Maaeluministeeriumi.

Kasutatud kirjandus
FoodDrinkEurope Acrylamide Toolbox, 2013. http://www.fooddrinkeurope.eu/S=0/publication/
fooddrinkeurope-updates-industry-wide-acrylamide-toolbox/
Komisjoni soovitus 2013/647 akrüülamiidi sisalduse uurimise kohta toidus. 2013. Euroopa Liidu
Teataja, L 301/15-17.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0647&from=ET
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Köögivilja istikute kasv
paraneb kasutades efektiivseid
mikroorganisme
Margit Olle
Eesti Taimekasvatuse Instituut, Jõgeva Sordiaretus
margit.olle@gmail.com

Sissejuhatus
Tero Higa pani aluse efektiivsete mikroorganismide (EM) tehnoloogiale 1970-ndatel
aastatel Jaapanis. Efektiivsed mikroorganismid on elavate mikroorganismide segu,
mis on isoleeritud erinevatest ökosüsteemidest ja mis on kasulikud taimekasvatuses (Olle, 2013a, 2013b, 2013c). EM on segu kasulikest viljakates muldades olevatest
mikroorganismidest, nagu fotosünteetilised bakterid (Rhodopseudomonas palustris
ja Rhodobacter sphaeroides), laktobatsillid (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
casei, ja Streptococcus lactis), pärmseened (Saccharomyces spp.) ja aktinomütseedid
(Streptomyces spp.) (Olle ja Williams, 2013). EM-i põhimõte on tõsta mulla mikro
floora bioloogilist mitmekesisust, mis aitab tõsta saaki.
Uus tehnoloogia kohe algul edu ei saavutatud ja seetõttu osad mikroobid segust
eemaldati. Lõpuks saadi segu, mille pH oli 3,5 ja mis koosnes peamiselt pärmseentest, fotosünteetilistest bakteritest ja laktobatsillidest (Olle ja Williams, 2013).
Efektiivsed mikroorganismid inokuleeritakse mulda, et luua keskkond, mis on
soodne taimede tervisele ja kasvule. Efektiivsed mikroorganismid mõjutavad taimede patogeenide ja haiguste vähenemist, energiasäästlikkust taimedes, pinnase
mineraalide lahustamist, mulla mikroobikoosluse ökoloogilist tasakaalu, fotosünteesi efektiivsust ning bioloogilist lämmastiku fikseerimist (Olle ja Williams,
2015). Kirjandusest on selgunud EM positiivne mõju tomati seemnete idanevusele
(Siqueira jt, 2012) ja suuremale saagile (Olle, 2015). Istikute kasvatuse kuldreegel
on, et heade kasvuparameetritega istik mõjutab saaki positiivselt. Antud katsete
eesmärgiks oli uurida, kuidas mõjutavad efektiivsed mikroorganismid köögi
viljade istikute kasvu.
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Materjal ja meetodid
Katsed teostati Eesti Taimekasvatuse Instituudis 2014. aasta kevadel. Valitud kultuurid ja sordid olid: tomat ‘Malle F1’, kurk ’Landora F1’, kõrvits ’Atlantic Giant’ ja
kabatšokk ’Black Beauty’. Katsed olid planeeritud kahe variandiga (EM ja kontroll)
neljas korduses. Katsed olid neljas korduses, ühel katselapil kuus taime, kaks katset
samaaegselt. Kokku oli ühe kultuuri katses 96 taime.
Tomati seemned külvati 21. aprillil 9 cm läbimõõduga pottidesse, kus tärganud taimed kasvasid istikuea lõpuni. Kurgi seemned külvati 9 cm läbimõõduga pottidesse
21. märtsil ja taimed istutati ümber 22 cm läbimõõduga pottidesse 24. aprillil. Kõrvitsa ja kabatšoki seemned külvati 14 cm läbimõõduga pottidesse 17. aprillil. Taimi
kasvatati tavaviljeluse tingimustes. Substraadiks oli aiaturvas Kekkilä 14-16-18, millesse oli segatud 5% magneesiumi sisaldavat lubjakivi (4 kg m-3). Enne külvi hoiti
EM variandi seemneid aktiveeritud EM lahuses (1:500, 1 spl 2 l vee kohta) ja kontrollvariandi seemneid leotati vees pool tundi. EM variandi turvas töödeldi aktiveeritud EM lahusega 1:500 ning kontrollvariandis segati turvas veega. Järgnevalt kasteti
taimi üks kord nädalas EM lahusega 1:500 ja kontrollvariandi taimi veega, kogu
kolmenädalase (kõrvits ja kabatšokk) või neljanädalase (tomat ja kurk) perioodi
jooksul. Tulemused mõõdeti tomatiistikutel 28. mail, kurgil 5. mail, kõrvitsal ja
kabatšokil 12. mail. Kasvuhoones oli valgustus naatriumlampidelt ning valgustugevus oli 12000 lux. Valgustusperiood oli 18 tundi pikk (kella 23.00–16.00). Päevane
õhutemperatuur kasvuhoones oli 20 °C ja öine 18 °C. Mõõdeti istikute pikkus ja
varre läbimõõt. Andmete statistilisel töötlemisel kasutati Excel programmi.

