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Sissejuhatus
Mahepõllumajanduslikul viisil toodetud saadused erinevad tavapärastest peamiselt selle
poolest, et mahepõllumajandus on loodusliku aineringluse põhimõtteid arvestav tootmisviis,
kus ideaalis on mulla, taimede ja loomade vahel suhted tasakaalus ning väga piiratud on
sünteetiliste

kahjuritõrjevahendite,

väetiste,

veterinaarravimite

jms

kasutamine.

Mahepõllumajanduse eesmärk on parandada toidu kvaliteeti ja loomade heaolu, toetada
ühiskonna, maaelu ja majanduse arengut ning aidata kaasa keskkonnakaitsele. 1991. aastal
võttis Euroopa Nõukogu vastu määruse 2092/91, millega defineeriti esmakordselt
mahepõllumajanduse kontseptsioon ja põhimõtted ning kehtestati sätted mahepõllumajanduslikuks tootmiseks ja märgistuseks. Eestis hakkas esimene nimetatud valdkonda
reguleeriv seadus RT T 1997,51,823 kehtima 1997. aastal.
Tegemist on valdkonnaga, mille tähtsus ning osakaal kasvab iga aastaga mitte ainult Eestis
vaid kogu maailmas. Sellest annab kinnitust üha suurema osa põllumajandusliku maa
muutmine mahepõllumajanduslikuks, tootjate, turustajate ja tarbijate arvu kasv. Eestis on
mahepõllumajanduse hetkeseisu ja arengut iseloomustavad näitajad võrreldes enamike
niinimetatud vanade Euroopa riikidega aga siiski väga madalad. Puudujäägid on ettevõtete
omavahelises

koostöös,

mahetoodangu

töötlejaid

on

vähe

(mille

tõttu

enamus

mahetoodangust müüakse tavatoodetena), hinnad ei ole konkurentsivõimelised, kättesaadavus
ning tarbijateadlikkus on madalad. Nii kirjeldab olukorda Eesti põllumajandusministeeriumi
koostanud „Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2007-2013“. Nimetatud dokument
kirjeldab kavandatavaid võtteid olukorra parandamiseks ning näeb peaeesmärgina ette
nimetatud klassi kuuluvate toodete turuosa kasvu 0,15%-lt 3%-le ning sellega seoses tarbijateadlikkuse tõstmist.
Bakalaureusetöö keskendub mahepõllumajanduslikule munatootmisele. Munade tootmine
mahedalt on ainulaadne põllumajandusharu selle poolest, et võrreldes seda ala traditsiooniliste
ehk

mittemahepõllumajanduslike

tootmisviisidega,

võib

läbimõtlematult

uute

tootmismeetodite kasutusele võtmisega kaasneda keskkonnale hoopis suurem koormus kui
enne. Valdkond vajab kindlasti arendamist, kuna 2010. aasta seisuga oli mahedalt peetavaid
kodulinde vaid 0,4% kõigist kodulindudest, mis on väga madal näitaja. Madalam näitaja on
vaid sigadel, ehk 0,2%. Samas moodustvad näiteks lihaveiste puhul maheloomad koguarvust
8,3% (Voog et al. 2010. lk 6). Ka on suuremahulise traditsioonilise ehk tööstusliku tootmise
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korral võimalik rakendada keskkonnasäästlikke võtteid, mida vabapidamine ei võimalda nagu
sõnnikust energia tootmine, ehkki Eestis seda võimalust kanakasvatuse puhul ei kasutata.
Lisaks

sellele

on

teema

aktuaalne

seoses

01.01.2012

rakendunud

muudatustega

munatootmiskorraldust puudutavates õigusaktides, mis selles valdkonnas suuri muutusi kaasa
tõi. (EÜ 1999/74/ artikkel 5 punkt 2)
Töö on koostatud formaadis, mis kujutab endast projekti Kehtna Mõisa OÜ alla kuuluvale
kanalale, mille abil traditsioonilisel viisil mune tootev ettevõte saaks üle minna
mahetootmisele. Kehtna kanalat tuleks vaadelda kui näidet, kuna enamik töös käitletavaid
mahepõllumajanudsliku tootmisega seotud aspekte kehtiksid ka teiste ettevõtete puhul.
Arvesse püütakse võtta kõiki keskkonda, hinda ning turuolukorda mõjutavaid tegureid, mille
tulemusena oleks võimalik hinnata nimetatud ümberkorralduste reaalset rakendatavust ning
majanduslikku põhjendatust. Sellest tulenevalt selgitab töö autor välja kitsaskohad, mis
pärsivad keskkonnasõbralikku tootmist ja tarbimist.
Töö keskmes olev mahepõllumajanduslik munatootmine hõlmab nii keskkonda puudutavaid,
majanduslikke, juriidilisi kui ka nimetatud valdkondade üldise korraldamisega seotud aspekte.
Oma olemuselt kuulub teema seega interdistsiplinaarse keskkonnakorralduse uueks ja
kiirestiarenevaks suunaks peetava agro-keskkonnakorralduse valdkonda, mille eesmärk on
integreerida põllumajandus ning jätkusuutlikud hoiakud (van Herzele et al, 2011).
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1. Teoreetiline taust
1.1. Baasnõuded ning kanapidamise viiside eristamine
Miinimumnõuded

mistahes

põllumajandusliku

looma

pidamiseks

tulenevad

Loomakaitseseadusest (2000. RT I, 3, 4). Antud seadus reguleerib loomade kaitset inimese
sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või
heaolu. Loomapidaja peab loomale võimaldama vastavalt looma liigile ja eale:

1) kohases koguses sööta ja joogivett;
2) sobiva hoolduse;
3) sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku
liikumisvajadust;
4) muu looma terviseks ja heaoluks vajaliku
5) looma suhtes lubamatu tegu on looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid
füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu.
Sellega miinimumnõuded pidamise osas ka piirduvad olles väga üldsõnalised. Ülejäänud
paragrahvid Loomakaitseseduses reguleerivad eriolukordi ja spetsiifilisi toiminguid nagu
loomade transportimine, hukkamine, veterinaararstiabi jne.
Täpsemad juhised kanade pidamiseks on välja toodud eelpoolnimetatud seaduse paragrahvi 3
lõige 4 punkt 3 alusel välja antud määruses „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud
ruumile või ehitisele“ (2003) (peatükis 1 edaspidi „määrus“). Viimane aga jätab tegelikult
üsna palju tõlgendamisruumi ning seab kanade omanikule või hooldajale vähe kohustusi.
Näiteks on kanade ümbruse ning nendega kokkupuutuvate masinate puhastamine ette nähtud
vastavalt vajadusele. Sama kehtib õhuvahetuse, suhtelise õhuniiskuse, tolmusisalduse,
temperatuuri, gaasisisalduse ja valguse kohta – kõik peab olema piisav, mis on aga suhteline
ning subjektiivne. Autori meelest võib määruse sõnastusele leida vähe põhjendusi, sest kuna
selle keskseks mõisteks on „piisavus“ ei täpsusta määrus tegelikult seadusest tulenevaid
nõudeid ega täida seega oma funktsiooni.
Nagu Euroopa Liidus, nii on ka Eestis munadel numbrikombinatsiooniga templid, mille
esimene number viitab, millistes tingimustes on selle muna munenud kana peetud. Numbrid
tähendavad järgmist:
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0 – mahepõllumajanduslik tootmine



1 – vabalt peetavate kanade munad



2 – õrrekanade munad



3 – puuris peetavate kanade munad

(Nõuded pakenduskeskustele...)

1.2. Traditsiooniline munakanade pidamine ehk täiustamata
puurides pidamine
Puuride mõõdud on kõigi Euroopa Liidu riikide jaoks samad ning ära toodud määruses:
täiustamata puuri põrandapinna minimaalne suurus on 1000 cm², kui iga kana on eraldi
puuris. Juhul kui igas puuris on kaks kana, peab puur olema 1200 cm² ehk 600 cm² linnu
kohta. Kui puuris on kolm kuni seitse isendit, peab iga linnu kohta olema 550 cm²
põrandapinda. Üle seitsme kana ühes puuris pidada ei ole lubatud.
Nimetatud määruse § 10 lg 2 määrab, et sööturi, mis kujutab endast põhimõtteliselt renni
toiduga, ning nivoojooturi pikkus peab olema vähemalt 10 cm kana kohta, et võimaldada
kõigi kanade sööma pääsemine korraga, vastasel juhul võib kaasneda lindude omavahelise
agressiivsuse kasv (Mohan, 2011). Kui kasutatakse nippeljooturit, mis on sarnane nendega,
mis koduloomana peetavate näriliste jaoks kasutatakse, siis peaks neid olema puuri kohta kaks
(määruse § 10 lg 3). Puurilae või järgmise puurireani peab olema vähemalt 35 cm, kuid 60%
ulatuses vähemalt 40 cm (määruse § 10 lg 4). Lisaks peab määruse sama paragrahvi lõigete 5
ja 6 alusel olema vahend kanale varbaküüniste kulutamiseks ning piisava toetusega põrand
varvastele. See tähendab, et puuri põhi ei tohiks olla peenikesest traadist või suurte aukudega
restist. Loomapidaja peab tagama, et juhul kui puurid on paigutatud üksteise peale, siis
ülemiste puuride isendite väljaheited ei lange alumistesse ning tagama kindlasti ka selle, et
linnud väljaheidetega pidevasse kokkupuutesse ei jääks (määruse § 3 lg 4). Täiustamata
puurides pidamine keelustatakse alates 01.01.2012 (määruse § 22).

1.3. Täiustatud puurides pidamine
Alates 01.01.2012 muutub miinimumnõudeks täiustatud puurides pidamine (määruse § 22).
Sellel on mõningad eelised võrreldes traditsiooniliste patareipuuridega, kuid nii autori kui ka
näiteks Kehtna kanala juhataja Aili Pontuse hinnangul on edasiminek linnu heaolu seisukohalt
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vähemärgatav, kuna puuri lisaelementide kasutamiseks jääb ruumi ikka väheks (Pontus,
2011). Iga kana kohta peab olema minimaalselt 750 cm² puuri põhja pinda ja puur tuleb
sisustada pesa ning allapanumaterjaliga, milles kanal oleks võimalik siblida; lisaks sellele veel
õrs, millel istuda ning selle pikkus iga kana kohta peaks olema vähemalt 15 cm (määruse § 11
lg 1 punktid 1-4). Kõnealuse määruse § 11 lg 2 ja 3 kohaselt on sööturi ja jooturi minimaalsed
pikkused täiustatud puuris 12 cm kana kohta ehk 2 cm enam kui varem lubatud. Ehkki ka
selle pidamismeetodi korral ei ole piiratud mitu puuri üksteise peale võib panna, on vähemalt
nõutud, et puuriridade vahele jääks 90cm liikumisruumi talitajatele (määrus § 11 lg 4).
Nii täiustamata kui täiustatud puurides pidamist reglementeerivat määrust võib autori arvates
aga pidada eelpooltoodud Loomakaitseseaduse § 3 lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel mitte
kooskõlas olevaks. Kanadele (gallus gallus domesticus) on liigiomane ja vajalik võimalus
nokkida ja kraapida pinnast, siblida ning tolmus kümmelda. Lisaks on tegemist sotsiaalsete
loomadega, kellel on vajadus liigikaaslastega suhelda ning neile on omane välja kujundada
keerulised hierarhiasüsteemid. On võimatu öelda mitu ruutmeetrit või sentimeetrit üks kana
vajab, kuid ühe loomulikult moodustunud 4-30st isendist grupi tegutsemisala jääb 0,5 kuni 5
hektari vahele.
Kindel on ka see, et intensiivpõllumajanduslikes tingimustes (või ka muul viisil kanadele
ebameeldivas keskkonnas) ilmneb neil oluliselt enam stressi ja frustratsiooni ilminguid, nagu
enda ja teiste sulgede nokkimine, pidev püstiseismine või tammumine. Ka valivad kanad
enamasti vabas õhus jalutamise, kui neile anda võimalus ning tegu ei ole vana linnuga, kes
tutvub välitingimustega esmakordselt, sest sellisel juhul valib lind selle keskkonna, mis on
talle juba tuttav. Ebanormaalse käitumise ilminguid vähendab mõnevõrra pesa olemasolu
nagu ettenähtud täiustatud puuride puhul. (Blackshaw)

1.4. Vabapidamine
Tavainimene mõistab enamasti vabapidamise all kasvatuspraktikat, kus kanadel on vaba pääs
õue. Määruse „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ (2003)
kohaselt võib vabapidamine aset leida ka ilma niinimetatud jooksuaiata. Mõlemad
pidamisviisid kvalifitseeruvad alternatiivmeetoditena.
Eelmises lõigus nimetatud määruse § 14 alusel ei tohi vabapidamise korral ühel ruutmeetril
pidada rohkem kui üheksa kana, mis teeb minimaalselt 1111 cm² kana kohta. Iga kana kohta
peab olema vähemalt 250 cm² allapanu, mis oleks ühtlasi 1/3 põrandapinnast (määrus § 13 lg
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3). Iga seitsme kana kohta peaks olema üks pesa või rühmapesa puhul 1 m² pesapinda 120
kana kohta ja üksteise kohal paiknevaid tasapindu, mille vahel on vähemalt 45 cm, võib olla
kuni neli, kuid kindlasti ei tohi ülemistelt tasapindadelt väljaheited kukkuda alumistele
(määrus § 13 lg 1, § 15 lg 2). Õrre pikkus peaks iga kana kohta olema vähemalt 15 cm, ning
õrte omavaheline kaugus peab olema üle 30 cm, ühtlasi ei tohi õrs asetseda allapanu kohal
(määrus § 13 lg 2). Lineaarse sööturi pikkus peab olema vähemalt 10 ja ümarsööturi puhul 4
cm kana kohta ning nivoojooturi pikkus iga kana kohta peab olema 2,5 cm; nippel või
tassjootureid peab olema üks iga 10 cm kana kohta (määrus § 12 lg 1-3). Jalutusala olemasolu
korral peavad väljapääsuavad olema 35 cm kõrged ning 40 cm laiad ja kokku tuleb arvestada
iga 1000 kana kohta vähemalt 2 m laiuses käiguavasid (määrus § 16 lg 1). Jooksualad peavad
olema sobiva pinnasega vältimaks saastumist ning kaitstud halbade ilmastikutingimuste ning
kiskjate eest (määrus § 16 lg 2).
2010.

