


 



juba seitse tuhat aastat inimest truult teenib. Inimestel ku-
lus samuti veidi aega, et aru saada, et kana just munade ja
liha pärast tasub pidada...

Vutipidamise traditsioon sai Jaapanis suure hoo sisse
19. sajandi lõpul, pärast seda, kui üks Jaapani keiser, kes
tuberkuloosi põdes, vutiliha söömisest oma tõvele leeven-
dust olevat saanud. Jaapanist levis vutipidamine farmilin-
nuna tagasi Hiinasse, seejärel Koreasse, Taivanile, Hong-
Kongi. Euroopas, Ameerikas ja Lähis-Ida riikides hakati
vutte kasvatama hiljem – enne ja pärast II maailmasõda,
1930.–1950. aastatel.

Praegu on munavuttide kasvatamine levinud Hiinas,
Jaapanis, Prantsusmaal ja Brasiilias. Suuremad vutiliha
tootjad on Hiina, Austraalia, Prantsusmaa, USA ja His-
paania. Kõige suurem vutikasvatusmaa on Hiina, kus too-
detakse aastas üle 150 000 tonni vutiliha, mida on 16
korda enam kui Euroopa suurima vutilihatootja – Hispaa-
nia – aastane kogutoodang. Eesti oma seitsme tonni vuti-
lihaga ei tasuks ehk mainimistki, eriti kui see kogus
eestimaalaste peale ära jagada, mis teeb umbes 5 g. Asi
seegi. Saksamaal, Suurbritannias, Hollandis ja Belgias on
vutikasvatus suurfarmides millegipärast vähe levinud, sa-
mas ostavad nad vutikasvatussaadusi Prantsusmaalt, His-
paaniast ja Itaaliast.

Eestis on vutikasvatus suhteliselt noor linnukasvatus-
haru. Esimesed farmivutid toodi meile küll juba 1967.
aastal. Tolleaegse EPA teadlased hakkasid entusiastlikult
selle linnu jõudlust ja bioloogilisi iseärasusi uurima, kuid
et põllumajandusministeerium seda tööd ei toetanud, jäi
asi katki.

Teine vuttide introdutseerimise katse oli edukas – 1976.
aastal rekonstrueeriti Kaarepere metsakatsejaamas tühjalt
seisnud vana pardifarm vutipidamise tarbeks ja Vene-
maalt toodi sisse esimesed 1000 vaaraovutti. Vaaraovutti-
deks nimetatakse USA-s aretatud lihatüübilisi vutte, kelle
nimetus viitab ammustele aegadele, kuigi, nagu eespool
sai mainitud, kasvatati “vaaraoaegadel” hoopis teist vuti
alamliiki, kel tänapäeval farmides peetavate vuttidega mi-
dagi pistmist ei ole. Lisaks vaaraovuttidele toodi sisse ka
munatüübilisi, väiksema kehamassiga vutte ja nende vuti-
populatsioonide ristamisel saadud järglased pandi paari
omakorda inglise valgete munatüübiliste vuttidega, et lin-
dude munajõudlust suurendada. See oli aretustöö algus,
tee tõu loomiseni ja tunnustamiseni oli pikk, pea 10 aastat,
ja alles 1988. aastal saadi eesti vutile tunnustus ja “pabe-

rid”. Eesti vutt aretati muna-lihatüübilisena, silmas peeti
eeskätt head munevust, aga ära ei unustatud ka lindude
lihaomadusi.

Eesti vutt ongi hästi teada oma hea munevuse poolest.
Juba tõu tunnustamise aegu saadi jõudluskontrollialustelt
vuttidelt ligikaudu 300 muna aastas. Selleks et vuttide
munajõudlust kindlaks määrata, tuleb neid pidada indivi-
duaalpuurides, ikka selleks, et parimad munejad välja
selgitada (foto 1). Möödunud kontrollaasta jõudluskont-
rollialuste vuttide maksimumtoodang oli 352 muna
(364 päevaga), mis teeb aastakeskmiseks munevuseks
peaaegu 97%. See on suurepärane tulemus! Eesti vuttide
aretustöös peetakse silmas aga ka vuttide kehamassi ja
muna suurust. Suuremad vutid munevad küll veidi suure-
maid mune (kuigi mitte oluliselt), samas väiksematelt lin-
dudelt oleme seni jõudluskontrollis enam mune saanud ja
nad hakkavad ka suurematest, lihatüübilistest vuttidest
veidi varem munema. Eesti vuti populatsioonis ongi nii
suuremaid – täiskasvanud emasvuttide kehamass on
küündinud 320 grammini – kui ka väiksemaid, pea
100 grammi kergemaid isendeid. Fotol 2 on kahe tüübi
kasvu erinevus hästi märgatav.

Nüüd mõni sõna nõuetest, mida tuleb täita, et vutikasva-
tusega edukalt tegelda ja oma töö eest ka toetust küsida.
Eesti vuti aretustöös lähtutakse Eesti Linnukasvatajate
Seltsi eesti vuttide säilitamis- ja aretusprogrammist ning
jõudluskontrolli eeskirjast. Nimetatud dokumendid on
Veterinaar- ja Toiduamet kinnitanud ja neis sisalduvaid
nõudeid tuleb järgida. Täpsemalt saab aretusprogrammi ja
jõudluskontrolli eeskirjaga tutvuda Eesti Linnukasvataja-
te Seltsi kodulehel (els.etll.ee).

Vutikasvatusega alustamisel (eeldusel, et kõik vuttide
kasvatamiseks vajalik vutipidamisruumide, inventari jm
osas on juba olemas) tuleb kõigepealt muretseda aretus-
farmist sertifitseeritud tõumaterjal (haudemunad). Selleks
tuleb pöörduda Eesti Linnukasvatajate Seltsi poole, kon-
taktandmed leiab kodulehelt. Oma tegevus tuleb plaanida
pikema aja peale ette, sest toetuse saamiseks tuleb vutte
pidada viis aastat. Aastakeskmine vuttide arv peab olema
vähemalt 350 täiskasvanud lindu, lindude käibelehele
kantakse alles 35 päeva vanuseks kasvatatud vutid. Sel
ajal tuleks neid kindlasti pidada juba täiskasvanud lindu-
dele sobivates tingimustes (ka söötmise osas), samuti
tuleb rangelt jälgida sobivat isas- ja emasvuttide suhet,
karjas peaks ühe isase kohta olema 2–5 emasvutti. Vuti-
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Foto 2. Muna- ja lihatüübiline emasvutt (J. Prits) Foto 3. Jõudluskonrtrollialused vutid (J. Prits)



 

 