Tulemused ja arutelu
Tomati istikud kontrollvariandis olid välja veninud ja kõrgemad kui EM variandis (joonis 1). EM-ga variandis istikud olid 26% väiksemad kui kontrollvariandis.
Tomati istikute varre läbimõõt oli kontrollvariandis väiksem kui EM variandis (joonis 1). EM-ga variandis istikute varre läbimõõt oli 20% suurem kui kontrollvariandis.
Kurgi istikud kontrollvariandis olid välja veninud ja kõrgemad kui EM variandis
(joonised 2 ja 3). EM-ga variandis istikud olid 16% väiksemad kui kontrollvariandis.
Kurgi istikute varre läbimõõt oli kontrollvariandis väiksem kui EM variandis (joonis 2). EM-ga variandis istikute varre läbimõõt oli 29% suurem kui kontrollvariandis.
Kõrvitsa istikud kontrollvariandis olid välja veninud ja kõrgemad kui EM variandis
(joonis 4). EM-ga variandis istikud olid 20% väiksemad kui kontrollvariandis. Kõrvitsa istikute varre läbimõõt oli kontrollvariandis väiksem kui EM variandis (joonised
4 ja 5). EM-ga variandis istikute varre läbimõõt oli 28% suurem kui kontrollvariandis.
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Joonis 1. Tomati istikute kõrgus ja varre läbimõõt EM-ga ja kontroll variantides.
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Joonis 2. Kurgi istiku kõrgus ja varre läbimõõt EM-ga ja kontroll variantides.
Joonis 3. Vasakul EM-ga kastetud kurgi istik ja
paremal kontrollvariandi istik.
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Joonis 4. Kõrvitsa istikute kõrgus ja varre läbimõõt EM-ga ja kontroll variantides.
Joonis 5. Vasakul EM-ga
kastetud kõrvitsa istik ja paremal
kontrollvariandi istik.

Kabatšoki istikud kontrollvariandis olid välja veninud ja kõrgemad kui EM variandis (joonis 6). EM-ga variandis istikud olid 22% väiksemad kui kontrollvariandis.
Kabatšoki istikute varre läbimõõt oli kontrollvariandis väiksem kui EM variandis (joonised 6 ja 7). EM-ga variandis istikute varre läbimõõt oli 28% suurem kui
kontrollvariandis.
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Joonis 6. Kabatšoki istikute kõrgus ja varre läbimõõt EM-ga ja kontroll variantides.
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Joonis 7. Vasakul EM-ga kastetud
kabatšoki istik ja paremal
kontrollvariandi istik.

Köögivilja istikute kasvatajad saavad antud uurimustulemustest kasu, kui istikuid kasvatada meetodil, mis muudab istikud silmnähtavalt kompaktsemaks (taimed pole välja veninud) ja taimede varred jämedamaks. Kirjanduses pole andmeid sellisel meetodil köögivilja istikute katsete kohta, seega võib tulemusi lugeda
innovatiivseteks.
Miks on hea istikute kompaktsus? Üks tomati kvaliteeti mõjutav element on kaltsium,
mis liigub taimes transpiratsiooniveega, ehk pole vabalt liikuv. Kompaktne taim
omastab kaltsiumi paremini kuna see element liigub kiiremini latva, sest läbida tuleb
väiksem vahemaa võrreldes pika taimega (Olle, 2015). Kirjandusest samuti on teada,
et efektiivsed mikroorganismid tõstavad taimede kaltsiumisisaldust (Olle, 2015).
Miks on hea taimede suurem kaltsiumisisaldus? Istikute kudede rakukest on tugevam. Putukad ei jõua hammustada läbi tugevama kestaga taimedest ja ka haigustest
tingitud kahjustusi on taimedel vähem. Suurem kaltsiumisisaldus tähendab seega
tugevamat ja tervemat taime (Olle, 2013a). Miks on hea jämedam vars? Varre kaudu
toimub toitainete omastamine. Mida jämedam on vars, seda rohkem toitaineid saab
taim omastada ja hilisem saak võib olla tunduvalt suurem (Olle ja Williams, 2015).