aastal

korraldas

Eesti

Loomakaitse

Selts

teavituskampaania

munakanade

pidamistingimuste erinevustest eesmärgiga tõsta tarbijate teadlikkust ning suunata neid
vabapidamisel elavate kanade mune eelistama. Kampaaniaga liitusid aga vaid need poed, kus
nimetatud toodet müüdi, ehk siis Tallinna ja Tartu Kaubamaja ning paar väiksemat
ökokaupadele spetsialiseerunud poodi (Munakanade teavituskampaania. 2010). Eestis on
registreeritud vabapidamist ja/või mahepidamist praktiseerivaid kanalaid kokku kuus. Neist
suurim on vabapidamiskanala Äntu Mõisa OÜ, ning sealgi on kari vaid 3000 pealine (Simson,
2011) võrreldes Talleggi 260 000ga (Käärt, 2006) Äntu Mõisa OÜ toodangust ning veel

paarist väiksemast tootjast kindlasti ei piisaks, et vabapidamistüüpi munad laialdaselt müügile
tuua.
Vabapidamisel ning mahepidamisel on võrreldes puurides pidamisega keerulisem tagada
toodangu ühtlast kvaliteeti ja kvantiteeti. Seoses lindude vaba liikumisega ei saa kindlustada
võrdset söödakogust kõigile kanadele, mille tõttu võib isendite munevus karjas olla
ebaühtlane. Lisaks sellele on vabas õhus paikneva jalutusvälja olemasolu korral oht, et mõni
väline tegur ehmatab linde, mis võib mitmeks päevaks häirida munevust. Suuremad
kauplusteketid soovivad aga pakkuda homogeenset valikut kõikides poodides ja seda iga
päev, mis teeb alternatiivmeetoditel peetud kanade munade laialdase turustamise raskemaks.
(16.02.2012 mahekoolitus: Linnukasvatus) Kanapidamismeetodite puhul, mille korral
lindudel on vaba liikumine ning omavaheline suhtlemine tuleb eluterve ning stressi- ja
kannibalismivaba sotsiaalse hierarhia väljakujunemiseks karja kaasata sobival arvul kukkesid,
kuna kanadele on see normaalse käitumise väljakujunemiseks vajalik. (Blackshaw)
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1.5. Mahepidamine
Neljas meetod munatootmiseks on mahepõllumajanduslik kanade pidamine. Erinevalt
eelmisest kolmest määrab siin kriteeriumid Euroopa Liidu Nõukogu kehtestatud määrus EÜ
nr 889/2008, mille lisa 3 punkt 2 sätestab, et kohustuslik on võimaldada lindudele pääs
jalutusalale vabas õhus, kus on ruumi minimaalselt 4 m² kana kohta ning siseruumides mitte
üle kuue kana ruutmeetri kohta, õrrepikkust 18 cm kana kohta ning pesapinda 120 cm². Üks
hoone ei tohi majutada üle 3000 munakana (EÜ nr 889/2008 artikkel 12 punkt 3).
Laudavälisel õuealal ei tohi lasta pinnast liigselt sõtkuda ega pinda ülekarjatada ja kanalas
peab olema päevavalgus, mis jõuaks iga isendini, kuid ka lisalambid on lubatud; garanteeritud
peab olema kaheksa tundi kunstlikult valgustamata aega (EÜ nr 889/2008 artikkel 12 punkt
3). Võimalusel peaksid kodulinnud olema vabaalal, minimaalselt 1/3 elust. Pärast igat
linnupartiid peab lindla olema tühi desinfitseerimiseks ning vabaala taimestikul võimalus
taastuda (EÜ 889/2008 Artikkel 14 lõige 5).
Nimetatud määrus annab väga täpseid juhiseid sööda osas. Toiduks on lubatud vaid
mahekasvatusnõuetele vastav toodang ning üksikud looduslikud lisaained ning kalasaadused,
mis nagu ka ulukiliha ei kuulu mahepõllumajandusliku kontseptsiooni alla. Kuni 31.12.2011
oli sama määruse 3. jao alusel lubatud 5% ulatuses söödaratsioonides ka mittemahedaid
koostisosi. Nimetatud tähtaega aga pikendatakse. Sellele on viidatud ka 2011 aastal
Põllumajandusministeeriumi välja antud trükises „Mahepõllumajanduslik Linnukasvatus“
ning mainiti 16.02.2012 toimunud linnukasvatusalasel mahekoolitusel Valgas. Ametlikku
määruse parandust või muudatust aga 2012. aasta märtsi seisuga avaldatud ei ole. Lisaks
mittemahedatele koostisosadele on keelatud hormoonide, antibiootikumide või teiste
samalaadsete ainete kasutamine toodangu suurendamiseks ning linnukarja käitumise
mõjutamiseks. (EÜ 889/2008 artikkel 23 lõige 2). Lubatud ei ole ka geneetiliselt muundatud
organismid söödas (EÜ 889/2008 artikkel 69) ja süstemaatiline nokkade lühendamine (EÜ
889/2008 artikkel 18 lõige 1). Kanade ravimiseks on lubatud ainult taimsed ning
homöopaatilised ravimid ning vaid nende ebatõhusaks osutumisel on lubatud antibiootikumid,
kuid kui nende või muu keemiliselt sünteesitud ravimi kuure tuleb ette rohkem kui kaks korda
aastas, diskvalifitseerub lind mahetoodangust. (EÜ 889/2008 Artikkel 24).
Mahepõllumajanduse üldprintsiipe arvestades on soovitatav, et suurem osa söödast
kasvatataks kohapeal, kuid otseselt kohustuslik see ei ole (Mahepõllumajanduslik
Linnukasvatus, 2011).
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Seoses lindude õueala rajamise nõudega on oht keskkonnale hoopis suurimat kahju tekitada
kui puurispidamise puhul. Kui jalutusaed isegi suuruse poolest vastab normidele, kuid kanadel
ei teki harjumust liikuda kogu ala piires ja/või seal paiknevad elemendid, mis neid ligi
meeltavad või eemale peletavad, siis võib loomkoormus pindalaühiku kohta tõusta liiga
kõrgeks. See tähendab, et osa alast sõtkutakse liialt ära ning sellega hävitatakse taimestik või
koguneb väljaheiteid ühte kohta niivõrd palju, et see võib kahjustada lindude tervist, kui nad
sellega pidevas kokkupuutues on. Kanasõnniku lämmastikusisaldus on näiteks veistega
võrreldes üle kolme korra kõrgem ning kui seda satub väikese pindala peale suures koguses,
siis on oht pinnase ning seeläbi põhja- või Kehtna kanala puhul pigem pinnavee reostumiseks
mikroorganismide, orgaanilise aine ja vees lahustuvate lämmastikuühendite läbi kõrgendatud.
(Keskkonda säästev sõnniku…2004, lk 9-11)
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2. Munaturu ülevaade 2011. aasta lõpu seisuga
2011. aasta lõpus oli Eestis PRIA andmeil 18 üle 350 linnuga munatootjat. Tootmise puhul,
kus peetakse alla 350 linnu, ei ole kohustatud end PRIAs registreerima (Munakanasid
pidavate…, 2011). Kuus ettevõtet tegelesid puurispidamisega; kolm kasutasid täiustatud
puure; kaheksas ettevõttes olid kanad vabapidamisel ning vaid üks ettevõtja viljeles munade
mahetootmist. Toodud arvud kirjeldavad ettevõtete arvu, ehkki munaturu kirjeldamise
seisukohalt on olulisem tootmise maht tootmisviisiti, mis on vastavalt 87,8%, 5,6%, 6,3%,
0,3%. Kirjeldatud jaotus tootmises omakorda seletab, miks on Eesti toidukauplustes
mahenõuetele vastavalt toodetud muna enamasti peaaegu võimatu osta.
Seisuga 01.02.2012 on mahemune saadaval üksikutes öko- ja mahepoodides, Tallinna
Kaubamaja toiduosakonnas ning Stockmanni Kaubamajas hinnaga ca 3.50 eurot kümmet
muna sisaldav karp. Puuritingimustes kasvatatud kanade 10 munaga karp maksab ca 1.20
eurot. Hinnavahe on seega kolmekordne. Nimetatud tähelepanek on üks peamistest põhjustest,
mis ajendas autorit mahepõllumajandusliku munatootmisega seonduvat uurima, kuna näiteks
Saksamaal on hinnavahe kõige odavamate puuris peetud kanade munade ja mahemunade
vahel umbes 50%. Käesoleva töö kirjutamise perioodil uuris autor puurispeetavate kanade
munade ning mahemunade hindu ka teistes Euroopa Liidu riikides. Toodud statistika ei
peegelda tegelikult kogu riiki ning hinnavaatlused on läbi viidud igas riigis ühe või kahe
enamlevinud kaupluseketi poodides, kuid peaks iseloomustama ligikaudset hinnavahet.
Järgnevalt on toodud riigiti kui mitu protsenti olid mahemunad kallimad tavamunadest:


Soome 80%;



Holland 30%;



Prantsusmaa 74%;



Inglismaa 70%;



Eesti 300%.

Selline turuolukord Eestis on mahepõllumajanduse arengu seisukohalt kahetsusväärne, kuna
pärsib nõudlust, mis omakorda takistab mahepõllumajandusliku toomise kasvu ja sellega
seonduvat keskkonnateadlikkuse ning keskkonnasõbralike tootmismeetmete kasutuselevõtu
tõusu.
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Kuna iga tootmisettevõtte eesmärk on kasum, siis püüabki bakalureusetöö kindlaks teha, kas
veel ühe ning seejuures suhteliselt suuremahulise mahekanala asutamine oleks majanduslikult
põhjendatud. Nagu sissejuhatuses mainitud, siis on tegemist projektiga ettevõttele Kehtna
Mõisa OÜ, mille üks haru tegeleb väikesemahulise traditsioonilise munatootmisega ehk
kanade pidamine toimub kunstliku valgusega kinnises ruumis, kus linnud on ühe kuni kolme
kaupa puurides. Projekti tulemusena kaardistatakse kanala hetkeseisukord, linnukasvatus- ja
munatootmismetoodika

ning

selle

alusel

määratakse

vajalikud

sammud

tootmise

mahestandardile vastavusse viimiseks koos kuludega. Selle põhjal on võimalik kindlaks
määrata toodete uus hind, mida arvesse võttes on võimalik hinnata ümberkorralduse
majanduslikku tasuvust ja põhjendatust.
Seoses sellega, et 1. jaanaurist 2012 ei ole kanade puurispidamine enam lubatud, on Kehtna
kanalal, nagu ka kõigil teistel traditsioonilise munakanakasvatusega tegelevatel tootjatel,
kohustus kanalad ümber korraldada, kuid kuna tegemist on aktuaalse teemaga ning mitmes
mõttes suuremahulise ettevõtmisega, kaalub ettevõte miinimumnõuete täitmise asemel ka
mahemunade tootmisele üleminekut. (Käesoleva projekti kirjutamise alguses, novembris 2011
oli tootjate seas levinud arvamus, et tähtaega pikendatakse aprillini 2012, mistõttu mitmed
ettevõtted otsustasid muudatuse elluviimisega viivitada munemisperioodi lõpuni). Kitsetalu
OÜ kanalas, mis on hetkel suurim munade mahetootja, peetakse veidi alla 600 kana
(16.02.2012 mahekoolitus: Linnukasvatus). Seega oleks mahetootmisele ülemineku puhul
tegemist esimese suurema mahemunade tootjaga Eestis. Kuna tegemist on ettevõttega, mille
jaoks kanakasvatus on vaid väike osa kogu ettevõttest oleks ka muutusega kaasnevad riskid
hajutatumad kui uue kanala rajamise korral või mõne teise ainult munatootmisele
spetsialiseerunud ettevõtte puhul.
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3. Materjal ja metoodika
3.1. Kehtna kanala korralduse ülevaade 2011 aasta lõpus
Selgitamaks välja, milliseid ning kui suures mahus muutusi on vaja projekti aluseks oleva
Kehtna Mõisa OÜ kanalas mahenormidele vastavuse saavutamiseks ette võtta, tuli esmalt
uurida lähtetingimusi. Ruumikasutust ning kasvatusmetoodikat on kirjeldatud tegevusloas
ning inspekteerimisaktides; sööda ning toodangu andmed on dokumenteeritud Kehtna Mõisa
OÜ ettevõttesisestes dokumentides nagu majandusaruannetes, kanakasvatuse analüüsis ja
saatelehtedel. Lisaks on käesoleva töö autor toetunud Kehtna kanala juhataja Aili Pontuse
suulistele kirjeldustele kanala toimimise kohta ning külastanud ettevõtet isiklikult.

