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2018. aasta oli mitmes mõttes positiivne – üheski Eesti
seafarmis ei diagnoositud sigade aafrika katku, katku järg selt 
alustati uuesti emiste pidamise ja jõudluskontrolliga kahes
farmis. 31. detsembril 2018 oli jõudluskontrollis 27 seafarmi 
ja 11 371 siga, sealhulgas 50 Eesti Tõusigade Are tusühistu
(ETSAÜ) seemendusjaama kulti. Aasta ta gu se ajaga võrrel -
des on 685 siga rohkem, farme aga kaks vähem. Kõige roh -
kem farme ja sigu asub Lääne-Viru maakonnas, järgnevad
Saare ja Harju maakond. Nime ta tud kolmes maakonnas
asub 70% jõudluskontrollialustest sigadest, üheksas maa -
kon nas on vaid üks seafarm, mis tõt tu ka sigade arv neis
väike. Ühtegi siga ei ole jõudlus kont rollis kolmes maakon -
nas – Hiiu, Pärnu ja Valga maa konnas. 

Põrsatootmiseks peetakse karjades nii puhtatõulisi kui
ka ristandsigu. Jõudluskontrollialustest sigadest oli
2018. a lõpus puhtatõulisi umbes 1/3 ja ristandeid 2/3.
Puh tatõulistest sigadest oli suurima populatsiooniga eesti
maatõug (L), järgnes eesti suur valge tõug (Y). Vähesel
määral oli karjades ka djuroki (D) ja pjeträäni (P) tõugu
sigu, keda vajatakse eelkõige aretusprogrammi ellu vii mi -
seks ja lihasigade tootmiseks. Ristanditest domineerivad
esimese põlvkonna ristandid, kellest arvukaim oli grupp,
kus isa on eesti suurt valget tõugu kult ja ema eesti maa -
tõu gu emis (YL), järgnes ristandite grupp, kus isa oli eesti
maatõugu kult ja ema eesti suurt valget tõugu emis (LY).
Karjades peetakse veel tagasiristatud ja muid ristand emi -
seid, kelle arvukus esimese põlvkonna ristanditega võr -
rel des on väike. Teadmata tõuga sigu oli veidi vähem kui
aasta tagasi. 

Jõudluskontrollis olevad farmid on erineva suurusega.
Enamik emistest (80,2%) on suuremates, üle 300 emisega
karjades, 17,7% emiseid on karjades suurusega 101–300,
ja väikestes, alla 100 emisega farmides on vaid 2,1%
emis test. Suurimas farmis on üle tuhande emise. 

Tabel 1. Tõugude jaotus 31.12.2018

Tõug Sigade arv Osakaal %

Eesti suur valge (Y)    1872 16,4

Eesti maatõug (L)    2032 17,9

Ristandid    7012 61,7

Pjeträän (P)        18   0,2

Djurok (D)        53   0,5

Tõug teadmata      384   3,3

Kokku sigu 11 371 100    

2018. a on paljud jõudlusnäitajad paranenud või jäänud
stabiilseks, näiteks optimaalse taseme saavutanud esma -
see mendus- ja esmapoegimisvanus. Tavapäraseks on
muu tunud viljakuse iga-aastane suurenemine ja nii oli see
ka 2018. aastal. Keskmiselt sündis pesakonnas 13,3 põr -
sast, neist elusalt 12,4, ületades 2017. aasta tulemusi vas -

ta valt 0,2 ja 0,3 põrsaga. Nooremiste viljakus suurenes
aastaga 0,4 ja vanaemistel 0,3 põrsa võrra.

Omamoodi rekordiks võib lugeda selliste farmide arvu,
kus pesakonna keskmisena sünnib kokku 13 ja enam põr -
sast. Sellise tulemuseni on jõudnud 62% farmidest, pari -
maks tulemuseks sealjuures 15,2 põrsast. Umbes kol man- 
 dikes farmidest sündis pesakonnas elusalt 13 ja roh kem
põr sast, kusjuures parimas farmis 14,2 põrsast. Aas taga
on selliste farmide arv nelja võrra suurenenud. 