Järeldused ja kokkuvõte
Köögiviljade istikud efektiivsete mikroorganismidega (EM) variandis olid kasvult
väiksemad ning polnud välja veninud võrreldes kontrollvariandi istikuga. Köögi
viljade istikute varre läbimõõt oli kontrollvariandis väiksem kui efektiivsete mikro
organismidega variandis. EM-ga töödeldud taimed olid kompaktsemad ning suurema varre läbimõõduga.
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Tänuavaldused
Uurimistööd toetasid PRIA MAK meede 1.7.1 projekt “Keskkonnasäästliku köögiviljakasvatuse arendamine”(2012-2014), OÜ Jaagumäe Agro ja Eesti Taimekasvatuse Instituut. Autor tänab osaühingut AgriPartner efektiivsete mikroorganismidega varustamise eest.
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Tsüanuurhappest piimas
Tõnu Püssa1, 2
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ
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Triasiinide võimalikud sattumisteed piima ja
piimatoodetesse
Viimasel ajal on Euroopa, sealhulgas Eesti piimatööstustel olnud probleeme tsüanuurhappega (1,3,5-triasiin-2,4,6-triool; cyanuric acid), mis on sattunud piima ja sealt
edasi vadaku jms. pulbritesse lubatud piirnormist kõrgemates kontsentratsioonides.
Tsüanuurhape on toitude võltsimisega seotud kurikuulsa melamiini (2,4,6-triamino-1,3,5-triasiin; melamine) sugulasühend, mis võib tekkida viimase hüdrolüüsil
nii happelises kui ka aluselises keskkonnas. Melamiini toodetakse suurtes kogustes
melamiin-formaldehüüd vaikude valmistamiseks. Sõltuvalt puhastamisprotsessist
võib sünteesitud melamiin sisaldada tervet rida struktuurselt sarnaseid triasiinkõrval
produkte nagu tsüanuurhape, ammeliin (ammeline) ja ammeliid (ammelide). Kõik need ained võivad väikestes kontsentratsioonides edasi liikuda sööta ja
loomse päritoluga toitu melamiini legaalsel kasutamisel toidu kontaktmaterjalina
laminaatides ja plastikutes, samuti jälgedena söötades kasutatavatest lämmastikku
sisaldavatest lisanditest (nt. karbamiid) või insektitsiidi ja veterinaarmeditsiinis
ektoparasititsiidina kasutatava küromasiini (cyromazine) metaboliidina. Viimase
kasutamine inimtoiduks ettenähtud piima tootvatel loomadel ei ole siiski lubatud.
Mullas ja imetajate seedetraktis võivad mikroobid lagundada melamiini järjestikuste hüdrolüüsireaktsioonidega kõigiks ülalmainitud sugulasühenditeks.
Ujumisbasseinide vee ja toidu kontaktmaterjalide desinfitseerimiseks kasutatavad
dikloroisotsüanuraadid (dichloroisocyanurates) annavad hüdrolüüsil samuti tsüanuurhapet (WHO, 2004). Dikloroisotsüanuraatide lahuseid kasutatakse ka piimatorustike desinfitseerimiseks, kusjuures eeldatakse, et nii pesu-desoaineid kui ka
udara hooldusvahendeid jt. kemikaale kasutakse piimatootjate poolt korrektselt.
Juhul kui töötlemise järel näiteks torustikke korralikult veega ei pesta, võibki piim
tsüanuurhappega saastuda, kusjuures arvatakse, et just see tee ongi kõige tõenäolisem tsüanuurhappe sattumise tee piima (Ivešić jt, 2013). Piima- ja vadakupulbrite
valmistamisel tsüanuurhape kontsentreerub. Euroopa Toiduohutusameti (EFSA)
teadusliku arvamuse põhjal võivad näiteks klooripõhiste desoainete kasutamisel
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tsüanuurhappe jäägid sattuda toorpiima, kuna dikloroisotsüanuraadid on desinfitseerimiseks vajaliku aktiivse kloori allikaks (EFSA, 2010).
Euroopa Komisjoni määrus nr 1881/2006 (EK Määrus) sätestab piirnormiks nii
melamiinile kui ka tsüanuurhappele 2,5 mg/kg piimatoote kohta (muudatus jõustus 01.07.2014). Komisjoni otsuse 757/2008 järgi tuleb kõik tooted, millest on leitud melamiini üle piirnormi, suunata hävitamisele. EL liikmesriikidel on edaspidi
kohustuslik monitoorida tsüanuurhappe sisaldust piimatoodetes.

Triasiinide toksilisus
Nii tsüanuurhape kui ka melamiin on eraldi võttes akuutselt vähemürgised ained,
mille letaalne suukaudne doos LD50 on rottidel vastavalt 7,7 ja 3,3 g/kg kehakaalu
kohta. Ka nende 1:1 molekulaarse kompleksi melamiintsüanuraadi akuutne LD50
rottidel on tervelt 4,1 g/kg kohta. Melamiin imendub kiiresti katseloomade (rott ja
reesusahv) seedetraktist praktiliselt metaboliseerumata ning elimineeritakse organismist uriiniga poolestusajaga 4–5 tundi; see ei akumuleeru imetajate kudedes,
õieti ei jõuagi ta sinna. Siiski on melamiini õnnestunud määrata nii produktiivloomade kudedes kui ka piimas. Vähesed olemasolevad andmed viitavad sellele, et
tsüanuurhape elimineeritakse organismist veelgi kiiremini kui melamiin (Dorne jt,
2013). Kumbki aine pole ei genotoksiline ega ka hormoonsüsteemi häirija.
Milles seisneb probleem ja miks on tsüanuurhappe sisaldusele toiduainetes kehtestatud selline madal piirnorm? Tõsiseks probleemiks on melamiini ja sugulasühendite krooniline toksilisus, mis avaldub peamiselt neerudes. Melamiini mürgisus
põhineb doosist sõltuval ning molekulidevahelistel vesiniksidemetel põhinevate
1:1 komplekside moodustamisel kas endogeense kusihappega (uric acid) või struktuurse analoogi tsüanuurhappega, mis võib tekkida melamiini manustamisel ka
organismis endas (joonis 1). Sellised kompleksid, kasvades neerutuubulites kivideks,
on võimelised põhjustama akuutset neerupuudulikkust, neerukivitõbe ja surma.
Melamiin-tsüanuurhappe kristalliliste komplekside veeslahustuvus on ligikaudu
1000 korda madalam kui kummalgi vees suhteliselt hästi lahustuval ühendil, eriti
Joonis 1. Melamiini (vasakul) ja
tsüanuurhappe kompleks.

