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SISSEJUHATUS 

Piimakarjakasvatuse reproduktsiooni biotehnoloogiate ehk taastootmise tehnoloogiate 

abil on piimatootjatel ja –tööstustel võimalik aretada rohkem, kõrgema geeneetilise 

potentsiaaliga ja soovitud sugupoolega järglasi. Esimeseks taastootmise tehnoloogiaks 

peetakse kunstlikku seemendamist, mis on laialdaselt kasutusel ka tänapäeval. Kunstliku 

seemendamise kasutamist on soosinud sperma külmsäilitamise oskus ja tehnoloogia 

edasiarendused läbi erinevate spermide lahutamise võimaluse, et valida soovitud 

sugupoolega järglane. 

Viimastel aastakümnetel on piimakarja taastootmise biotehnoloogiad arenenud kiires 

tempos. Kiire tehnoloogilise arenguga on kasvanud kiiresti ka piimatoodang, millega on 

kaasnenud loomade viljakuse vähenemine ja suurenev haigestumine. 1970. aastatel hakati 

holsteini tõugu veistele tegema in vivo saadud embrüote siirdamisi, millest kasvas välja 

laiahaardeline äri. Viimastel aastakümnetel on välja töötatud in vitro toodetud embrüote 

tehnoloogia, mis võimaldab embrüoid toota labori tingimustes. See meetod on andnud 

võimaluse embrüoid geneetiliselt testida, et järglaste geneetilist potentsiaali saaks ette 

prognoosida. Viimastel aastatel on rahvusvaheliselt aktuaalne kloonimine ehk tuuma 

siirdamine ja transgeenne tehnoloogia. Kloonimise tehnoloogia vastu tunneb huvi peale 

põllumajanduse ka farmaatsiatööstus – viimane huvitub transgeenselt toodetud 

loomadest. Transgeense kloonimisega oli Eesti 2013. aastal läbimurde äärel, kui 

maaülikoolis õnnestus kloonida transgeenne vasikas. Eestis on viimastel aastatel leidnud 

kasutust kunstliku seemendamise tehnoloogia suguselekteeritud spermaga, et saada 

soovitud sugupoolega järglane. Piimatootjad kasutavad lehmikute seemendamisel 

suguselekteeritud spermat, et saada neilt rohkem (ja geneetiliselt paremaid) lehmvasikaid. 

Mitmed suguselekteeritud sperma kasutamise valdkonna eksperdid on oma uuringutes 

(Cabrera 2009; De Vries 2012; Olynk, Wolf 2007) järeldanud, et suguselekteeritud 

sperma kasutamine piimakarjas võib anda tootjatele majandusliku eelise tavasperma 
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kasutamise suhtes, mis iga piimatootja puhul on erinev ja sõltub nende taastootmis- ja 

majandusnäitajatest.  

Lehmikute seemendamisel suguselekteeritud spermaga on lehmvasikate sündide 

tõenäosus kõrgem, kui nende seemendamisel tavaspermaga. Suguselekteeritud sperma 

kasutamise majandusliku otsuse langetamisel tuleb piimatootjatel arvestada, et 

tiinestumise tõenäosus suguselekteeritud spermaga on madalam kui tavaspermaga. Selle 

on tinginud spermatosoidide arv seemendusdoosis, mis on suguselekteeritud sperma 

seemendusdoosis mitmeid kordi väiksem kui tavasperma seemendusdoosis. Mitmed 

suguselekteeritud sperma kasutamise valdkonna artiklite autorid soovitavad 

suguselekteeritud spermat kasutada mullikatel1, sest nende tiinestumise tõenäosus on 

kõrgem kui lehmadel. Täiendavalt tuleb suguselekteeritud sperma kasutamisel arvestada 

erinevate majandusnäitajatega, mis suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikku 

eelist tavasperma kasutamise suhtes mõjutavad.  

Eesti keeles on avaldatud üksikuid suguselekteeritud sperma kasutamise valdkonna 

publikatsioone. Neid on avaldatud projekti „Suguselekteeritud sperma kasutamine 

soovitud soost järglaste saamiseks, innatsükli reguleerimine ja suguorganite patoloogiad 

veistel“, konverentsi „Terve loom ja tervislik toit“ ja ajakirjade „Maamajandus“ ja 

„Tõuloomakasvatus“ raames. Eestis ilmunud publikatsioonid on olnud peamiselt seotud 

mullikate ja lehmade tiinestumisest tava- ja suguselekteeritud spermaga. Kui Eesti 

piimatootjate hulgas kogub suguselekteeritud sperma kasutamine taastootmise 

seisukohast populaarsust, ei ole avaldatud Eestis aretatud mullikate taastootmis- ja 

majandusnäitajatega uurimusi, mis kinnitaks mullikatel suguselekteeritud sperma 

kasutamise majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada eesti holsteini tõugu mullikate kunstlikul 

seemendamisel suguselekteeritud spermaga majanduslik eelis tavaspermaga 

seemendamise suhtes, võimaldamaks piimatootjatel teha majanduslikku otsust 

suguselekteeritud sperma kasutamise ja selle ulatuse osas piimakarjas. 

 

                                                           
1 Mullikas on vasikaeast väljakasvanud noorveis [Eesti … 2014]. Mullikas käesoleva magistritöö 

kontekstis on kuni tema esmakordse tiinestumiseni, esmakordse tiinestumise järgselt on ta lehm. 
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Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

1) milline on mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamise taastootmise eelis 

tavasperma kasutamise suhtes; 

2) millised on mullikate seemendamisel tava- ja suguselekteeritud spermaga 

taastootmis- ja majandusnäitajad; 

3) milline on mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis 

tavasperma kasutamise suhtes; 

4) millist mõju avaldavad mullikate peamiste taastootmis- ja majandusnäitajate 

muutused majanduslikule eelisele? 

Magistritöö koosneb kahest peatükist. Uurimistöö teoreetilises osas antakse ülevaade 

piimakarja taastootmise biotehnoloogiate olemusest ja arengust ning valdkonna 

ekspertide majanduslikest uuringutest. Empiirilises osas antakse vastused töö eesmärgi 

saavutamiseks püstitatud uurimisküsimustele. 

Magistritöös on kasutatud juba olemasolevaid andmeid teadusartiklitest, 

erialakirjandusest ja uuringutest vastavalt töö valdkonnale. Empiirilise osa aluseks olevad 

andmed kogutakse personaalintervjuude teel, mille abil selgitatakse välja eesti holsteini 

tõugu mullikate seemendamisel tava- ja suguselekteeritud spermaga taastootmis- ja 

majandusnäitajad. Intervjuud viiakse läbi piimatootja ja Eesti Tõuloomakasvatajate 

Ühistu esindajatega. 
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1. PIIMAKARJA TAASTOOTMISE TEHNOLOOGIATE 
OLEMUS JA MAJANDUSLIKUD UURINGUD 

1.1. Piimakarja taastootmise tehnoloogiate kasutamise 
põhjused ja tähtsus 

Viimase saja aasta jooksul on välja töötatud erinevaid piimakarja taastootmise 

tehnoloogiaid, millega piimatootjad ja –tööstused saaksid geneetiliselt parema 

potentsiaaliga loomadelt rohkem järglasi (Butler, Wolf 2010, lk 195). Hossein-Zadeh’i 

(2010, lk 710) hinnangul on piimakarja taastootmise tehnoloogiate olulisem eesmärk 

sigimispotentsiaali tõhustamine, kuigi tõhus piimakarja aretamine on muutunud seoses 

viljakuse vähenemisega üha raskemaks (Olynk, Wolf 2008, lk 4082; Santos et al 2013, 

lk 32). Piimatootjatele on sigivuse tõhustamine kriitilise tähtsusega, et säilitada 

majanduslik elujõulisus (Heikkilä, Peippo 2012, lk 129; Olynk, Wolf 2008, lk 4082; 

Ribeiro et al 2012, lk 370; Santos et al 2013, lk 32).  

Viljakuse vähenemisel on piimatootjate majanduslikku elujõulisust toetanud 

piimatoodangu kasv, mis on viimasel ajal maailmas kahekordistunud. Kahekordne 

piimatoodangu kasv ei ole kompenseerinud üldist maailma rahvastiku kasvu, kuna 2013. 

aastal oli piima saadaval inimese kohta 14% vähem kui 50 aastat tagasi. (Schaffler 2013, 

lk 1) Selleks, et täita maailma rahvastiku piimatoodete nõudlus, on oluline võtta 

kasutusele uusi tehnoloogiaid, mis muudaks tootmise efektiivsemaks ja samal ajal 

vähendaks ressursside kasutamist ja mõju keskkonnale (Thatcher et al 2013, lk 104). 

Esimeseks piimakarja taastootmise tehnoloogiaks peetakse kunstlikku seemendamist 

(ingl artificial insemination), mida on tehtud ligi 200 aastat ja seda kasutatakse tänapäeva 

Ameerika Ühendriikide piimatööstuses lehmade aretuses igal aastal enam kui 60% 

kõikidest taastootmise tehnoloogiatest (Butler, Wolf 2010, lk 195). Kunstlikku 

seemendamist kasutatakse selleks, et saada järglane geneetiliselt hea potentsiaaliga pullilt 

(Ibid., lk 195; DeJarnette et al 2004, lk E95). Selle tehnoloogia kasutamist on 

suurendanud külmsäilitamise oskus (Butler, Wolf 2010, lk 195).  
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Embrüosiirdamine ehk viljastatud munaraku tehnoloogia hõlmab kahte olulist 

taastootmise tehnoloogiat, milleks on superovulatsiooni ja embrüosiirdamise ühendatud 

(ingl Multiple Ovulation and Embryo Transfer) ehk in vivo saadud embrüod ja kehaväline 

viljastamine ehk in vitro toodetud embrüod. Nendega on võimalik elus või tapetud (kas 

haigusest, viljatusest või vanusest tingituna) kõrge geneetilise potentsiaaliga looma 

munarakke koguda, neid töödelda ja siirata hea potentsiaaliga järglase saamiseks. In vitro 

toodetud embrüote tehnoloogiat eristab in vivo saadud embrüote tehnoloogiast peamiselt 

see, et in vitro toodetud embrüoid saab laboris geneetiliselt testida ja seemendada ehk 

tegemist on n-ö katseklaasis viljastamisega. (Galli et al 2003, lk 600-604) 

Kloonimine ehk tuuma siirdamine (ingl Nuclear Transfer) võimaldab looma 

keharakkudest toota ühe või isegi mitu identset kõrgväärtusega looma (Butler, Wolf 2010, 

lk 196; Jaakma 2009, lk 31). Transgeensete kloonide (ingl Transgenics) vastu tunneb 

suuremat huvi farmaatsiatööstus, kuna veiste piimas on võimalik toota näiteks peptiide 

(Jaakma 2009, lk 32). Kloonimise suuremat kasutuselevõttu piirab asjaolu, et vaid 10% 

kloonitud embrüote siirdamistest sünnivad kloonvasikad (Butler, Wolf 2010, lk 196). 

Madal sünni tõenäosus viitab asjaolule, et kloonimine ei ole põllumajandustootjatele veel 

majanduslikult otstarbekas tehnoloogia.  

Mullika või lehma kunstlik seemendamine suguselekteeritud spermaga võimaldab 

piimatootjatel valida sobivast soost järglane (Cabrera 2009, lk 1; DeJarnette et al 2009, 

lk 49; De Vries 2010, lk 357; Hossein-Zadeh et al 2010, lk 17; Hutchinson et al 2013, lk 

1312; Sá Filho et al 2010, lk 1636; Weigel 2004, lk E120). Seega saavad piimatootjad 

karja taastootmisel aretada neile sobivalt lehmvasikaid, mis võib piimatootjatele 

majandusliku elujõulisuse säilitamiseks olla sama tähtis, kui sigivuse tõhustamine. 

Vastavale kunstliku seemendamise tehnoloogiale keskendub ka käesolev uuring. 

Võib eeldada, et piimatoodangut ei ole võimalik igavesti kahekordistada, mistõttu peavad 

piimatootjad ja -tööstused majandusliku elujõulisuse säilitamiseks tegema jõupingutusi 

loomade sigivuse parandamiseks. Samuti tuleb kasuks oskuslik ja teadmuslik lähenemine 

erinevate piimakarja taastootmise tehnoloogiate võimalustele ja kasutamisele. Positiivse 

aspektina on suurem osa praegustest taastootmise teadusuuringutest keskendunud 

veistele, millel on suured kaubanduslikud võimalused ning varasemad teadmised ja 

kogemused soodustavad tehnoloogiate edasist arengut (Cunningham 1999, lk 2). 



9 

1.2. Piimakarja taastootmise tehnoloogiate olemus ja areng 

1.2.1. Kunstlik seemendamine tavaspermaga ja sperma külmsäilitamine 

Mullikaid või lehmi on võimalik tiinestada loomulikul ehk pulliga paaritamise või 

kunstliku seemendamise teel [Tiinestamine 2014]. Kunstlikku seemendamist on võimalik 

teha tava- või suguselekteeritud spermaga (Olynk, Wolf 2007, lk 2569). Järgnevalt on 

antud ülevaade kunstliku seemendamise tehnoloogia olemusest ja arengust tavaspermaga. 

Kunstlikku seemendamist suguselekteeritud spermaga käsitletakse alapeatükis 1.2.5. 

Kunstlik seemendamine on üks tähtsamaid ja tõhusamaid viljastamise tehnoloogiaid 

[Aretus 2014], kuna see on lihtne, ökonoomne ja edukas (Vishwanath 2003, lk 571).  

Kunstlikul seemendamisel, kasutades kõrge geneetilise potentsiaaliga pullide spermat, 

võimaldab piimatootjal aretada parema geneetilise potentsiaaliga lehmvasikaid, kellega 

vähem produktiivsemaid lehmi asendada (Ibid., lk 571; Butler, Wolf 2010, lk 195; 

Kurõkin et al 2013, lk 16). 

Kunstliku seemendamise tehnoloogia kasutamist on toetanud sperma külmsäilitamise 

oskus ja võimalused, millega saab pullide spermat koguda ja säilitada (Butler, Wolf 2010, 

lk 195; Cunningham 1999, lk 2). Piimakarja kunstlik seemendamine külmsäilitatud 

spermaga on viimastel aastakümnetel olnud piimatootjatele rutiinne protseduur (Smidt, 

Niemann 1999, lk 210). Kvaliteetse sperma külmsäilitamisega saab optimeerida mullika 

või lehma seemendamise hetke (Butler, Wolf 2010, lk 195). Ühe pulli spermaga, tema 

eluea jooksul, on võimalik kunstliku seemendamise teel viljastada keskmiselt 600-700 

lehma, mis on võrreldes loomuliku paaritumisega üle 10 korra rohkem. Sperma 

külmsäilitamine võimaldab ühe pulli spermaga tiinestada isegi üle 10 000 lehma. 

[Tiinestamine 2014] 

Kunstlikul seemendamisel tavaspermaga on mullikate tiinestumise tõenäosus 55-60% 

(Weigel 2004, lk E120). Seega peab mullika tiinestamiseks seemendama teda keskmiselt 

1,66-1,82 korda. Eesti jõudluskontrolli aastaraamat 2013 andmetel oli Eestis enim 

seemendatud eesti holsteini tõugu 140 953 lehma keskmine tiinestumine 49% ja 35 612 

mullika keskmine tiinestumine 66,4% (Eesti … 2014, lk 16). Aastaraamatu andmetest 

selgub täiendavalt, et mullikate tiinestamiseks peab seemendamisi tegema tiinestumise 

kohta keskmiselt 0,5 korda vähem kui lehmade tiinestamiseks (Ibid., lk 16). See annab 
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aimu, et piimakarja taastootmisel tavaspermaga on tiinestumine mullikate puhul 

efektiivsem. 

Veiste tavapärastes sigimistingimustes on lehm- ja pullvasikate sündide suhe 50/50 (Jo et 

al 2013, lk 2), mida edaspidi nimetatakse sünni tõenäosuseks. Seega on võimalik, et 50% 

tõenäosusega sünnib lehmvasikas ja 50% tõenäosusega pullvasikas. Eesti 

jõudluskontrolli aastaraamat 2013 andmetel sündis Eestis kokku 69 473 eesti holsteini 

tõugu vasikat, millest 50,6% olid pullvasikad ja 49,4% lehmvasikad (Eesti … 2014, lk 

16). 

Piimakarja taastootmise näitajate puhul on oluline mõista ka tõenäosusteoorias ja 

statistikas tuntud binoomjaotust, kuna tavaliselt ei ole need enamikele inimestele 

arusaadavad. Piimakarja taastootmisnäitajate binoomjaotuse osas antakse ülevaade 

alapeatükis 1.2.5. 

Kuigi kunstlik seemendamine on esimene piimakarja taastootmise tehnoloogia, hindavad 

piimatootjad seda kõrgelt ka tänapäeval. Kindlasti on tehnoloogia jätkusuutlikkus olnud 

seotud külmsäilitamise oskusega. See võimaldab piimatootjatel valida seemendamiseks 

sobivat aega ja geneetiliselt parema potentsiaaliga pulli spermat. 

1.2.2. Embrüosiirdamise tehnoloogia ja in vivo saadud embrüod 

Kunstliku seemendamise tehnoloogiaga saab piimatootja ühelt lehmalt tema eluea 

jooksul keskmiselt neli vasikat (Cunningham 1999, lk 3). Embrüosiirdamise ehk 

seemendatud munaraku meetodiga on võimalik saada mitukümmend korda rohkem ja 

kõrgema geneetilise potentsiaaliga järglasi (Ibid., lk 3; Kurõkin et al 2013, lk 16; Thatcher 

et al 2013, lk 110). Embrüotehnoloogia hõlmab kahte piimakarja taastootmise 

tehnoloogiat, milleks on in vivo saadud embrüod ja in vitro toodetud embrüod (Galli et al 

2003, lk 600-601). In vitro toodetud embrüote tehnoloogiast antakse ülevaade alapeatükis 

1.2.3. Järgnevalt on antud ülevaade embrüotehnoloogia olemusest ja superovulatsiooni ja 

embrüosiirdamise ühendatud ehk in vivo saadud embrüote tehnoloogiast. 

Embrüotehnoloogia on kombinatsioon seemendamise, raku- ja molekulaarbioloogia ja 

genoomika meetoditest (Galli et al 2003, lk 599), mis algselt töötati välja kirurgilise 

meetodina (Cunningham 1999, lk 3; Hasler 2003, lk 2). Embrüotehnoloogia kasutamine 
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sõltub doonorlehmadest (Kurõkin et al 2013, lk 21), kelle emakast embrüod välja 

loputatakse (Nõmm et al 2013, lk 25). Peale loputamist embrüod pestakse ja 

kontrollitakse ning seejärel siiratakse need peamiselt vähemväärtuslikele mullikatele ja 

lehmadele, kes vasikad ilmale toovad (Ibid., lk 25; Machaty et al 2012, lk 939). 

Rahvusvaheliselt on embrüosiirdamisi loomakasvatuses tehtud üle kolmekümne aasta 

(Jaakma 2012, lk 7; Nõmm et al 2013, lk 25). Holsteini tõugu veistele hakati 

embrüosiirdamisi tegema 1970. aastatel Põhja-Ameerikas (Hasler 2005, lk 4), kuid 

kaubanduslikult on olnud tehnoloogia kättesaadav alates 1980. aastast. Kunstlikul 

seemendamisel sperma külmsäilitamise oskus on tulnud kasuks ka embrüote saamisel ja 

tootmisel, millega saab kõrgema geneetilise potentsiaaliga embrüoid koguda ja säilitada. 

(Moore, Thatcher 2006, lk 1259) See on omakorda soosinud embrüote rahvusvahelist 

kaubandust (Hasler 2005, lk 4).  

In vivo embrüote saamine on tänapäeval väljakujunenud piimakarja taastootmise 

tehnoloogia. Seda tehnoloogiat kasutades toodetakse üle 80% kõikidest saadud 

embrüotest kaubanduslikul eesmärgil, (Galli et al 2003, lk 600) mis tuleneb asjaolust, et 

nimetatud tehnoloogiat kasutades saab piimakarja taastoota kõrgema geneetilise 

potentsiaaliga järglasi (Velazquez et al 2005, lk 1978).  

In vivo embrüote saamiseks tuleb doonorlehmadel stimuleerida hormoonide abil 

folliikulite kasvu munasarjades. Hormoonide stimuleerimise teel küpseb üheaegselt mitu 

munarakku. Nädal peale seemendamist loputatakse embrüod emakast välja ja siiratakse 

asendusmullikatele või -lehmadele. (Jaakma 2012, lk 7; Machaty et al 2012, lk 939-940) 

In vivo saadud embrüote siirdamisega saab suurendada karja tipplehmade järglaste arvu, 

paljundada kiirelt soovitud tõugu loomi ja säilitada haruldasi tõuge (Jaakma 2012, lk 7). 

