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Käesolevas lõputöös on käsitletud Mõtusmäe talu mädarõika kasvatust ja tootmishoone 

projekteerimist. Antud teemat on vähe uuritud ja seepärast ka autori isiklik huvi selle 

valdkonna arendamise vastu. Töö eesmärgiks on Mõtusmäe talule ehitada Veterinaar- ja 

Toiduameti (VTA) nõuetele vastav tootmishoone. Antud töös on välja toodud tootmisahel 

„Mädarõigas mullast purgini“ ning on kirjeldatud mädarõika valmistamise tehnoloogilist 

skeemi. Töös kirjeldatud haakeriistadele on tehtud täiendusi ja kohandatud vastavalt 

mädarõika kasvatamistehnoloogiale. Vaokergiti ja pesutrummel on ehitatud 

katsetamismeetodil taaskasutatavatest materjalidest. Teisi haakeseadmeid on täiustatud ja 

ümberkohandatud vastavalt mädarõika töötlemisprotsessi iseärasustele. Tootmishoone 

projekteerimisel on aluseks võetud olemasolev ehitusjärgus rajatis. Ruumi sisustus 

ehitatakse ja komplekteeritakse vastavalt VTA nõuetele, et saada tunnustatud köögiks. 

Töös antakse ülevaade nii olemasolevatest seadmetest kui ka uuenduslikest seadmetest. 

Antud lõputöös kajastatut plaanis tulevikus reaalselt ellu viia. Võimalusel taotletakse 

investeeringutoetust Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist köögi 

väljaehitamiseks või kööki vajalike seadmete ostmiseks. 

Märksõnad: tootmistsükkel, tehnoloogiline skeem, kohandatud/ehitatud haakeriistad 
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The purpose of this study is to is to examine the cultivation of horseradish and the planning 

of industrial premises in Mõtusmäe farm. The study will help to build a production kitchen 

that will meet the requirements of Veterinary and Food Board (VFB). The topic of this 

study was chosen out of the author’s personal interest towards the development of this 

field. The study includes the supply chain of “Horseradish from soil to jar” and the scheme 

of technological manufacturing of  horseradish. The tractor implements described in this 

study have been improved and adjusted to the technology of horseradish cultivation. The 

harrow and washing drum were built from recycled materials and created as test pieces. 

Other implements have been improved and readjusted. The planning of the industrial 

premises was based on an existing building under construction. The interior of the room 

will be made according to the VFB requirements to become a recognised kitchen. The 

study will examine the existing and forthcoming equipment. The described actions will be 

implemented in Mõtusmäe farm in the near future. It is considered to apply Investment 

Support from Estonian Agricultural Registers and Information Board (ARIB) in order to 

build the kitchen and obtain the equipment. 

Keywords: production cycle, technological scheme, customized / built-in implements 



4 
 

 

 

SISUKORD 

 

LÜHIKOKKUVÕTE ............................................................................................................ 2 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 3 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 

1. MÄDARÕIGAS ............................................................................................................. 6 

1.1. Päritolu .................................................................................................................... 6 

1.2. Tähtsus .................................................................................................................... 7 

2. MÕTUSMÄE TALU TUTVUSTUS ............................................................................. 8 

3. MÄDARÕIKA TOOTMISTSÜKKEL .......................................................................... 9 

4. MÄDARÕIKA KASVATAMINE ............................................................................... 10 

4.1. Mädarõika istutamine ........................................................................................... 10 

4.2. Kasvuaegne hooldus ............................................................................................. 13 

4.3. Mädarõika koristus ............................................................................................... 15 

5. MÄDARÕIKA TÖÖTLEMINE .................................................................................. 19 

5.1. Mädarõika juure pesemine ........................................................................................ 19 

5.2 Juurte järeltöötlus ....................................................................................................... 21 

5.3. Juurte purustamine .................................................................................................... 21 

5.4. Marinaadi valmistamine ........................................................................................... 23 

5.5. Maitsestatud tooraine konserveerimine .................................................................... 24 

5.6. Valmistoodang .......................................................................................................... 25 

6. TOOTMISHOONE PLANEERIMINE........................................................................ 27 

6.1. Hoone asukoht .......................................................................................................... 27 

    6.1.1. Ruumi plaan ja töökohtade paigutus .................................................................. 27 

6.2. Tootmishoone siseviimistlus ..................................................................................... 29 

6.3. Tootmishoone sisustus .............................................................................................. 30 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 33 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 34 

SUMMARY ..................................................................................................................... 35 

LISAD ................................................................................................................................. 36 

Lisa 1. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta .................................................. 37 

 

  



5 
 

 

SISSEJUHATUS 

 

Mädarõigas on tuntud taim, mida kasutatakse laialdaselt nii kulinaarias kui ka 

rahvameditsiinis. On väidetud, et aed-mädarõigas on pärit Volga-Doni piirkonnast [1]. 

Eestis kasvatatakse mädarõigast koduaedades kuid teda peetakse ohtlikuks ja visalt 

püsivaks võõrliigiks [2]. 

Lõputöö teemaks valiti mädarõika kasvatamine ja tootmishoone projekteerimine, mis on 

ajendatud eelkõige töö autori kodutalust (Mõtusmäe talu, Haamaste küla, Sõmerpalu vald) 

kus lisaks teraviljakasvatusele on kõrvalharuks juurde võetud köögiviljakasvatus. Eestis 

viljeletakse mädarõigast köögiviljakultuurina vähesel määral, seetõttu on lõputöös 

kirjeldatud mädarõika kasvatuse erinevaid etappe kirjeldatud põhjalikumalt, lähtudes autori 

kogemustest. Köögiviljadest kasvatatakse Mõtusmäe talus hetkel taliküüslauku ja 

mädarõigast. Mädarõika tootmisel soovitakse välja jõuda lõpptoodangu turustamiseni. 