114

tugevad kompleksid tekivad pH vahemikus 5,0-5,5. Seega on nii kariloomade, lemmikloomade, katseloomade, kalade ja ka inimese kooseksponeerumine melamiinile
ja tsüanuurhappele oluliselt ohtlikum kui kontakt kummagi ainega eraldi. Kristallide teke melamiini ning selle teiste struktuursete analoogide vahel on võimalik vaid
väga piiratud ulatuses.
Illegaalsed söötade võltsimised melamiini ja tsüanuurhappega on aastate jooksul põhjustanud eri maades lemmikloomade surma neerukivide tekke tõttu, eriti sagenesid
juhtumid aga 2007. aastal (Reimschuessel jt., 2010). Nende intsidentide järel korrigeerisid USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA), WHO ning EFSA Toiduahelate saasteainete
paneel melamiini talutava ööpäevase tarbimismäära (TDI). Melamiini uus TDI (0,63
mg/kg kehakaalu kohta), mis arvestas võimalikku koostoimet oma hüdrolüüsiprodukti tsüanuurhappega või kusihappega määrati mittetäheldatava ebasoovitava mõju
(NOAEL rottidele = 63 mg/kg kehakaalu kohta) baasil, kasutades ohutus- ehk määramatusfaktorit 100. 2008. aasta lõpul läbisid ülemaailmset meediat teated laste neerukivide juhtumite sagenemisest Hiinas. Uurimisel leiti, et põhjuseks olid melamiiniga meelega saastatud lastetoidud. Üle 51900 lapse hospitaliseeriti, registreeriti kuus
surma. Kõrgeimaks melamiini sisalduseks piimatoodetes mõõdeti koguni 6,2 g/kg
kohta (Tittlemier, 2010). Uute andmete ilmnemisel alandati melamiini TDI väärtust
veel 10 korda, väärtusele 0,063 mg/kg kehakaalu kohta, mille põhjal, arvestades kõiki
võimalikke piimapulbrite kasutamisi toitudes, samuti nende reaalseid tarbimisi, seatigi nii melamiini kui ka tsüanuurhappe sisalduse piirmääraks piimapulbrites 2,5
mg/kg kohta, lastetoitudes koguni 1 mg/kg kohta (Dorne jt, 2013).
Miks üldse on mõtet lisada piimatoodetele melamiini? Melamiin on äärmiselt kõrge
lämmastikusisaldusega aine (66%, vastukaaluks valkude lämmastikusisaldusele
10-15%). Selle lisamisel valgupõhistele toitudele tõuseb näiline valgusisaldus toidus
oluliselt, kuna valgu sisalduse määramise klassikaline Kjeldahli meetod ei arvesta
seda, milliste ühendite koosseisus on lämmastik uuritavas segus.
Eesti Maaülikooli toiduhügieeni osakonnas on koostöös Tervisliku Piima Biotehno
loogiate Arenduskeskusega paika pandud vedelikkromatograafiline meetod
mass-spektromeetrilise detekteerimisega tsüanuurhappe ja melamiini määramiseks piimas ja pulbrites, mida on juba ka kasutatud. Tänaseks on vadakupulbritest
leitud ka piirnormist kõrgemaid tsüanuurhappe sisaldusi.
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Tulemused
Analüüsitavad ained identifitseeriti molekulmassi, retentsiooni aja ja
molekuli fragmenteerumisspektrite alusel.

Materjal ja metoodika
Analüüsitavaks materjaliks olid Tuneesia, Senegali, Jordaania, Hispaania
ja Maroko päritolu punased tomatid ning võrdluseks erinevas
küpsusastmes Eestis kasvatatud sordid Maike, Malle F1, Gartenfreude,
Erk ja Valve. Proovid kuivatati, peenestati, ained ekstraheeriti ning
analüüsiti vedelikkromatograaf mass-spektromeetrilisel meetodil.

Eesmärk - võrrelda glükoalkaloidide sisaldust imporditud ja Eestis
kasvatatud punastes tomatites ning hinnata sisalduste muutusi viljade
küpsemisel.

Kui kartuli glükoalkaloidide sisaldus on kõige kõrgem just koores ja
koorealustes kudedes, siis baklažaani glükoalkaloide leidub enamasti
seemnetes ja viljalihas. α-Solasoniini ja α-solamargiini peetakse
vähemürgisteks.
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Meie katsetes oli α-tomatiini sisaldus rohelistes
tomatites 96 – 212 ning küpsetes 0,5 – 5 mg/kg.
Dehüdrotomatiini sisaldus oli α-tomatiinist 2 – 14
korda väiksem.