Pesakonnas võõrutati 2018. a 10,8 põrsast ehk 0,2 põr -
sast rohkem kui 2017. aastal. Parimas farmis võõrutati pe -
sa konnas 12,8 põrsast. Üle 12 põrsa võõrutati viies far -
mis, 2017. a oli selliseid farme vaid kaks. Elusalt sündi -
nud põrsastest hukkus enne võõrutamist 11,4%. 

Tabel 2. Keskmised jõudlusnäitajad

Näitaja 2017 2018

Esmaseemendusvanus (päeva) 246 245

Esmapoegimisvanus (päeva) 366 368

Pesakonnas sündinud põrsaid     13,1     13,3

     neist elusalt     12,1     12,4

             nooremiselt     11,3     11,7

             vanaemiselt     12,3     12,6

Võõrutatud põrsaid pesakonnas     10,6     10,8

Imikpõrsa kadu (%)     11,1     11,4

Imetamisperiood (päeva)     27,7     27,6

Vabaperiood (päeva)       6,0       5,9

Ümberindlemisi (%)     13,2     12,9

Võõrutatud pesakondi emiste praakimisel       4,1

Aastaemiselt võõrutatud pesakondi       2,2       2,2

       sündinud põrsaid     28,8     28,8

           neist elusalt     26,7     26,8

                   võõrutati     23,6     23,5

Viljakuse võrdlemisel tõuti selgub, et kõige suuremaid
pesakondi saadakse esimese põlvkonna ristandemistelt
LY, kelle pesakondades sündis keskmiselt 12,8 elusat
põrsast, edestades YL ristandemiseid vaid 0,1 põrsaga.
Mitmeid aastaid olid YL emiste pesakonnad väiksemad,
kuid 2018. a suurenes nende viljakus 0,5 põrsa võrra,
jõudes peaaegu LY tulemuseni. Puhtatõulistest emistest
olid viljakamad eesti maatõugu emised tulemusega 12,4
elusat põrsast pesakonnas ja nende viljakus on suu re ne -
nud stabiilselt iga aastaga – viimasel viiel aastal 0,7 põrsa
võrra. Eesti suurt valget tõugu emiste viljakus oli 11,8,
kuid aastati see kõigub ja ei ole viimase viie aastaga suu -
re nenud. Vähesel määral peetakse karjades djuroki ja
pjeträäni puhtatõulisi emiseid ning ristandemiseid LxLY,
YxYL, DL, DY, kuid nende populatsioonid on liiga väi -
kesed, et tulemusi usaldusväärseks pidada. Kahju sellest
ei teki, sest mitmete aastate statistika põhjal ei ole põrsaste 
tootmine nimetatud ristandemistega madala viljakuse tõt -
tu kasulik. Seda ei toeta ka aretusprogramm Marmorliha.
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Seafarmi tulemuslikkuse hindamise olulisteks näitaja -
teks on aastaemiselt saadud ja võõrutatud põrsaste arv,
mis 2018. a oluliselt ei muutunud. Küll aga suurenes far -
mi de arv, kus aastaemiselt saadi elusalt üle 30 põrsa.
Selli seid farme oli 2018. a seitse, aasta varem vaid kaks.
Kokku sündis aastaemise kohta 28,8 põrsast, neist elusalt
26,8 ja võõrutati 23,5 põrsast. Elusalt sündis 0,1 põrsast
rohkem, aga võõrutati 0,1 põrsast vähem kui 2017. aastal.
Parima tulemusega farmis sündis aastaemise kohta kokku
36,8 ja elusalt 34,1 põrsast. Aastaemiselt võõrutati 30 ja
enam põrsast kahes farmis (2017. a ühes), kusjuures pari -
ma farmi tulemuseks oli 30,9 põrsast. Aastaemise kohta
võõrutati 2,2 pesakonda, mis samuti ei muutunud. 