3.2. Soome mahekanalate korraldusega tutvumine
3. veebruaril 2012 külastasid käesoleva töö autor, Kehtna Mõisa OÜ kanala juhataja Aili
Pontus ning juhatuse esindaja Siim Riisenberg kahte mahekanalat Lõuna-Soomes Porvoos
ning Loppis. Nimetatud ettevõtete kontaktid sai autor Soome Siipikarjaliitto ehk
linnupidamisliidu juhatuse liikme Päivi Heikkilä käest vastusena saadetud e-mailile.
Nimetatud kuupäeval tehti Kehtna Mõisa OÜ esindajatele kohapeal ekskursioon mille käigus
tutvustati nii kanalate ruumilahendusi ning igapäevast tööprotsessi kui ka kohaliku munaturu
olukorda. Nii Loppi kui Porvoo kanalate omanikega viidi läbi intervjuud.

3.3. Ümberkorralduste kava koostamine
Aluseks töö selles osas on Euroopa Liidu määrused ning mahepõllumajandust ja eriti
munatootmist käsitlevad trükised, mis seavad nõuded mahetootmisena kvalifitseerumiseks ja
milles

kirjeldatut

võrreldakse

Kehtna

kanala

praeguse

tootmisega

määramaks

ümberkorraldust vajavad kohad. Praktilise teostuse kavandamiseks külastas autor koos
Kehtna Mõisa OÜ esindajatega 03.02.2012 kahte mahekanalat Soomes, kuna Eestis sobiva
mastaabiga näited hetkel puuduvad. Konkreetse ruumilise ümberkorralduse lahendus põhineb
külastatud ettevõtete praktika, linnukasvatust ja munatootmist kirjeldavast kirjandusest õpitu
ning Kehtna Mõisa kanalas olemasolevate tingimuste ning senise tootmispraktika
kombineerimisel, püüdes kulusid minimeerida ning vältida külastatud ettevõtete vigade
kordamist.
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Kanade eluruumi ümberehituse järel teine suuremat ümberkorraldust vajav valdkond on
lindude toidurežiim saavutamaks mahenõuetekohast 95% ulatuses mahedat sööta. Täpsete
maheratsioonide väljatöötamine oleks väga erialaspetsiifiline ja suuremahuline zootehnika
valdkonda kuuluv ülesanne ning jääb seetõttu käesolevast tööst välja, kuna esmaseks
eesmärgiks on välja selgitada maksumuse muutus ja seeläbi turustamise võimalikkus. Ka
keskkonnasäästlike põllumajanduslike võtete kasutuselevõtu edendamise seisukohalt ei ole
täpsed komponendid ning kogused olulised, kuna mahepõllumajandusliku maa pindala sööda
tootmiseks suureneks olenemata sellest, kas seal kasvatatakse näiteks nisu või otra.
Ligikaudse hinna saamiseks on lähtutud praegustest söödanormidest ning võimalikest
asenduskomponentidest, mis on alternatiividena toodud trükises ”Mahepõllumajanduslik
linnukasvatus”.
Lisaks

osales

autor

taustainfo

põllumajandusministeeriumi

saamiseks

tellimusel

ning

16.02.2012

tootmiskogemustega
toimunud

tutvumiseks

linnukasvatusalasel

mahekoolitusel Valgas, mis on kohustuslik osa mahepidamistunnustuse saamiseks. Kavade
koostamisel toetus autor seal peetud ettekannete ja arutelude tulemustele ning teiste
mahetootjate praktikale.
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4. Kehtna kanala korralduse ülevaade 2011. aasta lõpus
4.1. Pidamistingimused ja ruumiline lahendus
Käesoleva kava koostamise algushetkel, novembris 2011, olid Kehtna kanala linnud
traditsioonilisel puurispidamisel. Linnupartii sisseostmisel Talleggist soetatakse 3600 kana.
Keskmine suremus on kuus kana kuus, peamiselt kas selle tõttu, et kana muneb liiga suure
muna, mis põhjustab verejookse või jäävad linnud puurivarbade vahele pead pidi kinni ning
lämbuvad. (Peamiselt esineb seda erinevate kanalaväliste häiringute korral nagu näiteks saluut
uusaastaööl jms, mis lindudes paanikat tekitab). Haigusepuhanguid või lindude surma
haigestumise tõttu ei ole viie aasta jooksul esinenud. (Pontus, 2011) Kanala paikneb hoones,
kus on lisaks munatootmisega seotud ruumidele lisaks mitmeid teisi ruume. Lindudele kuuluv
ruum on 50 x 12 m ehk 600 m². Ühes puuris on 3 kana nagu näha jooniselt 1 ning iga puuri
suurus on 1650 cm², mis vastab kuupäevani 31.12.2012 kehtinud miinimumnõuetele. Igas
puuris on kaks jooturit ning puuri küljes väjaspool söötur, millest toidu kättesaamiseks tuleb
kanal pea selleks ettenähtud avadest läbi pista. Munad veerevad puuri põhja väikese kalde
tõttu munarenni, mis asub puurirea ees, kust talitaja need kerge vaevaga kokku korjata saab
ning edasi pakendamisruumi toimetab. Kuna kanala on pealtvaates ristküliku kujuline, siis
paiknevad puurid 12 pikas reas kahes tasapinnas. Igas puuris paikneb põhja külge kinnitatud
metallist küüntekulutusriba.

Joonis 1. Vaade Kehtna kanalale ja puurid

Sulgimisperioodi alguses ehk munemisperioodi lõpus müüakse kanad edasi peamiselt
eramajapidamistesse (Pontus, 2011). Kuna sulgimisperiood kestab neli kuni kaheksa nädalat
ning samal ajal toodang puudub, ei ole munatootmisettevõtetele teise munemisperioodi
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äraootamine kasulik. Pealegi väheneb toodang teisel munemisperioodil võrreldes esimesega
ca 10%. Munakana on võimeline munema 10 aastat, kuid kuna produktiivsus langeb iga
sulgimisega, siis peetakse ka tõuaretuskanu maksimaalselt viis aastat. (Hämmal, a) Kanala
seisab tühjana ca 7 päeva ning puhastatakse selle jooksul. Seejärel ostetakse sisse uus
linnupartii. (Pontus, 2011)

4.2. Elutegevusproduktide käitlemine ja õhk siseruumides
Puuride põhjad on moodustatud metallvõrest nagu küljedki võimaldades väljaheidetel
kukkuda põrandal paiknevale libliklindile, mis töötab elektril ning toimetab sisselülitamisel
väljaheited kogumismahutisse, mis asub väikses soojustama ruumis kanala ruumi kõrval.
Sealt edasi tõstetakse väljaheited kopaga patareisse, kus need segatakse Kehtna Mõisa OÜ
veisefarmist tulevate väljaheidetega ning kord aastas kasutatakse saadud massi väetisena
Kehtna Mõisa OÜ alla kuulvate teraviljapõldudel. (Pontus, 2011)
Suvel on võimalik libliklinte käivitada mitu korda päevas hoidmaks kanala õhku puhtamana.
Ühtlasi on avatud kõik ventilatsiooniavad ning hea ilma korral ka ühes küljes asuvad suured
uksed. Probleemsem aeg ammoniaagi kontsentratsiooni seisukohalt õhus on talv, mil kanala
sisetemperatuuri hoidmiseks ei ole võimalik hoida kõiki avasid lahti. Kopp, mis transpordib
mahutisse kogunenud väljaheited, toimetab sõnnikut kanalast nimetatud sõnnikupatareisse
korra päevas ning mitu korda lindi abil mahutisse transportimine ei ole külmumisohu tõttu
võimalik. (Pontus, 2011)
Kõrge ammoniaagi kontsentratsioon õhus võib lindudel põhjustada respiratoorseid häireid
ning ärritada silmi. Ka imenduvad lämmastikühendid läbi limaskesta kana vereringesse, kus
nad takistavad hapniku transporti ja võivad seeläbi mõjuda ka otseselt munevusele. (Estevez,
2002). Kõikvõimalik koormus lindude organismile nõrgendab nende immuunsüsteemi ning
kahandab resistentsust haigustele. Tugev seos ülemäärase ammoniaagikontsentratsiooni ning
Newcastle haiguse vahel avastati juba 1964. (Anderson et al, 1964) Ammoniaagirikas õhk
võib kujutada ohtu ka talitajatele ja teistele inimestele, kes kanalas pikemat aega viibivad
(Estevez, 2002). Siiani ei ole Kehtna kanalas siiski siseõhust põhjustatud probleeme
täheldatud, kuigi seosed ei pruugi alati olla ilmselged.
Surnud kanad saadetakse Väike Maarja loomsete jäätmete käitlemistehasesse koos piimakarja
loomadega nii tihti kui vajalik. (Pontus, 2011)
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4.3. Sööt
Ligikaudsed kuu normid Kehtna Mõisa OÜ 3600 kana söötmiseks komponentide haaval
puuritingimustes koos hinnaga tonni kohta ning koguhinnaga on toodud alljärgnevas tabelis 1.
Andmed pärinevad ettevõtte saatelehtedelt.
Tabel 1. söödakomponentide hinnad ning kogused kuu kohta
söödakomponent
rapsikook
päevalill
nisu
oder
kaer
lubjakivi
kalajahu
munakana proteiini täiendsööt
munakana mineraalne täiendsööt
rapsiõli
kokku

tonni kuus
1
1
4
3
0,5
1
0,1
0,53
0,13
0,25
11,51

hind (eur/t) eurot kuus
246
246
220
220
160
640
175
525
148
74
88
88
1458
146
757
401
811
105
800
200
2645

Ühe linnu kohta kulub keskmiselt 130 g söödasegu päevas (Kehtna Mõisa OÜ kanakasvatuse
analüüs, 2011). Nisu ja oder toodetakse Kehtna Mõisa OÜs viljakasvatusega tegelevas osas
ning tabelis 1. toodud hinnad nende 2 komponendi kohta on lisatud vastavalt turuhinnale
muna omahinna arvutamiseks ning hilisemaks võrdluseks sama tootegrupi mahehindadega.
Nimetatud täiendsöödad segatakse vastavalt ostja soovidele kokku ettevõttes Anu Ait OÜ.
Esimene neist, mida lisatakse 4,5 massiprotsendi ulatuses igapäevaselt söödale, peaks linde
varustama peamiselt toorproteiini ning aminohapetega aga sisaldab ka mikroelemente ja
vitamiine. Teist segu, mida lisatakse üle päeva 2,5 massiprotsendi ulatuses, lisatakse
peamiselt eesmärgiga kanakarjale vitamiine ja ensüüme pakkuda. (Pontus, 2011)

4.4. Majandusnäitajad
Ettevõttesisesest dokumendist “Kehtna Mõisa OÜ kanakasvatuse analüüs” selgub, et kõige
suurema osakaaluga kulu on sööt, mis moodustas 2011. aasta esimesel kaheksal kuul
keskmiselt 60% munatootmise igakuistest kogukuludest. Ühe muna omahinnaks tuli
keskimiselt 0,052 eurot ning müügihind oli keskmiselt 0,057 eurot. Kilohinnaks teeb see
vastavalt 0,78 eurot ning 0,86 eurot. Juurdehindlus kauplustes on 2011 aasta lõpu seisuga
seega ligi 100%. Ühe kuu keskmiseks kasumiks on ca 500 eurot. Munevusprotsent on ca 84%,
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mida võib tegelikult pidada suhteliselt madalaks võrreldes näiteks Loppi ja Porvoo
kanalatega.
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5. Soome mahekanalate korraldusega tutvumise tulemused
Võrreldes projekti alguses Kehtna kanalas toimivat pidamissüsteemi ning Euroopa Liidu
Nõukogu kehtestatud määrust (EÜ) nr 1804/1999, mis seab mahepidamiskriteeriumid, oli
lihtne kindlaks teha, millistes tootmise osades oleks vaja teha muudatusi. Kahjuks puudub
Eestis aga vajalik praktiline kogemus Kehtna Mõisa OÜ-le kuuluva kanalaga võrreldavas
mastaabis, millele toetudes saaks kindlaks määrata, kuidas täpselt eelpoolmainitud
kriteeriumeid täita ning ka majanduslikult tasuva tulemuseni jõuda. Teoreetilist materjali ning
mahekanalate toimimise põhimõtteid ja kirjeldusi on küll võimalik õppematerjalide,
ettekannete ning mahetootmisettevõtete tutvustuste näol leida, kuid niivõrd suuremahulise
ning majanduslikult riskantse ettevõtmise puhul tundusid nimetatud allikad ning vaid
teoreetiline ettevalmistus ebapiisavad.
Kõigist võimalikest Euroopa Liidu riikidest sai eeskujuks valitud Soome geograafilise
läheduse ning kliima alusel, mille tõttu looduslikud tingimused kanade pidamiseks on
sarnased. Mahepõllumajandusnäitajad munatootmise seisukohast on Soomes võrreldes
Eestiga samuti eesrindlikud ulatudes 2008. aasta seisuga 6%-ni munade kogutoodangust
(Eestis 0,4%) ning näidates seejuures jätkuvat kasvutrendi (Talvio 2008). Seega võib
järeldada, et mahepõllumajanduslik munatootmine Soomes toimib suhteliselt hästi ning sobib
eeskujuks nii sisuliselt kui majanduslikult tootva ettevõtte seisukohalt.