Joonis 1. (A) Imporditud ja Eestis kasvatatud punaste ja roheliste tomatite
a-tomatiini ja dehüdrotomatiini sisalduse võrdlus. (B) Ainult punaste
tomatite võrdlus.
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• tomati viljades solaniini ei leidunud

• mitte liialdada toorestest rohelistest tomatitest valmistatud toitude söömisel
• punastes küpsetes tomatites on tomatiini sisaldus langenud inimese tervisele ohutule tasemele
• solaniinimürgistuste vältimiseks ei tohi toiduks kasutada roheliseks muutunud kartuleid, eriti koori

Kokkuvõte

Võrreldes mahe- ja tavaviljelusel kasvatatud tomatite α-tomatiini sisaldusi, siis on igati loogiline, et rohelistes mahetomatites on sisaldused kõrgemad. Kui ei kasutata taimekaitsevahendeid, siis peavad taimed ennast ise kaitsma.

Joonis 3. Sortide Maike, Erk, Malle F1, Gartenfreude ja Valve glükoalkaloidide sisaldus erinevas küpsusastmes tava- ja maheviljades.

Kontsentratsioon (mg/kg)

Sordiaretuses on oluline kontrollida, et glükoalkaloidide tase küpsetes viljades ei jääks kõrgeks (Milner et al., 2011).
Meie katsetes oli kirsstomat Gartenfreude α-tomatiini sisaldus veidi kõrgem kui teistel sortidel (joonis 2 C).

Joonis 2. α-Tomatiini ja dehüdrotomatiini sisalduse langus tomatite küpsemisel. (Kromatogrammil roheline, kollane, punane joon; joonistel rohelised, oranžid, punased tulbad)
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Kõrgeim tomatiinide sisaldus on mitteküpsetes rohelistes tomatites, kuid
viljade küpsedes see langeb kuni 100 korda.
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Kartulis leiduvad glükoalkaloidid on kõige toksilisemad, seetõttu ka kõige
rohkem põhjustanud mürgistusi. Solaniini sisaldus on kõige kõrgem
vigastatud, idanema läinud või kauaks valguse kätte jäänud mugulates.

Kontsentratsioon (mg/kg)

a-tomatiin

Kontsentratsioon (mg/kg)

Erinevat liiki taimed sisaldavad erinevaid glükoalkaloide: kartulis leidub
α-solaniini ja α-sakoniini, tomatites α-tomatiini ja dehüdrotomatiini,
baklažaanis α-solasoniini ja α-solamargiini. Nende ainete molekulid on
üsna sarnase struktuuriga - heksatsüklilise aglükooniga on liitunud
kolmest või neljast monosahhariidi jäägist koosnev glükosiidne ahel.
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Friedman (2015) andmetel oli rohelistes tomatites tomatiini sisaldus keskmiselt 500 mg/kg, viljade küpsemisel
aine sisaldus järsult langes ning küpsetes punastes viljades jäi alles vaid 5 mg/kg.

Kontsentratsioon (mg/kg)

Sissejuhatus
Glükoalkaloidid on lämmastikku sisaldavad sekundaarsed taimsed
metaboliidid, mida esineb paljudes maavitsaliste (Solanacea) sugukonna
taimedes. Glükoalkaloide leidub taime kõigis osades ja nende ülesandeks
on kaitsta taime bakterite, viiruste, hallitusseente ja kahjurite eest.

EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond

Dea Anton, Tõnu Püssa

Solaniin kartulis, tomatiin tomatis...

Kontsentratsioon (mg/kg)
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Joonis 1 Ice Tag

Üldine aktiivsus peale ratsiooni muutust enne 5763, pärast 6905
Seismisele kulutatud aeg enne 11h 07min, pärast 11h 23 min
Sammude arv enne 2033, pärast 2358
Lamamisele kulutatud aeg enne 12h 51 min, pärast 12h 36 min

Joonis 2 Ice Manager annab andmed nii numbrites kui ka graafikuna

• Söömiskoha ja söödaratsiooni muutus suurendas lehmade
aktiivsust.
• Lamamisele kulunud aeg vähenes

Järeldus

•
•
•
•

Tulemused

Uurimistöö on osa Teadus- ja haridusministeeriumi poolt rahastavast projektist IUT8-1 Piimalehmade
sigimine ja tervis

• Katse viidi läbi Eesti Maaülikooli katselaudas Märjal
• Kümnele lehmale pandi parema tagajala külge Ice Tag
aktiivsusmõõtur
• Kõikidele lehmadele söödeti täisratsioonilist segasööta
• Analüüsimiseks kasutati andmeid kaks nädalalt enne ja kaks
pärast ratsiooni vahetust
• Iganädalaselt imporditi andmed Ice Readeri kaudu arvutisse
• Ice Tag mõõtis looma üldist aktiivsust (ingl. motion index),
seismisele ja lamamisele kulunud aega ning luges samme

Materjal ja metoodika

Antud katse eesmärgiks on hinnata lehmade aktiivsuse
muutust söödaratsiooni ja söömiskoha muutudes