Embrüote tootmise kaubanduslikud võimalused on aidanud kaasa nende masstootmisele, 

milles kasutatakse peamiselt tapetud loomade munarakke ja millede päritolu ei ole 

üldiselt teada. Masstoodangupõhine lähenemine võimaldab embrüoid toota väiksemate 

kulude ja turustada konkurentsivõimelise hinnaga. Peamiselt turustatakse neid 

arengumaadesse, (Galli et al 2003, lk 604) mistõttu ei ole välistatud, et päritoluta ja 

madalama geneetilise potentsiaaliga embrüod on jõudnud ka Eesti turule.  
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Embrüotehnoloogia areng on piimatootjatele andnud karja efektiivse taastootmise 

võimaluse, kuna embrüosiirdamisega on võimalik saada mitukümmend korda rohkem 

järglasi kui kunstliku seemendamisega. Kui karja ei soovita suurendada, on 

embrüosiirdamisega võimalik karja tipplehmadest aretada kõrgema geneetilise 

potentsiaaliga vasikaid, kellega vähem produktiivsemaid lehmi karjas asendada.  

1.2.3. In vitro toodetud embrüod ja ultraheli aparaat 

Tänapäeva veiste tõuaretuse juures mängib olulist rolli kehaväline viljastamine (ingl in 

vitro fertilization) ehk embrüote laboris (n-ö katseklaasis) kasvatamine (Nõmm et al 

2013, lk 25). In vitro embrüote tootmine kuulub embrüotehnoloogia valdkonda koos in 

vivo embrüote saamisega. Kui in vivo saadud embrüod on väljakujunenud piimakarja 

taastootmise tehnoloogia, siis in vitro toodetud embrüote aretustöös on palju kasutamata 

potentsiaali. (Hansen 2006, lk 121) 

In vitro toodetud embrüod on väga paindlik tehnoloogiline lähenemine mullikate või 

lehmade viljastamisel. Kuigi see tehnoloogia on tehniliselt keeruline ja vajab laboris 

töötamist, on selle oluliseks eeliseks kvaliteetse embrüo tootmise võimalus. (Galli et al 

2003, lk 599) Laboris embrüoga töötamine võimaldab uurida erinevaid sigimatuse 

põhjuseid (Nõmm et al 2013, lk 25), milleks on munarakkude küpsemise ja viljastumise 

häired kui ka embrüonaalsed surmad (Ibid., lk 25; Hansen 2006, lk 120). In vitro toodetud 

embrüote abil on võimalik karja sigimisprobleeme vähendada ja geneetilist selektsiooni 

tõhustada, millega omakorda suurendada aretusedu (Gifford, Gifford 2013, lk 15; Nõmm 

et al 2013, lk 25).  

In vitro embrüote tootmiseks kogutakse munarakke valitud emasloomadelt. Peale 

munarakkude kogumist viiakse need laborisse. Järgmisel päeval viljastatakse embrüod 

geneetiliselt väärtuslike pullide spermaga. Seejärel hoitakse ja kasvatatakse embrüoid 

seitse päeva, kuni nad arenevad siirdamiseks sobiva blastotsüsti arengustaadiumini. In 

vitro toodetud embrüote siirdamised tehakse tavaliselt värsketena, vastavalt tellimustele, 

kuid ülejäänud embrüod külmutatakse. (Jaakma 2012, lk 9) Külmutatud embrüod 

siiratakse hiljem, kui selleks tekib vajadus või soov (Thatcher et al 2013, lk 109-110). 

Kuigi in vitro toodetud embrüote meetod on populaarsust koguv viljastamise viis, 

kasutatakse aretustöös embrüote saamiseks seni valdavalt in vivo meetodit (Jaakma 2012, 
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lk 7). Üheks põhjuseks võib olla see, et in vitro toodetud embrüotel on tiinestumise 

tulemused madalamad kui in vivo saadud embrüote puhul (Nõmm et al 2013, lk 28; 

Thatcher et al 2013, lk 110). Samas on in vitro toodetud embrüod tänu kasvutingimuste 

optimeerimise võimalusele rohkem kasutust leidmas (Nõmm et al 2013, lk 26). 

In vitro toodetud embrüote siirdamisi oli 2003. aastaks üle maailma registreeritud 106 220 

(Thibier 2004, lk 12).  Üheksa aastaga on ülemaailmsed andmekogujad teatanud 

Rahvusvahelisele Embrüosiirdamise Ühingule (International Embryo Transfer Society), 

et in vitro toodetud embrüote arv on ligi 4,5 korda kasvanud (443 533 embrüoni). In vivo 

saadud embrüote arv oli 2012. aasta seisuga 699 586. (Perry 2013, lk 24) Eelnevast võib 

järeldada, et lähiaastatel võib in vitro toodetud embrüod ületada in vivo saadud embrüoid.  

Kui 2012. aastal registreeriti in vivo saadud embrüoid kokku ligi 700 000, siis siirdati 

neist 506 000 embrüot. In vitro toodetud embrüoid siirdati 2012. aastal ligi 60 000 

embrüot vähem kui neid maailmas toodeti. Seega külmutati 2012. aastal umbes 250 000 

veistelt saadud või toodetud embrüot. (Joonis 1) 

 

Allikas: Autori koostatud allika (Perry 2013, lk 34-38) põhjal 

Joonis 1. Veiste in vivo ja in vitro embrüote siirdamine maailmas perioodil 1997-2012 
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In vitro toodetud embrüote siirdamisi hakati tegema rohkem alates 2001. aastast. 

Aastakümnega on in vitro toodetud embrüote siirdamised kasvanud umbes kaheksa 

korda. Samal ajal on in vivo saadud embrüote siirdamiste arv jäänud aasta-aastalt 

ligilähedase tulemuse juurde. Aastal 2012 tehti in vitro toodetud embrüotega ligi 121 000 

siirdamist vähem kui in vivo saadud embrüotega. (Joonis 1) 

In vitro embrüote tootmist kiirendas embrüote külmutamise oskus. Lisaks töötati välja 

embrüote kasvulahused, millega loodeti kehvasid in vitro toodetud embrüote 

siirdamistulemusi parandada. Siiski olid nende siirdamistulemused pikalt kehvemad kui 

in vivo saadud embrüotel. Kaasaegsed kasvulahused, mis toetavad eelkõige embrüote 

arengut, sisaldavad üldiselt substraate, erinevaid soolasid ja aminohappeid. (Jaakma 

2012, lk 9-11) 

In vitro embrüote tootmisahelas kasutatakse ultraheliaparaati (ingl Ovum Pick Up) 

(Thatcher et al 2013, lk 110), mis on vajalik munarakkude saamiseks elusloomadelt 

folliikulipunktsiooni ja munarakkude aspireerimiseks. Esimene munarakkude 

aspireerimine tehti ultraheli aparaadiga 1988. aastal, mis on senimaani kasutusel. 

Arenduste käigus on aparaat muutunud järjest tundlikumaks ja täpsemaks, tänu millele 

on aparaadi populaarsus maailmas kasvanud. (Nõmm et al 2013, lk 25-26) Munarakkude 

aspireerimine on tõsine alternatiiv superovulatsioonile ehk in vivo saadud embrüote 

tootmisele, kuna tegemist on väga paindliku meetodiga (Galli et al 2001, lk 1341). 

Protseduuri võib läbi viia sõltumata vanusest (Thatcher et al 2013, lk 110) kaks korda 

nädalas ja see ei kahjusta edasist sigimisvõimet (Galli et al 2001, lk 1341).  

Laboris embrüote tootmise arengut on soodustanud mitmed tegurid, näiteks külmutamise 

oskus, kasvulahustega kasvutingimuste optimeerimise võimaluse välja töötamine, 

munarakkude aspireerimiseks vajalik ultraheli aparaat ja selle jätkuv areng, mis 

kokkuvõtvalt võimaldab piimatootjatel piimakarja taastootmiseks toota geneetiliselt 

kõrgema potentsiaaliga embrüoid. Hansen’i (2006, lk 120) hinnangul võib 

embrüotehnoloogia edasist arengut toetada kloonimise ja transgeense tehnoloogia 

arendamine ja rakendumine. 
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1.2.4. Kloonimine ja transgeenne tehnoloogia 

Kloonimine ehk tuuma siirdamine võimaldab tootjatel aretada geneetiliselt parema 

potentsiaaliga (näiteks kõrge piimatoodanguga) loomadele identseid järglasi (Gifford, 

Gifford 2013, lk 15). Transgeenne tehnoloogia on geneetiline modifitseerimise viis, kus 

transgeensete rakuliinide saamiseks tuleb naharakkudesse sisse viia võõr-DNA, millega 

antakse organismile juurde uus omadus (Pärn et al 2012, lk 108). Tõhus loomade 

kloonimise tehnoloogia annaks palju uusi võimalusi loomade aretusele ja heaolule ning 

meditsiinile (Wells 2005, lk 251). 

Loomade kloonimise tehnoloogiast loodeti kasu saada farmaatsiatööstusele ehk 

biomeditsiinile ja põllumajandusloomade aretusele (Pärn et al 2012, lk 107). 

Farmaatsiatööstuse huvi kloonimise tehnoloogia vastu on seotud võimalusega luua 

geneetiliselt identseid, modifitseeritud veiseid, kelle piimas oleks võimalik toota 

meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavaid valgulisi aineid (Jaakma 2009, lk 32). Veiste 

aretajate huvi kloonimise tehnoloogia vastu on aretada tõuge, mis oleksid haigustele 

vastupidavamad, parema lihaste arengu ja parema piima koostisega (Pärn et al 2012, lk 

107-108). 

Kloonimine võimaldab säilitada-paljundada haruldasi loomatõuge, aretada kõrge 

geneetilise potentsiaaliga loomi ja parandada vastsündinud loomade eluvõimet (Jaakma 

2009, lk 32). Kloonimisega saab looma keharakkudest toota ühe või isegi mitu identset 

looma (Ibid., lk 31; Butler, Wolf 2010, lk 196), kui diferentseerunud keharakk süstida 

keharakku ja rakk töödelda munaraku tsütoplasmas ümber (Pärn et al 2012, lk 107). Van 

Vleck (1999, lk 112) hinnangul on kloonid: 1) identsed, 2) välja arvatud siis kui, 3) ei ole. 

Kloonidel on tuuma geneetiline materjal identne, kuid fenotüübid seda ei ole, välja 

arvatud lihtsalt päritud omadused (nt sarved) (Ibid., lk 112). 

Loomade kloonimise katsetusi ja teadusuuringuid on tehtud palju, kuid kloonimist 

peetakse endiselt ebaefektiivseks ja kalliks meetodiks (Butler, Wolf 2010, lk 197; 

Gifford, Gifford 2013, lk 16; Wells 2005, lk 251). Kloonitud embrüote siirdamine on 

seotud riskiga, et kloontiinused katkevad juba varajases arengujärgus (Pärn et al 2012, lk 

108). Vaid 5-10% kloonitud embrüote siirdamistest sünnivad kloonvasikad (Butler, Wolf 

2010, lk 196; Galli et al 2003, lk 608; Wells 2005, lk 251), mille peamisteks põhjusteks 
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on loodete väärarengud, surnult sünnid või kohene sünnijärgne surm (Pärn et al 2012, lk 

108). Seega on in vitro toodetud embrüotega 30-40% suurem tõenäosus, et embrüo 

siirdamisest sünnib eluvõimeline vasikas (Galli et al 2003, lk 608). 

Tiinustega seotud probleeme seostatakse embrüote kasvatamise tehniliste tingimustega, 

mis ei vasta looma emakas olevatele kasvutingimustele või on seotud ebasobiva 

doonorrakuliini valikuga. Kloonimise kiiremat arengut takistab õige rakuliini 

kättesaadavus, kuna ükski teaduslabor ega biotehnoloogia firma ei nõustu veel 

kloonimiseks sobivat rakuliini müüma. (Pärn et al 2012, lk 108) 

Kloonimise tehnoloogia on in vitro toodetud embrüote tehnoloogiale loomulik jätk, kuna 

laboris töötamise võimalus on loonud kloonimise arengule head eeldused. Kuigi 

kloonimine on kaubanduslikult ebaefektiivne ja kallis meetod, võib eeldada, et see on 

loomade aretusele palju kaasa aidanud. Samuti võib kloonimine olla tulevikus piimakarja 

taastootmise oluline vahend kõrgema geneetilise potentsiaaliga loomade aretuses.  

Transgeense kloonimisega oli Eesti 2013. aastal läbimurde äärel, kui maaülikoolis 

õnnestus kloonida transgeenne vasikas [Transgeenne … 2013]. Sellest võib järeldada, et 

Eesti teadlased on võimekad ja kaasaegses taastootmise biotehnoloogia valdkonnas 

tasemel ning Eesti piimatootjad saavad koduriigist kasulikke ja oskuslikke karjaaretuse 

nõuandeid.  

1.2.5. Kunstlik seemendamine suguselekteeritud spermaga 

Piimatootjad on soovitud soost järglase saamisest huvitatud olnud alates taastootmise 

biotehnoloogia algusaegadest peale (DeJarnette et al 2008, lk 1778; Wheeler et al 2006, 

lk 220). Kunstlik seemendamine suguselekteeritud spermaga on piimakarja taastootmise 

tehnoloogia, millega saab aretada rohkem ja parema geneetilise potentsiaaliga 

lehmvasikaid (Cabrera 2009, lk 1; Chebel et al 2010, lk 2496; De Vries et al 2008, lk 

848; De Vries 2008, lk 67; Fetrow et al 2007, lk 8; Healy et al 2013, lk 1914; Olynk, 

Wolf 2007, lk 2569). 

Suguselekteeritud sperma eesmärk on aretada soovitud soost vasikaid (De Vries et al 

2008, lk 847; Hossein-Zadeh et al 2011, lk 1705; Seidel Jr. 2007, lk 445). See on 

piimatootjatele andnud võimaluse aretada noorkarja, et asendada piimakarja lehmadega, 
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kes on geneetiliselt parema potentsiaaliga (Seidel Jr. 2007, lk 445). Samuti võimaldab 

vastav tehnoloogia vähem produktiivsemad lehmad kergemini karjast praakida (Fetrow 

et al 2007, lk 6). Seidel Jr. (2007, lk 446) hinnangul võimaldab suguselekteeritud sperma 

kasutamine piimatootjatel palju efektiivsemalt oma piimakarja laiendada. Lisaväärtust 

loob asjaolu, et suguselekteeritud sperma kasutamisega saab piimakarja laiendada 

karjasiseselt. Karjaaretuses on see nii bioloogilise ohutuse kui ka geneetilisest seisukohast 

väga oluline. (Ibid., lk 446)  

Suguselekteeritud sperma kasutamisest saadav majanduslik eelis tavasperma kasutamise 

suhtes on peamiselt seotud suurema võimalusega saada järglasena lehm- kui pullvasikas 

(De Vries 2008, lk 68; Olynk, Wolf 2007, lk 2569), mis võib aidata suurendada 

piimatööstuste kasumlikkust (Hossein-Zadeh et al 2010, lk 17; Jo et al 2013, lk 2; 

Norman et al 2010, lk 3881). Majanduslikult on mõistlik kasutada suguselekteeritud 

spermaga seemendamist esimesel või teisel seemendamisel. Samas tuleb arvestada 

asjaoluga, et suguselekteeritud sperma kasutamise optimeerimine kui ka majanduslik 

kasu, on igal piimatootjal erinev. (De Vries 2008, lk 67) 

Suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes 

sõltub mitmest aspektist: turuolukorrast (hinnad ja kulud), juhtimise tavadest 

(aretusprogramm) ja tehnoloogilisest paikapidavusest (soo määramise täpsus) 

(McCullock et al 2013, lk 6366). Lehmade madalama tiinestumise tõenäosuse tõttu on 

suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikud investeeringu tasuvuse uuringud 

keskendunud peamiselt mullikatele (DeJarnette et al 2008, lk 1778). Vastavat 

tehnoloogiat ei ole mõistlik rakendada kogu karja ulatuses (Fetrow et al 2007, lk 10). 

Majanduslikult oluliseks peetakse suguselekteeritud sperma kasutamisel asjaolu, et 

vasikate sünnihetkel kaaluvad lehmvasikad keskmiselt 2 kg vähem kui pullvasikad, 

millega vähenevad esmaspoegijal raske sünnituse keskmised ravikulud (De Vries 2010, 

lk 360; Fetrow et al 2007, lk 5; Seidel Jr. 2007, lk 445).  

Soovitud sugupoolega järglaste saamiseks tuleb spermid lahutada X- või Y-kromosoomi 

sisalduse järgi kahte fraktsiooni, sõltuvalt sellest, millist sugu vasikaid soovitakse 

(Jaakma et al 2007, lk 19). Piimatootjad soovivad eelkõige lehmvasikate sündi (Butler, 

Wolf 2010, lk 196). Selleks tuleb mullikat või lehma seemendada X-kromosoomi 

sisalduvate spermidega (De Vries 2010, lk 358; Jaakma et al 2007, lk 19). 
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Spermatosoidide arv seoses aeglase sorteerimise tulemusena on suguselekteeritud sperma 

seemendusdoosis umbes kaks miljonit spermatosoidi, mis on umbes 10 korda väiksem 

kui tavasperma seemendusdoosis (De Vries 2008, lk 67; Fetrow et al 2007, lk 2; Olynk, 

Wolf 2007, lk 2570).  

Mullikate esmakordsel seemendamisel tavaspermaga on tiinestumise tõenäosus 55-60% 

(Weigel 2004, lk E120), kuid suguselekteeritud spermaga seemendamisel moodustab 

tiinestumine 80-90% tiinestumisest tavaspermaga (De Vries 2010, lk 360; DeJarnette et 

al 2009, lk 57; Padrik, Bulitko 2011, lk 5). Seega on mullikate tiinestumine 

suguselekteeritud spermaga võrreldes tavaspermaga madalam (DeJarnette et al 2008, lk 

1784). Suguselekteeritud spermaga seemendamisel on võimalik määrata soovitud sugu 

85-95% täpsusega (Ibid., lk 1778; Butler, Wolf 2010, lk 196; De Vries 2010, lk 358; 

Fetrow et al 2007, lk 2; Hutchinson et al 2013, lk 1312; Schenk et al 2009, lk 727; Seidel 

Jr. 2007, lk 446). Selleks, et mullika tiinestumise ja soovitud soost vasika sündimise 

tõenäosus vastaks eelpool toodule, on oluline enne suguselekteeritud sperma kasutamist 

kontrollida sperma kvaliteedinäitajaid. Nende puudumisel tuleks jälgida sama pulli 

tavaspermaga seemendatud mullikate tiinestumise tulemusi. Kui tulemused on üle 

keskmise, peaks mullikate seemendamisel suguselekteeritud spermaga olema 

tiinestumise tõenäosus ~50%. (Padrik, Bulitko 2011, lk 5)  

Eesti jõudluskontrolli aastaraamat 2013 andmetel tuli eesti holsteini tõugu mullikat enne 

tiinestumist keskmiselt 1,6 korda seemendada, lehma 2,1 korda (Eesti … 2014, lk 16).  

Seega kunstliku seemendamise tehnoloogiat kasutades ei pruugi mullikas esmakordsel 

seemendamisel tiinestuda. Oluline on mõista, et peale mullika esmakordset 

ebaõnnestunud seemendamist väheneb iga järgneva seemendamisega ka tiinestumise 

tõenäosus (De Vries 2008, lk 72). Kuhn et al (2006, lk 4907) viisid läbi uuringu, mis 

iseloomustas Ameerika Ühendriikide holsteini tõugu mullikate viljakust (Tabel 1). 
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Tabel 1. Paaritumiste arv ja keskmine tiinestumise tõenäosus igal järgneval 

seemendamisel 

Seemendamise arv Paaritumiste arv Tiinestumise tõenäosus (%) 

1 341 139 53,3 

2 109 743 52,9 

3 36 469 49,7 

4 13 433 47,9 

5 5 119 43,8 

6 2 064 39,1 

7 907 32,7 

Allikas: (Kuhn et al 2006, lk 4918) 

Uuringu seitsme järjestikuse seemendamisega prooviti tiinestada üle 500 000 mullika. 

Mullikate esmakordsel seemendamisel oli keskmine tiinestumise tõenäosus 53,3%. Kui 

mullikas esmakordsel seemendamisel ei tiinestunud, vähenes iga järgneva mullika 

seemendamisega ka tiinestumise tõenäosus. Seitsme järjestikuse seemendamisega 

vähenes tiinestumise tõenäosus üle 20%. (Tabel 1) 

Juhuslik sündmus võib mõjutada suguselekteeritud spermaga (ka tavaspermaga) 

aretustulemusi vähemalt kahel viisil. Esiteks, kui lehma või mullika tiinestumise 

tõenäosus on 50%, siis enam-vähem pooltel juhtudel on loom tiine. Seega on tegu sama 

põhimõttega, kui visata 10 korda münti ja tulemuseks võib pooltel juhtudel tulla kull. 

