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ABSTRACT  
 

Miilmann, R. Technological design of poultry farm Linnusulg. – Tartu EMÜ, 2014. 40 pages, 5 

figures, 4 tabels, format A4. In Estonian language.   

Egg production is step by step succeively growing producing direction. To serve profits, its 

reasonable to use right systems of hens rearing. There are several growing styles like: free range 

and cages.  

The project speaks about technological design of poultry farm Linnusulg. Performance is to grow 

free range organic hens, because chickens are  not just for eggs, they are living and they deserve 

good conditions for living. Aim of the project is to analyze different tehnological systems  from 

different producers and choose right tehnology for barn. That includes feeding, drinking, 

ventilation, different design drawlings, chicken breeds, egg transport, egg packing, details of 

chicken growing.  

Informations  are from books and internet wich are cited.  
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SISSEJUHATUS 
  

Munakanade pidamine on olnud läbi aastate pidevalt tõusvas trendis, mida näitab ka 

munatoodangu tõus ühe elaniku kohta viimaste aastate jooksul. Toitlustus ja 

Põllumajandusorganisatsiooni andmeil kasvab aastas muna tootlus 3% kogu maailma peale. 

Maailma suurimad muna tootjad on: Aasia-36, Euroopa – 10, Põhja-Ameerikas – 8, Aafrikas 2 

miljonit tonni [1]. Nüüdisaegsed linnufarmid on täistsüklilised ettevõtted, kus linnud muudavad 

sööda tooteks. Lindude võimalikeks  saadusteks on munad, liha ning sõnnik. Kui liha ja munad 

lähevad inimestele toiduks, siis sõnnik on talunikele hea väetis. Lindude pidamist saab jagada  

elukeskkonna järgi: põrandal ehk allapanul ning  puurides  pidamiseks. Nende kahe pidamisviisi 

sobitamisel saadakse erinevaid pidamisviise: näiteks noorkanad kasvataksea alguses allapanul, 

kuid munemis eas paigutatakse nad aga puuridesse; pidamine võrk- ja restpõrandail. 

Puurispidamise suurimaks puuduseks on liikumis- ja käitumisvajaduste rahuldamatus, allapanul 

alternatiivsel pidamisel lindude suur võimalus kokku puutuda  väljaheidetega, mis suurendab 

oluliselt erinevatesse haigustesse haigestumisriski [1]. Käesolev projekt on seotud vabapidamises  

kanade kasvatusega. Kanad ei ole ainult muna tootjad, nad on ka elusolendid, kes väärivad eluks 

neile optimaalseid tingimusi. Olgu nendeks temperatuur, õrte paigutus või jooturite kõrgus. 
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1. EESMÄRK 
 

Käesolev projekt käsitleb seda, milliseid seadmeid kasutada, kui on plaanis suurendada oma 

linnukarja 600-st 6000ni, tehes seda nii, et firma teeniks tulevikus ka kasumit. Välja on toodud 

võimaluse korral erinevate võimaluste võrdlused ja võimaluse korral ka ligilähedased hinnad, 

millest sõltuvalt on tehtud projektile parim lahendus. Eesmärk on pakkuda vabapidamisel 

kasvatatud kanade mune, mida võimalikult soodsa hinnaga inimestele pakkuda. Lähemalt on 

tutvustatud projekti aluseks oleva firma hetke seisukorda, mis hõlmab endas nii asukohta, 

masinaparki, olemasolevate lindude, hoonete, saaduste, turustamise hetkeseisukorda, kuid 

põhirõhk on suunatud projektile, selle tehnika valikule ja maksuvusele. Projektis on ülevaade ka 

nüanssidest, näiteks: kus kohast on võimalik tellida munakarpe ja palju need maksavad, samuti 

hiirte ja rottide tõrjest, kuidas seda läbi viia ja selle maksuvusest..Projektiks vajaminev raha on 

võimalus saada Pria ja EAS-i konkurssidelt. Projekt hõlmab vajamineva masinapargi võrdlust ja 

maksuvuse analüüsi, mis sisaldab võimalusel arvutusi elektri tarbimise kohta. Projekti tsükkel 

algab 22 nädala vanustest kanadest, keda on plaanis osta Soomest, 6,5 eur/tk. Kanu hoitakse nii 

kaua, kui kestab munemisperiood ning pärast seda müüakse maha, kas kohalikele 

kanakasvatajatele või Lätti/Poola 1-4 eur/tk. Hoones on planeeritud kaks samasugust ruumi 

vastavalt 3000-le linnule. See on hea selleks, et kui toimub kanade vahetus, siis saab korraga 

välja vahetada 3000 lindu. See tagab toodangu mittetäieliku kadumise, kuna uutel kanadel võtab 

kohanemine aeg. Eesmärk on leida, kas 6000-le linnule tehtav farm teenib kasumit või jääb oma 

tootmisega kahjumisse.  

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lahendati järgmised ülesanded: 

1)Pakutavate seadmete analüüs     5)Hoone kujundamine 

2)Seadmete valik           6)Nõuetele vastavu 

3)Tõugude analüüs 

4)Hetke olukorra analüüs 
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2. FIRMA TUTVUSTUS  

 
Firma on loodud 2013. aasta augustis ning selle tegevusvaldkonnaks on linnumunade tootmine 

Eesmärgiks on teenida kasumit. Asukoht on Tartumaal Kambja vallas Paali külas, mis jääb 

Tartust ca 25 km kaugusele. Praegune seis firmas on projekti jaoks sobiv, kuna  olemas on 

hooned, mõningad seadmed, 2 hektari jagu maad, osalised partnerid ning kahte erinevat tüüpi 

linde. Lindudest on olemas hetke seisuga pardid ja kanad, kanad on projektis kasvatatavad 

linnud. Kokku on linde ca 600 isendit, kellest kanu ca 450.(pidevalt muutuv) Hoonete poolest on 

üks ehitis valminud 2013. aasta sügisel ja teine suurem ehitis on aastast 1980. Suuremat hoonet 

tuleb vastavalt projekti sisule taastada. Taastamisel ja linnufarmi hoone rajamisel võetakse 

kasutusele ainult Euroopa normatiividele vastavad normatiivid.  Suureks plussiks on ka see, et 

mõlemad ehitised asuvad üksteisele logistiliselt lähedal, mis on vajalik sööda transpordil ja 

munade ladustamisel. Lisaks on firmal olemas kaks töölist, kellel on olemas vajalikud teadmised 

kanade anatoomiast ja nende käitumisharjumistest. Samuti on neil kahel noorel olemas hulk  

motivatsiooni, et arendada oma talupidamist.   

 

Joonis 3.1. Firma asukohat kaardil punase tärniga [2] 
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Joonis 3.2. Hoonele kuuluv maa [2] 

 

Joonis 3.3. Mõlema hoone asukohad märgistatud kaardil: 1-Kanala, 2-Sööda ladu [2] 

Kaartidelt on näha,et hoonestus asub maantee kõrval,milleks on Tallinn-Tartu-Võru mnt. Joonis 3.3. näeb mõlema hoone 

asukohta, mis asuvad teineteisest 3 km kaugusel. 
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3. NÕUDED KANADE PIDAMISE RUUMILE VÕI EHITISELE  
 

Kanadele mõeldud ruum, seadmed, töövahendid peavad olema materjalist, mis on kergesti 

puhastatavad ning mis ei ole kanale kahjulikud. Kanale kahjulik ei tohi olla ruum, kus ta elab, 

sest teravad esemed võivad kanu vigastada. Ruumis, kus peetakse kanu tuleb vajaduse kohaselt 

teha näriliste tõrjet, kuna närilised levitavad igasuguseid haiguseid, mis mõjutavad nii kana kui 

ka nende mune. Surnud lindude eemaldamine tuleb ette võtta kohe, kui seda on märgatud. 