Uurimistöö eesmärk

Loomade heaolu teaduslik uurimine on viimasel viieteistkümnel
aastal kiiresti arenenud
Teaduskirjanduse põhjal teame, et lehmade aktiivsus on heaolu
hindamiseks väga hea indikaator ning liikumisaktiivsuse järgi on
võimalik määrata inda ja samuti ka lonkamist
Üheks heaolu hindamise võimaluseks on kasutada Ice Tag’i abi
aktiivsusandmete kogumisel

Sissejuhatus

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

Ice Tag aktiivsusmõõturi praktiline kasutamine farmis
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TULEMUSED

36
2
15
24
21
45
2
15
36
47

Kala1
Kala2
Kala3
Kala4
Kala5
Kala6
Kala7
Liha1
Liha2
Liha3

3 (6,4)

7 (19,4)

1 (6,7)

2 (100,0)

1 (2,2)

3 (14,3)

10 (41,7)

10 (66,7)

2 (100,0)

3 (8,3)

Posit. arv (%)

Pulsotüüp (isolaatide arv)

P3(1), P7(1), P8(1)

P11(6), P2(1), P5(1)

P3(1)

P6(2)

P8(1)

P3(2), P1(1)

P10(3), P9(2), P5(2), P4(1), P2(1), P6(1)

P3(8), P5(1), P9(1)

P6(1), P10(1)

P3(1), P4(1), P10(1)

1. Positiivsete proovide proportsioon oli suurem kala käitlemisettevõtete toodetes.
2. Mõnedes ettevõtetes on tegemist püsiva L. monocytogenes kontaminatsiooni
allikaga, kuna erinevatel aegadel ning erinevatest partiidest võetud proovid
osutusid ühe konkreetse L. monocytogenes pulsotüübi suhtes saastunuks.
3. Tegime kindlaks, et dominantsed tüved ettevõtetes ei ole alati ettevõtte
spetsiifilised.

JÄRELDUSED

Proove võeti 13-ne liha- ja 13-ne kala käitlemisettevõtte toodangust. Kokku osutus
positiivseks 11,4% RTE liha- ja kalatoodetest. L. monocytogenes suhtes
positiivseid proove tuvastati 3-me liha- ja 7-me kala käitlemisettevõtte toodangust
(Tabel 1). Ühe liha ettevõtte (Liha2) positiivsete toodete proportsioon oli 19%, kuid
teistel ettevõtetel oli vastav näitaja 0-6,7%. Selgus, et Liha2 ettevõtte toodangus
domineeris L. monocytogenes pulsotüüp P11, mis viitab püsivale saasteallikale
ettevõttes. Pulsotüüp P3 osutus dominantseks kala käitlemisettevõttes (Kala3) ning
esines ettevõtte kalatoodetes (lõhe) erinevatel aegadel ning erinevatest partiidest
võetud proovides. Samas leiti antud pulsotüüpi ka teiste ettevõtete toodetest.

Proovide arv

Tootja

Tabel 1. Erinevatest Eesti ettevõtetest pärit L. monocytogenes isolaatide
genotüüpiline kooslus

Kasutatud kirjandus:
Stephan, R. et al., Food Control 57, 14-17.
EFSA Journal 2015, 13:1, 3991.

Uurimust toetati PÕM rakendusuuringute projektist T13057VLTH ning ETF grandist 9315

Joonis 1. Vaakumpakendatud ning pika säilimisajaga liha- ja kalatooted

Proovivõtuplaan keskendus kõrgendatud riski kategooriasse kuuluvate toodete kogumisele,
mille analüüsid teostati säilimisaja viimasel päeval Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis.
Kuupõhiselt kogutud 370 söömiseks valmis kala- ja lihatoodet jagati töötlemisprotsessi põhiselt
FAO soovitusi arvesse võttes vastavalt 5-de ja 4-ja kategooriasse. Proovide analüüsimisel
kasutati ISO kehtivatele standarditele vastavat metoodikat. Genotüüpilise koosluse määramisel
kasutati pulseeriva välja geel-elektroforeesi (PFGE) meetodit ning tüpiseerimise analüüsid
teostati koostöös Helsingi Ülikooliga.

MATERJAL JA METOODIKA

Uurimuse eesmärgiks oli määrata L. monocytogenes levimus ning genotüüpiline kooslus Eesti
päritolu RTE liha- ja kalatoodetes jaemüügi tasandil.

EESMÄRK

L. monocytogenes-ga saastunud toidu tarbimine võib inimestel põhjustada haiguse, mis esineb
harva, kuid lõpeb sageli haigestunu surmaga (EFSA, 2015). Toidupõhiseks riskiallikaks
inimesele peetakse eelkõige pika säilimisajaga valmistoite (RTE, ready-to-eat), sest reeglina
tarvitatakse neid toiduks ilma eelneva kuumtöötluseta ning oluline on ka fakt, et haigustekitaja
on võimeline paljunema külmakapi temperatuuridel. Näiteks on listerioosi haiguspuhangud
olnud sageli seotud viilutatud ja vaakumpakendatud vähese või ilma termilise töötluseta liha- ja
kalatoodetega (Stephan et al., 2015). Kehtestatud piirväärtusele vastavalt ei tohi
L. monocytogenes arvukus, patogeeni kasvu võimaldavates, toitudes ületada 100 pmü/g toidu
säilimisaja lõpus ehk "kõlblik kuni" kuupäeval.