Binoomjaotus on statistiline seaduspärasus, mis võimaldab arvutada binaarseid tulemusi, 

kui tulemused on sõltumatud ehk eelneva katse tulemus ei mõjuta järgneva katse tulemust 

ja iga katse on sama tõenäosusega. Näiteks, kui iga looma tiinestumise tõenäosus on 50%, 

siis on tõenäosus 25%, et 10st aretatud loomast viis on tiined. Tõenäosusega 42%, et 4 

või 6 on tiined või tõenäosusega 24%, et 3 või 7 on tiined jne. Kui aretada 100 looma 

50% tiinestumise tõenäosusega, siis tõenäosusega 8% on täpselt 50 looma tiined. (De 

Vries 2008, lk 67-68) 

Sarnane tõenäosuse statistika kehtib ka suguselekteeritud spermaga seemendatud mullika 

või lehma eeldatava lehmvasika sünni tõenäosuse kohta. Kui suguselekteeritud spermaga 

seemendamisel sünnib 10 vasikat 90% lehmvasika sünni tõenäosusega, siis on tõenäosus 

39%, et neist üheksa on lehmvasikad ja üks pullvasikas nagu algsest sünni tõenäosusest 

võis eeldada. Kui sünnib 100 vasikat eeldusega, et 90 neist on lehmvasikad, siis tegelikult 

on selle tõenäosus ainult 13%. (Ibid., lk 68) 
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Suguselekteeritud spermat on võimalik karjaaretuses kasutada koos kõikide eelnevalt 

kirjeldatud piimakarja taastootmise tehnoloogiatega. In vitro toodetud embrüo 

kasutamine koos suguselekteeritud spermaga võimaldab tõsta nii looma geneetilist 

potentsiaali kui valida sobivat sugu üheaegselt (Fetrow et al 2007, lk 5; Hossein-Zadeh 

et al 2011, lk 1705). See aitab vähendada poegimisraskusi ja parandada loomade heaolu 

(Hossein-Zadeh et al 2011, lk 1705). Neid tehnoloogiaid üheaegselt kombineerides on 

võimalik märkimisväärselt saavutada majanduslikku eelist (Ibid., lk 1705) ja tõhustada 

karjaaretust (Wilson et al 2005, lk 776). 

In vitro toodetud embrüod võimaldavad suguselekteeritud sperma efektiivsust 

suurendada. Kui soovitatav on kasutada ühe mullika tiinestamiseks vähemalt kaks 

miljonit spermatosoidi, siis vähem kui 100 000 spermatosoidiga saab in vitro meetodil  

tõhusalt viljastada vähemalt 100 munarakku. See vähendab omakorda aeglase sperma 

sorteerimise probleemi. (Thatcher et al 2013, lk 110-111) 

Suguselekteeritud sperma tehnoloogia rakendamine ei anna kohest efekti. See võib võtta 

aega vähemalt kolm aastat, kuna üks aasta kulub tõuaretusele ja tiinusele ning paar aastat 

juurdekasvule. (Fetrow et al 2007, lk 3) 

Suguselekteeritud sperma kasutamisega kaasnev lehmvasikate aretamise suurem huvi 

võib kaasa tuua probleemi, et lehmvasikate tootmine ületab nõudluse ja nende turuväärtus 

langeb. Seega on oluline, et suguselekteeritud spermat kasutataks ainult mullikatel. Suur 

lehmvasikate pakkumine turul võib viia olukorrani, et karjasisene kui ka üldine 

suguselekteeritud spermaga vasikate aretamine ei ole enam majanduslikult mõistlik. 

(Seidel Jr. 2007, lk 446) 

Suguselekteeritud sperma on piimakarja taastootmise seisukohast piimatootjatele kasulik 

tehnoloogia. Sperma sorteerimise ja laboris embrüo tootmise tehnoloogia jätkuv areng 

suurendab ka suguselekteeritud sperma kasutamist piimatööstuses. Suguselekteeritud 

sperma kasutamist karjasiseseks aretuseks võib hakata piirama lehmvasikate 

kaubanduslik ületootmine. Vastava tehnoloogia kasutamine piimakarjas võimaldab 

lehmvasikaid taastoota umbes 90% tõenäosusega, kuid majanduslikust seisukohast peab 

iga piimatootja arvestama, et majanduslik kasu väljendub tema karja taastootmis- ja 

majandusnäitajatest.   
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1.3. Suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikud 
uuringud ja tulemused 

1.3.1. Olynk ja Wolf’i majanduslik uuring  

Tuginedes eelmises alapeatükis käsitletud erinevate artiklite autorite seisukohtadele, 

saavad piimatootjad suguselekteeritud sperma kasutamisega aretada umbes 90% 

tõenäosusega lehmvasikaid, millega piimakarja asendada või paljundada. Lehmvasikate 

sünni suur tõenäosus võimaldab üleliigsed lehmvasikad realiseerida tõuloomadena, 

millega teenida lisatulu. Kui piimakarja taastootmisnäitaja lehmvasika sünni tõenäosuse 

seisukohast on suguselekteeritud sperma kasutamine tõhus meetod, peavad piimatootjad 

arvestama ka teiste taastootmis- ja erinevate majandusnäitajatega, et suguselekteeritud 

sperma kasutamine oleks majanduslikust seisukohast kasulik.  

Mitmed suguselekteeritud sperma kasutamise valdkonna eksperdid on seisukohal, et 

suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes on 

iga piimatootja puhul erinev. See sõltub piimatootja taastootmis- ja majandusnäitajatest 

nagu näiteks mullika tiinestumise tõenäosusest, lehmvasika hetke turuväärtusest, 

seemendusdoosi maksumusest jpt näitajatest. Järgnevalt antakse ülevaade valdkonna 

ekspertide suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikest uuringutest, millele 

tuginedes võivad piimatootjad saavutada parema majandusliku elujõulisuse. 

Olynk, Wolf (2007) püüdsid välja selgitada, kas tõuaretuseks on suguselekteeritud 

sperma kasutamisest saadav nüüdispuhasväärtus (edaspidi NPV) kõrgem võrreldes 

tavasperma kasutamisega. Uuringus kasutati mullikate seemendamisel tava- ja 

suguselekteeritud spermaga 12 erinevat tiinestumise tõenäosuse stsenaariumit, mis saadi 

erinevate stsenaariumide kombineerimise teel: (Ibid., lk 2571) 

1) kui tavaspermaga seemendamisel oli tiinestumise tõenäosus 58% või vähenev, siis 

suguselekteeritud spermaga oli alati 31, 44 ja 52%; 

2) kui tavaspermaga seemendamisel oli tiinestumise tõenäosus 65% või vähenev, siis 

suguselekteeritud spermaga oli alati 34, 49 ja 59%. 

NPV-de hindamiseks kasutati nelja erinevat kunstliku seemendamise strateegiat: (Ibid., 

lk 2571) 

1) kõikidel seemendamistel kasutati ainult suguselekteeritud spermat; 

2) kõikidel seemendamistel kasutati ainult tavaspermat; 

3) esimesel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 
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4) esimesel kahel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat. 

Iga tiinestumise stsenaariumi puhul seemendati mullikat seni, kuni saavutati 

kumulatiivselt vähemalt 90% tõenäosus, et mullikas oli tiine. Esimest korda seemendati 

mullikat 14 kuu vanuselt. (Ibid., lk 2571) 

NPV-de arvutamisel kasutati järgnevaid mullikate taastootmis- ja majandusnäitajaid: 

(Ibid., lk 2569-2571) 

1) tavaspermaga seemendamise tiinestumise tõenäosused; 

2) suguselekteeritud spermaga seemendamise tiinestumise tõenäosuste osakaalud 

tavaspermaga seemendamise suhtes: 

3) tavaspermaga seemendamisel lehmvasika sünni tõenäosus; 

4) suguselekteeritud spermaga seemendamisel lehmvasika sünni tõenäosus; 

5) lehmvasika turuväärtus; 

6) pullvasika turuväärtus; 

7) tavasperma seemendusdoosi maksumus; 

8) suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus; 

9) karjast praagitud mittetiine mullika maksumus; 

10) mittetiine mullika kasvatuskulud päeva kohta; 

11) aastane diskontomäär. 

Erinevate kunstliku seemendamise strateegiate NPV arvutamisel kasutati kahte valemit. 

NPVt valemit (1) kasutati kunstliku seemendamise strateegia kõikide seemendamiste (v.a 

viimane seemendamine) arvutamisel ning viimasel seemendamisel kasutati NPVT 

valemit (2): (Ibid., lk 2572) 

𝑁𝑃𝑉𝑡 = 𝑟 𝑥 [𝐶𝑅𝑡 𝑥 𝑉𝐴𝐶 − (1 − 𝑃𝑅𝑐𝑢𝑚) 𝑥 𝐹𝑒𝑒𝑑 − 𝐼𝐶] for t = 1,…,T – 1, (1) 

𝑁𝑃𝑉𝑇 = 𝑟 𝑥 [𝐶𝑅𝑇 𝑥 𝑉𝐴𝐶 − (1 − 𝑃𝑅𝑐𝑢𝑚) 𝑥 𝐹𝑒𝑒𝑑 − 𝐼𝐶

+ (1 − 𝑃𝑅𝑐𝑢𝑚) 𝑥 𝑉𝐶𝑈𝐿𝐿𝑇], 
(2) 

kus CRt – tiinestumise tõenäosus esimesel seemendamisel, 

 r – diskontomäär, 

VAC – vasika keskmine maksumus (lehmvasika sünni tõenäosus korrutati 

lehmvasika turuväärtusega ja pullvasika sünni tõenäosus korrutati pullvasika 

turuväärtusega ning tulemused liideti), 
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PRcum – kumulatiivselt saavutatud tõenäosus, et mullikas oli tiine (summeeriti 

tiinestumise tõenäosused alates esimesest seemendamisest ajahetkel t) arvutati 

näiteks PRcum, 3 = CR1 + (1 – CR1) x CR2 + (1 – CR1) x (1 – CR2) x CR3, 

Feed - mitte tiinestunud mullika igakuised sööda- ja kasvatuskulud järgmise 

seemendamiseni (sööda- ja kasvatuskulud päevas korrutati 30,4 päevaga), 

IC – seemendamise kulu, 

VCULLT – tapetud mitte tiinestunud mullika väärtus (tapmise hetkel mullika kaal 

korrutati mullika kilogrammi maksumusega). 

Strateegia NPV-d summeeriti alates esimesest seemendamisest kuni mullika tapmiseni ja 

mullikat seemendati kuni saavutati kumulatiivselt vähemalt 90% tõenäosus, et mullikas 

oli tiine ning see avaldub valemi (3) põhjal: (Ibid., lk 2572) 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑡

𝑇

𝑡=1

, (3) 

kus t – kunstliku seemendamise strateegia kõik seemendamised (v.a viimane 

seemendamine), 

 T – kunstliku seemendamise strateegia viimane seemendamine. 

Tundlikkusanalüüsis muudetakse mudeli erinevaid parameetreid ja analüüsitakse, millist  

mõju avaldavad sisendite muutused NPV-le (Hammer 2001, lk 1). Sellega hinnati 

peamiste taastootmis- ja majandusnäitajate (suguselekteeritud spermaga saavutatud 

tiinestumise tõenäosus, lehmvasika turuväärtus ja suguselekteeritud seemendusdoosi 

maksumus) muutuste mõju erinevate kunstliku seemendamise strateegiate tulemustele 

(Olynk, Wolf  2007, lk 2570). 

Mullikate puhul varieerides taastootmis- ja majandusnäitajaid erinevate kunstliku 

seemendamise strateegiate arvutamisel jõuti järeldusele, et suguselekteeritud sperma 

kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes sõltub paljudest teguritest. 

Kõige enam mõjutasid tulemusi tiinestumise tõenäosused ja pull- ja lehmvasika 

turuväärtused. Suguselekteeritud spermat sisaldavate strateegiate NPV oli tavasperma 

strateegiast parem vaid juhul, kui suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosus 

moodustas vähemalt 90% tiinestumisest tavaspermaga. Samas leiti, et sedavõrd kõrge 
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mullikate suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosus oli ebatõenäoline. (Ibid., lk 

2575-2576) 

Olynk ja Wolf’i  uuringu tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada asjaoluga, et tegu oli 

2007. aastal läbi viidud uuringuga. Nad tõid ühe olulise NPV-d mõjutanud näitajana välja 

suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosuse, mis moodustas tiinestumisest 

tavaspermaga vahemikus 53-90%. Mullikate seemendamine suguselekteeritud spermaga 

oleks olnud mõistlik juhul, kui vastava tehnoloogia tiinestumise tõenäosus oleks 

moodustanud tiinestumisest tavaspermaga vähemalt 86%. (Ibid., lk 2569-2576) 

Tuginedes magistritöö eelmisele alapeatükile, milles toodi hiljem kui 2007. aastal 

avaldatud artiklites välja erinevate autorite seisukohad, moodustas suguselekteeritud 

spermaga seemendamisel tiinestumise tõenäosus tiinestumisest tavaspermaga 80-90%. 

Hilisematele tiinestumise uuringutele tuginedes saab väita, et mullikate seemendamine 

suguselekteeritud spermaga oleks võrreldes tavaspermaga majanduslikult mõistlik. Seda 

juhul, kui Olynk ja Wolf’i kunstliku seemendamise strateegiate NPV-de arvutamisel 

kasutatud mullikate kõik taastootmis- ja majandusnäitajad (v.a tiinestumise tõenäosused) 

jääksid konstantseteks. 

1.3.2. De Vries’i majanduslik uuring 

De Vries (2012) andis oma uuringust suguselekteeritud sperma kasutamisel ülevaate 

mullikate ja lehmade taastootmis- ja majandusnäitajatest teabelehel, ning tõi välja 

olulised suguselekteeritud sperma kasutamist mõjutavad tegurid ja arvutas, milline on 

piimatootjatel suguselekteeritud sperma kasutamisest saadav majanduslik eelis 

tavasperma kasutamise suhtes. 

Uuringus anti ülevaade lehmikute taastootmis- ja majandusnäitajatest, mis 

suguselekteeritud sperma kasutamist majanduslikust seisukohast peamiselt mõjutavad: 

(Ibid., lk 2-5) 

1) lehm- ja pullvasika sünni tõenäosus; 

2) vasikate turuväärtus; 

3) tiine mullika turuväärtus; 

4) seemendusdoosi maksumus; 

5) mullikate tiinestumise tõenäosus; 

6) lehmade tiinestumise tõenäosus; 

7) tiinestumise tõenäosuse vähenemine ebaõnnestunud seemendamise järgselt; 
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8) esmakordselt poegiva mullika vanus; 

9) mullika kasvatuskulud; 

10) geneetiline potentsiaali kasv; 

11) esmaspoegija raske sünnituse ravikulud. 

Mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamise majandusliku eelise arvutamisel 

tavasperma kasutamise suhtes kasutati peale peamiste mõjutajate ka järgnevaid näitajaid: 

(Ibid., lk 9) 

1) esmakordselt seemendatava mullika vanus; 

2) diskontomäär; 

3) seemendamiste arv kuni tiinestumiseni; 

4) viimast kuud tiine mullika turuväärtus ilma vasika turuväärtuseta; 

5) karjast praagitud ja tapetud mullika turuväärtus; 

6) surnult sündide tõenäosus. 

Uuringus anti ülevaade suguselekteeritud sperma kasutamisel geneetilise potentsiaali 

kasvu kohta, kuid millega majandusliku eelise arvutustes ei arvestatud (Ibid., lk 9). De 

Vries kasutas arvutustes mitmeid näitajaid, mida Olynk ja Wolf ei kasutanud: 

1) mullika keskmine tiinestumise tõenäosuse vähenemine iga ebaõnnestunud 

seemendamise järgselt; 

2) vasikate surnult sündide tõenäosus; 

3) esmaspoegija raske sünnituse keskmised ravikulud pullvasika sünni korral. 

Uuringu tulemustest selgus, et mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamise suurim 

majanduslik kasu tavasperma kasutamise suhtes oli piimatootjatel 10,35 $2 pärast teist 

suguselekteeritud spermaga seemendamist, mis ühe mullika aretuse kohta oli autori 

hinnangul väike. Suguselekteeritud spermaga seemendamist oli majanduslikult mõistlik 

kasutada kuni neljal järjestikul seemendamisel. Vastava tehnoloogia kasutamise 

majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes leiti, kui summeeriti: (De Vries 2012, lk 

5) 

1) karjast praagitud ja tapetud mullika turuväärtus; 

2) lehmvasika turuväärtus; 

3) viimast kuud tiine mullika turuväärtus; 

4) mullika kasvatuskulud; 

5) mullika aretuskulud; 

6) esmaspoegija raske sünnituse ravikulud. 

                                                           
2 1 USD = 0,7171 EUR, 06.05.2014 seisuga [Euro … 2014].  
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Saadud tulemusi mõjutas enim lehmvasika turuväärtus, väiksemal määral mõjutasid 

suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus ja mullika tiinestumise tõenäosus 

(Ibid., lk 5). 

Suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikule eelisele tavasperma kasutamise 

suhtes enim mõju avaldanud taastootmis- ja majandusnäitajatega tehti tundlikkusanalüüs 

(Ibid., lk 10). Tundlikkusanalüüsi osad valitud tulemused esitletakse järgnevas tabelis 

(Tabel 2). 

Tabel 2. Taastootmis- ja majandusnäitajate mõju suguselekteeritud sperma kasutamise 

majanduslikule eelisele tavasperma kasutamise suhtes mullika kohta 

Tava-

spermaga 

tiinestumise 

tõenäosus, % 

Sugu-

selekteeritud 

spermaga 

tiinestumise 

tõenäosus, % 

Sugu-

selekteeritud 

sperma 

seemendus-

doosi 

maksumus, $ 

Lehmvasika 

turuväärtus $ 

Suguselekteeritud sperma 

kasutamise majanduslik eelis 

tavasperma kasutamise 

suhtes mullika kohta, $ 

    Suguselekteeritud spermaga 

seemendamiste arv 

1 2 3 4 

60 50 35 300 5 2 -2 -6 

60 45 45 300 -20 -38 -53 -65 

50 45 35 300 5 4 -1 -5 

50 40 45 300 24 45 63 80 

 

60 50 35 500 42 56 59 59 

60 45 45 500 13 11 4 5 

50 45 35 500 39 53 57 56 

50 40 45 500 6 -1 -12 -25 

Allikas: Autori koostatud allika (De Vries 2012, lk 10) järgi 

Piimatootjal oleks suguselekteeritud sperma kasutamine mullikatel kahel esimesel 

seemendamisel kasumlik juhul, kui tema mullikate tavaspermaga tiinestumise tõenäosus 

oleks 60% ja suguselekteeritud spermaga 50% ning suguselekteeritud sperma 

seemendusdoosi eest tuleks maksta 35 $ ja lehmvasika turuväärtus oleks 300 $. Mullikate 

mitte tiinestumisel peale teist suguselekteeritud spermaga seemendamist peaks 

majanduslikust seisukohast jätkama seemendamisi tavaspermaga. Lehmvasika 

turuväärtuse tõusmisel 500 $-le, oleksid piimatootjale kõik mullikate seemendamised 

suguselekteeritud spermaga kasumlikud. (Tabel 2) 
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Piimatootjal ei ole majanduslikult mõistlik suguselekteeritud spermat kasutada juhul, kui 

tema mullikate tavaspermaga tiinestumise tõenäosus oleks 60% ja suguselekteeritud 

spermaga 45% ning suguselekteeritud sperma seemendusdoosi eest peaks maksma 35 $ 

ja lehmvasika turuväärtus oleks 300 $. Kui lehmvasika turuväärtus oleks 300 $ asemel 

500 $, oleks piimatootjale mullikate suguselekteeritud spermaga seemendamine 

majanduslikult kasulik. (Tabel 2)  

Kokkuvõtvalt, tuginedes uuringu tulemustele, saab väita, et suguselekteeritud sperma 

kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes oli tingitud piimatootja 

mullikate taastootmis- ja majandusnäitajatest. Täiendavalt tuleks mullikatel 

suguselekteeritud spermaga seemendamisi teha mõistlikus koguses, et säiliks 

majanduslik eelis tavaspermaga seemendamise suhtes.  

Piimatootjal on võimalik suguselekteeritud sperma kasutamisel sündinud lehmvasikas 

müüa ja hiljem asendada soetatud viimast kuud tiine mullikaga või kasvatada vasikas ise 

üles (De Vries 2012, lk 8). Nende erinevate võimaluste tulemused on toodud järgnevas 

tabelis (Tabel 3). 

Tabel 3. Vastsündinud lehmvasika turuväärtus, kui ta kasvatatakse üles või müüakse ja 

ostetakse asemele viimast kuud tiine mullikas, $ 

Kasvatuskulud Ostukulud Vastsündinud lehmvasika turuväärtus 

  Müüdud Kasvatatud 

2 000 2 300 450 203 

1 800 2 300 450 380 

1 600 2 300 450 557 

2 000 2 000 450 -55 

1 800 2 000 450 122 

1 600 2 000 450 299 

Eeldused: intress 8%, mida diskonteeriti iga kuu. Vastsündinud lehmvasika turuväärtus oli 450 

$. Kasvatuskulud olid igakuiselt võrdsed. Mullikas oli ostetud 23 kuu vanuselt ja kasvatud 1 

kuu talus. Mullikas poegis 24 kuu vanuselt. Üleskasvatatud, kuid praagitud mullikat ei 

arvestatud. 