5.1. Porvoo mahekanala näide
Esimene kanala, mille korraldusega tutvumas käidi asus Porvoos, kus peeti mahemeetodil
2350 pruuni Hy-Lain tõugu kana ühes ruumis. Uut partiid sisse võttes aprillis 2011 osteti
2500 kana (15 kukke), mis tegi täpselt kuus kana ruutmeetri kohta, kuid lindude kannibalism
ning üksikud muud surmajuhtumid olid veebruariks 2012 ehk munemisperioodi viimaseks
kuuks kanade arvu kahandanud. Kanalat haldas tootmisest raamatupidamiseni ettevõtte
omanik Kimmo Grindilä, kes pidas kannibalismi peamiseks põhjuseks vabapidamiseks mitte
sobivat ja agressiivset tõugu ning valgusrežiimi. Nagu mahepidamist tutvustavas lõigus
kirjeldatud, on mahepidamise üks nõuetest loomulik valgustus vähemalt osa päevast. Enamik
talvepäevi on Porvoo piirkonnas aga pilvised ning mitte kuigi ereda valgusega, seetõttu olid
ka aknakatted vastavalt üles seatud. Meie külastuspäeval oli aga erakordselt päikesepaisteline
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ning ere päev ning Grindilä kogemuste kohaselt põhjustavad sellise ilmaga päevad
kannibalismi sagenemist. Keskmiseks suremuseks hindas ettevõtja 1 kana päevas.
Suure ristkülikukujulise ruumi keskel asetses umbes 1,2 meetri võrra põrandapinnast kõrgem
osa, mille keskel asusid munemiskastid kahes reas. Munemiskasti ja ülevaadet ruumist on
kujutatud joonisel 2. Kui kana oli munemise lõpetanud, siis veeres muna kastiridade vahel
olevasse renni, mille põhjas paiknes mehaaniseeritud lint ning mis käivitamisel muna
pakendamisruumi toimetas. Munemiskastidest kummalgi pool rippusid õrred ning olid
paigutatud söögirennid ning jooturid. Kõrgendatud osa oli valmistatud restist, mis võimaldas
väljaheidetel langeda põranda ning resti vahelisse ossa, kuhu see kogunes terve
munemisperioodi vältel. Linnupartii likvideerimise ning uue sisseostmise vahepeale jääval
ajal puhastatakse kogu kanala põhjalikult ning väljaheited eemaldatakse kopa abil, mis pääseb
hoonesse tagaseinas oleva ukse kaudu. Ruumi keskel oleva kõrgendatud osa ning seinte
vahele jääv pind on kaetud pudeainega, mille täpne koostis varieerub vastavalt
kättesaadavusele iga uue linnupartii korral. Peamiselt koosneb see saepurust, turbast ja
põhust. Parim, aga ühtlasi kõige kallim allapanumaterjal on Grindilä kogemuste põhjal turvas,
kuna see ei tolma.

b

Joonis 2. Foto munemiskastidest Porvoos ja kanala siseruumist.
Temperatuuri hoitakse Porvoo kanalas 20 ºC juures õlimootoril töötava kütteseadmega.
Külmemate ilmade korral lasti sisetemperatuuril kütuse kokkuhoiu mõttes langeda 16
kraadini. Kohapeal kanadele toitu ei kasvatata, vaid ostetakse sisse lähiümbruses tegutsevatelt
maheda teravilja kasvatajatelt ning söödamüügiga tegelevalt ettevõttelt Rehux, kelle
sortimenti kuuluvad ka erinevad täisväärtusliku mahesöödasegu valmistamiseks vajalikud
komponendid. (http://www.rehux.fi/wwwtuot/kana/) Nagu ära toodud paragrahvis 1.4., oli
esialgselt 5% ulatuses lubatud mittemahedat sööta kuni 31. detsembrini 2011, kuid 100%
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mahesöödale üleminek on hetkel Euroopa Liidus edasi lükatud. Grindilä hinnangul langetaks
täielik mittemahedate söödakoostisosade keeld aga tootmiskasumlikkuse ehk isegi alla
kriitilise tasuvuspiiri, kuna teatavatest lisaainetest loobumine langetaks kanade munevuse
liiga madalale.
Munemisperioodi esimesel poolel on päeva keskmine toodang umbes 2300 muna ning
munemisperioodi lõpul, millal ka lindude arv on kahanenud, 2100 muna päevas. 10%
toodangust on ebastandartne ning ei kõlba pakenduskeskusesse edasimüümiseks. Ühe
munakilo toomiskulu (ca 15-16 muna) on 1-1,50 Eurot. Pakenduskeskusesse edasimüüki
lähevad munad hinnaga 2,6-2,7 eurot kilo. Juurdehindlus jaemüügis on ca 60%. Porvoo
mahekanala müüb ettevõttest otse mune ka eratarbijatele hinnaga 4 eurot kilo, kuid seda
väheses mahus. Mahepõhimõtteid järgides kasvatatud noorkana siseostuhind on 4-5 eurot
ning munemisperioodi lõpus müüakse või antakse kanad eratarbijatele. Mahepõllumajanduse
viljelemise eest saadav toetus arvutatakse kanade arvu pealt ning on ligikaudu 3000 eurot
aastas.
Kehtna Kanala ümberkorraldamise juures jääb üheks määravaks teguriks kasumi
suurendamise potentsiaal üleminnes mahetootmisele. Seetõttu tegi autor ligikaudsed
arvestused Grindilä antud teabe põhjal Porvoo kanala majandusliku toimetuleku kohta, et neid
võrrelda Kehtna kanala omadega. Kasutades saadud andmeid saab välja arvutada ettevõtte
ligikaudse kasumi ühe kuu kohta. Selleks on vaja:


päevas munetavate munade keskmist arvu (2200), millest müügiks kõlbab 90% ehk
1980 muna;



munakilos sisalduvate munade keskmist arvu (15,5);



tootmiskulude kilohinna keskmist (1,25 eurot/kg):



müügitulude keskmist (2,7 eurot/kg);



mahetoetuse määra kuus (3000 : 12 = 250 eurot);



lindude sisseostuks kulunud summa kuu kohta (2500

5 : 12 = 1041);

Kõigepealt tuleks arvutada välja mitu kilo mune toodetakse päevas ehk 1980 : 15,5 ≈ 128
kilo; seejärel kasum ühe munakilo kohta 2,7 - 1,25 = 1,45 eurot; kuus teeb see 128

1,45

30 = 5568 eurot; sellele tuleks lisada teotuse määr 5568 + 250 = 5818 eurot ning lahutada
lindude sisseostuks kulunud summa 5818 – 1041 = 4777
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Seega võib omaniku antud teabe põhjal ettevõtte kasumit ühes kuus enne maksude tasumist
ning kanala ülesseadmiseks kulunud investeeringuid arvestamata hinnata umbes 4777 euro
suuruseks.

5.2. Loppi mahekanala näide
Teine kanala, millega autor 03.02.2012 tutvumas kais, asus Loppis ning kuulus Hannes
Uusitalole, kes ühtlasi täitis kõiki kanalaga seotud ülesandeid talitamisest turustamiseni.
Seoses sellega, et mahepõllumajanduse reeglite kohaselt ei ole lubatud ühes ruumis pidada
rohkem kui 3000 munakana, olid farmi 8600 lindu jaotatud 3 eraldi lindlasse (6 kukke lindla
kohta). Üks hoone oli sama ülesehitusega nagu Porvoo kanala. Teised kaks olid veidi
teistsuguse planeeringuga. Sõnniku jaoks olid paigaldatud umbes ruumi keskjoonelt põrandast
20 cm kõrguselt algavad ning seina ääres umbes 1,5 meetri kõrgusel lõppevad tugevast restist
kaldteed. Resti kõrgeimasse kohta ehk seina äärde olid paigutatud munemiskastid, mille
tagaosas olid samasugused rennid ning munade transportimislindid nagu kirjeldatud Porvoo
kanala puhul. Loppi kanala ruumilahenduse iseloomustamiseks on allpool toodud joonis 3.

Joonis 3. Foto Loppi kanalast
Aknad asetsesid erinevalt esimesest kanalast vaid ruumi põhjapoolsemas küljes, mille tõttu
keskpäeva ere päike otse ruumi paista ei saanud. Loppi kanalas peetakse valgeid Lohmanni
tõugu kanu. Omanik hindas suremuseks 1 kana nädalas, kuna valgete kanade puhul
kannibalismi ei esinevat. Varasemalt on katsetatud ka pruunide kanadega, kes lisaks
agressiivsusele olid raskemini treenitavad munema kastidesse ning kippusid eelistama
allapanule munemist, mille tõttu munad olid aga sageli määrdunud ning turustamatud. Valge
mahedalt kasvatatud noorkana hind on aga Soomes 50% kallim pruunist ehk 7,5 eurot.
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Määrdunud ja müügiks mittekõlblikke mune kogunes 60-90 päevas. Pakenduskeskuse
kokkuostuhind Loppi kanalale oli sama, mis Porvoo kanala puhul ja ka ühe kilo tootmiskulud
hindas omanik samasse vahemikku ehk 1-1,5 eurot munakilo kohta sõltuvalt kuust. Kuna kaks
kolmest lindlast olid sisustatud kasutatud seadmetega, siis nende ehitamiseks toetust taotleda
ei olnud võimalik, kuid kolmanda, uute seadmetega varustatud kanala ehitamiseks saadi
toetust 20% ulatuses ning mahepõllumajanduse viljelemise toetus 8600 kana kohta on ca 10
000 eurot aastas.
Külma tõttu ei võimalda kumbki kanala lindudele pääsu õue vahemikus november-aprill.
Soojemalgi ajal kasutavad võimalust Uusitalo sõnul vaid 10% kanadest. Jalutusala
piiramiseks kasutati elektriaeda, mis on osutunud väga efektiivseks vahendiks rebaste vastu.
Valgas 16.02.2012 toimunud mahekoolitusel selguski, et elektripiirete kasutamise praktika
Eestis seni puudub. Siinsete mahedate kanamunade tootjate jaoks on rebased ning tuhkrud aga
väga suureks majandusliku kahju allikaks kanakarja hävitamise tõttu.
Autori ning Kehtna Mõisa OÜ esindajate hinnangul oli aga mõlemas Soome kanalas
probleeme siseõhuga. Provoo puhul oli peamiseks probleemiks tolm, mis oli ilmselt
põhjustatud mitte kõige paremast allapanumaterjali valikust ning Loppi kanala puhul võis
täheldada limaskesti ärritavat tugevat haisu ja tolmu. Uusitalo tunnistas ebapiisava
ventilatsiooni probleemi, kuid väitis, et kahjulikke mõjusid ta kanadel seni täheldanud ei ole.
Sarnast arvutuskäiku kasutades, mida Porvoo kanalagi puhul, saab välja arvutada ka Loppi
ettevõtte ligikaudse kasumi:


päevase munade koguse saamiseks: 8600 kana juures on munevusprotsent 93 ehk
7998, millest turustamiseks ei kõlba ca 90 ehk 7998 – 90 = 7908;



munakilos sisalduvate munade keskmine arvu (15,5);



tootmiskulude kilohinna keskmine (1,25 eurot/kg);



müügitulude keskmine (2,65 eurot/kg) (kuna erinevalt Porvoost otse tarbijale müümist
ei toimu);



mahetoetuse määra kuus (10000 : 12 = 833 eurot);



lindude sisseostuks kulunud summa kuu kohta (8600

7,5 : 12 = 5375);

Kõigepealt tuleks arvutada välja mitu kilo mune toodetakse päevas ehk 7908 : 15,5 ≈ 510
kilo; seejärel kasum ühe munakilo kohta 2,7 - 1,25 = 1,45 eurot; kuus teeb see 510

1,45
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30 = 22185 eurot; sellele tuleks lisada teotuse määr 22185 + 833 = 23018 eurot ning lahutada
lindude sisseostuks kulunud summa 23018 – 5375= 17643 eurot
Uusitalo andmete põhjal tehtud arvutuste põhjal võiks järeldada, et 8600 pealise maheda
munakanade karja puhul on ettevõtte kasum kompleksi ülesehitamise kulusid ja makse
arvestamata ligikaudu 17643 eurot kuus.
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6. Ümberkorralduse planeerimine
Mahekanalaks ümberkorraldamise tasuvus ning majanduslik mõttekus oli käesoleva töö
kirjutamise ajal alles selgumas. Vabapidamisnõuetele vastavaks tootmiseks ümberehitamist
alustatakse Kehta Mõisa OÜ kanalas aga kohe peale 2011 aastal sissevõetud linnupartii
munemisperioodi lõppu märtsis 2012. Senikehtinud linnupidamiskord ei oleks 1.jaanuarist
2012 nõuetekohane olnud ning ettevõtte juhatus otsustas kohe vabapidamissüsteemile
ülemineku kasuks, kuna selle pinnalt oleks võimalik mahemunatootmine järgmise sammuna
lihtsam. Täiustatud puuridele üleminek oleks sel juhul vaheetapp, mis nõudnuks rahalist
investeeringut ning mahetootmisele ülemineku puhul veel üht ümberehitust, mis oleks
summaarselt kindlasti kallim kui kohe vabapidamiskanala ehitamine.
Järgnevates peatükkides keskendutakse uuele pidamisviisile üleminekuga kaasnevatele
muutustele ning nendega seonduvatele kuludele. Kulusid, mille muutumist hetkel ette näha ei
ole nagu tööjõu kulud, küte, elekter ja muud, edaspidi täpsemalt lahti ei kirjutata. Need
moodustavad ca 40% ehk 1800 eurot Kehtna kanala munatootmise igakuistest kogukuludest.