SISSEJUHATUS

Maaülikool, VLI Toiduhügieeni osakond
ja Toidulaboratoorium

2Veterinaar-

1 Eesti

Mati Roasto1, Toomas Kramarenko2,1, Mihkel Mäesaar2,1, Kadrin Meremäe1, Maiu Kuningas2

Listeria monocytogenes levimus ning genotüüpiline kooslus Eesti päritolu RTE liha- ja kalatoodetes

Allikas: Autori koostatud (Hoeche et al. 2014: 4–5)

skeem, kasutades külma meetodit (tehnoloogia I)

Joonis 1. Tammetõru töötlemise tehnoloogiline

vesi

Pöördosmoosi

→
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↓

Peenjahvatus

↓

24h

Kuivatamine dehüdraatoris 45 ᵒC juures

↓

Nõrutamine 4 h

↓

hoiustamisaja jooksul

Vee vahetamine, 12 h möödudes,

↓

Hoiustamine 6 päeva, + 4 C juures

↓

min jooksul

Leotamine veega (suhe 1:1), raputamine 1

↓

Jämejahvatus

↓

Blanšeerimine 5 sek keevas vees

↓

Leotamine 24 h

↓

Koore emaldamine haamri vms abil

↓

Esmane kuivatamine 65,5 ᵒC juures 3,5 h

→

→

Nahad
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→

→

1:10)

Keetmine vees 80ᵒC juures (suhe
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↓

Peenjahvatus
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Kuivatamine dehüdraatoris 45 ᵒC

↓

protsessi kordamine 2x
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Joonis 2. Tammetõru töötlemise tehnoloogiline skeem, kasutades kuuma
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Materjal ja meetodid
Kasutatud tehnoloogiad (joonised 1 ja 2) erinesid üksteisest leotamise etapi
poolest. Saadud jahude füüsikalis-keemiliste omaduste määramiseks analüüsiti
katsepartiisid kolm korda.

Eesmärgid
Uurimuse põhieesmärgiks oli kasutada kahte erinevat tehnoloogiat
tammetõrujahu tanniinide sisalduse vähendamiseks ning võrrelda nende
füüsikalis-keemilisi näitajaid.

Sissejuhatus
Tammetõrusid (Quercus robur) ja neist valmistatud produkte on aastatuhandeid
kasutatud nii toiduna kui rahvameditsiinis, kuid tõrudes sisalduvad tanniinid, on
suurtes kogustes organismile kahjulikud ning seetõttu tuleb nende sisaldust
vähendada erinevaid meetodeid rakendades.

keemiline
näitaja

Kuumal
meetodil

Tehnoloogia III
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4,76
Tehnoloogia II

Tehnoloogia I
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3,71

2,43

Rasvasisaldus

4,003,75

Tehnoloogia II
12,96

4,22

Valgusisaldus

5,375,63

Tehnoloogia III

Joonis 5. Tammetõrujahu külmal
meetodil enne jahvatamist (Autor:
L.Truu)

Joonis 6. Tammetõrujahu külmal meetodil
pärast jahvatamist ja sõelumist (Autor:
L.Truu)

tehnoloogiast (puudub süsivesikute sisaldus, mis leiti arvutuslikult)

Joonis 3. Keemiliste näitajate sisalduse muutus sõltuvalt kasutatavast
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12,96±0,11

4,22±0,08

2,43±0,00

2,26±0,03

Töötlemata

12,00

1. Töös kasutatud tehnoloogiad on aja- ning energiamahukad, kuid nende abil on võimalik
efektiivselt vähendada tammetõrudes leiduvaid tanniine.
2. Lisaks tanniinide sisaldusele väheneb ka niiskuse- ja mineraalainete sisaldus, kuid
suureneb valgu-, rasva- ja süsivesikute sisaldus.
3. Kõige rohkem muutuseid toimus tammetõrujahu töötlemisel külma meetodiga,
mõjutades enim tanniinide sisaldust (12,95%-lt 3,71%-ni), mistõttu oleks antud
tehnoloogia tanniinide eemaldamiseks parim.
4. Mineraalainete sisaldus vähenes (2,26%-lt 0,20%-ni), mis on tugevas seoses tanniinide
sisaldusega (r=0,999).
5. Kuna tammetõrujahu rasv sisaldab üle 80% küllastumata rasvhappeid on see palju
vastuvõtlikum oksüdatsiooniprotsessile, mistõttu on toote säilivusaeg lühem.

Joonis 4. Niiskusesisaldus tehnoloogiate lõikes
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Tabel 1. Quercus robur`i tõrudest valmistatud jahu füüsikalis-

Tulemused
Kahe erineva tehnoloogia abil valmistatud jahu füüsikalis-keemiliste
näitajate tulemused (tabel 1, joonised 3 ja 4) on avaldatud kolme
katsepartii keskmistena ning võrdluseks on toodud ka töötlemata
tõrude koostis.