Allikas: (De Vries 2012, lk 8) 

Kui mullika kasvatuskulud oleks 1 600 $ ja ostukulud 2 300 $, siis oleks majanduslikult 

kasulikum vastsündinud lehmvasikas kasvatada ise üles. Kui mullika kasvatuskulud oleks 

2 000 $ ja ostukulud 2 300 $, siis oleks majanduslikult kasulikum vastsündinud 

lehmvasikas müüa ja osta viimast kuud tiine mullikas asemele, mis kehtib ka kõikide 
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teiste tabelis esitatud kasvatus- ja ostukulude stsenaariumide korral. (Tabel 3) Seega oli 

piimatootja otsus, kas vastsündinud lehmvasikas müüa ja hiljem asendada soetatud 

viimast kuud tiine mullikaga või kasvatada vasikas ise üles, tingitud mullika kasvatus- ja 

ostukulude vahest. 

1.3.3. Cabrera majanduslik uuring 

Cabrera (2009) arvutas mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikku 

eelist tavasperma kasutamise suhtes. Majandusliku eelise arvutamisel tugineti 

elulemuskõverate osalise eelarvestamise metoodikale, millega arvutati viiele 

suguselekteeritud spermat sisaldavatele taastootmise strateegiatele NPV-d ja neid 

võrreldi tavaspermaga taastootmise strateegia NPV-ga. (Ibid., lk 1-2) 

Osalise eelarvestamise metoodikaga katsetati uue tehnoloogiaga loodavaid lisatulusid, -

kulusid, saamata jäänud tulusid ja vähenenud kulusid, eeldusel, et kõik teised 

majanduslikud tingimused jäid konstantseteks. Mullikate taastootmise strateegiad 

sisaldasid mitut järjestikku seemendamist, mistõttu arvutati osalise eelarvestamise 

tegureid eraldi kõikidele seemendamistele. Majanduslikult õiglase tulemuse saamiseks 

kasutati diskontomäära, et arvutada strateegiate tulemused nüüdisväärtuses, kuna 

mullikate seemendamisi tehti erinevatel aegadel. Hindamaks suguselekteeritud sperma 

kasutamise majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes, tuli suguselekteeritud 

spermat sisaldavate taastootmise strateegiate NPV-sid võrrelda tavaspermaga 

taastootmise strateegia NPV-ga. Selleks lahutati suguselekteeritud spermat sisaldavate 

taastootmise strateegiate NPV-st tavaspermaga taastootmise strateegia NPV. Positiivse 

tulemuse korral oli mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamisel majanduslik eelis 

tavasperma kasutamise suhtes. (Ibid., lk 1) 

Uuringus eeldati, et piimatootjad püüavad mullikaid tiinestada kuni viiel järjestikul 

seemendamisel. Viiendal ehk viimasel seemendamisel mitte tiinestunud mullikad praagiti 

karjast. Kokku kasutati viite suguselekteeritud spermat sisaldavat taastootmise 

strateegiat, mida võrreldi tavaspermaga taastootmise strateegiaga: (Ibid., lk 1) 

1) esimesel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 

2) esimesel kahel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 
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3) esimesel kolmel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 

4) esimesel neljal seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, viimasel 

seemendamisel tavaspermat; 

5) kõikidel seemendamistel kasutati ainult suguselekteeritud spermat; 

6) kõikidel seemendamistel kasutati ainult tavaspermat. 

Erinevate mullikate taastootmise strateegiate sisu mõistmiseks toodi järgnevalt välja 

maatriks, kus 1.-5. strateegia on suguselekteeritud spermat sisaldavad taastootmise 

strateegiad, võrdlev strateegia on tavaspermaga taastootmise strateegia, 1-S kuni 5-S on 

seemendamiste arv, SS on seemendamine suguselekteeritud spermaga ja TS on 

seemendamine tavaspermaga (Tabel 4).  

Tabel 4. Mullikate taastootmise strateegiate maatriks 

Taastootmise strateegia 1-S 2-S 3-S 4-S 5-S 

1. strateegia SS TS TS TS TS 

2. strateegia SS SS TS TS TS 

3. strateegia SS SS SS TS TS 

4. strateegia SS SS SS SS TS 

5. strateegia SS SS SS SS SS 

Võrdlev strateegia TS TS TS TS TS 

Allikas: Autori koostatud allika (Cabrera 2009, lk 1) põhjal 

Mullikate suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise 

suhtes leiti, kui suguselekteeritud spermat sisaldavatest taastootmise strateegiate NPV-st 

lahutati võrdlev ehk tavaspermaga strateegia NPV, mis arvutati valemi (4) järgi: (Cabrera 

2009, lk 2) 

𝐸𝑉 = 𝑁𝑃𝑉(𝑋) − 𝑁𝑃𝑉(𝑁𝑋), (4) 

kus EV – majanduslik eelis, 

 X – suguselekteeritud spermat sisaldav strateegia, 

 NX – tavaspermaga strateegia. 

Taastootmise strateegiatele NPV-de arvutamisel liideti igal taastootmise strateegial 

järjestikku diskonteeritud seemendamiste väärtused ning sellele liideti diskonteeritud 

tõenäosuse väärtus, et mullikas ei olnud tiine peale viimast seemendamist ja ta praagiti 

seepärast karjast ning asendati tiine mullikaga. Taastootmise strateegiate NPV-d arvutati 

valemi (5) järgi: (Ibid., lk 2) 
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𝑁𝑃𝑉 = ∑(𝛿𝑠)(𝑁𝑃𝑉𝑠) + (𝛿5)(𝐻𝐶 − 𝐻𝑅)(1 − 𝑃𝑃5),

5

𝑠=1

 (5) 

kus δ – diskontomäär, 

HC – karjast praagitud mittetiine elus mullika (jääk)väärtus (elus mullika kaal 

korrutati mullika kilogrammi maksumusega), 

 HR – tiine mullika maksumus karjast praagitud mittetiine mullika asenduseks, 

 PP – tiinete lehmade osakaal peale viiendat seemendamist. 

 

NPV iga seemendamise järgselt leiti valemiga (6): (Ibid., lk 2) 

𝑁𝑃𝑉𝑠 = 𝐶𝑅𝑠
′ ∗ (𝐶𝑉 − 𝐷𝐶) − (1 − 𝑃𝑃𝑠) ∗ 𝑀𝐶 − 𝐴𝐼𝐶, (6) 

kus CR’ – mullikate seemendamisel saavutatud tiinestumise tõenäosus, 

CV – vasika maksumus (lehmvasika sünni tõenäosus korrutati lehmvasika 

turuväärtusega ja pullvasika sünni tõenäosus korrutati pullvasika turuväärtusega 

ning liideti tulemused), 

DC – esmaspoegija raske sünnituse ravikulud, 

MC – mitte tiinestunud mullika kasvatuskulud järgmise seemendamiseni, 

AIC – seemendusdoosi maksumus. 

Määramaks mullikate saavutatud tiinestumise tõenäosust (CR’) ja tiinete lehmade 

osakaalu (PP) igal seemendamisel, kasutati tingimusliku tõenäosuse valemit (7): (Ibid., 

lk 2) 

𝑃𝑃1 = 𝐶𝑅1
′ = 𝐶𝑅1 

𝑃𝑃𝑠 = 𝑃𝑃𝑠−1 + (1 − 𝑃𝑃𝑠−1) ∗ 𝐶𝑅𝑠 for s = 2 to 5 

𝐶𝑅𝑠
′ = 𝑃𝑃𝑠 − 𝑃𝑃𝑠−1 for s = 2 to 5, 

 

(7) 

kus PP – tiinete lehmade osakaal, 

CR’ – mullikate saavutatud tiinestumise tõenäosus, 

CR – mullikate tiinestumise tõenäosus, 
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 s – seemendamine, 

 2 to 5 – teine kuni viies seemendamine. 

Uuringus kasutati madalat, keskmist ja kõrget mullikate tiinestumise tõenäosust, mis jäi 

suguselekteeritud spermaga seemendamisel vahemikku 27,2-66,4%. See moodustas 80% 

tiinestumise tõenäosusest tavaspermaga. Lehmvasika sünni tõenäosus suguselekteeritud 

spermaga oli 90% ja tavaspermaga 46,7%. Lehmvasika turuväärtus oli 562 $ ja 

suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus 45 $. Iga järgeva seemendamisega 

peale esimest seemendamist vähendati mullika tiinestumise tõenäosust 2,5%. (Ibid., lk 2) 

Uuringu tulemusest selgus, et mullikate seemendamisel suguselekteeritud spermaga oli 

majanduslikult kasulik kõikide suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosustega 

(27,2-66,4%), kui suguselekteeritud spermat kasutati esimesel seemendamisel ja 

järgnevatel seemendamistel tavaspermat. Selleks, et suguselekteeritud spermaga 

seemendamine oleks piimatootjale majanduslikult kasulik, pidanuks mullikate 

tiinestumise tõenäosus tavaspermaga olema uuringus vähemalt 31%. Kui mullikate 

tiinestumise tõenäosus tavaspermaga oli 56%, siis kõige optimaalsem oli 

suguselekteeritud spermat kasutada kahel esimesel seemendamisel, järgnevatel 

seemendamistel tulnuks jätkata seemendamisi tavaspermaga. Seda ka juhul, kui mullikate 

tiinestumise tõenäosus tavaspermaga oli 83%. Kui mullikate tiinestumise tõenäosus 

tavaspermaga oli 34%, siis oli majanduslikult kasulik seemendada mullikat 

suguselekteeritud spermaga esimesel seemendamisel, järgnevatel seemendamistel 

tulnuks jätkata seemendamisi tavaspermaga. Kui mullikate tiinestumise tõenäosus 

tavaspermaga oli 56%, siis majanduslikult kasulikud suguselekteeritud spermat 

sisaldavad taastootmise strateegiad oli 1.-4. strateegia. Kõik suguselekteeritud spermat 

sisaldavad taastootmise strateegiad olid majanduslikult kasulikud, kui mullikate 

tiinestumise tõenäosus tavaspermaga oli 83%. Selleks, et kõik suguselekteeritud spermat 

sisaldavad taastootmise strateegiad oleksid piimatootjale olnud kasulikud, pidanuks 

uuringus olema mullikate tiinestumise tõenäosus tavaspermaga vähemalt 58%. (Ibid., lk 

3-4) Uuringu tulemuste hindamisel selgus, et suguselekteeritud sperma kasutamise 

majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes sõltus suguselekteeritud spermaga 

tiinestumise tõenäosusest. Täiendavalt selgus, et suguselekteeritud spermaga 
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seemendamisi tuleks teha õiges koguses, et saavutada maksimaalne- või säilitada 

majanduslik eelis tavaspermaga seemendamise suhtes. 

Vastava tehnoloogia kasutamise majandusliku eelise tavasperma kasutamise suhtes 

tulemustele tehti tundlikkusanalüüs. Sellega uuriti, millist mõju avaldasid erinevate 

taastootmis- ja majandusnäitajate muutused uuringu tulemustele. Tundlikkusanalüüsiga 

selgus, et kõige suuremat mõju suguselekteeritud spermat sisaldavatele taastootmise 

strateegiate tulemustele avaldas lehmvasika turuväärtus. Märkimisväärselt mõjutasid 

tulemusi ka suguselekteeritud sperma kasutamisel mullikate tiinestumise- ja 

lehmvasikate sündide tõenäosus. Esmaspoegija raske sünnituse ravikulud ja pullvasika 

turuväärtus taastootmise strateegiate tulemustele olulist mõju ei avaldanud. (Cabrera 

2009, lk 4-6) 

Taastootmise strateegiate NPV-de arvutustes elulemuskõverate osalise eelarvestamise 

metoodika ei sisaldanud mitmeid näitajaid. Näiteks suguselekteeritud spermaga 

seemendamisel võib esineda tavapäraselt rohkem surnultsünde, väheneb bioloogiline 

ohutus, võimaldab kiiremat tõuaretust ja piimakarja laiendamist. (Ibid., lk 7) Nimetatud 

näitajaid ei sisaldanud ka Olynk ja Wolf’i ja De Vries’i uuringud. 

Kokkuvõtvalt võib majanduslike uuringute ülevaatest tuua esile, et Cabrera 

suguselekteeritud sperma kasutamise majandusliku eelise tavasperma kasutamise suhtes 

uuringu metoodika täiendas osade näitajate poolest Olynk ja Wolf’i metoodikat (nt iga 

järgeva seemendamisega peale esimest seemendamist vähendati mullika tiinestumise 

tõenäosust ja kasutati tingimuslikku tõenäosust, et määrata mullikate saavutatud 

tiinestumise tõenäosust ja tiinete lehmade osakaalu igale seemendamisele).  

De Vries’i suguselekteeritud sperma kasutamise majandusliku eelise tavasperma 

kasutamise suhtes uuringu metoodikat ei olnud avaldatud. Uuringu andmetele ja 

tulemustele tuginedes leiab magistritöö autor, et uuringus kasutati mullikatel 

suguselekteeritud spermat järjest kuni kaheksal seemendamisel, mille tulemusi võrreldi 

tavaspermaga seemendamise tulemustega. Eelnevale täiendavalt leiab magistritöö autor, 

et suguselekteeritud sperma kasutamine kaheksal järjestikul seemendamisel ei ole 

majanduslikult mõistlik. Seda seetõttu, et mitmete suguselekteeritud sperma kasutamise 

valdkonna artiklite autorid järeldasid, et suguselekteeritud spermat on majanduslikult 
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mõistlik kasutada esimesel või teisel seemendamisel. Seega, kui mullikas kahel esimesel 

suguselekteeritud spermaga seemendamisel ei tiinestu, tuleb seemendamisi jätkata 

tavaspermaga (Tabel 4).  

Eelnevalt käsitletud majanduslike uuringute tundlikkusanalüüsiga selgus, et 

suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes 

mõjutas ka suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus, mis oli kallim kui 

tavasperma seemendusdoos. Magistritöö autori väide, mis tugines suguselekteeritud 

sperma kasutamise valdkonna artiklite autorite järeldustele, et suguselekteeritud spermat 

on majanduslikult mõistlik kasutada esimesel või teisel seemendamisel, annab aimu ka 

suguselekteeritud sperma seemendusdoosi kõrgem maksumus võrreldes tavasperma 

seemendusdoosiga. 

Tuginedes magistritöö teoreetilisele osale, on Cabrera elulemuskõverate osalise 

eelarvestamise metoodika sobiv vahend, millega hinnata suguselekteeritud sperma 

kasutamise majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes Eestis. 
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2. SUGUSELEKTEERITUD SPERMA KASUTAMISE 
MAJANDUSLIKU EELISE HINNANG TAVASPERMA 
KASUTAMISE SUHTES EESTIS 

2.1. Piimakarja taastootmine tava- ja suguselekteeritud 
spermaga 

Tuginedes teoreetilise osas käsitletud erinevate artiklite autorite seisukohtadele, on 

kunstlik seemendamine suguselekteeritud spermaga taastootmise seisukohast 

piimatootjatele oluline tehnoloogia, millega saab aretada rohkem lehmvasikaid ja seeläbi 

palju efektiivsemalt piimakarja laiendada. Nende hinnangul saab suguselekteeritud 

spermaga aretada rohkem lehmvasikaid, kuna vastava tehnoloogiaga on lehmvasikate 

sündide tõenäosus võrreldes tavaspermaga ligi 40 protsendipunkti kõrgem. Magistritöö 

autor ei suutnud erinevatest allikatest tuvastada jooniseid, mis piimatootjatele 

illustratiivselt tõestaksid, et suguselekteeritud spermaga saab piimakarja efektiivselt ja 

karjasiseselt laiendada, mistõttu koostati autori poolt illustratiivne joonis. Sellel on 

kujutatud piimakarja taastootmise ajajoon 10 mullika seemendamisel tava- ja 

suguselekteeritud spermaga ideaaltingimustes, mille pikkuseks on 6,5 aastat. Koostatud 

piimakarja taastootmise ajajoon on esitatud lisas (Lisa 1). 

Piimakarja ideaalsete taastootmistingimuste eeldused olid: (Lisa 1) 

1) tiinestumise tõenäosus tava- ja suguselekteeritud spermaga oli 100%; 

2) suguselekteeritud spermaga lehmvasika sünni tõenäosus oli ~90%; 

3) suguselekteeritud spermaga pullvasika sünni tõenäosus oli ~10%; 

4) tavaspermaga lehmvasika sünni tõenäosus oli ~50%; 

5) tavaspermaga pullvasika sünni tõenäosus oli ~50%; 

6) ei arvestatud surnult sündide, abortide, haiguste, surmade jt põhjustega; 

7) lehm praagiti peale kolmandat laktatsiooni; 

8) sündinud lehmvasikatega taastoodeti piimakarja. 

Ajajoone ajavahemike tähistused on seotud tava- ja suguselekteeritud spermaga  

taastootmise ajajoonel kuude arvudega. Tähis A on tiinuse periood, mis kestab lehmadel 

keskmiselt 9 kuud ehk on vahemikus 270-290 päeva [Aretus 2014]. Tähis A koos B-ga 

on poegimisvahemik, mis eesti holsteini tõugu lehmadel on olnud keskmiselt 422 päeva 
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(Eesti … 2014, lk 18) ehk 14 kuud. Tähis B koos C-ga on laktatsiooniperiood, mis on 

olnud keskmiselt 305 päeva [Piimaveiste … 2013, lk 14]. Tähis D on poegimiseelne 

kinnisperiood, mis eesti holsteini tõugu lehmadel on olnud keskmiselt 69 päeva (Eesti … 

2014, lk 17). Kuigi laktatsiooniperiood ja poegimiseelne kinnisperiood on olnud 

keskmiselt kokku 374 päeva ehk veidi enam kui 12 kuud, seoti see ajajoonel 

poegimisvahemiku ehk 14 kuuga. Tähis B koos C ja D-ga on esmakordselt tiinestunud 

lehma vanus, mis seoti mullika esmakordse seemendamise ajaga ehk 14 kuu vanuselt 

(Olynk, Wolf  2007, lk 2571). Tähis B koos C, D ja E-ga on lehma vanus esimesel 

poegimisel, mis eesti holsteini tõugu lehmadel on olnud keskmiselt 27,2 kuud (Eesti … 

2014, lk 19). Kuna ideaaltingimuste eeldusena kasutati tava- ja suguselekteeritud 

spermaga tiinestumise tõenäosust 100%, siis lehma vanus esimesel poegimisel seoti 

esmakordselt tiinestunud lehma vanuse (14 kuud) ja tiinusega (9 kuud). Seega oli lehm 

esimesel poegimisel 23 kuu vanune. Jõudluskontrolli Keskuse vaatlusaluste eesti 

holsteini tõugu lehmade keskmine vanus 2013. aasta seisuga oli 4 aastat ja 6 kuud (Eesti 

… 2014, lk 18), mistõttu praagiti lehmad peale kolmandat laktatsiooni. (Lisa 1) 

Suguselekteeritud spermaga taastootmise ajajoon ja võrdluseks toodud tavaspermaga 

taastootmise ajajoon on ümbritsetud punktiirjoonega. Ajajoone kuude arv näitab, 

mitmendal kuul lehmad tiinestusid. Tiinestunud lehmade arvust tulenevalt näitab ajajoone 

kuude arv, mitmendal kuul lehmad poegisid ja mitu lehm- ja pullvasikat sündis. Sündinud 

lehmvasikatega taastoodeti piimakarja. (Lisa 1)  

Lehmade poegimiste arv ja aeg, lehmade laktatsioonide aeg ja arv ning tava- ja 

suguselekteeritud spermaga seemendatud vanade lehmade karjast praakimiste aeg ja arv 

on seotud ajajoone kuude arvuga. Lehmade poegimiste arv ja aeg näitab, mitmendal kuul 

ja mitmendat korda lehmad poegisid. Lehmade poegimiste arv ja aeg on seotud lehmade 

laktatsioonide aja ja arvuga. Tava- ja suguselekteeritud spermaga seemendatud vanade 

lehmade karjast praakimiste aeg ja arv on seotud lehmade laktatsioonide aja ja arvuga, 

kuna viimasel ehk kolmandal laktatsiooniperioodil praagiti lehmad karjast. (Lisa 1) 

Tava- ja suguselekteeritud spermaga piimakarja taastootmisel ideaaltingimustes sündisid 

esimestel lehmadel järglased 9. kuul. Kuna algselt seemendati 10 mullikat, siis 

suguselekteeritud spermaga sündis 9 lehm- ja 1 pullvasikas, tavaspermaga 5 lehm- ja 5 

pullvasikat. Esimesed lehmad poegisid 9., 23. ja 37. kuul, mille järel praagiti nad karjast. 
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Esimesed lehmad tõid kokku ilmale vastavalt suguselekteeritud spermaga 27 lehmvasikat 

ja tavaspermaga 15 lehmvasikat. (Lisa 1) 

Kuna sündinud lehmvasikatega taastoodeti piimakarja, siis esimese põlvkonna järglased 

tiinestusid esmakordselt tava- ja suguselekteeritud spermaga 23. kuul. Esimese 

põlvkonna järglased poegisid esmakordselt 32. kuul. Kui esimesed lehmad tõid ilmale 

vastavalt suguselekteeritud spermaga 9 lehmvasikat ja tavaspermaga 5 lehmvasikat, siis 

esimese põlvkonna järglased tõid ilmale vastavalt suguselekteeritud spermaga 8 

lehmvasikat ja tavaspermaga 3 lehmvasikat. Esimese põlvkonna järglased poegisid 32., 

46. ja 60. kuul. Kui esimesed lehmad tõid eluea jooksul suguselekteeritud spermaga 

võrreldes tavaspermaga ilmale 12 lehmvasikat enam, siis esimese põlvkonna järglased 

tõid eluea jooksul suguselekteeritud spermaga võrreldes tavaspermaga ilmale 15 

lehmvasikat enam. Esimesed lehmad koos oma esimeste järglastega tõid 60 kuu ehk 5 

aasta jooksul suguselekteeritud spermaga võrreldes tavaspermaga ilmale 27 lehmvasikat 

enam. (Lisa 1) 

Esimesed lehmad tõid teise põlvkonna järglased ilmale 23. kuul. Nad poegisid 46., 60. ja 

74. kuul ja tõid suguselekteeritud spermaga võrreldes tavaspermaga ilmale 15 

lehmvasikat enam nagu ka esimese põlvkonna järglased. Esimesed lehmad koos oma 

kahe põlvkonna järglastega tõid 74 kuu ehk 6 aasta ja 2 kuu jooksul suguselekteeritud 

spermaga võrreldes tavaspermaga ilmale 42 lehmvasikat enam. (Lisa 1) 

Tava- ja suguselekteeritud spermaga piimakarja taastootmisel ideaaltingimustes 78 kuu 

ehk 6,5 aasta jooksul tõid esimesed 10 lehma kuni 5. põlvkonna järglaste esimese 

poegimiseni (k.a) ilmale suguselekteeritud spermaga 126 lehmvasikat ja tavaspermaga 42 

lehmvasikat. Tuginedes piimakarja taastootmise ideaaltingimustele, võib väita, et 

suguselekteeritud sperma kasutamine on piimakarja taastootmise seisukohalt 

piimatootjatele oluline tehnoloogia, kuna 6,5 aastaga saadi 84 lehmvasikat enam kui 

tavaspermaga. (Lisa 1) 

Kui suguselekteeritud sperma kasutamine on piimakarja taastootmise seisukohalt 

piimatootjatele kasulik tehnoloogia, mis selgus erinevate artiklite autorite seisukohtadest 

ja magistritöö autori koostatud ideaaltingimustes piimakarja taastootmise joonisest (Lisa 
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1), siis piimatootja kui äriettevõte peab taastootmise tehnoloogia rakendamisel arvestama 

ka majanduslike aspektidega, mida käesolevas magistritöös järgnevalt hinnatakse. 