Vaadates viljakust ja emiste kasutamise efektiivsust eri -
ne va suurusega karjades selgub, et parima viljakusega
emi sed asuvad üle 500 emisega farmides, kus elusalt sün -
nib pesakonnas 12,7 põrsast. Kõige rohkem põrsaid
(11,5) pesakonnas võõrutatakse 201–300 emisega far mi -
des. Põrsatootjatena kasutatakse emiseid kõige kauem
301–500pealistes karjades, saades nendelt selle aja jook -
sul 3,9–4,0 pesakonda.

Eesti Tõusigade Aretusühistu konsulendid testisid far -
mi des kokku 6135 siga. Mitmete aastate järel on see arv
suurenenud, mõjutades positiivselt loomade geneetilist
hin damist. Keskmiselt kasvasid testitud sead sünnist
100 kg saavutamiseni 562,1 g ööpäevas, keskmine peki -
pak sus oli 9,5 mm ja lihassilma läbimõõt 63,7 mm. Võr -
rel des tulemusi aastataguse ajaga, vähenes ööpäevane
mas si-iive 4 g, lihassilma läbimõõt suurenes 0,1 mm,
peki paksus jäi samaks. 

Kõige rohkem testiti ristandemiseid –  esimese põlv -
kon na ristandeid ja tagasiristatud emiseid. Puhtatõulistest
testiti Y tõugu emiseid rohkem kui L tõugu sigu. Öö päe -

vas kasvasid kõige rohkem (574 g) esimese põlvkonna
ristandid, järgnesid L (562 g), Y (551 g) ja kõige väiksem
oli ööpäevane massi-iive tagasiristatud emistel (536 g).
Kõige õhema pekiga (9,3 mm) ja suure lihassilmaga
(65,9) olid testitud L tõugu emised, suurim lihassilm (72,8 
mm) oli pjeträäni tõugu emistel. Kultide osakaal testi mi -
sel oli väike, kokku vaid 49 siga vaadeldud tõugudest.

Tabel 5. Loomuliku ja kunstliku seemenduse tulemu sed

Näitajad seemendus -
perioodist 1.08.17–31.08.18

Poegi -
miste %

Elusalt sündinud
põrsaid

pesakonnas

Loomulik seemendus (LS) 66,7 11,1

Kunstlik seemendus (KS) 74,0 12,2

Esmaseemendus (LS) 77,8 10,7

Esmaseemendus (KS) 71,0 11,8

2 ja rohkem pesakonda (LP) 62,7 11,2

2 ja rohkem pesakonda (KS) 75,6 12,4

Keskmine 77,9 12,4

Oluline tähtsus aretuses on ETSAÜ seemendusjaama
kultidel. Aastavahetuse andmete põhjal oli jaamas 50
kulti, neist puhtatõulised eesti suur valge, eesti maatõug,
djurok ning ristandkuldid DL ja DP. Kõige arvukam oli
djuroki tõugu kultide populatsioon, mis moodustas karja
suurusest umbes poole, ristandkulte oli vaid 2. Eesmärgi -
ga suurendada viljakust hakati 2018. a segama kahe või
ena ma djuroki tõugu kuldi spermat, et sellega  seemen da -
da ristandemiseid ja toota lihasigu. Kõige aktiivsemalt
kasu tavad seemendusjaama kultide spermat keskmise
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Tabel 3. Jõudlusnäitajad tõuti 