Vastavalt vajadusele tuleb kogu kompleksi puhtuse tagamiseks desinfitseerida. Hoones, kus 

toimub kanade pidamine, peab olema kanadele sobivast materjalist põrand. See on vajalik 

selleks, et vältida kanade vigastamist. Põrand peab tagama piisava toe kana esimestele 

varbaküünistele.Kinnises ruumis kana pidamisel tuleb vältida pidevat mürataset, mis võiks jääda 

alla 65 dBA. Soovituslik ei ole  tekitada  äkilist müra [3]. 

3.1 Kanade pidamise ruumi või ehitise mikrokliima 

Ruum, kus peetakse kanu tuleb vastavalt normatiividele soojustada, kütta. Ventilatsiooni 

süsteemid peavad tagama, et kanadel oleks värske õhk ning ventilatsioon peab ära hoidma tihti 

kanalas oleva tolmu probleemi. Temperatuur ja gaasisisaldus peavad olema määrstud tasemel, 

mis ei kahjustaks kuidagi lindude tervist. Kõiki seadmeid, mis farmis kasutatakse tuleb 

igapäevaselt kontrollida, et ennetada ja avastada rikkeid. Ventilatsiooni ja jootmissüsteemil peab 

olema rikke korral tagavara süsteemid. Terve ööpäev peab olema kanalas puhta joogivee varu. 

Tuleb kõigist hooldusaegadest kinni pidada, sest õigaegselt hooldatud tehnika aitab ennetada 

suuri rikkeid. Kanalas peab olema õigelt reguleeritud valgustus. Kanadele on vajalik nn päevane 

valgus ja  ka pimedus, kus kanadel on võimalik puhata. Allapanu kasutamisel ei tohiks see 

tekitada liigset tolmu, muutuda märjaks, tekitada haisu ja peab olema kergesti eemaldatav [3].  
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3.2 .Kanade pidamiseks kasutatavad vahendid ja seadmed 

Kõiki(sööda, jootmis , konveieri ) seadmeid, mida kasutatakse kana pidamiseks tuleb kasvatuses 

paigutada nii, et need ei põhjustaks kanade vigastumist. Söötmisel ja jootmisel on tähtis see, et 

kõikidel kanadel oleks juurdepääs joogi- ja söödasüsteemidele. Kõiki seadmeid tuleb vastavalt 

hooldusvälpadele kontrollida, et ennetada asjade purunemist. Vahendid peavad müra tasemelt 

jääma alla 65db.  [3]. 

4. MUNAKANADE PIDAMINE ALTERNATIIVMEETODITEL  

4.1.Alternatiivmeetodil kasvatatavate munakanade sööturid ja jooturid 
Kasutades lineaarseid söötureid, peab seadma serva pikkuseks kana kohta 10 cm. Ümarsööturite 

kasutamise korral peab sööturi ääres olema ruumi kana kohta vähemalt 4 cm. 

Jootmisel kasutades nivoojootureid, tuleb jooturi serva pikkus kana kohta vähemalt 2,5 cm 

pikkune teha. Klappjooturi korral on see vastavalt 1 cm.Nippeljooturit kasutades tuleb arvestada 

asjaoluga, et kümne kana kohta on üks jootur. Veel peab olema tagatud ühele kanale juurdepääs 

vähemalt kahele nippeljooturile [3]. 

4.2. Alternatiivmeetodil kasvatatavate munakanade kasutatavad pesad, õrred, 

allapanu  

Munakanadel peab olema vabapidamisel võimaldatud juurdepääs pesakastile. Iga seitsme kana 

kohta peab olema vähemalt üks pesakast. Kui planeeritud on kasutada rühmpesi, tuleb arvesse 

võtta seda, et 120 kana kohta peab olema minimaalselt 1 m
2
  pesapinda. Kanadele peab olema 

võimaldatud kasutada õrresid, millel kana kohta on ruumi 15 cm. Õrsi ei ole soovitatav 

paigaldada allapanu kohale, sest väljaheited muudavad selle kohe kasutamatuks. Õrte vaheline 

horisontaalne kaugus peab olema vähemalt 30 cm ning seina ja õrte vahe peab olema vähemalt 

20 cm,  et kanad sinna ära mahuksid. Iga kana kohta peab olema vähemalt 250 cm
2 

 allapanuga 

kaetud pinda. Vähemalt 1/3 hoonest peab  katma allapanu.Ehitatud ruumi põrand peab olema 

tehtud nii, et see toetaks piisavalt kana jalgade esimesi varbaküüsi, vale asend tekitab 

traumasid[3].  
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4.2.1 Munakanade paiknemistihedus alternatiivmeetodil pidamisel 

Kanade vabapidamisel tohib minimaalselt olla üheksa kana ühe ruutmeetri kasutatava pinna 

kohta. Liigne tihedus tekitab kanade vahel nokkimist ja üksteise sulgede tõmbamist, mis 

omakorda tekitab stressi ja see mõjub munemisele [3]. 

4.2.2. Munakanade pidamine juhul, kui kanad saavad liikuda vabalt eri tasapindadel 

Olla võib kuni neli ülestikulisi tasapindu.Jooturid ja sööturid peavad olema paigutatud nii, et 

kõigil kanadel oleks neile vaba juurdepääs. Tasapindadel peab olema minimaalselt 45 cm 

kõrguste vahe, see tagab kanade mahutavuse. Väljaheide ei tohi madalamatele tasapindadele 

kukkuda [3].  

 

 

4.2.3 Munakanade pidamine meetodil, mille puhul kanadel on uitamise võimalus 

Peab olema käiguava, mis võimaldab pääseda otse jooksuaeda. Ava peab olema vähemalt 35 cm 

kõrgune ja 40 cm laiune.  

1) Jooksuaedade pinnas peab olema vastupidav saastumisele. 

2) Uiteala peab olema kaitstud kiskjate eest, peab olema eraldatud võrkaiaga. 

3) Samuti on vajalik kaitse ebasoodsate ilmastikutingimuste (vihm, rahe tuul, lumi) eest.  

4) Uitealadel peab olema tagatud lindudele värske vesi, vajadusel ka sööda olemasolu [3]. 
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5. KANA PIDAMISE HOONE PROJEKTIS 
 

 Hoone, mis on olemas, sisaldab  palju aknaid, siis on sellest hea ümber ehitada  munakanale 

vajalike tingimustega hoonet. Akende rohket olemasolu saab ära kasutada päevasel ajal 

valgustuse peale kuluva energia kokkuhoidmiseks. Hoonega koos on ca 2 hektarit maad, millest 

on võimalik luua kanadele uitamiseks aedik koos varjualuse ja siblimisvõimalustega. Hoonet on 

kasutatud varasematel aegadel sigalana, hetkel küll seest täiesti tühjaks tehtud. Sigade 

kasvatuseks vajaliku vee saaamiseks on kinnistul kaks puurkaevu, milles siiani piisavalt vett 

leidub. Hoonel tuleb vahetada, aknad, uksed, elektrijuhtmed ja lisada valgustus, mis peaksid 

olema ühed suuremad vajaminevad tööd. Üle tuleks vaadata ka ventilatsioon, mis on väga vana. 

Kuna hoone katus on veel tugev ja olemas on kaev, mis tagab vee olemasolu, siis hoone 

ümberehitus kanalaks tuleks soodsam kui täiesti uue hoone ehitamine. Lisaks on olemas hoonet 

elektrijaamaga ühendav kaabeldus. Elektri alajaam asub honest ca 150 m kaugusel ja see tagab 

vajamineva nimivoolu kõigile vajaminevatele seadmetele.  .  