2.2. Uurimistöös läbiviidud personaalintervjuude eesmärk, 
valim ja metoodika 

Magistritöö andmed koguti personaalintervjuu vormis, mille eesmärgiks oli saada Eesti 

Tõuloomakasvatuse Ühistult ja võimalusel Eesti piimatootjatelt eesti holsteini tõugu 

mullikate seemendamisel tava- ja suguselekteeritud spermaga taastootmis- ja 

majandusnäitajaid. Eesti holsteini tõugu mullikate seemendamisel tava- ja 

suguselekteeritud spermaga taastootmis- ja majandusnäitajad rakendati Cabrera (2009, lk 

2) poolt välja töötatud elulemuskõverate osalise eelarvestamise metoodikal (edaspidi 

Cabrera mudel), mille abil hinnati eesti holsteini tõugu mullikatel suguselekteeritud 

sperma kasutamise majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes. 

Personaalintervjuude läbiviimiseks koostati ankeetküsimustik (Lisa 2). Küsimuste 

koostamise aluseks olid Cabrera mudeli taastootmis- ja majandusnäitajate parameetrid. 

Küsimustiku ankeedis olid kõik küsimused seotud eesti holsteini tõugu mullikate 

kunstlikul seemendamisel kasutatud tava- ja suguselekteeritud sperma keskmiste 

näitajatega. 

Ankeetküsimustik koosnes viiest osast. Intervjuu küsimustiku esimese sissejuhatava osa 

eesmärgiks oli uurida suguselekteeritud sperma kasutamist üldisemalt. Küsimustiku teise 

osa eesmärgiks oli uurida mullikate taastootmisnäitajaid, milleks olid mullikate 

tiinestumise ja lehmvasika sünni tõenäosused tava- ja suguselekteeritud spermaga 

seemendamisel. Kolmanda osa küsimuste eesmärgiks oli uurida mullikate tava- ja 

suguselekteeritud spermaga seemendamise majandusnäitajaid ja neljanda osa eesmärgiks 

oli uurida tava- ja suguselekteeritud spermaga seemendamise täiendavaid 

taastootmisnäitajaid. Küsimustiku viienda kokkuvõtva osa eesmärgiks oli võimaldada 

intervjueeritaval vastuseid täpsustada või täiendavalt midagi lisada. 

Personaalintervjuu küsimustik koosnes avatud ja suletud põhi- ja abiküsimustest. 

Küsimustiku põhiküsimuste eesmärgiks oli saada Cabrera koostatud mudeli 

rakendamiseks vajaminevad taastootmis- ja majandusnäitajad. Küsimustiku abiküsimuste 

eesmärgiks oli saada põhiküsimustele vastused juhul, kui intervjueeritav vastas suletud 
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põhiküsimusele „jah“, kui põhiküsimus vajas täpsustamist või kui intervjueeritav vastas 

põhiküsimusele „ei ole“ või „ei oska öelda“. 

Personaalintervjuu planeeriti läbi viia ühe karjaaretuse valdkonna eksperdi ja kolme 

piimatootmise ettevõtte esindajatega. Intervjuu eesmärgiks oli koguda andmeid vähemalt 

ühelt karjaaretuse valdkonna eksperdilt ja ühelt piimatootmise ettevõtte esindajalt. 

Intervjuu küsimustiku koostamisel arvestati, et Cabrera mudelis nõutavad andmed ei 

pruugi olla intervjueeritavate poolt kogutavad või täies mahus kättesaadavad. Intervjuu 

eesmärgil kontakteeruti piimatootjatega, kes olid kasutanud suguselekteeritud spermat 

holsteini tõugu piimaveistel. Ühe piimatootjaga kontakti ei suudetud luua. Teine 

piimatootja kontrollis oma andmebaasi ja vastas, et nad ei ole mullikatel 

suguselekteeritud spermat kasutanud. Vastusest selgus, et nad on suguselekteeritud 

spermat kasutanud laktatsioonis olevatel lehmadel, mistõttu puuduvad neil käesoleva 

uurimisprobleemi lahendamiseks vajalikud andmed. Ühel piimatootjal ei õnnestunud 

vastata kahele intervjuu käigus esitatud küsimusele (3.3. ja 3.7.) ja ühe küsimuse (2.3.) 

vastust ei saanud Cabrera mudelis rakendada. 

Magistritöö andmed koguti personaalintervjuude käigus piimatootjalt (edaspidi Tootja) 

(Piimatootja 2014; Lisa 2) ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistult (edaspidi ETKÜ) 

(Bulitko 2014; Lisa 2). Tootjal oli ligi 600 piimalehma ja nende farm oli varustatud 

tipptasemel tehnoloogiaga (nt söötmise tehnoloogia). Tootja oli oma piimakarjas 

kasutanud kunstliku seemendamise ja embrüosiirdamise taastootmise tehnoloogiaid, 

mille abil olid aretanud hinnatud aretuspulle ja kõrgema piimatoodanguga holsteini 

lehmi. (Piimatootja 2014) ETKÜ ühendab ligi 1 300 liiget ja kelle kunstliku 

seemendamise jaamas oli ligi 240 pulli [Firmast 2014]. ETKÜ esindaja Tanel-Taavi 

Bulitko, kes intervjuul esindas ühistu liikmeid, oli teinud tihedalt koostööd ka Eesti 

Maaülikooliga, pälvides 2010. aasta Aasta Põllumees konkursil maaülikooli eripreemia 

maa- ja põllumajanduse edendamise, maaülikooli tegevuste toetamise ja kaasaegse õppe- 

ning teaduskeskkonna loomisele kaasaaitamise eest [Maaülikooli … 2010]. 

Personaalintervjuude küsimustiku abil saadud andmeid kasutati Cabrera mudelil, mille 

abil arvutati mullikate erinevate taastootmise strateegiate (Tabel 4) NPV-d. Cabrera 

mudeliga on võimalik hinnata mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamise 

majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes ning katsetada uue tehnoloogiaga 



39 

loodavaid lisatulusid, -kulusid, saamata jäänud tulusid ja vähenenud kulusid, eeldusel, et 

kõik teised majanduslikud tingimused jäävad konstantseteks. (Cabrera 2009, lk 1-2) 

Mullikate erinevate taastootmise strateegiate NPV-de arvutamiseks korrigeeriti Cabrera 

mudeli baasvalemeid vastavalt personaalintervjuude käigus kogutud eesti holsteini tõugu 

mullikate taastootmis- ja majandusnäitajatega, milleks olid: 

1) seemendamiste arv (7); 

2) tiinete lehmade osakaal peale viimast seemendamist (5); 

3) raha ajaväärtuse diskonteerimiste arv (5). 

Näiteks, personaalintervjuude käigus selgus, et Tootja oli seemendanud mullikat enne 

karjast praakimist (kui ta ei olnud tiinestunud) neli korda (Cabrera mudelis viis korda), 

siis Cabrera mudeli valemis (7) korrigeeriti seemendamiste arvu vastavalt 

intervjueeritava vastusele, mis oli omakorda seotud tiinete lehmade osakaaluga peale 

viimast seemendamist ja raha ajaväärtuse kontseptsiooniga. 

Cabrera mudeli abil arvutati tabelitöötlusprogrammiga Microsoft Excel 2013 mullikate 

tava- ja suguselekteeritud sperma kasutamise taastootmise strateegiate NPV-d. 

Taastootmise strateegiatele arvutati NPV-d seetõttu, et need arvutati neljale (Tootja) ja 

viiele (ETKÜ) seemendamisele, kus iga järgneva mullika seemendamise vahele jäi teatud 

aeg, millal mitte tiinestunud mullikat oli võimalik uuesti seemendada. Peale neljandat või 

viiendat seemendamist leiti, et mullikas ei tiinestunud ja ta praagiti seepärast karjast ning 

soetati asemele tiine mullikas.  

Hindamaks suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikku eelist tavasperma 

kasutamise suhtes, kasutati nelja (Tootja) ja viite (ETKÜ) suguselekteeritud spermat 

sisaldavat taastootmise strateegiat (edaspidi suguselekteeritud spermaga strateegia), mida 

võrreldi tavaspermaga taastootmise strateegiaga (edaspidi tavaspermaga strateegia) 

(Tabel 4). 

ETKÜ liikmete mullikate taastootmise strateegiad olid: 

1) esimesel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 

2) esimesel kahel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 

3) esimesel kolmel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 
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4) esimesel neljal seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, viimasel 

seemendamisel tavaspermat; 

5) kõikidel seemendamistel kasutati ainult suguselekteeritud spermat; 

6) kõikidel seemendamistel kasutati ainult tavaspermat. 

Tootja mullikate taastootmise strateegiad olid: 

1) esimesel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 

2) esimesel kahel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat; 

3) esimesel kolmel seemendamisel kasutati suguselekteeritud spermat, viimasel 

seemendamistel tavaspermat; 

4) kõikidel seemendamistel kasutati ainult suguselekteeritud spermat; 

5) kõikidel seemendamistel kasutati ainult tavaspermat. 

Suguselekteeritud spermaga strateegiate esimese seemendamise tiinestumise tõenäosus 

(%) oli mullikate esmakordse seemendamise tiinestumise tõenäosus suguselekteeritud 

spermaga. Tavaspermaga strateegia esimese seemendamise tiinestumise tõenäosus oli 

mullikate esmakordse seemendamise tiinestumise tõenäosus tavaspermaga. Kui mullikas 

esmakordsel seemendamisel ei tiinestunud, arvutati, et iga järgneva seemendamisega 

väheneb mullika tiinestumise tõenäosus. 

Tingimusliku tõenäosuse valemiga (7) arvutati igale seemendamisele tiinete lehmade 

osakaalud ja mullikate saavutatud tiinestumise tõenäosused. Tiinete lehmade osakaal 

seemendamisel arvutati selleks, et hinnata, kui suure tõenäosusega oli lehm igal 

seemendamisel tiine. Saavutatud tiinestumise tõenäosus arvutati selleks, et hinnata, 

millise tõenäosusega saavutati mullikate tiinestumine vastavalt igal seemendamisel. 

Tiinete lehmade osakaal ja saavutatud tiinestumise tõenäosus igal seemendamisel võeti 

arvesse mullikate NPV arvutamisel iga seemendamise järgselt (6), et arvutada tulud ja 

kulud vastavalt igal seemendamisel tiinete lehmade osakaalu ja saavutatud tiinestumise 

tõenäosusele. 

Iga seemendamise järgselt saadud mullikate NPV-de tulemustega arvutati taastootmise 

strateegiatele NPV-d (5). Taastootmise strateegiatele NPV-de arvutamisel liideti igal 

taastootmise strateegial järjestikku diskonteeritud seemendamiste väärtused ning sellele 

liideti diskonteeritud tõenäosuse väärtus, et mullikas ei olnud tiine peale viimast 

seemendamist ja ta praagiti seepärast karjast ning asendati tiine mullikaga. 
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Mullikate suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise 

suhtes leiti, kui suguselekteeritud spermaga strateegiate NPV-st lahutati tavaspermaga 

strateegia NPV (4). Positiivse tulemuse korral oli mullikatel suguselekteeritud sperma 

kasutamisel majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes. 

Taastootmise strateegiate NPV-de arvutamisel kasutati diskontomäärana Eesti Panga 

koostatud statistikat krediidiasutustelt ettevõtetele antavate laenude intressimäärasid, 

kuna see sisaldas kõikide pankade antavate laenude intressimäärasid. Eesti Panga 

statistikat kasutati seetõttu, et mitte kasutada konfidentsiaalseid ettevõtte andmeid. Eesti 

Panga statistika andmebaasist valiti mittefinantsettevõtetele antud laenude intressimäärad 

majandussektorite lõikes. Majandussektoriks valiti põllumajandus, metsamajandus ja 

kalapüük. Laenuks valiti lühiajaline laen ja arvutati aasta(te) keskmine intressimäär. 

[Mittefinantsettevõtetele … 2009-2013] Aasta(te) keskmine intressimäär teisendati 

seemendamiste vahelisele ajale (aasta keskmine intressimäär jagati 365 kalendripäevaga 

ja korrutati seemendamiste vahele jäävate päevade arvuga), et hinnata iga seemendamise 

ja taastootmise strateegia tulemuse nüüdisväärtust. 

Magistritöö raames viidi läbi ka tundlikkusanalüüs, eesmärgiga hinnata, kuidas 

personaalintervjuude käigus kogutud olulisemad taastootmis- ja majandusnäitajad 

mõjutavad suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikku eelist tavasperma 

kasutamise suhtes. Selleks muudeti Cabrera mudelis ühte või mitut mullikate taastootmis- 

ja majandusnäitajat: 

1) tiinestumise tõenäosus tavaspermaga; 

2) tiinestumise tõenäosus suguselekteeritud spermaga; 

3) suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus; 

4) vastsündinud lehmvasika turuväärtus; 

5) piimatootja kasvatuskulud (kasutati Tootjal). 

Cabrera mudelis Tootja mittekõlbulik ja puuduolevad andmed asendati ETKÜ liikmete 

andmetega. Kombineeritud andmetega hinnati Tootja suguselekteeritud sperma 

kasutamise majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes. Tundlikkusanalüüsi abil 

hinnati peale olulisemate taastootmis- ja majandusnäitajate ka täiendavalt mittekõlbuliku 

ja puuduolevate näitajate mõju tulemustele. 

Välja valitud mudeli rakendamiseks ja kasutamise põhimõtete osas tehti koostööd Victor 

E. Cabreraga. Koostöös kontrolliti vastava mudeli rakendamise arvutuskäiku ja mudelis 
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sisaldavate taastootmis- ja majandusnäitajate kasutamise õigsust. Täiendavalt kasutati 

mudeli avaldamiseks Flash Online tööriista [Economic … 2014] ja selle JavaScript 

programmeerimiskeelt [JavaScript 2014], mida kasutatakse arvutite, serverite, 

programmide, nutitelefonide jmt kodeerimisel [JavaScript … 2014]. Victor E. Cabrera 

kinnitusel kasutati käesoleva magistritöö eesmärgi saavutamiseks mudelit õigesti. 

2.3. Uurimistöö andmed ja selgitused 

2.3.1. Mullikate taastootmisnäitajad 

Tootja kasutas suguselekteeritud spermat mõned aastad tagasi (täpsusaste puudub, 

hinnanguliselt 2009.-2012. aastal). Intervjuu sissejuhatuse käigus selgus, et mullikate 

tiinestumise tõenäosus suguselekteeritud spermaga oli madal ja seepärast loobuti selle 

tehnoloogia kasutamisest. Madal tiinestumise tõenäosus suguselekteeritud spermaga ei 

sobinud Cabrera mudelisse, mistõttu asendati see ETKÜ liikmete andmetega. Intervjuu 

käigus Tootjalt kogutud andmed olid nende eesti holsteini tõugu mullikate keskmised 

taastootmis- ja majandusnäitajad. ETKÜ andmed olid nende liikmete 2013. aasta eesti 

holsteini tõugu mullikate keskmised taastootmis- ja majandusnäitajad. 

Mullikate taastootmisnäitajad on liigitatud peamisteks- ja lisanäitajateks. Peamised 

taastootmisnäitajad on seotud mullikate tiinestumise ja lehm- või pullvasika sünni 

tõenäosustega (Tabel 5). Lisanäitajad on seotud majandusliku eelise arvutamiseks 

vajaminevate andmetega (Tabel 6).  

Tabel 5. Eesti holsteini tõugu mullikate keskmised taastootmisnäitajad, % 

Taastootmisnäitajad ETKÜ Tootja 

Tiinestumise tõenäosus tavaspermaga 66,4 70,0 

Tiinestumise tõenäosus suguselekteeritud spermaga 50,0 10,0 (50,0) 

Lehmvasikate sündide tõenäosus tavaspermaga 49,3 48,0 

Lehmvasikate sündide tõenäosus suguselekteeritud spermaga 93,0 99,0 

Pullvasikate sündide tõenäosus tavaspermaga 50,7 52,0 

Pullvasikate sündide tõenäosus suguselekteeritud spermaga 7,0 1,0 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

Tiinestumise tõenäosus tava- ja suguselekteeritud spermaga on mullikate esmakordsel 

seemendamisel keskmine tiinestumise tõenäosus. Tiinestumise tõenäosus esmakordsel 

seemendamisel tavaspermaga oli ETKÜ liikmete mullikatel 66,4% ja Tootjal 70,0%. 

Tiinestumise tõenäosus esmakordsel seemendamisel suguselekteeritud spermaga oli 
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ETKÜ liikmete mullikatel 50,0% ja Tootjal 10,0%. (Tabel 5) Tootja mullikate madalat 

tiinestumise tõenäosust suguselekteeritud spermaga ei saanud Cabrera mudelis 

rakendada. Tootja selgitas, et suguselekteeritud sperma kasutamise ootused olid kõrged, 

kuid mullikate madal tiinestumise tõenäosus ootusi ei täitnud. Mullikate madal 

tiinestumise tõenäosus vastava tehnoloogiaga võis olla tingitud suguselekteeritud sperma 

seemendusdoosis (võrreldes tavasperma seemendusdoosis) olevate spermatosoidide 

kordades madalama arvuga. Tootja puhul rakendati Cabrera mudelis ETKÜ-ga sama 

näitajat (Tabel 5). ETKÜ selgitas, et tiinestumise tõenäosus esmakordsel seemendamisel 

suguselekteeritud spermaga oli nende liikmetel kuni 50,0%. Seega vastava tehnoloogia 

kasutamise majandusliku eelise arvutamisel tavasperma kasutamise suhtes kasutatakse 

mudelis tiinestumise tõenäosust 50,0% ja tundlikkusanalüüsis hinnatakse mõju 

tulemustele ka madalama tiinestumise tõenäosusega. 

Lehm- ja pullvasikate sündide tõenäosus tava- ja suguselekteeritud spermaga on osakaal 

kogu vasikate sündidest. Lehmvasikate sündide tõenäosus tavaspermaga oli ETKÜ 

liikmete mullikatel 49,3% ja Tootjal 48,0%. Lehmvasikate sündide tõenäosus 

suguselekteeritud spermaga oli ETKÜ liikmete mullikatel 93,0% ja Tootjal 99,0%. 

Pullvasikate sündide tõenäosused tava- ja suguselekteeritud spermaga leiti, kui kogu 

vasikate sündidest ehk 100%st lahutati lehmvasikate sündide osakaalud. (Tabel 5) 

Tabel 6. Eesti holsteini tõugu mullikate keskmised taastootmise lisanäitajad 

Taastootmisnäitaja ETKÜ Tootja 

Mullika esmakordne seemendamise aeg (kuu) 14 14 

Ebaõnnestunud tiinestamised enne mullika karjast praakimist 

(seemendamiste arv) 5 4 

Ebaõnnestunud tiinestamise ja uuesti seemendamise vaheline aeg 

(päevade arv) 21 23 

Tiinestumise tõenäosuse vähenemine iga järgneva seemendamisega (%) 5 7 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

Mullika esmakordne seemendamise aeg näitab, mitme kuu vanust mullikat esmakordselt 

tava- või suguselekteeritud spermaga seemendati. ETKÜ ja Tootja seemendasid mullikat 

esmakordselt 14 kuu vanuselt (Tabel 6). Tootja alustas võimalusel seemendamist ka 13 

kuu vanuselt, kuigi aretaja ei pidanud seda õigeks. ETKÜ liikmete hulgas oli neid, kes 

olid alustanud seemendamist ka 15 kuu vanuselt. 
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Ebaõnnestunud tiinestamised enne mullika karjast praakimist näitab, mitmel korral 

prooviti mullikat ebaõnnestunult seemendada enne mittetiine mullika karjast praakimist. 