6.1. Ümberkorraldused kanala sisustuses
Kanala uue ruumilahenduse koostamise aluseks võeti olemasolev 12 m korda 50 m ehk 600
m² ruum ning väljaheiteid transportivate libliklintide olemasolu. Kuna mahenõuete kohaselt
tohib ühe karja suurus ühes ruumis olla kuni 3000 lindu, siis oleks lindude tihedus ruutmeetri
kohta 5 isendit, mis isegi ületab nõutavat. (Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuded.
2011)
Kuna Soomes külastatud ettevõtetel oli kanala sisustus ehk siis sööda ja joogi transportöörid,
pesakastid, munade kogumislindid ning väljaheitemahuti standardlahendusena sisse ostatud,
siis kaaluti ka Kehtna kanala puhul seda varianti. Nimetatud süsteemide edasimüüjaid Eestis
aga ei ole, seega palus autor hinnapakkumisi kahelt põllumajanduslindude ruumisisutusega
tegelevalt firmalt Soomes. Panegg OY pakkus ruumi mõõtmete põhjal hinnaks 35 600 eurot
pluss maksud, ning Triotec OY koos maksudega 65 000 eurot. Sellele lisanduksid veel
transpordi- ning paigalduskulud, niisiis otsustati otsida odavamat lahendust ning ehitada sobiv
süsteem kasutades hetkel Kehtna Mõisa OÜ-le kuuluvaid vahendeid (osa praeguse kanala
sisustusest) ning tööjõudu. Loomulikult arvestati ka sellega, et osa ehituseks kuluvaid
materjale ning vahendeid tuleb sisse osta.
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Vähendamaks suurest karjast põhjustatud stressi, mis võib põhjustada kanade omavahelise
agressiivsuse kasvu ning võimaldamaks personali lihtsamat liikumist kanala ruumi ühest
otsast teise,

jaotati ruum kaheks jättes kahe osa vahele koridori (Mohan, 2011).

Sellegipoolest muutus talitaja liikumisvabadus kanalas aga hoopis piiratumaks seoses uue
planeeringuga ning kanade vaba liikumisega põrandapinnal. Seetõttu otsustati Kehtna Mõisa
OÜ juhatuse poolt kanala varustada ka automatiseeritud söödalindiga, mis lindude toidu
ruumi eri osadesse laiali kannaks võimaldades kõigi lindude üheaegset söömist, mis on
oluline lindude agressiivsete käitumisilmingute vältimiseks (Blackshaw). Munade kogumine
automatiseeritakse samuti lähiajal. Ümberehitused Kehtna kanala ühes pooles lõppesid
15.04.2012 ning esimesed 1800 kana toodi sisse 20.04.2012.
Enamik puuridest eemaldatati, kuid kaks rida, mis jäid kõige lähemale ruumi läbivale
koridorile, kohaldatati ümber munemiskastideks. Eemaldati puuri üks sein, mis võimaldab
kanal sisse minna ning kõik küljed kaeti läbipaistmatu ja pestava vakstusarnase materjaliga
võimaldamaks munemiseks veidi hämaramat ja rahulikumat keskkonda. Munemiskastidesse
pääsemiseks, mis asuvad maapinnast rohkem kui meetri kõrgusel, rajati redeli moodi
puitkonstruktsioonid. Ruumipoole keskel on pind õrreridadele ning jalutamiseks. Kanala uus
vabapidamismeetodiks kohandatud sisekujundus on näha joonistel 4. Ülesvõtted on tehtud 1
päev pärast kanade toomist hoonesse 21.04.2012.

Joonis 4. Kehtna kanala 21.04.2012
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Mahe- ning vabapidamist reglementeeriv määrus nõuab ka jäiga jalutus- ja siblimisala
olemasolu 1/3 põrandapinnast. Lindude küünistele mugava ning hügieenilise tulemuse
saavutamiseks kaetakse põrandapind allapanuga. Selleks on mitmeid võimalikke materjale:
saepuru, höövlimasina laastud, hekseldatud põhk, freesturvas või mitme materjali segu.
(Hämmal, b )
Nimetatud ümberkorraldused tehti Kehta Mõisa OÜ oma töötajate abiga, kes muidu on
hooajaliselt hõivatud ettevõtte teistes üksustes. Poole ruumi ettevalmistamise tööjõukulud
näol olid 2500 eurot. Materjalikulud ruumi poolitava aediku ehitamiseks, munemiskastide
katmiseks, puidust õrte ning redelite ehituseks olid hinnanguliselt 750 eurot. Sööda- ning
munatransportööre või üldse munatootmisspetsiifilisi vahendeid Eestis otseselt kuskil ei
müüda, kuid seoses Peri kanalas toimunud ümberkorraldustega vabanesid nimetatud seadmed,
mis õnnestus Kehtna kanala tarbeks osta 1100 euroga ehkki turuhind nimetatud seadmete
puhul

rahvusvahelise

müügi

ja

vahetusega

tegeleva

internetikeskkonna

Alibaba

(http://www.alibaba.com/) andmeil oleks 3700-4500 eurot kummagi seadme kohta. (Riisenberg,
2012)
Kokku kulus kanala ühe poole ümberehituseks ning ehitusmaterjalideks 3360 eurot. Teise
poole ümberehituseks tuleks arvestada veel umbes 1600 euro ulatuses tööjõukuludega, kuna
materjalide hind on arvestatud mõlema ruumipoole jaoks. Kogu Kehtna kanala siseruumi
mahenõuetele kohandamise maksumuseks on ligikaudu 5000 eurot.

6.2. Jalutusala rajamine
Mahepõllumajandusliku pidamisviisina kvalifitseerumiseks

tuleb edaspidi rajada ka

jalutusala suurusega 4 m² linnu kohta, kusjuures hektari kohta antav lämmastik ei tohi ületada
170 kg aastas, mis lindla maksimaalse täitumise korral ehk 3000 isendi puhul oleks 12000 m²
(EÜ nr 834/2007). Kuna kanala asukohta ei muudeta, tuleb jalutusalaks kohandada praeguse
hoone ümbrus, mis tuleks ka veel kuivendada. Vajalik pindala selleks on iseenesest olemas,
kuid muuta tuleks praeguse tee asukoht, mida mööda väljaheiteid transportiv kopaga auto
kanala ning sõnnikupatareide vahet sõidab, kuna see jääb hetkel jalutusalale. Joonisel 5 on
kujutatud kanala ida ja lääne külge, kuhu jalutusala rajada võiks kas siis nii, et mõlemal pool
hoonet oleks osa alast, või siis ainult lääneküljele, kuna idakülg üksi oleks pindalalt ebapiisav.
Lisaks tuleb rajada väljapääsuavad lindla seina, mida peaks olema 4 m iga 100 m²
põrandapinna kohta ehk Kehtna kanala 600 m² puhul 24 m. Käesoleva töö lisas 1. on toodud
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ettevõtte territooriumi plaan iseloomustamaks maakasutust hoone lähiümbruses ning kanala
alla ümbrusesse jääva pindala suurust.

Joonis 5. Kehtna kanala lähiümbrus
Jalutusala tuleb ümbritseda piirdega; soovitavalt elektriaiaga, mis on 16.02.2012 Valgas
kuuldud linnupidajate kogemuste põhjal hädavajalik hoidmaks eemal loomi, kes linde
ohustada võiksid. Eesti turul jällegi nii spetsiifilist kaupa nagu elektrivõrk kanadele saada ei
ole, küll aga saab seda tellida näiteks Rootsist (Gringilä, K. intervjuu veebruar 2012). Hinna
määramiseks leidis autor vaid Suurbritannias paiknevate kanapidamisvahendite müüjate
kodulehti, kus 50 elektrivõrgu hinnaks on 141 eurot (http://www.ukcountrystore.co.uk).
Kehtnas ei kuluks vajaliku 12 000 m² ala ümbritsemiseks üle 400 meetri, kuna kanalahoone
seinad piiraksid ala ühest (või mitmest) küljest. Elektrifitseeritud piirdeaia maksumus oleks
seega umbkaudu 1128 eurot. Lisandub kohaletoimetamiskulu, mis sõltub sellest, kust toode
tellida ning tööjõukulu ülesseadmiseks. Autori arvates ei tohiks sellele kuluda üle 500 euro
ehk kokku võib piirdeaia rajamisel arvestada 1628 euroga.
Kehtna Mõisa OÜ territoorium paikneb üsnagi niiskel alal ning seetõttu on oht, et jalutusalaks
kavandatav hoone ümbrus muutub kevadel ja/või sügisel poriseks. Linnud määriksid end liialt
ning sellega võib kaasneda haigestumist ja pinnase kandumist siseruumidesse, mille tõttu ka
munad määrduksid ja kaotaksid müügiväärtust. Lisaks alandab see allapanu kvaliteeti, mida
seetõttu tuleks sagedamini uuendada, ning millega omakorda kaasneks lisakulutsi.
Lahenduseks oleks kanalat ümbritseva ala kuivendamine. Kuivenduprojektide maksumus on
aga varieeruv sõltudes teostajast, kuivendatava ala suurusest ning pinnasest. Ligikaudse
summa saamiseks palus autor hinnangut maksumuse suuruse kohta Kehtna Mõisa OÜ
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juhatuse esimehelt Märt Riisenbergilt. Tuginedes kogemustele maaparandustöödega seoses
hindas Riisenberg tööde maksumuseks ca 1100 eurot.
Jalutusala rajamisele kulub seega kokku ligikaudu 2730 eurot sisaldades kulutusi nii piirdeaia
rajamiseks kui ka pinnase seisukorra parandamiseks.

6.3. Ümberkorraldused elutegevusproduktide käitlemises
Nagu paragrahvis 5.2 viidatud, siis suurim probleem Loppi kanalas tundus olevat
väljaheidetest eralduv gaas ja sarnase olukorra vältimiseks otsustati kindlasti ka edaspidi
kasutada põrandal juba praegu olevad jäätmete eemalduslinte. Kuna kanade seedeprotsessid
toimuvad peamiselt öösel, siis eritatakse väljaheiteid enamasti õrrel magades. Seetõttu
paigutati õrred ümberehituse käigus just nimelt jäätmelintide kohale. Nii on võimalik ka
edaspidine protsentuaalselt suhteliselt suure koguse väljaheitemassi kogumine, mida saab
jätkuvalt kasutada väetisena põldudel ehkki tuleb arvestada, et seoses allapanu segunemisega
langeb mõnevõrra puhta sõnniku osakaal. Lintide puudumisel tuleks paigutada õrte alla
kogumismahutid, mis aga pidevalt gaase eraldaksid. Linte või mahutit mitte kasutades
määrduks aga sügavallapanu oluliselt rohkem ja kiiremini, mis võib suurendada lindude
haigestumisriski ning oluliselt kasvatada tööjõukulusid ning allapanu koguseid, kuna seda
tuleks välja vahetada tavapärasest tihemini ehk iga linnupartii järel nagu ümberehituse järel
Kehtna kanalas plaanis. (Aland)
Kehtna Mõisa OÜ hakkab allapanuks kasutama põhu, turba ning saepuru segu. Esimest ning
viimast nimetatud komponenti toodetakse ettevõttes veisefarmi tarbeks juba praegu ning sisse
ostetakse samal eesmärgil ka turvast. Saepuru, turba ning põhu kuupmeetrihinnad on 2012
aasta seisuga vastavalt 9,50 ja 11,20 ning 0,55 eurot kuupmeeter ning kuna põhk on allapanu
peamine osa, siis nimetatud komponentide puhul oleks allapanu hinnaks autori hinnangul
umbes 5 eurot m³ (Hepner, 2012; konehalli.com; rodnas.ee). Kehtna kanala puhul hakkab
kuluma umbes 50 m³ allapanu katmiskorra kohta, mida tuleks uuendada umbes 2 korda kuus
(Pontus, A. intervjuu aprill 2012). Kulu allapanule on seega 500 eurot kuus.
Õrte all olevad lindid vajavad aga nüüd kindlasti vähem käivituskordi kui 1 päevas, sest
allapanu tõttu ei ole ohtu, et linnud väljaheidetega liialt kokkupuutuksid või end ära
määriksid. (Pontus, A. intervjuu aprill 2012)
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6.4. Ümberkorraldused söödas
Mahenõuded seoses kanala ruumidega teenivad peamiselt lindude heaolu ja tervise
parandamise eesmärki. Nõuded sööda osas aga peaksid soodustama mahepõllumajanduse
arengut ning seeläbi toetama keskkonnasõbralike võtete kasutuselevõttu üldiselt. Erinevalt
Soomest ei ole Eestis ühtegi ettevõtet, mis tegeleks kompleksse mahesööda müümisega. 95%
ulatuses mahesöödale üleminekuks oleks kaks võimalust: kas loobuda täielikult Kehtna Mõisa
OÜ omatoodangu kasutamisest ning kõik söödakomponendid sisse osta läheduses asuvatelt
mahetootajtelt

või

vähemalt

osaliselt

hakata

tegelema

ka

mahepõllumajandusliku

taimekasvatusega.
Söödakoguste kättesaadavusega seoses tuleks arvestada, et Kehtna kanalas peetavate kanade
arvukus mahepidamise korral langeks praeguselt 3600-lt 3000-le, kuid sööda tarbivus tõuseks
vähemalt 5% seoses lindude liikumise ning energia kulutamisega (Aland). Kogused ja hinnad
on tootmisviiside võrdluse hõlbustamiseks edaspidi aga siiski toodud 3600 kanaga arvestades.
Toidu- ja Veterinaarameti koduleheküljelt võib leida tunnustatud mahetootjate registri koos
otsingusüsteemiga (http://saku.pma.agri.ee:22001/jisweb/forms/mainframe.htm), mille abil on
võimalik otsida ükskõik millise ülemineku läbinud mahekultuuri kasvatajaid ja tootjaid
maakonniti ning põllumaa suuruse alusel. Sisestada saab ka muid parameetreid, kuid need ei
ole käesoleva ülesande seisukohalt olulised. Nimetatud registrit kasutades on võimalik
kindlaks määrata, kas soovitava söödakomponendi pakkujaid vajalikus mahus lähipiirkonnas
leiduks.
Lubjakivi ning kalajahu kuuluvad mahepõllumajanduses lubatud toidulisandite hulka ning
nende sisseostu osas muutusi ette näha ei ole (Palts, Vetemaa, 2011, lk 62). Muutus toimub
vaid tarbimise mahus. Lindude arvu vähenemise tõttu tuleb praegust mahtu kahandada 17%
võrra ning seejärel lisada sellele 5%, seoses nimetatud energiavajaduse kasvuga vabalt
liikuvate lindude puhul.