 

Joonis 5.1.  Hoone vaade [4]                                     Joonis 5.2. Hoone vaade eest [4] 

 

Projektis toimub kanade pidamine vabapidamisel allapanul, mis tähendab seda, et linnud saavad 

vabalt lindlas ringi liikuda. Vabapidamine sai valitud projekti seoses Eesti ühe suurima tootja 

soovitusel. Puuris pidamine sellisel suurusel lihtsalt ei tasuks kuidagi ära ning seega sai valikuks 

vabapidamine. Allapanuks on turvas, mida vahetatakse vastavalt vajadusele. Linnud ostetakse 
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Soomest sisse 22-nädala vanuselt 4eurot/tk. Sellises vanuses linnud juba alustavad munemist 

ning tänu sellele jääb vahele etapp, kus tuleb tibusi kasvatada munemiseani. Peale munemis 

perioodi lõppu kanad müüakse, kas Lätti või kohalikele kanakasvatajatele 1-4eurot/tk eest. 

Hoone on valmistatud kahest samas suuruses olevast linnukasvatusruumist, kuhu mahub 

vastavalt ruumi 3000 lindu. Lindude arv ruumi kohta on 3000, sest peale aastast 

munemisperioodi, kui linnud lähevad vahetusse, siis korraga vahetatakse välja 3000 lindu, mis 

aitab vältida täielikku tootmise seiskumist. Uude kohta saabudes võib võtta vastavalt linnule 

aega kohanemine, seega munemise algus võib võtta alguses mõned päevad aega. Hoonesse on 

planeeritud kettkonveier söödaliin Big Dutchmani poolt, mis jookseb läbi mõlema linnu ruumi. 

Söödaliini kogu pikkuseks on 240m, mis teeb meetri kohta 25 kana. Kogus sööta linnu kohta 

päevas on 130g, mis päevaseks sööda tarbimiseks teeb 780kg sööta. Lindudele söödetav sööt on 

plaanis sisse osta EstFarmi poolt, kuigi võimalus on linde kasvatada mahemuna kanadena, 

selleks on 3000 linnu suurused ruumid, mida mahekasvatus nõuded nõuavad. Mahekasvatusel on 

võimalik taotleda Pria poolt toetust, mis on 6,5eurot kana kohta aastas. See teeks aasts 39 000 

eurot, mis kataks iga aastased linnuvahetus kulud. Sööda liikumine algab söödapunkrist, kust 

sööt tigukonveieri abil liigub edasi sööda jaotajasse ning sealt juba liinile lindudele söömiseks. 

Jootmine toimub nippeljooturite abil, kus ühe nipli kohta on planeeritud 10 lindu, mis 6000 linnu 

kohta teeb 600 niplit. Vesi võetakse krundil olevast puurkaevust pumpade abil ning suunatakse 

veetünni, kust omakorda suunatakse see joogisüsteemi. Munemine toimub Big Dutchmani 

Colony 2+ pesakastis, kus sees asub munarihm, millega munad transporditakse läbi hoone otse 

kontrollimisse ja sorteerimisse. Sorteerimine ja kontrollimine toimub sellise koguse juures 

käsitsi, roboteid ei ole otstarbekas antud projektis kasutada. Munade müük toimub turul ja 

kohalikes kaubandusettevõtetes. Ladustamiseks on hoones ladu, kus temperatuur on 13 kraadi. 

Maksimaalselt mahub lattu nädala muna toodang. Lindude munevus on keskmisi munevusi 

arvestades ca 90%,mis teeb 6000 linnu kohta 5400 muna päevas, seega laos hoitav munade arv 

41 300 muna. Muna pakendamisel kasutatakse Eestis toodetud munakarpe, millel tootja poolt on 

peale märgistatud kõik vajalik informatsioon. Muna müügi hind oleks 0,14euri, mis päevase 

koguse juures oleks 756eurot. Kui sealt maha lahutada päevane sööda kulu, jääb alles 319 eurot. 

Sellest omakorda maha kahe töölise päeva palk, mis esialgu oleks 32 eurot neto, jääb alles 255 

eurot. Siit tuleb maha arvestada ka päevane elektri kulu. Hoone ventilatsioon on lahendatud 

katuse kaudu. Hoone seintel on automatiseeritud klapid, mis vastavalt vajadusele end ise 
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reguleerivad. Seintelt sisenev õhk suunatakse ventilaatorite abil põrandale, kust see  tõuseb 

uuesti lae alla ning sealt ventilaatorid suunavad ringlenud õhu uuesti hoonest väja. 

 

                           
 

 
 
    

  
     

   kus, 

    A on lindude arv 

    C - linde jooturi kohta  

 

 

                             
 

 
 
    

   
    

   kus, 

    A on lindude arv, 

    B  - söödaliini pikkus (m) 

 

                                         

   kus, 

    T on päevane sööda kogus linnule 

    A - lindude arv 

 

                                                                                    

   kus, 

    D on 90%(parandustegur) 

A - lindude arv 



14 

  

 

Joonis 6.3. Kanala illustreeriv pealtvaade,  1- Töötajate garderoob 2- Sorteerimine ja pakendamine 3- 

Laudu 4.5- Kanala [4] 

 

Joonis 6.4.  Süsteemide illustreeriv vaade. 1- Söödapunker, 2-Nippeljooturi liin, 3- pesakastid [4] 
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Joonis 6.5. Ristlõige hoonest 1- Nippeljootur, 2- Kettkonveier söödaliin, 3- Veepaak, 4- Ventilatsioon, 5- 

Colony 2 pesakast, 6- Jaoti vastuvõtt [4] 
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Joonis 6.6. Lindla pealtvaade. 1 – Sööda punker, 2 – Olmeruum, 3 – Pakendamise ja sorteerimise ruum, 4 

-  Ladu, 5 – Kettkonveier söödaliin, 6 – Nippeljootur jootmisliin, 7 – uks, 8 – Sorteerimis ja pakendamise 

laud, 9 – sööda jaoti, 10 – Lindla ruumid kanadele  [4] 

 

 



17 

  

 

Joonis 6.7. Illustreeriv asendiplaan hoonest 1 – Tartu – Võru mnt,  2 – Paali tee,  3 – Elektri alajaam., 4 – 

Lindla hoone  [4]. 

  

Kasutatud tehnoloogia 

Kettkonveier söödaliin- Big Dutchman 120m kahepoolne söödaliin, mis kogu pikkuseks annab 

240m. Mootor võimsus 0,75 kW. 

Nippeljootur liin- Big Dutchmani poolt kahe surve regulaatoriga SaniStar nippeljootur süsteem 

600 nipliga.  

Pesakast- Big Dutchmani Colony 2+ pesakast kahepoolne,  

Allapanumaterjali jagaja- Beddingcart 970, 2,5m puiste raadiusega, 9 hobujõulise Honda GX 

270 mootoriga jagaja. 

Sööda punker- Flex Vey 75 Big Dutchmanilt, 0,75kw mootoriga, tigukonveier. 

Ventilatsioon – Alarõhuventilatsioon, kus värske õhk juhitakse sisse seintest asuvatest avadest 

ning saastunud õhk läbi ventilatsiooni lae kaudu. 
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6. MUNAKANA TÕUGE 

6.1.Tõu tutvustused 

Kuna kana tõuge on maailmas palju, siis kirjeldamist leiavad tõud, mis on populaarsemad. 

Kirjeldusest saab teada, millised tõud munevad kõige rohkem, milliseid on kergem kasvatada ja 

kõige soodsam soetada. Ülevaade on kanade kaalust, munade värvist ja suurusest, kanade 

päritolust ning mõnigatest eripäradest. Peatüki lõpus on välja toodud projekti jaoks kõige 

sobilikum tõug koos plussidega teiste tõugude seast [5] 

.  