ETKÜ liikmed seemendasid mullikat ebaõnnestunult enne tema karjast praakimist 5 

korda, Tootja 4 korda (Tabel 6). Tootja oli proovinud mullikat tiinestada ka viiendat korda 

ja seda tehti üldjuhul õnnestunult. Mullika tiinestamiseks olid mõlemad intervjueeritavad 

kasutanud suguselekteeritud spermat ainult esimesel seemendamisel. Mullika 

esmakordsel seemendamisel suguselekteeritud spermaga mitte tiinestumisel jätkati 

seemendamisi alati tavaspermaga. 

Ebaõnnestunud tiinestamise ja uuesti seemendamise vaheline aeg näitab, mitme päeva 

pärast peale ebaõnnestunud tiinestamist prooviti mullikat uuesti seemendada. ETKÜ 

liikmed proovisid peale ebaõnnestunud tiinestamist mullikat uuesti seemendada 21 päeva 

pärast, Tootja 23 päeva pärast (Tabel 6). ETKÜ selgitas, et nende andmed olid seotud 

lehmikute innaajaga. Tootja seemendas mullikat uuesti 21-25 päeva pärast, kuna nende 

inna avastamine oli keerulisem kui lehmadel – lehmade puhul arvestas neil innaaega 

vastav tarkvara. Ebaõnnestunud tiinestamise ja uuesti seemendamise vahelise aja 

tulemustega arvutatakse selle perioodi kasvatuskulud ja diskontomäär.  

Tiinestumise tõenäosuse vähenemine iga järgneva seemendamisega näitab, millisel 

määral vähenes mullikate tiinestumise tõenäosus iga järgneva seemendamise järgselt 

peale ebaõnnestunud seemendamist. ETKÜ liikmetel vähenes mullikate tiinestumise 

tõenäosus iga seemendamise järgselt peale ebaõnnestunud seemendamist 5%, Tootjal 7% 

(Tabel 6). Mõlemad intervjueeritavad tõid välja, et iga järgneva seemendamise järgselt 

oli tiinestumise tõenäosus erinev ja ei vähenenud täpselt 5 või 7% (andmed olid nelja või 

viie seemendamise keskmiste tulemuste kohta). Näiteks tiinestumise tõenäosus võis 

väheneda peale esimest seemendamist 6%, peale teist 4%, peale kolmandat 7% jne. 

2.3.2. Mullikate majandusnäitajad 

Mullikate majandusnäitajad on seotud erinevate tulude ja kuludega, millega peab 

suguselekteeritud sperma kasutamise majandusliku eelise hindamisel tavasperma 

kasutamise suhtes arvestama. Järgnev tabel (Tabel 7) kajastab tava- ja suguselekteeritud 

sperma kasutamise majandusnäitajad, mida edaspidi täpsemalt selgitatakse. 
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Tabel 7. Eesti holsteini tõugu mullikate keskmised majandusnäitajad 

Majandusnäitaja ETKÜ Tootja 

Tavasperma seemendusdoosi maksumus (€/doos) 6,00 17,00 

Suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus (€/doos) 30,00 28,00 

Seemendusprotseduuri maksumus (€/protseduur) 18,00 11,00 

Vastsündinud lehmvasika turuväärtus (€/loom) 100,00 - (100,00) 

Vastsündinud pullvasika turuväärtus (€/loom) 75,00 73,00 

Esmaspoegija raske sünnituse ravikulud (€) 7,00 2,50 

Mitte tiinestunud mullika kasvatuskulud järgmise seemendamiseni (€/päev) 2,00 - (2,00) 

Mittetiine karjast praagitud mullika eluskaal (kg) 550,00 500,00 

Karjast praagitud mittetiine elus mullika väärtus (€/kg) 1,20 1,80 

Tiine mullika maksumus (€/loom) 1300,00 1500,00 

Diskontomäär (%) 3,24 5,43 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude ja Eesti Panga [Mittefinantsettevõtetele … 2009-2013] 

andmete põhjal 

Mõlemal intervjueeritaval oli tavasperma seemendusdoosi maksumus suguselekteeritud 

sperma seemendusdoosist madalam. ETKÜ liikmed maksid tavasperma seemendusdoosi 

eest 6,00 € ja suguselekteeritud sperma seemendusdoosi eest 30,00 €, Tootja maksis 

tavasperma seemendusdoosi eest 17,00 € ja suguselekteeritud sperma seemendusdoosi 

eest 28,00 € (Tabel 7). ETKÜ selgitas, et nende liikmetel jäi tavasperma seemendusdoosi 

maksumus 5,00-7,00 € ja suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus 25,00-

35,00 € vahele. Noore pulli sperma maksis 5,00 € (tavasperma) ja 25,00 € 

(suguselekteeritud sperma), hinnatud pulli sperma maksis 7,00 € (tavasperma) ja 35,00 € 

(suguselekteeritud sperma). Tootja selgitas, et nad maksid tavasperma seemendusdoosi 

eest peamiselt 17,00-18,00 € ja suguselekteeritud sperma seemendusdoosi eest alati 28,00 

€. Seemendusdooside valikul pidas Tootja oluliseks jälgida ka sperma kvaliteeti. ETKÜ 

liikmete tavasperma seemendusdoosis oli 18 miljonit ja suguselekteeritud sperma 

seemendusdoosis 1,8-2,2 miljonit spermatosoidi. Tootja spermatosoidide arvu 

seemendusdoosis öelda ei osanud. Kuna antud näitaja arvutustulemustes ei kajastu, on 

spermatosoidide arv informatiivse iseloomuga. 

Seemendusdoosi maksumusele lisandus mõlemal intervjueeritaval seemendusprotseduuri 

maksumus ja need näitajad liidetakse. Autor käsitleb saadud tulemust vastavalt Cabrera 

mudelile seemendusdoosi maksumusena (tähis AIC). ETKÜ liikmetele oli mullikate ühe 

seemendusprotseduuri maksumus 18,00 €, Tootjal 11,00 € (Tabel 7). Seega tavasperma 

seemendusdoosi maksumus vastavalt Cabrera mudelile oli ETKÜ liikmetel 24,00 € ja 
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Tootjal 28,00 €, suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus oli ETKÜ 

liikmetel 48,00 € ja Tootjal 39,00 €. 

Vastsündinud (paari nädala vanune) lehmvasika väärtus ETKÜ hinnangul oli 100,00 € ja 

vastsündinud pullvasika väärtus 75,00 €. Tootja lehmvasika väärtust hinnata ei osanud ja 

pullvasika väärtus oli 73,00 €. (Tabel 7) Tootja ei osanud lehmvasika väärtust hinnata 

seetõttu, et nad ei olnud viimasel aastakümnel vastsündinud lehmvasikaid müünud ega 

soetanud. Tootja puhul rakendati Cabrera mudelis ETKÜ-ga sama näitajat (Tabel 7). 

Tootja täpsustas pullvasika väärtust, et nad on aretanud aretusühistule hinnatud 

pullvasikaid, mille eest maksti neile mitmeid kordi kõrgemat hinda kui tavapullide eest. 

Hinnatud aretuspullide väärtust käesolevas töös ei arvestata. ETKÜ selgitas lehmvasika 

madalat väärtust asjaoluga, et see oli korrelatsioonis mullikate realiseerimisväärtusega. 

Mullikate realiseerimisväärtus mõned aastad enne 2013. aastat oli umbes 600,00 eurot 

kõrgem. Seega 2013. aasta hindade juures sai lehmvasika väärtus maksimaalselt olla 

120,00 € (vastsündinud lehmvasika eluskaal oli 40,00 kg ja see korrutati 3,00 €/kg kohta). 

Kuna saadud andmete ja teadusartiklites toodud lehmvasika turuväärtuse vahe oli 

märkimisväärne, täpsustati see mudeli loojaga üle. Victor E. Cabrera vastas, et mudelis 

peab arvestama paari nädala vanuse lehm- ja pullvasika väärtusega. Seega ETKÜ andmed 

on vastavuses mudelis nõutava lehmvasika turuväärtusega. 

Esmaspoegija raske sünnituse ravikulud lehm- või pullvasika sünni korral olid ETKÜ 

liikmete mullikatel 7,00 € ja Tootjal 2,50 € (Tabel 7). Mõlemad intervjueeritavad tõid 

välja, et nii lehm- kui pullvasika esmaspoegija raske sünnituse ravikuludes erinevusi ei 

ole olnud. ETKÜ liikmete mullikatel esmaspoegija raske sünnituse esinemisel olid 

ravikulud lehm- või pullvasika sünni korral 100,00 €, Tootjal 25,00 €. ETKÜ selgitas, et 

raskete sünnitustega seotud probleemide esinemise osatähtsus, kus oli vajalik 

veterinaaride abistamine ning hilisem tervendav ravi, oli esmaspoeginud veiste osas kuni 

7,00%, Tootjal kuni 10,00%. Seega olid esmaspoegija raske sünnituse ravikulud seotud 

nende esinemise osatähtsusega (esmaspoegija raske sünnituse ravikulud lehm- või 

pullvasika sünni korral korrutati esinemise osatähtsusega). 

Mitte tiinestunud mullika kasvatuskulud (sh söötmine) järgmise seemendamiseni päeva 

kohta olid ETKÜ liikmetel 2,00 € ja Tootja neid hinnata ei osanud (Tabel 7). Tootja ei 

osanud kasvatuskulusid hinnata seetõttu, et nad ei olnud kasvatuskulude kohta täpseid 
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andmeid kogunud. Tootja puhul rakendati Cabrera mudelis ETKÜ-ga sama näitajat 

(Tabel 7). ETKÜ selgitas, et mitte tiinestunud mullikas on juba sellises kasvatusperioodis, 

kus ta piimsööta enam ei tarbi ja proteiinisööta tarbib ka vähem. Andmeid mitte 

tiinestunud mullika kasvatuskulude kohta kasutatakse selleks, et arvutada mullika 

kasvatuskulud perioodile, mis jäävad ebaõnnestunud tiinestamise ja uuesti seemendamise 

vahelisele ajale (mitte tiinestunud mullika kasvatuskulud järgmise seemendamise päeva 

kohta korrutatakse ebaõnnestunud tiinestamise ja uuesti seemendamise vahelise ajaga). 

ETKÜ liikmetel kaalus mittetiine karjast praagitud elus mullikas 550,00 kg ja Tootjal 

500,00 kg. ETKÜ liikmetel oli karjast praagitud mittetiine elus mullika väärtus 1,20 €/kg, 

Tootjal 1,80 €/kg. (Tabel 7) Cabrera mudelis kasutatakse karjast praagitud mittetiine elus 

mullika väärtust. Selleks korrutatakse mittetiine karjast praagitud mullika eluskaal 

(550,00 ja 500,00 kg) karjast praagitud mittetiine elus mullika väärtusega kilogrammi 

kohta (1,20 €/kg ja 1,80 €/kg). 

Tiine mullika maksumus näitab tiine mullika väärtust, kui asendada sellega karjast 

praagitud mittetiine mullikas. ETKÜ liikmetel oli tiine mullika maksumus 1 300,00 € ja 

Tootjal 1 500,00 € (Tabel 7). ETKÜ täpsustas, et näiteks paar aastat enne 2013. aastat oli 

tiine mullika maksumus ligi 1 900,00 €. 

Majanduslikult õiglase tulemuse saamiseks arvutati kõikide seemendamiste ja 

taastootmise strateegiate tulemused nüüdisväärtuses, milleks kasutati diskontomäära. 

Diskontomäärana kasutati vastavalt ETKÜ liikmete puhul 2013. aasta ja Tootja puhul 

2009.-2012. aasta krediidiasutuste poolt antavate laenude keskmist intressimäära. Seega 

ETKÜ liikmetel oli diskontomäär 3,24% [Mittefinantsettevõtetele … 2013] ja Tootjal 

5,43% (Ibid., 2009-2012) (Tabel 7).  

2.4. Uurimistöö tulemused 

2.4.1. Suguselekteeritud sperma kasutamise majandusliku eelise hinnang 

Suguselekteeritud sperma kasutamise majandusliku eelise tavasperma kasutamise suhtes 

hindamiseks arvutati esmalt tingimusliku tõenäosuse valemiga (7) ETKÜ ja Tootja tiinete 

lehmade osakaalud igale seemendamisele (Tabel 8 ja Tabel 9), mis on esitatud mullika 

taastootmise strateegiate maatriksi (Tabel 4) põhjal.  
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Tabel 8. ETKÜ tiinete lehmade osakaalud igal seemendamisel, % 

Taastootmise strateegia 1-S 2-S 3-S 4-S 5-S 

1. strateegia 50,00 80,70 91,59 95,91 97,81 

2. strateegia 50,00 72,50 88,01 94,17 96,88 

3. strateegia 50,00 72,50 83,50 91,98 95,70 

4. strateegia 50,00 72,50 83,50 89,28 94,25 

5. strateegia 50,00 72,50 83,50 89,28 92,49 

Võrdlev strateegia 66,40 87,03 94,35 97,25 98,53 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

ETKÜ liikmete mullikate tiinestumise tõenäosus esimesel seemendamisel tavaspermaga 

oli 66,40% (võrdlev strateegia) ja suguselekteeritud spermaga 50,00% (1.-5. strateegia). 

Mullika teise seemendamise järgselt tavaspermaga oli lehm tiine tõenäosusega 87,03% 

(võrdlev strateegia). Peale mullika viimast seemendamist tavaspermaga oli lehm tiine 

tõenäosusega 98,53% (võrdlev strateegia). Mullika mitte tiinestumise korral peale viimast 

seemendamist praagiti ta karjast. Peale esimest suguselekteeritud spermaga 

seemendamist oli võimalik jätkata seemendamisi mitte tiinestumise korral tava- või 

suguselekteeritud spermaga. Mullika seemendamise jätkamisel tavaspermaga oli lehm 

peale teist seemendamist tiine tõenäosusega 80,70% (1. strateegia). Mullika 

seemendamise jätkamisel suguselekteeritud spermaga oli lehm peale teist seemendamist 

tiine tõenäosusega 72,50% (2.-5. strateegia). Peale mullika kolmandat järjestikku 

seemendamist suguselekteeritud spermaga oli lehm tiine tõenäosusega 83,50% (3.-5. 

strateegia). Viimasel suguselekteeritud spermaga seemendamisel oli võimalus, et lehm 

oli tiine peale seemendamist tõenäosusega 92,49% (5. strateegia). (Tabel 8) 

Tabel 9. Tootja tiinete lehmade osakaalud igal seemendamisel, % 

Taastootmise strateegia 1-S 2-S 3-S 4-S 

1. strateegia 50,00 81,50 91,86 95,85 

2. strateegia 50,00 71,50 87,46 93,60 

3. strateegia 50,00 71,50 81,76 90,70 

4. strateegia 50,00 71,50 81,76 87,05 

Võrdlev strateegia 70,00 88,90 95,12 97,51 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

Tootja mullikate tiinestumise tõenäosus esimesel seemendamisel tavaspermaga oli 

70,00% (võrdlev strateegia) ja suguselekteeritud spermaga 50,00% (1.-4. strateegia). 

Mullika teise seemendamise järgselt tavaspermaga oli lehm tiine tõenäosusega 88,90% 
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(võrdlev strateegia). Peale mullika viimast seemendamist tavaspermaga oli lehm tiine 

tõenäosusega 97,51% (võrdlev strateegia). Peale esimest seemendamist suguselekteeritud 

spermaga oli võimalik jätkata seemendamisi mitte tiinestumise korral tava- või 

suguselekteeritud spermaga. Mullika seemendamise jätkamisel tavaspermaga oli lehm 

peale teist seemendamist tiine tõenäosusega 81,50% (1. strateegia). Mullika 

seemendamise jätkamisel suguselekteeritud spermaga oli lehm peale teist seemendamist 

tiine tõenäosusega 71,50% (2.-5. strateegia). Peale mullika kolmandat järjestikku 

seemendamist suguselekteeritud spermaga oli lehm tiine tõenäosusega 81,76% (3.-4. 

strateegia). Viimasel suguselekteeritud spermaga seemendamisel oli võimalus, et lehm 

oli tiine peale seemendamist tõenäosusega 87,05% (4. strateegia). (Tabel 9) 

Järgnevalt arvutati tingimusliku tõenäosuse valemiga (7) ETKÜ ja Tootja mullikate 

saavutatud tiinestumise tõenäosused igale seemendamisele (Tabel 10 ja Tabel 11). 

Tabel 10. ETKÜ mullikatel saavutatud tiinestumise tõenäosused igal seemendamisel, % 

Taastootmise strateegia 1-S 2-S 3-S 4-S 5-S 

1. strateegia 50,00 30,70 10,89 4,33 1,90 

2. strateegia 50,00 22,50 15,51 6,16 2,70 

3. strateegia 50,00 22,50 11,00 8,48 3,72 

4. strateegia 50,00 22,50 11,00 5,77 4,98 

5. strateegia 50,00 22,50 11,00 5,77 3,22 

Võrdlev strateegia 66,40 20,63 7,31 2,91 1,28 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

ETKÜ liikmete mullikate esimesel seemendamisel tava- või suguselekteeritud spermaga 

oli saavutatud tiinestumise tõenäosus võrdne tiinete lehmade osakaaluga esimesel 

seemendamisel. Peale esimest tavaspermaga seemendamist saavutati teisel tavaspermaga 

seemendamisel mullika tiinestumine tõenäosusega 20,63% (võrdlev strateegia). Mullika 

viimasel seemendamisel tavaspermaga saavutati tiinestumine tõenäosusega 1,28% 

(võrdlev strateegia). Teisel seemendamisel tavaspermaga saavutati mullika tiinestumine 

tõenäosusega 30,70% (1. strateegia) ja suguselekteeritud spermaga 22,50% (2.-5. 

strateegia). Kolmandal seemendamisel tavaspermaga saavutati mullika tiinestumine 

tõenäosusega 10,89% (1. strateegia) ja 15,51% (2. strateegia) ning suguselekteeritud 

spermaga 11,00% (3.-5. strateegia). Esimesel seemendamisel suguselekteeritud sperma 

kasutamisel ja järgnevatel seemendamistel tavasperma kasutamisel saavutati viimasel 

seemendamisel mullika tiinestumine tõenäosusega 1,90% (1. strateegia). Kõikidel 
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seemendamistel suguselekteeritud sperma kasutamisel saavutati viimasel seemendamisel 

mullika tiinestumine tõenäosusega 3,22% (5. strateegia). (Tabel 10) 

Tabel 11. Tootja mullikatel saavutatud tiinestumise tõenäosused igal seemendamisel, % 

Taastootmise strateegia 1-S 2-S 3-S 4-S 

1. strateegia 50,00 31,50 10,36 3,99 

2. strateegia 50,00 21,50 15,96 6,14 

3. strateegia 50,00 21,50 10,26 8,94 

4. strateegia 50,00 21,50 10,26 5,29 

Võrdlev strateegia 70,00 18,90 6,22 2,39 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

Tootja mullikate esimesel seemendamisel tava- või suguselekteeritud spermaga oli 

saavutatud tiinestumise tõenäosus võrdne tiinete lehmade osakaaluga esimesel 

seemendamisel. Peale esimest tavaspermaga seemendamist saavutati teisel tavaspermaga 

seemendamisel mullika tiinestumine tõenäosusega 18,90% (võrdlev strateegia). Mullika 

viimasel seemendamisel tavaspermaga saavutati tiinestumine tõenäosusega 2,39% 

(võrdlev strateegia). Teisel seemendamisel tavaspermaga saavutati mullika tiinestumine 

tõenäosusega 31,50% (1. strateegia) ja suguselekteeritud spermaga 21,50% (2.-4. 

strateegia). Kolmandal seemendamisel tavaspermaga saavutati mullika tiinestumine 

tõenäosusega 10,36% (1. strateegia) ja 15,96% (2. strateegia) ning suguselekteeritud 

spermaga 10,26% (3.-4. strateegia). Esimesel seemendamisel suguselekteeritud sperma 

kasutamisel ja järgnevatel seemendamistel tavasperma kasutamisel saavutati viimasel 

seemendamisel mullika tiinestumine tõenäosusega 3,99% (1. strateegia). Kõikidel 

seemendamistel suguselekteeritud sperma kasutamisel saavutati viimasel seemendamisel 

mullika tiinestumine tõenäosusega 5,29% (4. strateegia). (Tabel 11) 

Igal seemendamisel saavutatud tiinestumise tõenäosuste ja tiinete lehmade osakaaludega 

arvutati ETKÜ ja Tootja mullikate NPV-d iga seemendamise järgselt (6) (Tabel 12 ja 

Tabel 13). 
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Tabel 12. ETKÜ mullikate NPV-d iga seemendamise järgselt, € 

Taastootmise strateegia 1-S 2-S 3-S 4-S 5-S 

1. strateegia -23,29 -7,40 -18,65 -22,03 -23,13 

2. strateegia -23,29 -38,80 -16,45 -21,29 -22,88 

3. strateegia -23,29 -38,80 -44,55 -20,36 -22,56 

4. strateegia -23,29 -38,80 -44,55 -46,79 -22,16 

5. strateegia -23,29 -38,80 -44,55 -46,79 -47,67 

Võrdlev strateegia 15,17 -12,80 -20,34 -22,60 -23,33 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

ETKÜ liikmete mullikate NPV peale esimest seemendamist tavaspermaga oli 15,17 € 

(võrdlev strateegia), suguselekteeritud spermaga -23,29 € (1.-5. strateegia). Teise 

tavaspermaga seemendamise järgselt oli mullikate NPV -12,80 € (võrdlev strateegia). 