6.4.1. Sööda sisseost kogu mahus
Sööda

täielik

sisseostmine

ei

ole

iseenesest

kooskõlas

mahepõllumajanduse

põhiprintsiipidega, mille kohaselt peaks mahepõllumajanduslik loomakasvatusharu olema
suures osas omatoodetud vahenditega hakkama saav (Mahepõllumajanduslik Linnukasvatus.
2011, lk 3). Otseselt keelatud see aga ei ole ning selliselt toimis ka käesoleva bakalaureusetöö
31

osas 5.1 kirjeldatud Porvoo kanala. Tootmise jaotamine erinevate ettevõtete vahel samas
piirkonnas peaks aga samas täitma maaelu edendamise ning mahepõllumajandusettevõtete
koostöö arendamise eesmärki. Lisaks sellele kasvab keskkonnasõbralike meetmetega haritava
maa pindala igal juhul. Kõiki nimetatud aspekte on mainitud „Mahepõllumajanduse
arengukavas aastateks 2007-2013“.
Vajaliku mahenõuetele vastava teravilja ehk rukki, odra ja kaera turuhind on 2009. aasta
uuringu „Mahetootmisele ülemineku ja mahetoetuse mõju põllumajandusettevõtete tootmisja majandusnäitajatele“ (lk 71) tavateraviljast umbes 15-50% võrra kallim, söödateravilja
puhul

pigem

vähem

ehk

umbes

25%.

Sisseostu

lihtsustamiseks

otsis

autor

mahepõllumajanduse registrist tootjaid, kes teoreetiliselt suudaksid katta kogu ühe või teise
söödakomponendi tarbe ehkki vajadusel oleks võimalik ka vajaliku hulga kokkuost erinevalt
tootjatelt. Ligikaudse mahesööda hinna saamiseks võrreldakse käesolevas töös praeguse
söödaratsiooni komponentide hinda samade mahepõllumajanduslikult toodetud komponentide
hinnaga ning osised, millele mahepõllumajanduslikult toodetud alternatiivi saada ei ole, on
asendatud söödaga, mis trükise “Mahepõllumajanduslik linnukasvatus” järgi peaksid
sisaldama samu vitamiine või aminohappeid.
Kaera tarve Kehtna Mõisa kanalas senise tootmiskorralduse puhul on käesoleva töö osa 4.3.
tabeli 1. põhjal 450 kg kuus ehk ca 5000 kg aastas seoses linnupartiide vahele jääva 1-2
nädala pikkuse ajaga, mil kanala tühjana seisab ning seoses lindude arvu vähenemisega aasta
jooksul. Arvesse võttes kanade arvu kahanemist 17% ning söödakulu kasvu 5%, saame
keskmiselt 4350 kg kaera aastas. Mahekaera saagikus hektari kohta on umbes 2 t
(Mahetootmisele ülemineku... 2009, lk 24). Jagades vajamineva koguse keskmise saagikusega
saame

kaera

tootmiseks

vajalikuks

mahepõllumaa

pindalaks

ligikaudu

2,2

ha.

Mahepõllumajanduse tootjate registri alusel on Rapla maakonnas mahekaera tootjaid, kellel
põllupinda oleks vähemalt 2,5 ha, kokku 13, mistõttu mahekaera sisseost peaks olema
võimalik.
Odra saagikuseks mahetootmisel on samuti 2t/ha (Mahetootmisele ülemineku... 2009, lk 27).
Osa 4.3. tabeli 1 alusel eelmise lõiguga sama arvutuskäiku tehes saame vajalikuks
mahepõllumaa suuruseks ca 16 ha. Vähemalt 16 ha suurusel pinnal maheodra kasvatusega
tegelevaid ettevõtteid on piirkonnas neli.
Nisu saagikuseks mahetootmisel on 2,5 t/ha (Mahetootmisele ülemineku... 2009, lk 29).
Võttes vajalikud söödakogused tabelist 1 osas 4.3. ning tehes kaera tarbimist kirjeldava
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lõiguga sama arvutuskäiku tuleb vajalikuks mahepõllumaapindalaks ca 15 ha. Vastavas
mahus mahenisu tootjaid Raplamaal ei ole, küll aga on Pärnumaal ja Läänemaal.
Maherapsi tootjaid Rapla maakonnas ei asu, kuid näiteks Pärnumaal on neid kolm ning
hinnavahe võrreldes tavarapsiga on ligikaudu 20%. Hinnapäringust maherapsikasvatajale
Peeter Rehklile selgus, et tava- ja maherapsi 1 tonni müügihinnad on vastavalt 430 ja 530
eurot tonnist. Maheda rapsikoogi valmistamine aga eeldab ka mahetöötlust, mille
sertifitseerimiseks tuleks praegu tavalist rapsikooki tootval ettevõttel läbida tunnustusprotsess,
millega kaasneksid kulutused lõivudele ning investeeringutele. Täpset hinnakasvu
rapsikoogile praegu prognoosida ei ole võimalik, kuna kõik sõltuks ettevõtte struktuurist,
suurusest, hinnapoliitikast ja ülejäänud turu nõudlusest, kuid üldisi hinnatendendentse
uurides, võiks autori hinnangul maheda rapsikoogi hinnatõus olla ligikaudu 40%
(Mahetoodete ettevalmistamise nõuded, 2010).
Päevalille shroti või koogi saamiseks Eestis ei kasvatata ja mahedalt Toidu- ja
Veterinaarameti koduleheküljel oleva mahepõllumajandusregistri alusel üldse mitte. Enamasti
asendatakse mahesööda puhul päevalill kas herne, lina- või päevalilleseemne või suurema
koguse rapsiga. Väga aminohapete ning proteiinirikas oleks sojauba, kuid see on mahedana
väga kallis söödakomponent (Rehnström, 2010). Järgnevalt on toodud kõige lihtsamini
kättesaadavama päevalille shrotti asendava komponendi ehk herne hind võrdluseks, kuna
täpse söödaratsiooni koostamine jääb käesoleva bakalaureusetöö teemast välja (Rehnström,
2010). Maheda herne pakkujaid Rapla maakonnas on neli. ”Kuldse börsi” kodulehekülje
pakkumiste põhjal võib teha järelduse, et mahepõllumajanduslikult kasvatatud herne tonn
2012 aasta kevadel (800 eur/t) on natuke üle kahe korra kallim kui tavaherne puhul (385 eur/t)
ning Venemaalt sisseostetavast päevalillemassist ligi neli korda kallim.
Käesoleva töö osas 4.3. nimetatud täiendsöödad maheprintsiipidele ei vasta, kuna mitmed
selles sisalduvad mikroelemendid ja vitamiinid ei ole looduslikku päritolu ning üks segudest
on valmistatud geneetiliselt muundatud soja baasil ning GMOd ei ole mahetootmises lubatud
(EÜ 889/2008 artikkel 69). Proteiini ning aminohapete asendamiseks võiks kasutada lõssi
ja/või söödapärmi ning vitamiinipuuduse vältimiseks tuleks söödale lisada kombinatsiooni
võimalikest haljassöötadest ja mugul- või juurviljadest: silo, porgandit, peeti, kapsast, kartulit
(Mahepõllumajanduslik Linnukasvatus. 2011). Mahedalt kasvatatud söödajuurvilja toodetakse
Rapla maakonnas kolmes ettevõttes. Vaadeldes söödaks mõeldud erinevate mahejuurviljade
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keskmisi hindu, peaks tonni hind olema ca 400 eurot (Mahetootmisele ülemineku... 2009, lk
36-49).
Mittemaheda lõssipulbri hind on 2,2 eur/kg (Piimainfo. 2011). Mahedat lõssipulbrit hetkel
Eestis ei toodeta. Tõenäoliselt seetõttu, et puudub nõudlus, kuid autor usub, et nagu
rapsikoogi puhulgi oleks seda võimalik mõnelt tootjalt tellida, kuna maheda piimakarja
pidajaid on Eestis mitmeid ning tootmisprotsess ei ole keeruline. Mahedate piimatoodete
hinnad on ca 30% kallimad kui sama tüüpi tavatooted (Mahetootmisele ülemineku..., 2009, lk
64). Arvestades tunnustamisega ning mahenõuetele vastava töötluse ülesseadmiskuludega on
alust eeldada, et maheda lõssipulbri hind kujuneks umbes 50% kõrgemaks võrreldes tavalise
lõssipulbriga ehk 3,3 eurot/kg. Soovitav kogus oleks 5 g kana kohta päevas ehk 540 kg kuus.
(Mahepõllumajanduslik Linnukasvatus, 2011)
Rapsiõli ostetakse praegu sisse Oru Taimeõlitööstusest, mis müüb ka maheõlisid ning tavalist
rapsiõli asendava maheda rüpsiõli korral tuleks arvestada 31% kõrgema hinnaga.
(http://www.orurapsiveski.ee/)
Tabelis 2 on toodud võimalikud mahedad asenduskomponendid praegusele söödale Kehtna
kanalas koos koguste ja hinnaga nii tonni kui ka kogumahu kohta. Seoses sellega, et
söödajuurvili sisaldab rohkem vett ja vähem energiat kui mineraalne kuivsööt, mida
kasutatakse praegu, on sööda üldmass 300 kg võrra suurem.
Tabel 2. Maheda sööda hind kuu lõikes
söödakomponent
rapsikook
päevalill
nisu
oder
kaer
lubjakivi
kalajahu
min. täiendsööt
rapsiõli
proteiini täiendsööt
kokku

vastav mahekomponent
rapsikook
hernes
nisu
oder
kaer
lubjakivi
kalajahu
söödajuurvili
rapsiõli
lõssipulber
kokku

tonni kuus
1
1
3,5
3
0,45
1
0,1
1
0,25
0,54
11,84

eurot tonn
(eur/kuu)
344
344
880
880
200
700
219
657
185
83
88
88
1460
146
400
400
1048
262
3300
1780
5340

Võrreldes tabeleid 1 ja 2 selgub, et antud ratsiooni puhul tuleks mahesööt 102 % kallim
võrreldes tavasöödaga.
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6.4.2. Söödatootmise ümberkorraldus
Kehtna Mõisa OÜ söödatootmise ümberkorralduse puhul on esialgu eelduseks see, et
mahedalt kasvatama hakatakse vaid seda, mida toodetakse ka praegu ning kasvatatavate
põllukultuuride sortimenti ei laiendata. See tähendab, et peale odra ja nisu jäädakse vähemalt
esimestel aastatel ülejäänud söödakomponente väljastpoolt ettevõtet sisse ostma.
Paralleelselt maheda ja mittemaheda teraviljatootmise korral peavad põllumassiivid ning
koristatud saak teineteisest selgelt eraldatud olema. Põllumasinaid tuleb puhastada enne
mahepõllumajanduslikult kasvatatud viljaga kokkupuutumist. Enne igat mahesaagi koristust
tuleb sellest teavitada Taimetoodangu inspektsiooni ja pärast saagikoristust teavitada neid
saadud saagi kogustest ning meetmetest, mis on kasutusele võetud tagamaks maheda ning
mittemaheda saagi segunemise vältimine. (Mahepõllumajanduslike..., 2009)
Soovitav on mahetootmiseks kasutada maheseemet, kuid selle puudumisel on lubatud ka
tavaseemne kasutamine kui sellest teavitatakse järelvalveasutust (Mahepõllumajandusliku
taimekasvatuse nõuded. 2004). Tunnustatud mahepõllumajandusliku seemne pakkujad on
nimekirjana ära toodud Põllumajandusameti koduleheküljel, kuid tuleb tõdeda, et pakkumine
on selles valdkonnas väikesemahuline ning 17.03.2012 seisuga oleks küll võimalik
täpsustamata kogustes saada maheodra ja mahekaera seemet, kuid mahenisu näiteks mitte.
Seega võetakse käesoleva töö puhul eelduseks, et mahetootmisele ülemineku puhul
kasutatakse tavaseemet ning lisakulutusi sellega ei lisandu.
Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse üheks peamiseks probleemiks on Ökoloogiliste
tehnoloogiate keskuse poolt valminud uuringu „Mahetootmisele ülemineku ja mahetoetuse
mõju põllumajandusettevõtete tootmis- ja majandusnäitajatele“ põhjal sõnnikväetiste
ebapiisavus ettevõtete siseselt ning vähene kättesaadavus väljaspoolt. Probleemi kaalukus
tuleneb sellest, et mullaviljakuse parandamiseks on mahepõllumajanduslike printsiipide alusel
vaid kaks võimalust ehk nimetatud sõnnikuga rikastamine ning liblikõieliste kasvatamine
vahelduvalt teraviljakultuuridega. Kirjeldatud probleemi Kehta Mõisa OÜ puhul aga ei oleks
tänu piima- ja munakanakarja toodetavatele sõnnikväetisele.
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Lisakulutused kaasnevad enamasti peamiselt äkke soetamisega (5000-53000 eurot)
mehaaniliseks umbrohutõrjeks ning tööjõukulu suurenemisega seoses sõnnikväetise
laotamisega, mis on Kehtna Mõisa puhul juba praegu osa viljakasvatusmetoodikast. Siiani on
kanakasvatusele vajamineva ca 80 tonni mittemaheda teravilja tootmiseks vaja olnud umbes
35 hektarit põllumaad (Mahetootmisele ülemineku…, 2009, lk 25).