 

Itaalia põldpüüvärviline kana- Pärit Itaaliast nagu ka tõu nimi seda vihjab. Keskmiselt kaalub 

seda tõugu kana ca 1,8 kg ning kuke kaal jab ca 2,5 kg. Seda tõugu kanad munevad aastas 

keskmiselt kuskil 180-200 muna. Itaalia põldpüüvärilisest kanast on aretatud palju 

munakanakrosse ehk hübriidkanu. Välimuselt on kanad pruunikat värvi ja meenutavad Leghorne, 

mis on ka Itaalia kana tõug. [5] 

Araucana kana- Seda tõugu on aretatud Tšiilis ning olemas on ka kääbusvariant. Kana kaalub 

keskmiselt kuni ca 2,7 kg  kuke kaal jab ca 3,2-3,3 kg. Mune munevad aastas ca 230-250 kana 

kohta. Välimuselt on kanu erinevaid, olemas on nii puna-musta, halli-valge, kui ka 

põldpüüvärvides kanu. Seda tõugu kanade ristandid võivad muneda nii sinakaid kui ka 

oliivirohekaid mune. [5] 

 

Joonis 6.1.  Aracana kana [6] 
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Barnevelder- Tõug on pärit Hollandist, aretama hakati alles 1920-datel aastatel [2]. Iseloomult on 

kanad rahulikud ja sõbralikud. Munemise poolest on nad vastupidavad. Munad on pruuni värvi. 

Kana kaal jääb keskmiselt 3,2 kg ja kuke kaal 3,6 kg lähedale (täiskasvanud). Aasta keskmine 

muna toodang on suurusjärgult 50-170 muna kanti. [7] 

 

Joonis 6.2  Barnevelder kana [8] 

Leghorn-Itaalias aretatud tõug, kellel on palju teisendeid. Samuti on tegemist kõige sagedamase 

munakanatõuga, kelle toodang on teistest tõugudest kõige suurem. Kanade suurus jääb 2 kg ja 

kuke kaal 2,7 kg. Kanad värvuselt on valged, nende sulestik on tihe ja sile. Munad on valge 

koorega.. Leghorn on ka tõug, mida on planeeritud kasvatama hakata tänu tema kättesaadavusele 

ja hinnale [7] 

 

Joonis 6.3 Leghorn kana [9] 
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Tabel 6.1.  Kana tõugude võrdlus [7, 9, 10, 11] 

  

Kaal 

kg Päritolu 

Mune 

aastas 

Kana 

värvus Muna värvus Käitumine 

Itaalia 

põldpüüvärvi 2,5 Itaalia 180-200 pruun pruun rahulik 

Araucana 2,7 Tšiili 230-250 puna-must sinakas/rohekas agresiivne 

Barnevelder 3,2 Holland 150-170 pruunikas pruun rahulik 

Leghorn 2 Itaalia 310-330 valge valge rahulik 

Minorka 2,7 

Vahemeri 

rannik 150-180 must,sinine valge agresiivne 

 

Tabelist 6.1 on näha Leghorn, et rahulik kana. Samuti tabelist tuleb välja et Leghorn muneb 

keskmiselt aastas kõige rohkem ning ta kaalub ka kõige vähem. 

 

7. KANADE SÖÖTMINE  

 
Kanad on linnud, kes üldjuhul söövad kõike, alustades vihmaussidest lõpetades toidujääkidega.. 

Selleks, et kanad oleksid õiges suuruses, tervislikud ning muneksid mune, selleks peab 

kanakasvataja jälgima seda, mida ta neile sisse söödab. Kuna käesolev projekt tegeleb lindudega, 

kes on juba 22 nädalased ning on juba munemiseas, siis lähemalt on järgnevas peatükis 

kirjeldatud just munakana toitumist ning selle sisaldust. Mida on vaja, et kanade eluviisid 

tervislikud ning muneksid hulga mune? Sööt peaks sisaldama: valke, rasva, süsivesikuid, 

kaltsiumi, vitamiine ja mineraale. Neid kõiki vajavad ka inimesed elamiseks. Neid väljatooduid 

aineid vajavad kanad vastavalt perioodile (munemine, sulgede vahetus) erinevalt. Kui kasutada 

ainult valmissööta, mis on kättesaadav erinevatelt tootjatelt, siis keskmiselt läheb päevas sööta: 

6000 kana, iga kana kohta 130 g sööta,  võrdub 780 kg sööta. Vaadates hindu, mis on välja 

toodud ( 
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Tabel 7.1  Söötade), siis päevane kõige odavaim sööda hind oleks 1,3 t korrutada 0,56 = 436 

eurot. See omakorda teeb kuus, kus on 30 päeva 21840 eurot. Võimalus on sisse osta 

mahetoodangut naaber taluniku käest, mis annaks ka garantii, et linde kasvatatakse mahedalt. 

Valgud- Igapäevane kanade sööt peaks vastavalt nende vanusele sisaldama vähemalt 16-24 % 

valku. Liialt ei tasu valku anda, sest see kipub minema raisku, samuti võib see ka olla 

kannibalismi üheks põhjuseks (vedel väljaheide on liigse valgu märk). Samuti liiga vähe ei tohi 

valku anda, sest see mõjutab kanade kasvu ja sulevahetust. Sulevahetuse ajal võiks valgusisaldus 

söödas olla isegi pisut suurem kui 24%. Parimad valku sisaldavad söödad on sojajahu, herned, 

päevalilleseemned ja srotid  [12]. 

 

Rasvad ja süsivesikud- Munakanad ei vaja palju rasva, selle sisaldus söödas võiks jääda 3-6%ni. 

Rasva kasutatakse munakollase tootmisel. Liigselt rasvane toit võib põhjustada kanades 

rasvumist, mis tekib eelkõige siseorganite juures. See omakorda on probleemne ning tekitab 

kanadel erinevaid raskuseid, näiteks hingamisel. Rasva saab lisada söödale toiduõli 

lisamisega.Süsivesikuid võiks söödas olla suurem osa, seda saab kõige paremini ammutada 

teraviljadest,mis on ka kõige levinuim sööt  [12]. 

 

Kaltsium- Kõige vajalikum mineraal, mida kanadel on vaja. Kaltsium on vajalik munakoore 

moodustamisel. Selleks,et saada mune, mis oleks tugeva koorega on vaja ka õiget kaltsiumi 

sisaldusega sööta. Kaltsiumi puudumise korral muutub kanade munemine halvaks või peatub.. 

Tekkida võivad probleemid kõndimisega ning munad võivad olla nn nahksekoorega, mis ei 

kõlba müügiks. Päevasest toidukogusest võiks 4-5% söödast sisaldada kaltsium. Kaltsumi saab 

erinevalt: teokarpidelt, lubjakivisõmerikelt, munakoortelt (need peavad olema ime peeneks 

jahvatatud olema, sest muidu saavad kanad aru, et söövad mune ning hakkavad enda mune 

sööma). Lihtsam on lisada söödale toidulisandeid [12]. 

Vitamiinid ja mineraalid- Nagu ka kõik teised elusolendid vajavad elamiseks vitamiine ja 

mineraale. Neid tuleb lisada söödale eraldi toidulisanditega, mis on saadaval erinevates 
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talukauplustes. Vastavalt söödalisandile tuleb lisada mineraalide ja vitamiinide kogus söödale 

[12]. 

Tabel 7.1  Söötade koostis [13, 14, 15]. 