Liisa Truu, Raili Saar
Eesti Maaülikool, VLI toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond

Erinevate tehnoloogiate rakendamine tammetõrujahu valmistamisel ja nende mõju jahu
füüsikalis-keemilistele näitajatele

Niiskuseisaldus %

Ainete sisaldus, %
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profiilis

täisratsioonilises

C5:0-C17:0

Propioonhape

8 esimese laktatsiooni holsteini lehma, nendest 4 vatsafistuliga.
4x4 ladina ruut
Katseperiood 21 päeva, 4 perioodi
Täisratsiooniline segasööt kaks korda päevas
4 ratsiooni, milledes odrajahu isoenergeetiliselt asendatud vastavalt 0 kg (G0,
kontrollratsioon), 1 kg (G1), 2 kg (G2) ja 3 kg (3G) toorglütserooliga
• Katseperioodi kahel viimasel päeval
• Piimaproovid piimarasva rasvhappelise koostise analüüsimiseks
• Fistuleeritud loomadelt vatsavedelik lenduvate rasvhapete osakaalude
määramiseks

•
•
•
•
•

Materjal ja metoodika

C4:0-C16:0

Äädikhape
Võihape

Varasematest uuringutest on toorglütserooli söötmisvõimalustest teada:
• Poegimisjärgselt on toorglütserool lüpsilehmadele sobiv lisaenergia
allikas,
mis võib parandada laktatsiooni kogutoodangut (Kass jt., 2013)
• Laktatsiooni keskel võimaldab täisratsioonilises segasöödas vähendada
jõusööda (resp. odrajahu) osakaalu, avaldamata mõju jõudlusnäitajatele ja
vatsa pH-le, kuid muutes lenduvate rasvhapete proportsiooni vatsavedelikus
(Kass jt., 2012)

Sissejuhatus

Selgitada muutuseid piimarasva rasvhappelises
segasöödas odrajahu asendamisel toorglütserooliga.

Eesmärk

• Toorglütserooli söötmine suurendas vatsavedelikus propioon- ja võihappe
osakaalu äädikhappe arvelt.
• Piimarasvas suurenes paarituarvulise süsinikahelaga rasvhapete osakaal.
• Muutus piimarasva rasvhappelises profiilis oli täheldatav enne propioonhappe
osakaalu tõusu vatsavedelikus.

Kokkuvõte ja järeldused

• Paarituarvulise süsinikahelaga rasvhapete osakaal piimas tõusis juba madala
glütserooli sisaldusega ratsiooni korral (G1)
• Vatsavedelikus suurenes propioonhappe osakaal alles suurema toorglütserooli
sisaldusega ratsioonide G2 ja G3 söötmisel

Tulemused

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ

2Tervisliku

1EMÜ

Tiia Ariko1, Marko Kass1,2, Merike Henno1,2, Meelis Ots1,2

Glütserooli söötmise mõju piimarasva rasvhappelisele koostisele
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* triin.hallap@emu.ee

Foto 1. Y-kromosoomi olemasolu
spermi tuumas kinnitab punane täpp
FISH-uuringul

Joonis 1. Pulli spermide gradient-tsentrifuugimise meetod.

ü Kümne EHF pulli ejakulaadid poolitati:
- osa A töödeldi rutiinselt ning säilitati vedelas lämmastikus;
- osa B lahjendati Triladyl lahjendis (100 x 10(6) rakku/ml) ning
tsentrifuugiti Androcoll-X™ kolloidlahusega vahekorras 12ml/15ml
20 min 300 x g juures, eemaldati supernatant ja pellet lahjendati
kontsentratsioonini 100 x 10(6) rakku/ml Triladyl lahjendis (Joonis 1.).
ü Soospetsiifilise separatsiooni efektiivsust kontrolliti spermide FISH
(Fluorescence in situ hybridisation) uuringu abil (Foto 1.)

MEETODID

Töö eesmärgiks oli kasutada liigispetsiifilist kolloidkeskkonda
Androcoll-X™ ning saavutada vähemalt 60% rikastatus valitud
sugupoole suhtes.

EESMÄRK

KOKKUVÕTE

Tabel 1. Soospetsiifilise separatsiooni efektiivsus spermide FISH (Fluorescence in situ hybridisation) uuringul.

Kümnest pullist kolmel (A, C ja J Tabel 1.) muutus X-kromosoomi kandvate
spermide proportsioon kolloidtsentrifuugimise järgselt 3-7% ulatuses.

TULEMUSED

Androcoll-X™ kolloidlahuse abil on pullispermas võimalik saavutada kuni 7% kallutatus sugupoole suhtes.
Meetodi täiustamisel ja stabiilse, vähemalt 10% kallutatuse korral võimaldab see märgatavalt suurendada soovitud soost järglaste sündi.

1 Veterinaarmeditsiini

Hallap, T. 1*, Padrik, P. 1¤, Kurg, A²., Kitsemets, T²., Morrell, J.M ³., Jaakma, Ü.
ja loomakasvatuse instituut, Eesti Maaülikool, ² Molekulaar ja rakubioloogia instituut, Tartu Ülikool; ³ Veterinaarmeditsiini ja
loomakasvatuse teaduskond, Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool, ¤ Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

Tihedusgradient-tsentrifuugimise kasutamine pulli spermide sooselektsiooni
tehnoloogia väljatöötamisel.
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