Peale viimast seemendamist tavaspermaga oli mullikate NPV -23,33 € (võrdlev 

strateegia). Teise tavaspermaga seemendamise järgselt oli mullikate NPV -7,40 € (1. 

strateegia) ja suguselekteeritud spermaga -38,80 € (2.-5. strateegia). Peale kolmandat 

seemendamist tavaspermaga oli mullikate NPV -18,65 € (1. strateegia) ja -16,45 € (2. 

strateegia) ning suguselekteeritud spermaga -44,55 € (3.-5. strateegia). Esimesel 

seemendamisel suguselekteeritud sperma kasutamisel ja järgnevatel seemendamistel 

tavasperma kasutamisel oli viimase seemendamise järgselt mullikate NPV -23,13 € (1. 

strateegia). Kõikidel seemendamistel suguselekteeritud sperma kasutamisel oli peale 

viimast seemendamist mullikate NPV -47,67 € (5. strateegia). (Tabel 12) 

Tabel 13. Tootja mullikate NPV-d iga seemendamise järgselt, € 

Taastootmise strateegia 1-S 2-S 3-S 4-S 

1. strateegia -13,29 -10,12 -22,78 -26,13 

2. strateegia -13,29 -30,89 -20,17 -25,37 

3. strateegia -13,29 -30,89 -36,91 -24,40 

4. strateegia -13,29 -30,89 -36,91 -39,14 

Võrdlev strateegia 16,51 -17,16 -24,72 -26,69 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

Tootja mullikate NPV peale esimest seemendamist tavaspermaga oli 16,51 € (võrdlev 

strateegia), suguselekteeritud spermaga -13,29 € (1.-4. strateegia). Teise tavaspermaga 

seemendamise järgselt oli mullikate NPV -17,16 € (võrdlev strateegia). Peale viimast 

seemendamist tavaspermaga oli mullikate NPV -26,69 € (võrdlev strateegia). Teise 

tavaspermaga seemendamise järgselt oli mullikate NPV -10,12 € (1. strateegia) ja 
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suguselekteeritud spermaga -30,89 € (2.-4. strateegia). Peale kolmandat seemendamist 

tavaspermaga oli mullikate NPV -22,78 € (1. strateegia) ja -20,17 € (2. strateegia) ning 

suguselekteeritud spermaga -36,91 € (3.-4. strateegia). Esimesel seemendamisel 

suguselekteeritud sperma kasutamisel ja järgnevatel seemendamistel tavasperma 

kasutamisel oli viimase seemendamise järgselt mullikate NPV -26,13 € (1. strateegia). 

Kõikidel seemendamistel suguselekteeritud sperma kasutamisel oli peale viimast 

seemendamist mullikate NPV -39,14 € (4. strateegia). (Tabel 13) 

Iga seemendamise järgselt saadud mullikate NPV-de tulemustega arvutati ETKÜ ja 

Tootja taastootmise strateegiate NPV-d (5), kus liideti järjestikku diskonteeritud 

seemendamiste väärtused ning sellele liideti diskonteeritud tõenäosuse väärtus, et 

mullikas ei olnud tiine peale viimast seemendamist ja ta praagiti seepärast karjast ning 

asendati tiine mullikaga (Tabel 14). 

Tabel 14. ETKÜ ja Tootja taastootmise strateegiate NPV-d, € 

Taastootmise strateegia ETKÜ Tootja 

1. strateegia -108,37 -96,81 

2. strateegia -142,46 -127,45 

3. strateegia -176,75 -160,35 

4. strateegia -211,95 -196,61 

5. strateegia -248,59 - 

Võrdlev strateegia -73,23 -66,74 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

ETKÜ liikmete esimese suguselekteeritud spermaga strateegia NPV oli -108,37 € ja 

Tootjal -96,81 €, milles kasutati mullikate esimesel seemendamisel suguselekteeritud 

spermat ja järgnevatel seemendamistel tavaspermat. Teise suguselekteeritud spermaga 

strateegia NPV oli ETKÜ liikmetel -142,46 € ja Tootjal -127,45 €, milles kasutati 

mullikatel kahel järjestikul seemendamisel suguselekteeritud spermat ja järgnevatel 

seemendamistel tavaspermat. Mullikate kolmel järjestikul seemendamisel 

suguselekteeritud spermaga ja kahel järgneval seemendamisel tavaspermaga oli 

taastootmise strateegia NPV ETKÜ liikmetel -176,75 € ja Tootjal -160,35 €. Juhul, kui 

mullikaid seemendati kõikidel seemendamistel suguselekteeritud spermaga, siis 

taastootmise strateegia NPV oli ETKÜ liikmetel -248,59 € ja Tootjal -196,61 €. 

Tavaspermaga taastootmise strateegia NPV oli ETKÜ liikmetel -73,23 € ja Tootjal -66,74 

€. (Tabel 14) 
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Mullikate suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise 

suhtes leiti, kui suguselekteeritud spermaga strateegiate NPV-st lahutati tavaspermaga 

strateegia NPV (4). Positiivse tulemuse korral oli mullikatel suguselekteeritud sperma 

kasutamisel majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes. (Tabel 15). 

Tabel 15. Suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis tavasperma 

kasutamise suhtes, € 

Suguselekteeritud spermaga taastootmise strateegia ETKÜ Tootja 

Esimene seemendamine suguselekteeritud spermaga -35,14 -30,07 

2 esimest seemendamist suguselekteeritud spermaga -69,24 -60,70 

3 esimest seemendamist suguselekteeritud spermaga -103,52 -93,61 

4 esimest ja kõik 4 seemendamist suguselekteeritud spermaga -138,72 -129,86 

Kõik 5 seemendamist suguselekteeritud spermaga -175,36 - 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

ETKÜ liikmete mullikate esimesel seemendamisel suguselekteeritud spermaga NPV 

võrreldes tavaspermaga seemendamisel oli -35,14 € ja Tootjal -30,07 €. Kasutades 

mullikatel kahel esimesel seemendamisel suguselekteeritud spermat, oli ETKÜ liikmete 

mullikate NPV -69,24 € ja Tootjal -60,70 €. Mullikatel kolmel esimesel seemendamisel 

suguselekteeritud spermaga oli ETKÜ liikmete mullikate NPV -103,52 € ja Tootjal -

93,61 €. Juhul, kui mullikaid seemendati kõikidel seemendamistel suguselekteeritud 

spermaga, siis ETKÜ liikmete NPV võrreldes tavaspermaga seemendamisel oli -175,36 

€ ja Tootjal -129,86 €. (Tabel 15) 

2.4.2. Taastootmis- ja majandusnäitajate mõju hinnang suguselekteeritud 
spermaga taastootmise strateegiate tulemustele 

Järgnevalt hinnati peamiste taastootmis- ja majandusnäitajate muutuste mõju ETKÜ 

liikmete ja Tootja suguselekteeritud sperma kasutamise majandusliku eelise tavasperma 

kasutamise suhtes tulemustele. ETKÜ liikmete taastootmis- ja majandusnäitajate mõju 

hinnati nelja (Tabel 16) ja Tootja puhul viie peamise taastootmis- ja majandusnäitajate 

muutmisel (Tabel 17). Mõlemal juhul muudeti Cabrera mudelis ühte või mitut 

taastootmis- ja majandusnäitajat, eeldusel, et kõik teised näitajad jäeti konstantseteks. 
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Tabel 16. Taastootmis- ja majandusnäitajate mõju ETKÜ liikmete suguselekteeritud 

sperma kasutamise majandusliku eelise tavasperma kasutamise suhtes tulemustele 

Tava-

spermaga 

tiinestumise 

tõenäosus 

(%) 

Sugu-

selekteeritud 

spermaga 

tiinestumise 

tõenäosus 

(%) 

Sugu-

selekteeritud 

sperma 

seemendus-

doosi 

maksumus 

(€) 

Lehm-

vasika 

turu-

väärtus 

(€) 

Suguselekteeritud sperma kasutamise 

majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes 

(€) 

    

Suguselekteeritud spermaga taastootmise 

strateegiad 

Algsed taastootmis- ja majandusnäitajad 1 2 3 4 5 

66,4 50 48 100 -35,14 -69,24 -103,52 -138,72 -175,36 

Ühe näitaja mõju taastootmise strateegiatele      

80 50 48 100 -37,85 -72,85 -108,83 -148,97 -196,60 

66,4 40 48 100 -46,40 -92,47 -141,62 -196,78 -260,80 

66,4 50 30 100 -17,21 -33,41 -49,82 -67,20 -86,04 

66,4 50 48 300 7,64 -7,83 -33,73 -65,36 -100,93 

Näitajate koosmõju taastootmise strateegiatele      

66,4 40 48 400 4,03 -17,37 -55,27 -107,23 -173,85 

66,4 50 30 200 4,18 -2,71 -14,93 -30,52 -48,83 

50 35 48 100 -50,24 -100,17 -150,87 -203,04 -257,19 

55 40 40 500 30,50 27,91 8,01 -22,26 -59,69 

66,4 50 48 600 71,82 84,27 70,95 44,69 10,72 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

Kui ETKÜ liikmete mullikate tavaspermaga tiinestumise tõenäosus oleks 80%, väheneks 

esimese suguselekteeritud spermaga strateegia NPV võrreldes algsete taastootmis- ja 

majandusnäitajatega 2,71 € võrra. Kasutades suguselekteeritud spermat viiel 

seemendamisel, väheneks suguselekteeritud spermaga strateegia NPV 21,24 € võrra. 

Mullikate suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosuse vähenedes 10 

protsendipunkti võrra, oleks suguselekteeritud sperma kasutamisest saadav majanduslik 

kahju tavasperma kasutamise suhtes esimese suguselekteeritud spermaga strateegia korral 

46,40 €. Algsete taastootmis- ja majandusnäitajatega võrreldes suureneks majanduslik 

kahju 11,26 € võrra. Lehmvasika turuväärtuse tõusmisel 200 € võrra, oleks mullikatel 

esimesel seemendamisel suguselekteeritud spermaga saadav majanduslik eelis 

tavaspermaga seemendamise suhtes 7,64 €. (Tabel 16) 

Mullikate suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosuse vähenedes 10 

protsendipunkti ja lehmvasika turuväärtuse tõusmisel 300 € võrra, oleks mullikatel 

esimesel seemendamisel suguselekteeritud spermaga saadav majanduslik eelis 

tavaspermaga seemendamise suhtes 4,03 €. Seemendades mullikat kahel järjestikul korral 
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suguselekteeritud spermaga, oleks selle kasutamisest saadav majanduslik kahju 

tavasperma kasutamise suhtes 17,37 €. Suguselekteeritud sperma seemendusdoosi 

maksumuse vähenemisel 18 € ja lehmvasika turuväärtuse tõusmisel 100 € võrra, oleks 

mullikatel esimesel seemendamisel suguselekteeritud spermaga saadav majanduslik eelis 

tavaspermaga seemendamise suhtes 4,18 €. Juhul, kui vastsündinud lehmvasikaga 

kaubeldaks turul 600 €-ga, oleks suguselekteeritud sperma kasutamisest saadav 

majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes kõikide suguselekteeritud spermaga 

strateegiate korral. Sellisel juhul oleks mullikate esimesel seemendamisel 

suguselekteeritud spermaga majanduslik eelis tavaspermaga seemendamise suhtes 71,82 

€, teisel seemendamisel 84,27 € ja viiendal seemendamisel 10,72 €. (Tabel 16) 

Tabel 17. Taastootmis- ja majandusnäitajate mõju Tootja suguselekteeritud sperma 

kasutamise majandusliku eelise tavasperma kasutamise suhtes tulemustele 

Tava-

spermaga 

tiinestumise 

tõenäosus 

(%) 

Sugu-

selekteeritud 

spermaga 

tiinestumise 

tõenäosus 

(%) 

Sugu-

selekteeritud 

sperma 

seemendus-

doosi 

maksumus 

(€) 

Kasvatus-

kulud (€) 

Lehm-

vasika 

turu-

väärtus 

(€) 

Suguselekteeritud sperma kasutamise 

majanduslik eelis tavasperma 

kasutamise suhtes (€) 

     

Suguselekteeritud spermaga 

taastootmise strateegiad 

Algsed taastootmis- ja majandusnäitajad 1 2 3 4 

70 50 (10) 39 - (2) - (100) -30,07 -60,70 -93,61 -129,86 

Ühe näitaja mõju taastootmise strateegiatele     

85 50 (10) 39 - (2) - (100) -30,49 -61,88 -101,64 -157,52 

70 60 (10) 39 - (2) - (100) -15,71 -32,78 -50,19 -67,75 

70 50 (10) 30 - (2) - (100) -21,13 -42,86 -66,88 -94,29 

70 50 (10) 39 3 - (100) -37,43 -71,85 -106,71 -143,79 

70 50 (10) 39 - (2) 250 6,67 -9,31 -36,54 -71,40 

Näitajate koosmõju taastootmise strateegiatele     

70 25 (10) 30 1,5 500 -5,58 -63,24 -186,61 -404,21 

70 40 (10) 39 2 500 31,62 14,79 -34,90 -114,45 

60 30 (10) 35 3 400 -33,96 -97,58 -188,35 -308,25 

60 40 (10) 35 3 400 8,17 -13,66 -52,12 -102,17 

70 50 (10) 39 2 550 80,15 93,48 77,59 45,52 

Allikas: Autori koostatud personaalintervjuude põhjal 

Kui Tootja mullikate tavaspermaga tiinestumise tõenäosus oleks 85%, väheneks esimese 

suguselekteeritud spermaga strateegia NPV võrreldes algsete taastootmis- ja 

majandusnäitajatega 0,42 € võrra. Kasutades suguselekteeritud spermat viiel 

seemendamisel, väheneks suguselekteeritud sperma strateegia NPV 27,66 € võrra. 

Mullikate suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosuse suurenedes 10 
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protsendipunkti võrra, oleks suguselekteeritud sperma kasutamisest saadav majanduslik 

kahju tavasperma kasutamise suhtes esimese suguselekteeritud spermaga strateegia korral 

15,71 €. Algsete taastootmis- ja majandusnäitajatega võrreldes väheneks kahju 14,36 € 

võrra. Mullikate mitte tiinestumise ja uuesti seemendamise vahelise aja kasvatuskulude 

suurenemisel 1 € võrra, oleks suguselekteeritud sperma kasutamisest saadav majanduslik 

kahju tavasperma kasutamise suhtes esimese suguselekteeritud sperma strateegia korral -

37,43 €. Algsete taastootmis- ja majandusnäitajatega võrreldes suureneks kahju 7,36 € 

võrra. Lehmvasika turuväärtuse tõusmisel 150 € võrra, oleks mullikatel esimesel 

seemendamisel suguselekteeritud spermaga saadav majanduslik eelis tavaspermaga 

seemendamise suhtes 6,67 € ja mitte tiinestumise korral oleks teisel seemendamisel 

suguselekteeritud spermaga majanduslik kahju 9,31 €. (Tabel 17) 

Mullikate suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosuse vähenedes 45 

protsendipunkti, suguselekteeritud sperma seemendusdoosi maksumus 9 €, 

kasvatuskulud 0,5 € ja lehmvasika turuväärtuse tõusmisel 400 € võrra, oleks mullikatel 

esimesel seemendamisel suguselekteeritud spermaga saadav majanduslik kahju 

tavaspermaga seemendamise suhtes 5,58 €. Seemendades mullikat kahel järjestikul korral 

suguselekteeritud spermaga, oleks selle kasutamisest saadav majanduslik kahju 

tavasperma kasutamise suhtes 63,24 €. Mullikate suguselekteeritud spermaga 

tiinestumise tõenäosuse vähenedes 10 protsendipunkti ja lehmvasika turuväärtuse 

tõusmisel 400 € võrra, oleks mullikatel esimesel seemendamisel suguselekteeritud 

spermaga majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes 31,62 €. Seemendades 

mullikat kahel järjestikul korral suguselekteeritud spermaga, oleks selle kasutamisest 

saadav majanduslik kahju tavasperma kasutamise suhtes 14,79 €. Juhul, kui vastsündinud 

lehmvasikaga kaubeldaks turul 550 €-ga, oleks suguselekteeritud sperma kasutamisest 

saadav majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes kõikide suguselekteeritud 

spermaga strateegiate kasutamise korral. Sellisel juhul oleks mullikate esimesel 

seemendamisel suguselekteeritud spermaga majanduslik eelis tavaspermaga 

seemendamise suhtes 80,15 €, teisel seemendamisel 93,48 € ja viiendal seemendamisel 

45,52 €. (Tabel 17) 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada eesti holsteini tõugu mullikate 

kunstlikul seemendamisel suguselekteeritud spermaga majanduslik eelis tavaspermaga 

seemendamise suhtes, võimaldamaks piimatootjatel teha majanduslikku otsust 

suguselekteeritud sperma kasutamise ja selle ulatuse osas piimakarjas. Magistritöö 

eesmärgi saavutamiseks püstitatud neljale uurimisküsimusele anti magistritöö 

empiirilises osas hinnangud, tuginedes magistritöö teoreetilises osas käsitletud erinevate 

kirjandusallikate autorite seisukohtadele.  

Magistritöö empiirilise osa esimeses peatükis hinnati mullikatel suguselekteeritud sperma 

kasutamise taastootmise eelist tavasperma kasutamise suhtes. Magistritöö empiirilise osa 

andmed koguti personaalintervjuu vormis, mille käigus saadi Eesti Tõuloomakasvatajate 

Ühistult ja piimatootjalt eesti holsteini tõugu mullikate seemendamisel tava- ja 

suguselekteeritud spermaga taastootmis- ja majandusnäitajad. Kogutud andmetega 

hinnati Cabrera poolt välja töötatud elulemuskõverate osalise eelarvestamise 

metoodikaga eesti holsteini tõugu mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamise 

majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes. Saadud tulemuste osas viidi läbi 

tundlikkusanalüüs, millega hinnati personaalintervjuude käigus kogutud olulisemate 

taastootmis- ja majandusnäitajate mõju suguselekteeritud sperma kasutamise 

majanduslikule eelisele tavasperma kasutamise suhtes, kui Cabrera mudelis muudeti ühte 

või mitut mullikate taastootmis- ja majandusnäitajat. 

Käesoleva magistritöö autori koostatud piimakarja taastootmise analüüsist 10 mullika 

seemendamisel tava- ja suguselekteeritud spermaga ideaaltingimustes selgus, et 

mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamisel oli märkimisväärne piimakarja 

taastootmise eelis tavasperma kasutamise suhtes. Majanduslikust seisukohast selgus, et 

ETKÜ liikmete ja Tootja kombineeritud keskmiste taastootmis- ja majandusnäitajatega 

eesti holsteini tõugu mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamisel ei olnud 

majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes. 
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ETKÜ liikmed ja Tootja kasutasid mullikate seemendamisel suguselekteeritud spermat 

ainult esimesel seemendamisel. Mullikate mitte tiinestumise korral jätkati seemendamisi 

tavaspermaga. ETKÜ liikmetel ja Tootjal oli esimesel seemendamisel suguselekteeritud 

spermaga majanduslik kahju tavaspermaga seemendamise suhtes vastavalt 35,14 € ja 

30,07 €. Mullikate mitte tiinestumise korral suguselekteeritud spermaga seemendamise 

jätkamisel oleks majanduslik kahju tavasperma kasutamise suhtes olnud ETKÜ liikmetel 

ja Tootjal ligi kaks korda kõrgem. Majanduslikust seisukohast oli nende otsus kasutada 

suguselekteeritud spermat ainult esimesel seemendamisel mõistlik, millega hoiduti 

suuremast majanduslikust kahjust. 