 Sund Plocka Purustatud 

graanul 

Intraco Belcofeed EstFarm 

Energia MJ /kg 11,0 11 - - 

Niiskus  % 13 - - - 

Toorproteiin % 18,1 17 33 14,8 

Toorrasv % 3,6 2,7 2 3,25 

Toorkiud % 4,4 3,0 - 5,46 

Tuhk % 13 - - 12,63 

Naatrium g/kg 2 1,5 - 0,15 

Kaltsium g/kg 37 35 11 3,9 

Lüsiin g/kg 8 8,2 2 0,7 

Metioniin g/kg 4 4,4 0,65 0,38 

Vitamiin A RÜ 10000 10000 41666 10000 

Vitamiin D3 RÜ 3000 2500 11666 2500 

Vitamiin E mg 50 25 33,3 - 

Seleen mg 0,4 0,27 0,33 0,25 

Teroniin g - 6 - - 

Mangaan  mg/kg - 70 200 100 

Jood  mg/kg - 0,46 6,07 0,5 

Raud mg/kg - 30 150 70 

Hind kg/eur 0,82 0,79 0,78 0,56 

 

Sööda valmistamisel kodustes tingimustes ja selle ostmisel müüjatelt on olnud aruteluks juba 

ammu. Kodusel valmistamisel on vaja esiteks segajat, tööjõudu ja kõike neid erinevaid 

koostisosi, et sööta üldse segada. Samas on kodus segamise plussiks asjaolu, et eraldi ostes on 

odavamad erinevad koostisosad, samuti  poest ostmise plussiks saab nimetada seda, et sööt on 

valmis, seda ei pea segama ning see sisaldab kõiki vajalikke toiteaineid ning mineraale. 

Miinuseks on see, et erinevatest ettevõtetest saadud hinnakirja alusel tuleb päevase sööda koguse 

hind üpris kallis. Nagu tabelist 8.1 näha võib on sööda hind kg kohta 0.56 – 0.82 eur/kg kohta. 
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8. BIG DUTCHMANI SÖÖDALIIN  

 

8.1.  Kettkonveier söödaliin 

Big Dutchman-i kett-konveier söödaliinid sobivad lauta, kus soovitakse tagada tänapäevaseid 

modernseid tingimusi munakanadele. Ligi 60 aastane kogemus söödaliinide valmistamise 

valdkonnas tagab hea kvaliteedi ning hinna suhte. Big Dutchman kasutab kvaliteetseid materjale,         

mis on vastupidavad igasugustes tingimustes. Söödaliin koosneb ise sööda punkrist ja mootorist, 

mis kogu koveierit liigutab ja automaatse sööda jagajast [16]. 

 

Joonis 8.1. Esimene kettekonveier söödaliin Big Dutchmanilt [16] 

  

            

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Sööda 
punker 

Sööda- 
segaja 

Söödajagaja Söödaliin Tarbijad 

Joonis 8.2.  Skeem sööda liikumisest lindlas [4] 
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8.2.  Söödapunker  

Söödapunkereid on erineva ehituse ja suurusega, mis on vajalikud erinevate vajaduste jaoks. 

Suurused ja punkri kujud on suuresti sõltuvad liini suuruse vajadusest. See omakorda on seoses 

kanala suuruse ja kujuga.  Ettenähtud projektis oleva lindlale sobiv punkri suurus on 13,6 m
3
,mis 

on piisav suurus, et tagada sööda 12500 linnu jaoks. Vastavalt soovile on olemas 1-2 liini 

väljundiga punkreid. Punkrile on võimalik lisada ülejäägi koguja [16]. 

 

Joonis 8.3. Söödapunker Big Dutchmanilt  [16] 

8.3. Veojõud/mootor 

Ketti vedavad mootorid asuvad alati söötjast eraldi, sest siis on mootoreid hea hooldada ja 

vajadusel lihtne eemaldada. Ajajaid on valmistatud vastavalt soovile, 1 või 2 liinilise söödaliini 

töö tagamiseks. Keti liikumise kiirus on vastavalt 12, 18 või 36 m/min, sõltuvalt sööda tüübist. 

Kiiruse muutmise võimalus on suureks plussiks, kuna õige kiirusega on tagatud probleemivaba 

töö. Mootori võimsuseks on 1,1 kW. Elektrimootori maksuvus tunnis on 0,06 eur,mis teeb 

päevas 1,6 eur ja omakorda kuus ca 50 euri (Joonis 8.0.1) 
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Joonis 8.5.  Jõuülekanne koos ketiga .                            Joonis 8.6. Kettkonveier söödaliini nurk 1-.Rullik  

1.- Mootor 2.-Kettkonveieri kett 3.-Ohutus nõuded [16].                  2.-Kettkonveieri kett [16].                         

8.4. Söötmisliin 

Söödaküna on loodud nii, et linnud süües üksteist ei segaks. Tänu söödaküna kujule on sööda 

kadu minimaalne, mis tagab maksimaalselt suure sööda kasutuse. Iga linnu jaoks on küna ääres 

8-10 cm ruumi, mis tagab lindudele mugava söömise. Liinil sööta konveier, mis on ühendatud 

ketiga, millel sööt liigub. Kuna tehnoloogiliselt on valmistatud kett vastupidavaks ja painduvaks, 

siis söödaliini planeerides saab kasutada ka 90 kraadiseid nurkasid. Nurkade ehitus on 

vastupidav ja see ei vaja hooldust (õlitamist, üle pingutamist). Kettsüsteemil on pikk 

kulumiskindel iga ja seetõttu ei vaja see tihedat hooldust. Kuna keti kiiruse muutmine on 

võimalik, siis see tagab kolm erinevat faasi sööda liigutamiseks. Suureks plussiks on ka liini 

kõrguse muutmise võimalus, mis on vajalik eritasapindadel oleva lauda söödaliini planeerimisel. 

Kõrgust saab muuta plastikust jalgade abil, mis on kergesti reguleeritavad [16]. 
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Joonis 8.7. Söödaliini vaade 1- Tross süsteemi tõstmiseks, 2- sööda renn [16] 

8.5. Sööda koguse jagaja 

Selleks, et linnud ei oleks ülesöödetud ega alatoidetud on Big Dutchmanil pakkuda automaatne 

sööda koguse jagaja. Selliseid jagajaid on kahte tüüpi, milleks on elektrooniline ja mehaaniline. 

Konteinereid on kahes suuruses: 1250 l ja 1850 l. Elektroonilise jagaja plussiks on, vastavalt 

lindude arvule ise sööda koguse välja arvutatav programm. Söödakoguse punker on ühendatud 

üldise söödapunkriga, kust sööt tigusüsteemiga jõuab jagajasse, mis kaalub päevase normi ja 

edasi söödajagajasse saadab, mis omakorda selle võrdses koguses liinile saadab. [16] 

Tabel 8.2.  Cumberlandi ja Big Dutchmani söödaliinide  võrdlus [16,17]. 

 Cumberland Big Dutchman 

Keti  kiirus(m/min) 18,25 12;18;36 

90 kraadised nurgad x x 

Liinide arv 1..2 1..2 

Sööta m kohta(kg) - 0,7-1,5 

kaalu konteiner (l) 816-2268 1250-1850 

Jalad liinil x x 

linde m/tk 15-20 20-25 

cm linnu kohta 10 8 -10 

sööta (g/lind) 100-130 110-130 

Mootori maht(kW) 0,3-0,75 1,1/1,5/2,2 

keti pikkus(m) 2x130 2x125 

Tabelist on näha Cumberlandi ja Big Dutchmani parameetrite võrdlust. Big Dutchmanil 

plussideks on suurem mootorite valik, samuti ka keti kiirust saab valida suurema valiku seast. 