Tõug Aasta -
emiste arv

Esp/psk* Esp/noor -
emise psk

Esp/vana -
emise psk

Esp/AE Võõrutatud/
psk

Võõrutatud/
AE

Imikpõrsaste 
kadu %

L 1958 12,4 11,7 12,7 26,9 11,0 24,2 10,8

Y 1461 11,8 11,8 11,8 23,7 10,7 21,2   9,6

LxY 1652 12,8 12,2 13,0 28,1 11,3 24,9 10,1

YxL 3059 12,7 12,0 12,9 28,4 11,0 24,5 11,8

LxYL 1149 12,5 11,3 13,0 27,8 10,8 23,1 14,3

YxLY   216 11,1 10,0 11,3 24,1   9,1 19,8 17,6

Tõug teadmata   400 10,0   9,5 10,1 20,1   9,1 19,0   9,4

Kokku 9973 12,4 11,7 12,6 26,8 10,8 23,5 11,0

* esp – elusalt sündinud põrsad; psk – pesakond; AE – aastaemis

Tabel 4. Emiste jaotus ja kasutamine erineva suurusega karjades

Emiste arv
farmis

Farmide jaotus, % Emistest % Elusalt sündinuid
pesakonnas

Võõrutatud põrsaid
pesakonnas

Kasutusaeg,
aastat

Pesakondi
kasutusajal

Kuni 100 19,2   2,1 11,9 10,5 1,6 3,2

101–200 19,2   8,2 11,4 10,3 2,0 3,4

201–300 11,5   9,5 12,6 11,5 1,6 3,4

301–400 15,4 16,8 11,9 10,2 2,1 3,9

401–500 15,4 20,8 12,4 10,5 2,1 4,0

Üle 500 19,2 42,6 12,7 11,3 1,7 3,5



suu rusega ja väiksemad farmid, suuremad farmid vähem.
Seemendusjaama kultide, sh importspermaga seemenda -
tud emistest jõuab poegimiseni 77,9% ja pesakonnas sün -
nib keskmiselt 12,4 elusat põrsast (seemendusperiood
1.08.17–31.08.18). Võrreldes kunstliku seemenduse ja
paarituse tulemusi, nähtub kunstliku seemenduse pare -
mus – poegima jõuab 7,3 protsendipunkti emiseid rohkem 
ja pesakond on 1,1 põrsa võrra suurem. Korduvalt poegi -
va te emiste puhul on tulemustes kunstliku seemenduse
ka suks veel suurem erinevus, vastavalt 12,9% ja 1,2
põrsast. 

Aretustööks vajalikku ja olulist informatsiooni annab
iganädalane lihajõudluse ja viljakuse geneetiline hinda -
mi ne Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASis
(EPJ). ETSAÜ seemendusjaama kultide kui suurimate
jõudlus- ja aretustulemuste mõjutajate aretusväärtused

avalikustatakse EPJ kodulehel ja jõudlusandmete kogu -
mis programmis Possu, lisaks ka paaridevaliku program -
mis. 

ETSAÜ seemendusjaama kultide jõudluse suhteline
aretusväärtus on parem kui farmikultidel, järglased kas va -
vad kiiremini ja nende lihassilm on suurem. Viljakuse
suh teline aretusväärtus on farmi ja seemendusjaama kul -
tidel peaaegu võrdne, aga andmete oskuslikul kasutamisel 
tagab selline info aretusedu nii viljakuse suurenemisel kui 
ka lihaomaduste muutmisel aretajale positiivses suunas.

Kokkuvõtteks saab öelda, et aasta tulemused olid posi -
tiiv sed. Edu saavutamise aluseks on paljude sea kas va ta ja -
te ja aretajate tubli ning teadlik aretustöö. Põhjalikum info 
avaldatakse Eesti jõudluskontrolli aastaraamatus 2018.
Sihikindlust eesmärkide täitmiseks, jaksu ja tarkust edas -
pi diseks!

Lauda digitaliseerimise tegelik olukord ja

perspektiivid
Prof dr Wolfgang Büschner, Bonni ülikool
Züchtungskunde, 91, 1, lk 35–44, 2019

Põllumajanduse digitaliseerimine areneb pikkade sam -
mu dega, kuid seejuures peab tugevasti diferentseerima
põl lu majanduslikke hooneid loomaliikide ja tööjaotuse
võrgustamise astme vahel. Digitaliseerimisel tuleb arves -
ta da järgmiste aspektidega:

• andmevahetus laudasiseste protsessiarvutite vahel;
• andmete ülekanne Internetis ja väljaspool;
• karja ja hoone jälgimine;
• lauda ühendusvõrkude ehitus (kaabliga või kaablita);
• loomade asukoha ajalise ja ruumilise positsiooni sal -

ves tamine.
Piimatootmine. Laudaseadmete digitaliseerimisel on

esireas piimakarjakasvatus, sest paljud spetsiifilised
raken dused eksisteerivad ja töötavad seotuna karja ma jan -
du se süsteemiga. Lüpsitehnika loojad taipasid väga vara -
kult, mis tuleb võtmepositsiooniks võtta, sest piima toot -
mise jälgimisel on karja majandamisel keskne roll. Kar ja -
ma jandamise programm on enamasti ühes personaal ar vu -
tis (PC) bürooruumis, mis asub lüpsiplatsi lähedal, ja sel -
lega on laut Internetiga ühendatud.  

Loomade individuaalne jõusööda jagamine oli esi me -
seks RFID-tehnika (tran sponder ja loendur, andme vahe -
tus) tööstuslikuks lahenduseks. Siit ka edaspidised aren -
dused. Nn täpis loomakasvatuse raames lahendati pii ma -
leh made jõusööda automaatne doseerimine vastavalt too -
dan gutasemele. Jõusööda päevane kogus tuli jagada
ports joniteks vastavalt füsioloogilistele vajadustele. Leh -
ma de andmed, kes ei kasutanud lubatud jõusööda ports jo -
ne, kanti ohulehele ja neid tuli kontrollida. 

Täiendavalt korraldati lehmade kehamassi dünaamika
määramine läbikäigukaalul. Paljudes karjades määrati

kord kuus visuaalselt lehmade toitumus (BCS), et vältida
kestvat jõusöödaga üle- või alasöötmist. 

Söötmise juhtimisele lisandusid süsteemid lehmade
ind lemise avastamiseks, mis baseerusid enamasti lehma
aktiivsusel (kohamuutus), või sammusagedus (pedo mee -
ter). Teatud õppefaasi jooksul määrati keskmised näi ta -
jad, mille usutavalt ületanud lehmad võeti arvele kui või -
malikud indlejad. Nii avastatakse 80–90% indlevatest
lehmadest. Oluline tegur indlejate avastamisel on farmi -
töö taja kogemustel ja kvalifikatsioonil. 

Internetiühenduse klassikaliseks rakenduse näiteks on
karja koosseisu muutuse automaatne edastamine, näiteks
vasika sünd keskandmebaasi. Aga ka suurimad lüpsi teh -
ni ka tootjad peavad väga perspektiivseks otsest interneti -
si det farmi PC-ga, et reeglipäraselt ja automaatselt võik -
sid rakendada tarkvara uuendusi.

Automaatne robotlüps laieneb piimatootmises, mille
pea eesmärgiks pole tööjõu kokkuhoid, vaid elukvaliteedi
parandamine, sest langevad ära täpsed lüpsiajad. Aktuaal -
seks uuenduseks on robotlüps karusellplatsil. Robotlüpsi -
sead med on juba mõni aasta turul pakutavad ja leiavad
kasu ta mist suurfarmides, et vähendada veelgi nappi töö -
jõu vajadust. 

Munatootmine ja lindude nuum. Linnukasvatuses on
kõik tavapärased rakendused juhitud laudaarvuti abil.
Vae valt tekib siin komplikatsioone, kui linnukasvataja
kogu laudatehnika saab tarnijalt, kes nõuab oma huvides
ka ühist andmete kasutamist. Linnukasvatuse sektoris on
palju diskuteeritud, kuidas oma ettevõtte tugevasti spet -
sia li seeritud tootmise andmeid vahendada. Üheaegne
and mevahetus pilves (Cloud – Interneti ketta osal) on
päris elegantselt võimalik, kuid tekitab linnukasvatajates
suuri kahtlusi andmete kuritarvitamise suhtes.

Lindlas on klassikaliseks rakenduseks valgustus prog -
ram mi juhtimine ja lindude (munade arv ja munamass)
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