Teravilja saagikus

mahemeetodil tootmisel on 37-44% madalam võrreldes tavatootmisega, seega tuleks
arvestada ca. 30% suurema põllupinnaga võrreldes varasemaga (maht kahaneb seoses lindude
arvu vähenemisega) ehk ligikaudu 45,5 hektariga, mis tähendaks Kehtna ettevõtte puhul 10,5
(ca 28 tonni teravilja) ha hetkel müügiks ja veisekasvatusele kasvatatava teravilja saadavast
kasumist loobumisest ning selle kanasööda alla minekut (Mahetootmisele ülemineku..., 2009,
lk 13). Rahaliselt maksaks see Kehtna mõisa OÜle 4900 eurot aastas teravilja müügikasumi
kaotamise näol, kuid puuduks vajadus kulutada ca 15100 eurot mahenisu ja maheodra
sisseostule aastas. Teravilja mahetootmisele ettevõttes on vaja kindlasti saada ka tunnustus,
millega kaasnevad kulud riigilõivu näol, mis üle 10 hektari suuruse maa puhul 34,51 eurot ja
lisaks 0,31 eurot iga hektari kohta, mis ületab 10 hektarit. Munatootmiseks vajaliku ca 46
hektari tunnustamineks on riigilõivu suurus seega 34,51 + (46-10)×0,31 ≈46 eurot aastas.
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7. Võimalikud toetused
Määruse „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord“ (2010. RT I, 20, 360) alusel on võimalik mahepõllumajandusliku linnukasvatuse puhul taotleda kord aastas 6,39 euro suurust toetust iga linnu
kohta juhul, kui karjas on üle 50 munakana ning eeldusel, et kõiki mahenõudeid on järgitud.
3000 linnu korral oleks toetuse suurus 19170 eurot aastas ehkki arvestada tuleks veidi
vähemaga, kuna toetust makstakse lindude keskmise arvu pealt aastas. Kuna ühe noorlinnu
hind on 2012 aastal 6,50 eurot, siis katab see toetus üsna täpselt linnupartii sisseostmiseks
kuluva summa.
Toetus teravilja mahepõllumajandusliku kasvatamise eest ettevõttes kohapeal oleks 119,2
eur/ha. (Mahepõllumajandusliku tootmise..., 2010). Ca 46 hektari suurusel alal maheteravilja
kasvatamise eest seega 5483,2 eurot.
Lindla

ümberehitamiskulude

katteks

on

võimalik

taotleda

loomakasvatusehitise

investeerimistoetust Põllumajanduse registrite ja info ametilt (PRIA). Kuna Kehtna Mõisa OÜ
puhul ei ole tegemist noorettevõtjaga ning investeerimisobjekt ehk kanala ei asu ebasoodsas
piirkonnas, oleks ühekordne maksimaalne toetus 40% investeeringu kogumaksumusest.
Eeldused nimetatud toetuse saamiseks on head, kuna eelistatakse kogemustega tootjaid ning
mahepõllumajandusele

üleminejaid

(Loomakasvatusehitise

investeeringutoetus.

2012).

Siseruumide ümberehitust 2012. aastal vabapidamiskanalaks finantseeris aga ettevõte ise,
seega nimetatud 40 protsendilist toetust on võimalik taotleda ainult jooksuala ehituseks
mahekanapidamisele üle minnes.
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8. Tasuvus
Kehtna

kanala

mahepõllumajanduslikule

munatootmisele

ülemineku

majandusliku

võimalikkuse määrab turg kujundades müügihinna. 2011 aastal läbiviidud “Mahetoodete
tarbijauuringu” kohaselt on võrreldes tavakaubaga mahetoodete eest nõus enam kui 30%
maksma vaid 6% tarbijatest. Arvestades aga, et hetkel on Eesti munaturul mahetoote puhul
hinnalisa 300% ning ostjaid leidub, siis ei tohiks olla võimatu käesoleva projekti koostamisel
eeskujuks võetud riigi Soome kombel edasimüüjale pakkuda muna 80% kallimalt puuris
peetud kana munaga võrreldes ehk hinnaga 11senti tükk (1,7 eurot/kg). Samas oleks see
ikkagi 1 euro kilo kohta vähem kui on mahemunade kokkuostuhind Soomes.
Peamine põhjus, miks kokkuostuhind tootjale on Soomes kõrgem, on lõpptarbijale müüvate
ettevõtete madalam juurdehindlus. Kasumit tootjale suurendab veel tõsiasi, et kokkuostjaks
seal on pakenduskeskused, mis tähendab, et kulutused pakendusmaterjalile ning pakkimiseks
kuluvale tööjõule jäävad mitte tootja vaid kokkuostja kanda. Tootja müügihinnaga võrreldes
on

jaemüügiettevõtetes

juurdehindlus

Soomes

60%

(millest

lähevad

maha

veel

pakendamiskulud) võrreldes ca 100%-ga Eestis.
Eduka turustamise võimaldamiseks tuleks Eestis luua samasugune tsentraliseeritud
mahemunade

müügisüsteem

nagu

Soomes.

Lisaks

pakendamisele

ning

stabiilse

kokkuostuhinna pakkumisele tagab mitme munatootja koostöö ka selle, et toodangut oleks
võimalik müüa suurematele kauplusekettidele, kelle jaoks on kriteeriumiks toodangu ühtlane
kvaliteet ja kvantiteet, mida ühel ettevõttel on raske tagada.
Kanala hoone mahenõuetele vastavusse viimine läks Kehtna Mõisa OÜle maksma 5000 eurot
ja jalutusala rajamisele kulub veel 1638 eurot eeldusel, et PRIA rahuldab toetuse taotluse ning
hüvitab 40% jooksuaia rajamiseks
maaparandustööde

1100

euro

tehtud

suurusest

1628 euro suurusest
maksumusest.

Lindude

kulutusest

ning

elamistingimuste

mahenõuetega vastavusse viimisele kulub Kehtna kanala puhul 6630 eurot.

8.1. Tasuvus sööda täiel määral sisseostmise korral
Tootmise korral, kus kogu sööt ostetakse sisse teistest maheettevõtetest, jäävad kanalale
keskmiselt 1800 euro väärtuses hoone kommunaal- ja tööjõukulud, ning arvestades lindude
arvu 17%-lise kahanemisega ja söödakulu 5%-lise tõusuga ca 4654 euro väärtuses
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söödakulusid. Lisanduvad kulutused allapanule 500 eurot kuus. 3000 kana puhul on kulud
seega umbkaudu 7000 eurot kuus. Kui uuele söödasegule üle minnes õnnestuks
munevusprotsent hoida samal tasemel praegusega ehk 83 juures, siis oleks päevane toodang
2490 muna ehk 74700 muna kuus. Ühe muna tootmiskulu oleks seega 0.093 eurot. Müües
neid eelmises lõigus pakutud hinnaga saame tuludeks 8217 eurot ehk 1217 eurot kasumit, mis
oleks juba ligi 2,5 korda enam võrreldes praeguse kasumiga. Kui Eestis oleks võimalik
mahemunade kokkuostuhind tõsta Soome tasemele ehk ca 0,17 euroni tükk, siis oleks
ettevõtte tulu müügist juba 12699 eurot ja kasum 5699. Ühtlasi peaks Kehtna Mõisa OÜ
viljakasvatusega tegelev osa leidma võimaluse realiseerida 80 tonni teravilja väärtuses ca 14
000 eurot väljaspool ettevõtet.