Mõlemad pakuvad kuni 90◦ nurkade võimalustega söödaliine, mis on antud projektis vajalik  
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9.   NIPPELJOOTUR  BIG DUTCHMANI POOLT 
 

Jootmissüsteemid – õige koguse värske ja puhta joogivee tagamiseks. Kanad vajavad 

optimaalseks elamiseks väga puhast vett, mis samuti peab olema kergesti kättesaadav [18]. Big 

Dutchman pakub erinevate lahendustega nippeljootureid, mis peaks rahuldama kõikide lindlate 

vajadused. Nippeljooturid on efektiivsemad ja vastupidavamad teistest jootmissüsteemidest. 

Nippeljooturi plussid:  

1)Surve tugevus, mis tagab kuni 120 m pikkuse jootmisliini 

2)Amordisaator süsteem 

3)Roostevabast alumiiniumkinnitused 

4)Suur vastupidavus 

5)Reguleeritav surve[18] 

Nippeljooturid on jootmissüsteemidest parimad, sest erinevalt rennjooturite süsteemist, mis 

kipuvad määrduma, saavad linnud puhast vett ja ka ka tarbivad seda mõistlikult. Olemas on ka 

tassjooturid, kuid nende miinuseks on ummistuv tass, mis tekitab vee juurdevoolu probleeme 

ning samuti on põhjuseks, miks klapid hakkavad läbi minema. Miinuseks on ka raskesti 

puhastatavad tassid.Big Dutchman pakub süsteemi, millel on pump, mis tsirkuleerib vett,et see ei 

seisaks. Põhikomponendid on pump ja surveregulaator, PVC materjalist jooturelemendid, 

nippeljooturid, puhastamiseks mõeldud ava. Pumbal on kaitse, mis lülitub pumba iseenesest välja 

kui veetase on liiga madal. See tagab pumba vastupidavuse ning ennetab ülekuumenemist (juhul, 

kui vesi puudub) [4]. 

1)Püsiv vee temperatuur 18-21 kraadi. 

2)Saab kasutada lisaaineid vees 

3)Väiksem risk saastuda 

4)Võrdne surve [18] 
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Joonis 9.1.  Nippeljooturi külgvaade [4] 1- Veevoolik, 2- Nippel, 3- Tross, 

 4- Vedru, 5- Surve regulator [18] 

        

        

         

Tabel 9.1 . Erinevate tootjate nipplejooturite võrdlus [18, 19, 20] 

ˇˇ Cumberland SparkNipple PlassonNipple Big 

Dutchman 

Nipli liikuvus 360° 360° 360° 360° 
Liini pikkus(m) 80 75 80 120 

Surve seadistus x x x x 

Amordisüsteem x x x x 

Jooturit linnu kohta 10…12 10 10…12 8…10 

Töösurve(bar) 1,3-3 - 0,4-0,8 0,6-6 

Vintsi süsteem - - x x 

Veetoru 

läbimõõt(mm) 

27 25 25 22 

Tass  -  x 

vooluhulk ml/min 50-100 - 50-80 50-100 
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10. PESAKASTID 

10.1. Pesakastide tutvustus 

Kasutusele on planeeritud võtta Big Dutchmani poolt toodetud Colony 2+ pesakast. Olemas on 

kahte sorti pesasi, kas ühe või kahepoolsed pesad. Projektis kasutusel Colony 2+ kahepoolne 

pesakast, sest tänu selle kasutamisele saab hoida kokku ruumi, samas on planeeritava hoone sisu 

korrapärasem. Colony pesakastid on projekteeritud nii, et võimalikult vähe praaki tekiks ning 

kanadel võimalikult mugav ka muneda oleks. Pesal on hea õhutus, et pesas õhk liiguks. 

Kasutatud on roostevabast alumiiniumist konstruktsiooni, mis on vastupidav, kuid samas ka 

kerge. Olemas on plastikust sild, mis toetab kanade jalgu ning mida on kerge puhastada. Puhtust 

pesas hoiab metallist uksepakk, mis on kõrgemal, see aitab hoida ära mustuse viimist pessa. 

Munalint on õhutusavadega, mis laseb munal maha jahtuda. Katusel on avad töötajatele, et 

kontrollida munalinti ja kanade pesas paiknemist [21]. 

 

 

Tabel 10.1. Pesakastide võrdlus [21,22] 

 Big Dutchman Vencomatic Big Dutchman topelt pesa 

pikkus(m) 2.41 2,3 2.41 

laius (m) 0.8 1,35 1.53 

kõrgus(m) 1.85 - 1.82 

pesa(cm) 46.8 - 46.8 

pesa sügavus (cm) 53 - 53 

Munarihma laius 245 250 245 

linde 160 190-225 320 

rihma kiirus (km/h) - 0,4-0,7 - 
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Joonis 10.1. Colony pesakast selgitustega [21,4] 

 

10.2. Kallutav pesakasti põrand 

Kanadele meeldib teadagi munedes olla vaatega pesast välja. Sellepärast on planeeritud pesakast 

nii, et üks pool pesast jääb avatuks,et kana saaks välja vaadata. Kuna munemine toimub vaatega 

pesast välja, siis muna munetakse pesa tagumisse äärde, mis tagab muna lühema veerevuse muna 

lindile. Kallutava pesakasti mõte peitub selle kolmest etapist.   

Esimeses etapis on pesakasti põrand nõgus, munad küll veerevad munalindile, kui muna on 

munetud tagumisele seinale lähedale. Teisel etapil põrand tõstetakse keskelt üles, et allesjäänud 

munad vaikselt muna lindile veereksid. Kalde nurk ei ole suur, see tagab vaikse ja praagivaba 

munade jõudmise lindile. Kolmandas etapis tõstetakse pesa põrand üles, mis sulgeb pesa 

selleks,et kanad öösel pesakasti ei läheks. Samuti on sulgemise plussiks pessa viidud mustuse 

puhastamiseks. See tagab puhtad ja kvaliteetsed munad. [21] 



31 

  

                      

Joonis 10.2.  Etapp 1 pesa põrand nõgus [21]             Joonis 10.3. Etapp 2 pesa põrand kumer [21] 

 

                                         

                                                    Joonis 10.4.  Etapp 3 pesa põrand suletud [21] 
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11.  MUNA KOGUMISSÜSTEEMID JA SORTEERID  

 
Kuna muna kogumine on tähtis osa muna tootlusest, siis tuleb valida süsteem, mis ennast ära 

tasub. Õigesti valitud süsteem aitab hoida kokku aega ja palgakulu samuti hoiab munad puhtana 

ja praagivabana. Praagivabana tähendab seda, et süsteem hoiab ära mirkomõrad ja munade 

purunemise suures koguses. Big Dutchman-il on suured nõudmised seoses munade kogumisega. 

Nendeks on suur vastupidavus, õrn munade transport ja mugav kasutamine. Konveiereid on 

vastavalt vajadustele mitmesuguseid: elevaatorite, lifti, ritv ning mitmetasandilised süsteemid 

[23]. 

Kuna käesolevas projektis on kasutusel Big Dutchmani pesakastid, kus sees jookseb munarihm, 

siis plaanitud on pikendada pesakastide rihma süsteemi ning juhtida munad läbi seina otse 

pakendamise ja kontrollini, mis toimub sellise koguse munade tootmise juures käsitsi. Käsitsi 

toimub sorteerimine ja kontrollimine, kuna sellise tootlikuse juures ei ole otstarbekas kasutada 

teisi süsteeme. Samuti toimub munade märgistamine käsitsi vastava templiga [23]. 

 

 

Joonis 11.1. Sorteerimis lauale jõudev konveier  [23]            Joonis 11.2.  Muna sorteerimis laud [23] 
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12.  MUNA NÕUDED 
Turstamiseks sobivad need munad, mis on kaetud koorega, ega pole pragunenud, hauduma 

pandud ega keedetud. Neid mune, mis kõlbavad võib kasutada inimtoiduks või siis munatoodete 

valmistamiseks.  