Tootja kombineeritud andmetega saadud tulemustele tuginedes, et mullikatel 

suguselekteeritud sperma kasutamisel ei olnud majanduslikku eelist tavasperma 

kasutamise suhtes, viidi läbi tundlikkusanalüüs. Selle abil hinnati peale olulisemate 

taastootmis- ja majandusnäitajate ka täiendavalt mittekõlbuliku ja puuduolevate näitajate 

mõju tulemustele. Selgus, et mullikate kasvatuskulud taastootmise strateegiate 

tulemustele olulist mõju ei avaldanud. Märkimisväärselt mõjutasid tulemusi mullikate 

tiinestumise tõenäosus suguselekteeritud spermaga ja vastsündinud lehmvasika 

turuväärtus. Tootjal oleks suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis 

tavasperma kasutamise suhtes esimesel seemendamisel suguselekteeritud spermaga 

31,62 € juhul, kui mullikate tiinestumise tõenäosus võrreldes algse tiinestumise 

tõenäosusega oleks olnud 30 protsendipunkti kõrgem ja turul kaubeldava vastsündinud 

lehmvasika väärtus oleks olnud 500 €. Seega oli Tootja otsus eelistada suguselekteeritud 

sperma kasutamise asemel tavasperma kasutamist käesoleva magistritöö majanduslikele 

tulemustele tuginedes põhjendatud. 

ETKÜ liikmete mullikatel suguselekteeritud sperma kasutamisel oli tiinestumise 

tõenäosus kuni 50%. Mullikate tiinestumise tõenäosusega 50% oli suguselekteeritud 

sperma kasutamise majanduslik kahju tavasperma kasutamise suhtes esimesel 

seemendamisel suguselekteeritud spermaga 34,14 €. ETKÜ liikmete mullikatel võis olla 

suguselekteeritud spermaga tiinestumise tõenäosus ka 40%. Sellisel juhul oli ETKÜ 

liikmete suguselekteeritud sperma kasutamisel majanduslik kahju tavasperma kasutamise 

suhtes esimesel seemendamisel suguselekteeritud spermaga 46,40 €. Kui mõnel ETKÜ 

liikmel oleksid mullikate keskmised taastootmis- ja majandusnäitajad võrdsed käesolevas 
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uuringus kasutatud andmetega, v.a lehmvasika turuväärtus (300 €), siis oleks 

majanduslikust seisukohast mõistlik kasutada mullikate esimesel seemendamisel 

suguselekteeritud spermat. 

Magistritöö teoreetilises osas käsitletud erinevate artiklite autorite seisukohtadele 

tuginedes on võimalik väita, et mida kõrgem on mullikate tavaspermaga tiinestumise 

tõenäosus, seda kõrgem on näitaja ka suguselekteeritud spermaga. Arvestades Tootja 

erinevate kunstliku seemendamise tehnoloogiate tiinestumise tõenäosuste erinevusi, siis 

ei saa seda väidet magistritöö autor uuringu andmetele tuginedes kinnitada. Tuginedes 

erinevate artiklite autorite seisukohtadele, oletab magistritöö autor tundlikkusanalüüsi 

tulemustele tuginedes, et kõrgete mullikate tiinestumise tõenäosustega (nt tavaspermaga 

vastavalt 80% ja suguselekteeritud spermaga vastavalt 50%) ETKÜ liikmetel oleks 

suguselekteeritud sperma kasutamisel majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes 

juhul, kui vastsündinud lehmvasika turuväärtus oleks 100 € tunduvalt kõrgem.  

ETKÜ liikmete tundlikkusanalüüsi tulemustest selgus, et märkimisväärselt mõjutasid 

tulemusi mullikate tiinestumise tõenäosus ja vastsündinud lehmvasika turuväärtus. Kõige 

enam vähendas suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikku eelist tavasperma 

kasutamise suhtes madal vastsündinud lehmvasika turuväärtus. Suguselekteeritud sperma 

seemendusdoosi maksumus mõjutas suguselekteeritud spermaga strateegiate tulemusi, 

kuid mitte märkimisväärselt. Selle majandusnäitaja märkimisväärne mõju avalduks koos 

lehmvasika turuväärtusega. Näiteks oleks suguselekteeritud sperma kasutamise 

majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes olnud esimesel seemendamisel 

suguselekteeritud spermaga 4,18 €, kui ETKÜ liikmed oleksid suguselekteeritud sperma 

seemendusdoosi soetanud 18 € soodsamalt ja vastsündinud lehmvasika turuväärtus oleks 

olnud 100 € kõrgem. 

Magistritöö teoreetilises osas käsitletud erinevate artiklite autorid tõid välja asjaolu, et 

suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes on 

igal piimatootjal erinev ja sõltub nende taastootmis- ja majandusnäitajatest. Käesolev 

uuring kinnitas nende seisukohti, sest ETKÜ liikmete mullikate taastootmis- ja 

majandusnäitajate muutmisel oli selgelt näha, kuidas peamised taastootmis- ja 

majandusnäitajad mõjutasid suguselekteeritud spermaga taastootmise strateegiate 

tulemusi. Märkimisväärselt oli taastootmis- ja majandusnäitajate muutuste mõju 
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suguselekteeritud spermaga taastootmise strateegiate tulemustele märgata erinevate 

näitajate koosmõjul.  

Käesoleva uuringu andmete kogumisel vastas üks Eesti piimatootja, et nad olid 

suguselekteeritud spermat kasutanud laktatsioonis olevatel lehmadel. Kuigi neil puudusid 

käesoleva uurimisprobleemi lahendamiseks vajalikud andmed, saadi neilt vastus, mis ei 

olnud kooskõlas magistritöö teoreetilises osas käsitletud erinevate artiklite autorite 

seisukohtadega. Nimelt, erinevate artiklite autorid väitsid, et suguselekteeritud spermat 

on majanduslikult mõistlik kasutada mullikatel, sest nende tiinestumise tõenäosus on 

kõrgem kui laktatsioonis olevatel lehmadel. Lehmade madalamat tiinestumise tõenäosust 

võrreldes mullikatega, kinnitas ka magistritöö teoreetilises osas välja toodud Eesti 

jõudluskontrolli aastaraamat 2013 andmed, kus lehmade keskmine tiinestumise tõenäosus 

võrreldes mullikatega oli 17,4 protsendipunkti madalam. Eelnevalt sai magistritöö autori 

poolt uuringu tulemustele tuginedes järeldatud, et tiinestumise tõenäosus mõjutas 

märkimisväärselt suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslikku eelist tavasperma 

kasutamise suhtes. Seega võib eeldada, et arvestades magistritöös ilmnenud tulemusi, 

võivad suguselekteeritud sperma kasutamisel lehmade tiinestumisest tingituna ilmneda 

mõnevõrra suuremad majanduslikud kahjud piimatootjatele, võrreldes olukorraga, kui 

seda kasutati mullikatel. 

Magistritöö teoreetilises osas käsitletud erinevate artiklite autorite seisukohad kinnitasid 

käesoleva uuringu tulemuste põhjal tehtud järeldusi. ETKÜ liikmete keskmiste 

taastootmis- ja majandusnäitajatega eesti holsteini tõugu mullikatel suguselekteeritud 

sperma kasutamisel ei olnud majanduslikku eelist tavasperma kasutamise suhtes 

peamiselt seetõttu, et vastsündinud lehmvasikate turuväärtus oli madal. Lisaks on 

suguselekteeritud sperma kasutamise majandusliku eelise eelduseks selle kasutamine 

mullikatel, et saavutada võimalikult kõrge tiinestumise tõenäosus. Lehmvasika 

turuväärtuse tõusmisel oleksid ETKÜ liikmetel positiivsed eeldused suguselekteeritud 

sperma kasutamise majanduslikule eelisele tavasperma kasutamise suhtes.  

Käesoleva uuringu tulemused on autori hinnangul väärtuslikud, kuna võimaldavad Eesti 

piimatootjatel teha majanduslikku otsust suguselekteeritud sperma kasutamise ja selle 

ulatuse osas piimakarjas. Täiendavalt annab käesolev uuring ülevaate piimakarja 

erinevate taastootmise tehnoloogiate arengust ja suguselekteeritud sperma kasutamise 
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majanduslikust eelisest tavasperma kasutamise suhtes. Magistritöö autor peab oluliseks 

asjaolu, et käesolev uuring on suguselekteeritud sperma kasutamise valdkonnas Eesti 

kontekstis esmakordne. 
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Lisa 1. Piimakarja taastootmine 10 mullika seemendamisel tava- ja suguselekteeritud spermaga ideaaltingimustes 

 

Allikas: Autori koostatud (Eesti … 2014, lk 17-19; Olynk, Wolf  2007, lk 2571) ja [Aretus 2014; Piimaveiste … 2013, lk 14] põhjal 
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Lisa 2. Personaalintervjuu küsimustik 

Eesti holsteini tõugu mullikate taastootmis- ja majandusnäitajad 

Ankeet koosneb põhi- ja abiküsimustest. Kõikidele põhi- ja abiküsimustele peab vastama. 

Ankeedis on viis osa ja kõik küsimused on seotud eesti holsteini tõugu mullikate 

kunstlikul seemendamisel kasutatud tava- ja suguselekteeritud sperma keskmiste 

näitajatega. 

Põhiküsimused Abiküsimused 

1. Sissejuhatus 

1.1. Kas olete piimakarja taastootmisel 

mullikate seemendamiseks kasutanud 

suguselekteeritud spermat? 

1.1.1. Kui vastasite põhiküsimusele jah, siis 

milline on olnud mullikate kunstlikul 

seemendamisel suguselekteeritud sperma 

osakaal kogu mullikate kunstlikul 

seemendamisel kasutatud 

seemendusdoosidest (%)? 

1.2. Kas olete kasutades mullikatel 

suguselekteeritud spermat piimakarja 

taastootmisel arvutanud selle majanduslikku 

eelist tavasperma kasutamise suhtes? 

1.2.1. Kui vastasite põhiküsimusele jah, siis 

palun kirjeldage lühidalt, kuidas te 

suguselekteeritud sperma majanduslikku 

eelist tavasperma kasutamise suhtes 

arvutasite? 

2. Mullikate tiinestumine tava- ja suguselekteeritud spermaga seemendamisel ja 

lehmvasika sünni tõenäosus 

2.1. Kui olete kasutanud mullikate 

esmakordsel seemendamisel tavaspermat, 

siis milline on olnud mullikate keskmine 

tiinestumine (%)? 

 

2.2. Kui olete kasutanud mullikate 

seemendamisel tavaspermat, siis milline on 

olnud lehmvasikate sündide osakaal kogu 

vasikate sündidest (%)? 

 

2.3. Kui olete kasutanud mullikate 

esmakordsel seemendamisel 

suguselekteeritud spermat, siis milline on 

olnud mullikate keskmine tiinestumine (%)? 

 

2.4. Kui olete kasutanud mullikate 

seemendamisel suguselekteeritud spermat, 

siis milline on olnud lehmvasikate sündide 

osakaal kogu vasikate sündidest (%)? 

 

3. Mullika tava- ja suguselekteeritud spermaga seemendamise majanduslikud näitajad 

3.1. Kui olete kasutanud mullika 

seemendamisel tavaspermat, siis mis on 

olnud ühe seemendusdoosi keskmine 

maksumus (€/doos)? 

3.1.1. Kui olete kasutanud mullika 

seemendamisel tavaspermat, siis kas ühe 

doosi tavasperma keskmine maksumus on 

sisaldanud seemendusprotseduuri? 

3.1.2. Kui vastasite eelmisele abiküsimusele 

ei, siis mis on olnud ühe mullika 

tavaspermaga seemendamise protseduuri 

keskmine maksumus (€/protseduur)? 
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3.1.3. Kui olete kasutanud mullika 

seemendamisel tavaspermat, siis kas oskate 

öelda, mis on olnud keskmine 

spermatosoidide arv ühes tavasperma doosis? 

3.2. Kui olete kasutanud mullika 

seemendamisel suguselekteeritud spermat, 

siis mis on olnud ühe seemendusdoosi 

keskmine maksumus (€/doos)? 

3.2.1. Kui olete kasutanud mullika 

seemendamisel suguselekteeritud spermat, 

siis kas ühe doosi suguselekteeritud sperma 

keskmine maksumus on sisaldanud 

seemendusprotseduuri? 

3.2.2. Kui vastasite eelmisele abiküsimusele 

ei, siis mis on olnud ühe mullika 

suguselekteeritud spermaga seemendamise 

protseduuri keskmine maksumus 

(€/protseduur)? 

3.2.3. Kui olete kasutanud mullika 

seemendamisel suguselekteeritud spermat, 

siis kas oskate öelda, mis on olnud keskmine 

spermatosoidide arv ühes suguselekteeritud 

sperma doosis? 

3.3. Kui olete soetanud või müünud 

vastsündinud lehmvasika, siis mis on olnud 

vastsündinud lehmvasika keskmine 

maksumus (€/loom)? 

3.3.1. Kui vastasite põhiküsimusele ei ole 

soetanud ega müünud, siis kas oskate öelda, 

mis on vastsündinud lehmvasika keskmine 

turuväärtus (€/loom)? 

3.3.2. Kui vastasite eelmisele abiküsimusele 

ei oska öelda, siis mis võib olla teie 

hinnangul vastsündinud lehmvasika keskmine 

turuväärtus (€/loom)? 

3.4. Kui olete müünud vastsündinud 

pullvasika, siis mis on olnud vastsündinud 

pullvasika keskmine müügi maksumus 

(€/loom)? 

3.4.1. Kui vastasite põhiküsimusele ei ole 

müünud, siis kas oskate öelda, mis on 

vastsündinud pullvasika keskmine 

turuväärtus (€/loom)? 

3.4.2. Kui vastasite eelmisele abiküsimusele 

ei oska öelda, siis mis võib olla teie 

hinnangul vastsündinud pullvasika keskmine 

turuväärtus (€/loom)? 

3.5. Kui teie mullikal sündis lehmvasikas, 

siis kui suured on olnud esmaspoegijal raske 

sünnituse keskmised ravikulud (€)? 

 

3.6. Kui teie mullikal sündis pullvasikas, siis 

kui suured on olnud esmaspoegijal raske 

sünnituse keskmised ravikulud (€)? 

 

3.7. Kui teil mullikas ei tiinestunud tava- või 

suguselekteeritud spermaga seemendamisel, 

siis mis on olnud mullika keskmine 

kasvatuskulu ühe päeva kohta kuni järgmise 

seemendamiseni (€/päev)? 

 

3.8. Kui teil on mullika tiinestamine tava- 

või suguselekteeritud spermaga korduvalt 

ebaõnnestunud ja olete loobunud edasistest 

seemendamistest, siis kui palju on keskmiselt 

kaalunud mittetiine karjast praagitud elus 

mullikas (kg)? 
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3.9. Kui teil on mullika tiinestamine tava- 

või suguselekteeritud spermaga korduvalt 

ebaõnnestunud ja praakisite ta seepärast 

karjast, siis mis on olnud selle mullika 

keskmine maksumus (€/kg)? 

3.9.1. Kui vastasite põhiküsimusele ei oska 

öelda, siis mis võib olla teie hinnangul 

korduvatel katsetel mittetiinestunud ja 

seepärast karjast praagitud elus mullika 

keskmine turuväärtus (€/loom)? 

3.10. Kui teil on mullika tiinestamine tava- 

või suguselekteeritud spermaga korduvalt 

ebaõnnestunud ja praakisite ta seepärast 

karjast, siis mis on olnud tiine 

asendusmullika keskmine maksumus 

(€/loom)? 

3.10.1. Kui vastasite põhiküsimusele ei oska 

öelda, siis mis võib olla teie hinnangul tiine 

mullika keskmine turuväärtus (€/loom)? 

4. Mullika tava- ja suguselekteeritud spermaga seemendamise taastootmise lisanäitajad 

4.1. Kui kasvatate ise üles noorkarja, siis 

keskmiselt mitme kuu vanust mullikat te 

esmakordselt tava- või suguselekteeritud 

spermaga seemendate (kuu)? 

 

4.2. Kui teil on mullika tiinestamine tava- 

või suguselekteeritud spermaga mitmeid 

kordi järjest ebaõnnestunud, siis kui palju 

seemendamisi olete keskmiselt läbi viinud 

enne, kui olete otsustanud mullika karjast 

praakida (seemendamiste arv)? 

4.2.1. Kui olete mullikat esmakordselt 

seemendanud suguselekteeritud spermaga ja 

mullikas ei tiinestunud, siis kui mitmel 

järjestikusel korral olete keskmiselt mullika 

seemendamiseks endiselt kasutanud 

suguselekteeritud spermat enne, kui olete 

mullika kas praakinud või proovinud 

seemendamisi jätkata tavaspermaga 

(seemendamiste arv)?  

4.2.2. Kui teil mitmel järjestikusel korral ei 

ole mullika tiinestamine suguselekteeritud 

spermaga õnnestunud ja olete 

suguselekteeritud spermaga seemendamisest 

loobunud, siis kas olete proovinud jätkata 

mullika tiinestamist tavaspermaga? 

4.2.3. Kui vastasite eelmisele abiküsimusele 

jah, siis kui mitmel korral keskmiselt olete 

peale suguselekteeritud spermaga 

seemendamise ebaõnnestumist jätkanud 

tavaspermaga enne, kui olete otsustanud 

mittetiine mullika karjast praakida 

(seemendamiste arv)? 

4.3. Kui teil on mullika tava- või 

suguselekteeritud spermaga tiinestamine 

ebaõnnestunud, siis kui mitme päeva pärast 

keskmiselt olete peale ebaõnnestunud katset 

mullikat uuesti proovinud seemendada 

(päevade arv)? 

 

4.4. Kui teil on mullika esmakordne 

seemendamine tava- või suguselekteeritud 

spermaga ebaõnnestunud, siis millisel määral 

keskmiselt on teie mullikate keskmine 

tiinestumise tõenäosus vähenenud iga 

järgneva seemendamise järgselt (%)? 
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5. Kokkuvõte 

5.1. Kui olete piimakarja taastootmisel 

mullikate seemendamisel kasutanud 

suguselekteeritud spermat, siis kas olete 

suguselekteeritud sperma kasutamisega 

jäänud rahule? 

5.1.1. Kui vastasite põhiküsimusele jah, siis 

palun täpsustage lühidalt, millest teie 

rahulolu väljendub? 

5.1.2. Kui vastasite põhiküsimusele ei, siis 

palun täpsustage lühidalt, millest teie 

rahulolematus väljendub? 

5.2. Kas soovite veel midagi lisada, 

täpsustada? 
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THE ECONOMIC ADVANTAGE OF USING SEXED 

SEMEN OVER CONVENTIONAL SEMEN ON ESTONIAN 

HOLSTEIN HEIFERS 

Jaak Naaber 

SUMMARY 

This thesis is written in Estonian and consists of 67 pages, including 17 tables, 1 figure, 

72 sources of scientific literature and 2 annexes. 

Artificial insemination with sexed semen as a dairy cattle reproduction technology is 

becoming increasingly popular among Estonian dairy farmers. From an economic 

perspective, research concerning the reproductive and economic parameters of Estonian-

bred heifers, that would confirm the economic advantage of using sexed semen over 

conventional semen on heifers, has not been published. 

The purpose of this thesis was to identify the economic advantage of artificial 

insemination using sexed semen over conventional semen on Estonian Holstein heifers, 

in order to assist dairy farmers in making an economic decision on the use of sexed semen 

as well as the extent of it in dairy cattle.  

The first chapter of the empirical part of this thesis evaluated the advantage of using sexed 

semen over conventional semen for the purposes of heifer reproduction. The data for the 

empirical part of this thesis was collected via personal interviews, during which the 

reproductive and economic parameters of inseminating Estonian Holstein heifers using 

conventional and sexed semen were gathered from the Animal Breeders' Association of 
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Estonia and the dairy farmer. According to the collected data, the economic advantage of 

using sexed semen over conventional semen on Estonian Holstein heifers was evaluated 

using Cabrera's method of partial budgeting of the survival curves. A sensitivity analysis 

of the results was conducted to identify the effect of the most important reproductive and 

economic parameters gathered during the interviews on the economic advantage of using 

sexed semen over conventional sperm, when one or several reproductive or economic 

parameters of heifers was changed in the Cabrera's model. 

The analysis of dairy cattle reproduction when inseminating 10 heifers with conventional 

and sexed semen in perfect conditions, compiled by the author of this thesis, revealed a 

significant advantage of using sexed semen over conventional semen during dairy cattle 

reproduction. From an economic standpoint, the combined average reproductive and 

economic parameters of the Animal Breeders' Association of Estonia and dairy farmers 

did not indicate an economic advantage of using sexed semen over conventional semen 

in Estonian Holstein heifers. The members of the Animal Breeders' Association of 

Estonia would make more positive assumptions concerning the economic advantage of 

using this technology, when the market value of a calf would rise. Prior to the completion 

of this thesis, the dairy farmer had decided to use conventional sperm when implementing 

this technology due to the low probability of getting heifers pregnant when using sexed 

semen. Based on the results of this thesis, the dairy farmer's decision was economically 

justified. 

Based on the authors of the various articles discussed in the theoretical part of the thesis, 

and the results of the thesis, a conclusion can be drawn that the economic advantage of 

using sexed semen over conventional semen differs among dairy farmers and depends on 

their reproductive and economic indicators. 

The author is of the opinion that the results of this research are valuable, since they enable 

Estonian dairy farmers to make an economic decision on the use as well as the extent of 

use of sexed semen on dairy cattle. In addition, this research provides an overview of the 

development of different dairy cattle reproduction technologies and the economic 

advantage of using sexed semen over conventional semen. The author would like to 

emphasize that in the field of using sexed semen, this research is the first of its kind in 

Estonia.  
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