8.2. Tasuvus sööda osalise kohapeal tootmise korral
Ühe muna tootmiskulu oleks Kehtna kanalale sama, mis täieliku sisseostmise korral, ent
Kehtna Mõisa OÜ viljakasvatusega tegelev osa kaotaks ligikaudu 4900 eurot aastas kanade
vajaduste katmiseks suurenevale põllumaale, kuid võidaks 1700 eurot tänu sellele, et maheda
nisu ja odra hind aastas on 15100 eurot, kuid tavanisu ja –odra hind on tabeli 1 põhjal 13400.
Lisanduks toetus mahevilja tootmise eest, mis on 5483 eurot. Seega võidaks Kehtna Mõisa
OÜ pärast 46 euro suuruse mahetunnustuslõivu tasumist maheda teravilja kohapeal tootmisest
2237 eurot aastas. Reaalne tulu mahekultuuride kasvatamisest tuleks aga alles siis, kui
nimetatud kasum on tasateeninud äkke soetamise kulud olenevalt masina hinnast.
Tõstes müügihinda 80% ning eeldusel, et õnnestub säilitada 83%-line munevus, peaks lindude
elamistingimustele tehtud kulutused end ära tasuma veidi vähem kui 5 kuuga.
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Arutelu
Ehkki prognoos hindade alusel on optimistlik ning kasum kanalale mahetootmise korral ca 2,5
korda suurem praegusest, tuleb arvestada sellega, et pea kõik söödakomponendid tuleb osta
sisse erinevatelt tootjatelt, mis tähendab jällegi lisakulusid transpordile ning tööjõule, kes
söödatranspordiga tegeleb. Mahepõllumajandusliku lõssipulbri ning rapsikoogi saamiseks
tuleks otsima hakata koostööpartnereid.
Sellise killustatusega kaasnevad muudki ohud. Mahetootmisega tegelevad Eestis peamiselt
väike-ettevõtted ja talud, mis omavahel koostööd praktiliselt ei tee ja seetõttu on oht, et
näiteks halva saagikuse korral ei suuda mõni ettevõte Kehtna kanala söödavajadust rahuldada.
See on eriti ohtlik juhul, kui langeks ära mõne vähemlevinuma söödakomponendi, näiteks
maheda rapsikoogi tootmisega tegelev äripartner, kuna sel juhul asendust saada oleks väga
keeruline kui mitte võimatu. Sellise stsenaariumi korral, kus söödakomponenti (mida on
rohkem kui 5%) asendada ei õnnestu, diskvalifitseeruksid Kehtna kanala munad
mahetoodangust ning ettevõte oleks sunnitud neid müüma tavahinnaga. Kui aga enamik
söödakomponentidest on juba mahetoodangule vastava hinnaga sisse ostetud, siis on munade
tootmiskulu juba võrdne mahetoodangu kuludega. Kui kulud vastavad mahetootele ja tulu
tavatootele, siis on ettevõttel suur tõenäosus jääda väga suurde kahjumisse.
Sellist riski vähendaks mõne mahesööda müümisega tegeleva ettevõtte olemasolu. Eestis
erinevalt Soomest midagi sellist praegu ei ole, kuna selleks puudub vähemalt kanasööda puhul
nõudlus. Nõudlus aga puudub kuna arvestatava suurusega mahekanalate rajamiseks, mis
tekitaksid nõudluse, peaks olema mahesööda sisseostmisvõimalus. Nii Hannes Uusitalole kui
ka Kimmo Grindiläle teadaolevalt ostavad kõik Soome mahemunatootjad vähemalt mingi osa
söödast sisse (intervjuu veebruar 2012). Kohapeal mitmele tuhandele linnule kõike vajalikku
kasvatda oleks väga keeruline.
Sellise olukorra lahendamisega peaks tegelema Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ehk
maheklubi, mille alla kuulub isegi spetsiaalne Mahepõllumajanduse Koostöökogu
(www.maheklubi.ee). Kahjuks ei peeta nimetatud organisatsiooni tööd üldiselt aga kuigi
tulemuslikuks (16.02.2012 mahekoolitus: Linnukasvatus). Autori ettepanek mahesööda
tootmise ja müügi koordineerimise arendamiseks on sihtasutusele edastatud ning jääb üle
loota, et see võimalikult kiiresti tegevuskavva võetakse.
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Mainimata ei saa jätta ka seda, et kõik Eesti mahemunade tootjad on kas praegu või mingil
etapil olnud suures hädas kanade munevusega mahesööda puhul. Nagu juba korduvalt
mainitud, siis mahedat täisväärtuslikku söödasegu Eestis osta ei saa ning ettevõttel tuleks
katsetada erinevate ratsioonidega ning sobiva suurt munevust toetava söödakorralduse
väljatöötamiseks võib kuluda mitu aastat, mil ettevõte kasumit ei tooda või langeb madala
tootlikuse tõttu isegi kahjumisse (16.02.2012 mahekoolitus: Linnukasvatus). Protsessi oleks
kindlasti võimalik kiirendada, kui ettevõtted teeksid koostööd ning vahetaksid vastavaid
teadmisi. Hetkel on aga kõik mahemune tootvad ettevõtted, olgu nad nii väikesed kui tahes,
omavahel konkurendid ning sellist sellist informatsiooni kui firma ärisaladust avalikustada ei
soovita. Lahenduseks oleks peatükis 8 kirjeldatud tsentraliseeritud kokkuostu- või
pakenduskeskuste süsteem, mis autori arvates peaks tõstma iga mahemuna tootja
motivatsiooni teha koostööd teiste sama ala ettevõtetega.
Praegu veel on mahepõllumajandusliku tunnustuse saamiseks söödas lubatud kasutada 5%
ulatuses mittemahedat sööta, mis pakub väikest puhvrit juhuks kui mõnda väiksema mahuga
söödakomponenti (lõssi) ei ole saadaval ning seda on vaja asendada mittemaheda variandiga.
Euroopa Liidu suundumus on aga 100%-line mahesööt.
Oma hinnangu tööle ning selle tulemustele on on andnud ka Kehtna Mõisa OÜ juhatuse liige
Siim Riisenberg ning sellega võib tutvuda lisas 2.
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Kokkuvõte
Hoolimata “Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2007-2013” seatud eesmärkidest ei
saavuta mahepõllumajandusliku munatootmise osakaal seatud tähtajaks kindlasti 3% kogu
turust, kuna veel 2012 aasta kevadel on see alla 0,5%. Peamiseks põhjuseks on see, et
ettevõtete omavaheline koostöö on peaaegu olematu, puuduvad tugistruktuurid ja ettevõtete
tööd koordineerivad organisatsioonid ning nimetatud probleemide lahendamiseks loodud
sihtasutus ei ole olukorda lahendada suutnud.
Bakalaureusetöö kõik kavandatavate või läbiviidud muutustega seotud osad valmisid koostöös
Kehtna Mõisa OÜ esindajatega. Ettevõtte pakkus omalt poolt majanduslikku kluge
puudutavaid algandmeid ja tutvustas autorile kanala töökorraldust ning tootmismetoodikat.
Autori poolt on tehtud kõik töös esinevad kalkulatsioonid ja hinnaarvestused ning koostatud
tegevuskava mahenormidele vastavuse saavutamiseks. Lisaks korraldas autor külastuse
Soome Porvoo ja Loppi mahekanalatega tööga tutvumiseks.
Bakalaureusetöö koostamisele kulunud ajavahemikus november 2011 – mai 2012 loobus
Kehtna kanala lindude täiustamata puurides pidamisest ning viljeleb nüüd 2012. aasta mai
seisuga vabapidamist. Nimetatud muutuse ettevõtmiseks ning tulevikus mahepõllumajanduslikel meetoditel munatootmisele üleminemiseks kaardistati kõigepealt põhjalikult
lähteolukord. Seejärel koostati detailne kava vajalikest muudatustest uuele tootmisviisile
üleminekuks koos kaasneva maksumusega. Lisaks tutvuti kahe majanduslikult hästi toimiva
mahekanala korraldusega Soomes ning selle käigus ka mahepõllumajanduse ja munaturuga
naaberriigis üldisemalt, mille eeskujule überkorralduskava paljuski toetus.
Lisaks Soomest saadud nõuannetele ja tähelepanekutele tuli arvestada ka Eesti munaturu
omapäradega ja kanakasvatuse korraldusega. Peamiste teguritena võib siinkohal tuua munade
lõpptarbijale müüvate kaupluste suurema juurdehindluse Eestis ning kanakasvatustehnika ja
täisväärtusliku mahesööda maaletoojate või tootjate puudumise. Mahepõllumajandusliku
tootmise puhul on olulised ka rahalised toetused ettevõtjatele, mis Eestis on suuremad kui
Soomes ning mis käesoleva projekti tasuvuses suurt rolli mängivad.
2012 aasta alguse seisuga oleks 3000 kanaga mahepõllumajandusliku munatootmisettevõtte
asutamine väga keeruline, kuna nii suurtes kogustes kõigi söödasegu komponentide kohapeal
kasvatamine ei ole teiste ettevõtete kogemusele toetudes majanduslikult mõistlik. 95%
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ulatuses mahenõuetele vastavat söödasegu aga tuleb komponet haaval registritest otsida ja iga
pakkujaga tarneks eraldi lepingud sõlmida ning lisaks iga osist munatootmisettevõttesse
kohale transportida. See kulutab aega ja raha ning tekitab söödasegu vajavale ettevõttele
riskantse olukorra, kus ühe tarnija võimetus mõnda komponenti pakkuda diskvalifitseerib
kogu mahemunatootja kauba. Mahesööda müümine tuleks tsentraliseerida ja süstematiseerida
võimaldamaks potentsiaalsetele ostjatele kiiret ja lihtsat viisi söödasegu kõigi osiste
kättesaamiseks. Kõnealuse kaubaartikli turustamiseks tuleks luua ka tootjaid ühendav
organisatsioon, mille abil puurispidamisega võrreldes ebastabiilse mahetoodanguga ettevõtted
saaksid suurematele kauplusekettidele tagada ühtlase kvaliteedi ja kvantiteediga mahemune.
Turul paistab uue 3000 linnuga mahemunatootja järgi nõudlus olevat, kuna hetkel väikeses
koguses müügilolevaid mahemune õnnestub müüa isegi 300% kallimalt tavaliste puurikanade
munadest. Eeldusel, et laheneb eelmises lõigus kirjeldatud olukord, ei tohiks mahemunade
müümine Kehtna kanalale puurikana munadest 80% kõrgema hinnaga olla probleem. Sellise
hinna juures peaks ettevõttele olema tagatud ka kasumlikkus mahemunade tootmise korral.
Kehtna kanala mahekanalaks muutmine suurendaks nõudlust tabelis 2 toodud mahetoodete
järele ning see omakorda pakkumist. 3000 linnuga mahemune tootva ettevõtte loomine
kasvataks aastas ca 12 000 tonni jagu tarvet erinevate mahepõllumajanduslikult kasvatatud
taimsete ja loomsete söödakomponentide järele. See tooks endaga kaasa üle 100 hektari
pestitsiididest, fungitsiididest ning muudest sünteetilistest vahenditest puutumata pinnast ja
veekogusid.
Projekti käigus selgunud mitmed kitsaskohad mahepõllumajanduse korraldamises ja
institutsioonide tasandil koordineerimises on autori poolt parandusettepanekutena esitatud
Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuadekeskuse mahelinnukasvatusega tegelevale konsulendile
Vello Ilvesele, kes on hõivatud ka Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse töös.
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Summary
Despite the goals set by the „Ogranic Farming Development Plan for 2007-2013“, the
percentage of organic egg produce will not achieve its target of 3% of the whole market since
in spring of 2012 it is still under 0,5%. The main reason is that the cooperation between
companies is almost non-existent, there are no support structures and organizations
coordinating the work of the companies and the foundation created to resolve these problems
was not able to resolve the situation.
All parts of the thesis that concearn changes made or planned are written in cooperation with
the representatives of Kehtna Mõisa OÜ. The company provided the author with the
necessary economical data and introduced the workflow and production methods used in the
checken farm. All calculations, provided prices and the action plan to meet the requirements
of qualifying as an organic farm are from the author’s side. In addition the study visit to the
organic farms in Finland was organized by the author.
During the preparation of this Bachelor’s thesis in the period of November 2011 – May 2012,
the Kehtna chicken farm gave up on keeping the birds in conventional battery cages and is as
of May 2012 practicing free range raising. The adoption of this change and the transition to
organic farming methods of egg production was first thoroughly mapped. Then, a detailed
plan of necessary changes for the transition to the new means of production was created along
with accompanying costs. Furthermore two economically well-functioning organic chicken
farms in Finland were visited, on whose example the reorganizing was largely based. In the
process the author and the representatives of the egg farm in Kehtna also got acquainted with
the organic farming situation and the egg market in the neighboring country in general.
In addition to the advice and observations received from Finland, the peculiarities of the
Estonian egg market and organization of chicken farming needed to be taken into account.
Major factors here can be the higher margin of shops selling to consumers and also the lack
importers or producers of egg farming equipment and nutritious organic forage. In the case of
organic farming, very important are financial aids for the enterprisers, which are greater than
the ones in Finland and will play a major role in the profitability of this project.
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At the beginning of the year 2012 establishing an organic egg production farm with 3000
birds, would be very complicated, because according to the experience of other farms, it is not
economically reasonable to grow this amount of feed mixture components locally. Feed
mixture that fulfills the organic requirements to at least 95% must be searched for from
agricultural registers component by component and contracts must be signed with every
supplier separately. In addition to all that, there comes the question of transporting every
ingredient to the farm in need of the products. Business would be very risky for the company
using a food mixture complied like that, because not only would it consume more time and
money, it would create a situation where one vendor´s inability to supply one of the
components disqualifies the whole production from being organic. The sale of organic food
mixture and its components should be centralized and systematized to enable an easier and
faster reachability of the products for all potential buyers. To merchandise the article in
question, a Union of producers should be established. That would ensure, that organic
producers, who have a relatively unstable production flow compared to traditional battery
farms, could offer a common quality and quantity of organic eggs to bigger store chains.
It seems that there is a need for a new organic egg farm with 3000 chickens, because at the
moment there is a very small amount of organically produced eggs on the market and it has
been possible to sell them for a price 300% higher than the price for eggs from traditional
battery caged chicken. Assuming that the feed situation mentioned above will get solved,
selling organic eggs for a price 80% higher than that of caged poultry eggs, should not be a
problem for the Kehtna Farm. Under these conditions the profitability to produce organic eggs
should be guaranteed.
Reforming the poultry farm in Kehtna into an organic farm should increase the demand for
organic products shown in table 2 and in turn also increase the supply for it. Establishing an
organic egg farm with 3000 birds, would increase the need for different organically bred
vegetable and bestial food mixture components by approximately 12 000 tons. It would lead
to over 100 hectares of ground area and water bodies, which are untouched from pesticides,
fungicides and other synthetic agricultural means.
Several weaknesses related to the organization of organic farming and institution-level
coordination which were discovered during this project have been presented by the author as
amendment proposals to Vello Ilves, a consular dealing with the organic poultry industry in
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the Estonian Agricultural and Rural Economy Advisory Center, who is also engaged in work
of the Estonian Organic Farming Foundation.
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Lisa 2
2011 aasta novembris pöördus minu poole üliõpilane nimega Liis Peets, kes oma lõputöö raames
pakkus välja arendusprojekti meie ettevõtte, Kehtna Mõisa OÜ, kanakasvatusega ja munatootmisega
tegelevale üksusele. Ettepanek oli muuta olemasolev kanala mahekanalaks. Tundes valdkonda ilmselt
veidi paremini kui nimetatud üliõpilane enne teemasse süvenemist, oli selge, et mahekanala
rajamiseks ei ole hetkel sobivaid tingimusi ei kanalas ega Eestis üldiselt ehkki ettevõttesiseselt oli sel
teemal juba arutatud. Samas ei olnud ka mõtet entusiasmi maha laita, kuna väike uurimus- ja
arendustöö midagi halba kaasa ka ei too ja senisel kujul meie ettevõte tootmist jätkata ei saanuks
niikuinii. Võib isegi öelda, et Kehtna Mõisa seisukohalt oli tegemist päästerõngaga tööjõu näol, kes
aitaks kanala töö ja korralduse ümberkorraldada.
Kõige olulisemaks abiks Kehtna kanalale oli Liis Peetsi korraldatud tutvumisreis Soome. Enne seda
olime juba katsetanud mõningaid variante, kuidas kanala puure uutele nõuetele kohaldada, et ka
2012 aastal tegevust jätkata, kuid pärast Soome kanalate nägemist tundus vabapidamine veelgi
mõistlikum. Peab muidugi ütlema, et ajastus oli oluline, sest kui nüüd seda seadust ei oleks
jõustunud, et puuris pidada enam ei tohi, siis ilmselt oleks kõik jäänud vanaviisi.
Soomes oli näha, et veelgi tulusam oleks muidugi mahetootmine, kuid see ei ole hetkel mõeldav nagu
Liis isegi lõpuks järeldusele jõudis. Kui kunagi peaks Eestis mõistliku hinnaga võimalik olema mahedat
söödasegu osta, siis võib-olla küll, aga praegu ei ole ja ise kohapeal maheviljakasvatust korraldama
hakata ei ole meil plaanis. Nagu näha tuleks mahemajandamiseks kasutusele võtta veel selliseid
söötasid, millega meil praegu kogemus puudub nagu näiteks lõss, mis ei kuulu lisaks kõigele isegi
tahkete söötade hulka nagu kõik muud söödasegu osad, mida meil praegu kasutatakse. Pealegi ongi
munatootmises kõige olulisem sööt. Praegu on Kehtna munad väga suured ja üsna populaarsed, kuid
kui jätta ära vitamiinisegud, mida kanadele praegu antakse, siis on kaheldav, kas toodang enam sama
suur tuleb.
Peale kanade toidu on veel vaja ehitada aed mahetootmiseks, kus kanad õues saaksid käia ja see ei
ole eriti lihtne ega odav töö. Lisaks sellele ei saa välistada, et meil hakkasid olema suured kaod kui
ikkagi mõni rebane või muu loom peaks kanadele ligi pääsema. Soome kanalatel oli veel eelis, et
mõlemad asusid üsna kaugel suurematest asulatest, Kehtna Mõis aga on täitsa küla sees mis
tähendab, et alati võib mööda sõita veel mõni mootorrattur või põllutöömasin ja kanad ära
hirmutada, niiet need mitu päeva mune.
Peamiselt tegeles Liisiga kanala juhataja Aili Pontus, kellega nad kanala esialgset ning tulevast
korraldust arutasid ja plaane tegid, aga tundub, et see läks asja ette, sest uus vabapidamiskanala
tundub meil toimivat. Loodetavasti on see ka tasuvam tootmine nüüd, kuna vabapidamiskanade
munad on turul siiski vähemuses ja kallimad, aga veel on vara öelda, sest müügihinnad ei ole veel
paika loksunud.
Tulevikus kui läheb käiku mahemunade tootmise mõte, siis on meil tänu Liis Peetsi
bakalaureusetööle plaan ja kava selleks kohe võtta, mis annab meile ehk eeliseid teiste mahekanalate
ees kui need peaks konkurentsi pakkuma.
04.05.2012

Siim Riisenberg
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