 

A ja B klassi munadeks liigitatakse munad vastavalt Euroopa Liidu turustusnormide alusel (EÜ) 

nr 589/2008, milles on sätestatud määrusega  (EÜ) nr 1234/2007  nõukogu üksikasjalikud 

eeskirjad  munade turustusnormidele. Munad, mis on mõeldud otse inimtoiduks  tuleb kasutada 

ainult A klassi mune,B klassi munad on ette nähtud kasutamiseks toiduainetööstuses ning ka 

mittetoiduainetööstustes. [24] 

 

 

Munad ja pakendid märgistatakse vastavalt 589/2008 sätestatud õigusakti alusel. 

Munad mis kuuluvad A klassi, märgistatakse vastava tootjakoodiga,mis on vähemalt 2mm 

kõrge.  

 

Munapakenditele on kohustuslik lisada järgnev  informatsioon: 

1) pakkimiskeskuse kood(igal pakendajal on oma kood); 

2) kvaliteediklass ( “A klass” või täht “A”, millele võib lisada sõna “värske”); 

3) kaaluklass(suurused ja tähendused): 

                XL - väga suured  ( ≥ 73 g) 

                L    - suured (≥ 63 ja < 73 g) 

                M   - keskmise suurusega (≥ 53 ja < 63 g) 

                S    - väikesed ( < 53 g) 

4) minimaalne säilivusaeg on munadel keskmiselt 28 päeva munemise päevast; 

5) säilitustingimused(temperatuur); 

6) tootmisviis(vabapidamine,puuris); 
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4.  tootjakoodi tähenduse selgitus ( pakendi peal või sees) ;  

B klassi munad  

 Eestis müüdavaid B klassi kuuluvaid mune ei ole vaja märgistada. 

 See on seadusega sätestatud.(PM ministri määrus nr 76,mis on koostatud 12.juuli 2010 aastal) 

  

B klassi munapakenditele on kohustuslik märkida: 

1) pakkimiskeskuse kood(igal pakkijal oma kood); 

2) kvaliteediklass (“B klass” või täht “B”); 

3) pakendamiskuupäev; 

4) säilivusaeg 

Tööstusmunade (mittetoiduainetööstusele)  konteinerite  märgistamine: 

1) punase lindi või etiketiga märgistatud konteinerid; 

Lindile või etiketile tuleb märkida : 

1) ettevõtte nimi ja aadress, kellele munad on ette nähtud; 

2) mune tarninud ettevõtja nimi ja aadress; 

3)  vähemalt 2 cm kõrguste tähtedega “tööstusmunad”; 

4) vähemalt 8 mm kõrguste tähtedega “inimtoiduks kõlbmatu” 

 Kuna tegemist on toiduks mineva kaubaga siis Veterinaar-ja Toiduamet teostab plaanilist ja 

vajadusel ka erakorralist järelevalvet.Ennekõike teostatakse kontrolli  turukorralduslikel 

eesmärkidel tootmisettevõtetes, pakkimiskeskustes ja hulgimüüjate juures. 

Pakkimiskeskuses kontrollitakse pakendite ja munade märgistust ning pisteliselt valitud partii 

ulatuses kanamunade kvaliteeti, 

Keskmiselt käib kontroll aastas 6-7 korda plaaniliselt vajadusel (siis kui tekkinud mingisugune 

problem)  [24]. 

13. Ventilatsioon, munakarpide tellimine ning näriliste tõrje 
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13.1. Ventilatsioon ja valgustus 

Linnukasvatuses on vajalik tagada lindudele optimaalsed tingimused nii temperatuuri kui 

niiskuse suhtes. Optimaalne temperatuur munakana kasvatusel jääb vahemikku 12 – 18 °C, 

nendest madalamad ja kõrgemad temperatuurid mõjutavad kana munemist juba  oluliselt [25]. 

Suhteline niiskus kanalas võiks jääda 60 – 70 % vahemikku. Liigselt niiskes võivad tekkida 

erinevate haigustekitajate levik. Vajadustele vastavalt lahendatud ventilatsiooni süsteem  tagab 

hoones piisava õhu liikuvuse ning niiskuse üle kontrolli. Ventilatsiooni süsteemid jagunevad: 

loomulik, mehaaniline, tunnel , ring  rist ventilatsioon.  Sundventilatsiooni ehk mehaanilise 

ventilatsiooni korral toimub õhuvahetus jagajapumba või ventilaatorite abil tekitatud survega.  

Sundventilatsioon on effektiivsem kui loomulik ventilatsioon, kuna võimalik on õhku ennem 

soojendada ning viia vajaliku niiskus astmeni. Kasutuses on õhusoojendid, elektrimootorid, 

ventilaatorid ja automaatika. Kasutatakse alarõhuventilatsiooni, mille korral värske õhk 

seinaklappidest sisse juhitakse ning saastunud õhk läbi ventilaatorite välja.  Valguse 

reguleerimine meie kliimas lindlas on vajalik sügisest – kevadeni. Oktoobrist kuni märtsini tuleb 

lindlas kasutada lisavalgusteid, kuna suvel on päevad pikad ning kanalas on piisavalt aknaid siis 

aprillist -  spetembrini lisavalgustust kasutada tarvis ei ole [25]. Kanadel peab olema puhke aeg, 

mil nad saavad magada ja energiat taastada, keskmiselt 8 tundi ööpäevas [25].   

13.2.   Munakarpide tellimine 

Munakarpe on disainilt, kui ka materjalist sõltuvalt erinevaid. Munakarbid on suuruselt kas 

12;10;8;6;4 munale mõeldud kohaga. Eestis pakub karpe müüa Pärnus tegutsev ettevõte TrayPro 

OÜ, kellelt on võimalik tellida vastavalt soovile erineva kuju ja värviga munakarpe. Karbi 

kaanele on võimalik lisada kogu informatsioon muna kohta (suurus, pidamine, säilivus), seda 

vastavalt kliendi soovile. Ettevõte mõtleb roheliselt ning munakarpe pressitakse vanapaberist, 

mida saadakse Eesti ja Lätist. Vanapaberist pressitud karbid on tugevad, vastupidavad ning 

samas pehmed, et transpordi ajal munad terved püsiksid. Firma asutati 2010. aastal, hetkel on 27 

töötajat ning kuus valmistab ca 2 miljonit munakarpi. Ekspordib Lätti, Leetu ja Poola. Teisena 

on võimalik tellida munakarpe  

Hiinast läbi interneti, kust tellimine on küll odavam, aga kui tegemist on praakkarpidega siis, 

asjaajamine võib muutuda keeruliseks. Teiseks asjaoluks on ka see, et Hiinast tellides tuleb 
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muretseda endal karbile peale vajaminevad märgised. [26].

 

Joonis 15.1. TryPro poolt toodetavad munakarpide möödud [26] 

13.3.  Näriliste tõrje 

Näriliste tõrje on olnud alati üks suur küsimus, sest mürkidega tõrjumine võib olla ohtlik. Ohtlik 

just sellepoolest, et hiired ja rotid võivad mürgi kanda lindudeni ning nad võivad seda endale 

sisse süüa ja hoopis ise hukka saada. Kõige suurema osa tõrjumisest saab inimene teha ise ära 

juba hoone ehituse käigus, ehitades võimalikult kindla hoone, et kuskilt pragudest ega katuselt 

närilised sisse ei saaks. Samuti tuleks hoida uksed võimalusel kinni ning sööt peaks olema 

suletud ruumis. On olemas veel igasuguseid looduslikke vahendeid peletuseks, samuti lõksud ja 

igasugused närilistele ebameeldivaid häälvõnkeid tegevaid süsteeme. Mõttekas on sõlmida mõne 

firmaga näriliste tõrje jaoks leping, kes vastutab selle eest, et hooned oleks närilistest vabad. 

Pakutakse monitooruuringuid selleks, et teha kindlaks, kust hiired sisse pääsevad ning vastavalt 

vajadusele kasutatakse likvideerimiseks vastavaid vahendeid (lõkse, heli). Üks võimalikest 

firmadest,  kes antud teenust pakub on PestControl OÜ [27]. 
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14. KOKKUVÕTE 
 

Pidamise valikul, sai otsustavaks suurtootja soovitus kelle kogemuste põhjal ei ole 

majanduslikult  otstarbekas kasutada puuris pidamist sellise  lindude koguse juures.  Puuris 

peetavate  kanade müüdavate munade hind on kuni 20 % madalam, kui vabapidamisel 

kasvatatud kana munadel. Lisaks suuremale muna hinnale on võimalik Pria-st kord kalendriaasta 

jooksul taotleda toetust 6.39 eur kana kohta [28].   

Hoone tehnoloogia valik sai suuremasti valitud Big Dutchmani poolt toodetud seadmete seast. 

Valiku kriteeriumiks said, erinevad võimalused, reguleerimis ruum, kvaliteet, tagasiside ja 

andmete võrdlus teiste tootjatega. Kuna valitud tehnoloogiat saab reguleerida, siis tulevikus on 

võimalik suurendada linnukasvatust hoone pööningule, kus põranda pind kana kasvatuseks on  

peaaegu sama suureks mis hetkel olemas. 

Tsükli valik sai suuresti otsustavaks suurtootja soovitusel, kes sellises väikese koguse linnu 

kasvatuse juures ei näinud perspektiivi teenida tulevikus kasumit. Soovituse kohaselt on projekt 

üles ehitatud 6000-le 22-nädalasele linnule, kes ostetakse sisse Soomest. Munemisperioodi vältel 

hoitakse linde ning vahetult ennem perioodi lõppu müüakse kanad 3000 kaupa. Mune 

inkubeerida ei ole majanduslikult otstarbekas, kuna see nõuab lisa tööjõudu, erinevaid 

söödasegusi ja lisaks on vaja suuremat hoonet kuhu luua vajalikud tingimused. 

Ventilatsioon sai valitud alarõhuventilatsioon, see toimib seinaklappidest tuleva õhu ning 

saastunud õhu alarõhuventilatsiooni abil laes asuvatest ventilatsiooni avadest hoonest välja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

  

15. KASUTATUD KIRJANDUS 
 

1. Tikk, H., Tikk, V., Piirsalu, M. Linnukasvatus. – Tartu: Tartumaa Trükikoda, 2007. 7-8 

lk. 

2. Maa-amet, Geoportaal.(2014). Kättesaadav:  

http://geoportaal.maaamet.ee/ (23.04.2014) 

3. Põllumajandusminister, Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või 

ehitisele. (2003). Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/686971 (02.04.2014) 

4. Miilmann, R. Lõputööks tehtud pildid, skeemid, joonised. (2014). 

5. Purru-Lemetti, P. Faberge Munad. - Tallinn: Tallinna trükikoda, 2010. 19-21 lk. 

6. Stephenson, R. Aracuana chiken. Kättesaadav:  

http://www.feathersite.com/Poultry/CGA/Arau/BRKAraucanas.html (03.04.2014) 

7. Purru-Lemetti, P. Faberge Munad. - Tallinn: Tallinna trükikoda, 2010. 19-21 lk. 

8. Suz Craig, Barnevelder. (2006). Kättesaadav:  

http://www.poultryhub.org/species/fancy-chicken-breeds/barnvelder/ (03.04.2014) 

9. Brett Hodges, Leghorn. (2014). Kättesaadav :  

http://www.rightpet.com/livestock-poultrydetail/leghorn-chicken (09.05.2014) 

10. PolutryHub, Barnevelder. (2006). Kättesaadav: 

http://www.poultryhub.org/species/fancy-chicken-breeds/barnvelder (03.04.2014)   

11. Raising Chickens, Minorka Chikckens. (2010) Kättesaadav: http://www.raising-

chickens.org/minorca-chickens.html  (03.04.2014) 

12. Purru-Lemetti, P. Faberge Munad. - Tallinn: Tallinna trükikoda, 2010. 32-45 lk 

13. EstFarm, Kodulindude söödad. Kättesaadav: 

http://estfarm.ee/kodulindude-soodad/ (20.04.2014). 

14. Kiti Kanala, Söödad. Kättesaadav: http://kitikanala.kogu.info/?4 (20.04.2014) 

15. Scandagra, Sund Plocka.(2007).Kättesaadav: 

http://www.scandagra.ee/et/content/kanade-t%C3%A4iss%C3%B6%C3%B6t 

(10.05.2014)  

16. Big Dutchman, Automatic chain feeding. (2002). Kättesaadav :  

http://www.bigdutchman.de/fileadmin/products/Gefluegel-poultry/en/Big-Dutchman-



39 

  

Fuetterungsanlagen-poultry-feeding-systems-automatic-chain-feeding_en.pdf 

(22.04.2014) 

17. Cumberland, Feeding Systems. Kättesaadav: 

http://www.cumberlandpoultry.com/english/cmbchain.html (22.04.2014) 

18. Big Dutchman, Drinking systems. (2013). Kättesaadav: 

http://www.bigdutchman.de/fileadmin/products/Gefluegel-poultry/en/Big-Dutchman-

Gefluegelhaltung-poultry-production-drinking-systems_en.pdf (22.04.2014) 

19. Roxell, SparkNipple. Kättesaadav: 

http://www.roxell.com/content/downloads/en/LL_Sparknipple_E.pdf  (05.05.2014) 

20. Cumberland Watering, Systems. Kättesaadav: 

http://www.cumberlandpoultry.com/english/cmbwater.html (22.04.2014) 

21. Big Dutchman, Colony 2+ nest. (2001).Kättesaadav: 

http://www.bigdutchman.de/fileadmin/products/Gefluegel-poultry/en/Big-Dutchman-

Gefluegelnester-poultry-nests-Colony2-plus_en.pdf (22.04.2014) 

22. Vencomatic, Grando Nest. Kättesaadav: 

http://kenanaonline.com/files/0055/55803/Grando%20Nest.pdf (05.05.2014) 

23. Big Dutchman,Egg collection systems.2002.Kättesaadav:   

http://www.ausagservices.com.au/pdf/Egg_collection_systems.pdf (11.05.2014) 

24. Tiina Mällo, Munade mugi erinevad võimalused. (2012). Kättesaadav:  

http://www.kklm.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=2855/Munade+pakendamine+j

a+m%FC%FCk.pdf (25.03.2014)  

25. Ilves, V., Mikk, M. Mahepõllumajanduslik Linnukasvatus. – Tallinn: AS Pajo, 2011. 6 – 

7 lk. 

26. TryPro, Munakarbid. (2010). Kättesaadav: http://www.traypro.ee/ (10.05.2014) 

27. PestControl, Näriliste tõrje. Kättesaadav: http://www.pestcontrol.ee/?id=10474 

(16.05.2014) 

28. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Mahetoetused. (2012). Kättesaadav: 

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/mahepollumajanduslik_tootmine_

2012/ 

 

 

 



40 

  

LISAD  

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja/või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

 

Mina, Rauno Miilmann 

(isikukood 39105292738) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Linnusulg linnufarmi tehnoloogiaprojekt, 

mille juhendaja on Arvo Leola. 

1.1 salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2 digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3 veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
                           (allkiri) 

 

Tartu, ____________________ 
   (kuupäev) 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 Luban lõputöö kaitsmisele. 

 _______________________________________ _____________________ 

                                                              (juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 

 _______________________________________ _____________________  

                                                              (juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 

 

 