Mädarõika lõpptoodanguks on konserveeritud, purustatud ja maitsestatud mädarõikajuur. 

Valmistoodanguga lõpptarbijani jõudmiseks on vaja Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) 

poolt tunnustatud nõuetekohast tootmishoonet, kus oleks võimalik valmistada kõikidele 

nõuetele vastavat lõpptoodangut.  

Lõputöö on jagatud kaheks osaks: töö esimeses osas on toodud välja tootmisahel 

„Mädarõigas mullast purgini“, kus on määratletud tähtsamad etapid mädarõika kasvatusel. 

Lisaks on esimeses jaos räägitud veel mädarõika kasvatamise protsessist ja tehnoloogiatest. 

Teine osa keskendub konserveeritud mädarõika tootmisele VTA tunnustatud köögis. Töö 

eesmärgiks on Mõtusmäe talule ehitada nõuetele vastav tootmishoone, järgides vastavust 

VTA nõuetele. Samuti kirjeldatakse antud osas nimetatud tootmishoonesse planeeritavaid 

seadmeid. 

Antud lõputöös kajastatut on plaan tulevikus reaalselt ellu viia. Võimalusel taotletakse 

investeeringutoetust Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist köögi 

väljaehitamiseks või kööki vajalike seadmete ostmiseks. 
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1. MÄDARÕIGAS 
 

1.1. Päritolu 

 

Mädarõika kodumaaks peetakse Ida- ja Kagu-Euroopat, eelkõige Lõuna-Venemaad ja Ida-

Ukrainat. Tänapäeval kasvab ta metsistunult enamikus Euroopa piirkondades. Ka Aasias ja 

Põhja-Ameerikas on ta kohastunud [3].  

Ravim- ja maitsetaimena oli mädarõigas tuntud juba antiikajal. Alates XII saj hakkas ta 

slaavi rahvaste vahendusel levima ka Kesk-Euroopasse. XVIII saj oli ta juba üsna laialt 

levinud Saksamaal, kus teda XIX saj ulatuslikult viljelema ja XX saj algul ka eksportima 

hakati. Kuulus Spreedwaldi mädarõigas jõudis neil aegadel isegi Ameerikasse. Esimese 

maailmasõja eel (1913) oli mädarõika kasvupind kõige suurem Saksamaal ja ületas juba 

1700 ha [3].  

Suurematel pindadel viljeletakse mädarõigast tänapäeval USA-s (eelkõige Mississippi 

orus, Californias), samuti Kesk- ja Ida-Euroopa maades, sealhulgas Austrias, Tšehhimaal, 

Ungaris, Poolas ja Venemaal. Saksamaal on mädarõika viljelemine kontsentreerunud 

teatud piirkondadesse (eelkõige Baieri, Brandenburgi, Baden-Würtembergi ja Hamburgi 

liidumaades) [3], kus ta on olnud ammusest ajast traditsiooniliseks kultuuriks ja kust seda 

praegugi eksporditakse. 

Eestis on mädarõigas rabarberi kõrval üks levinumaid ja hinnatumaid püsikköögivilju, 

mida kasvatatakse peaaegu igas koduaias. Suuremamahulist kasvatamist meil aga praegu ei 

toimu. 2015. aasta seisuga [4] on Eestis hetkel kaks mädarõikakasvatajat: lisaks Mõtusmäe 

talule on  Lõuna-Eestis veel üks mädarõika kasvataja. 2006. aastal oli  Eestis ainult üks 

mädarõikakasvataja Kanepi vallas. Potentsiaali mädarõika kasvatamisele on kuna poodides 

pakutavad mädarõika tooted on valdavalt välismaise päritoluga [1].  
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1.2. Tähtsus 

 

Mädarõika juured sisaldavad rohkesti C- ja  B-grupi jt vitamiine. Mineraalainetest sisaldub 

rohkesti kaaliumi-, kaltsiumi- ja fosforiühendeid (tabel 1). Kõrge on ka 

süsivesikutesisaldus. Energeetiline väärtus: 100g/63 kcal/276 kJ [3]. 

Tabel 1. Mädarõika juurte keskmine põhiliste toidukomponentide, mineraalainete ja 

vitamiinide sisaldus (100 grammis söödavas osas) [3]. 

Põhikoostisosad (g) Mineraalained (mg) Vitamiinid (mg) 

Vesi 76,6 Kaalium 555 C 115,00 

Valk (proteiin) 2,8 Kaltsium 105 A (karotiin) 0,02 

Rasv 0,3 Fosfor 65 B1 0,14 

Süsivesikud 11,7 Magneesium 35 B2 0,11 

Orgaanilised happed 2,2 Raud 1,4 PP (niatsiin) 0,60 

 

Veel leidub mädarõika juurtes rohkesti väävlit sisaldavaid eeterlikke õlisid ja fütontsiide. 

Terav maitse, lõhn ning pisaratevoolu esilekutsuv toime on tingitud eelkõige aga allüül- ja 

butüülsinepiõlide (tekivad glükosiid sinigriin lagunemisel ensüüm mürosiini toimel) 

sisaldusest. Märkimist väärib samuti aminohapete nagu asparagiini, gluteamiini ja arginiini 

sisaldus. Orgaanilistest hapetest leidub enim õunhapet (680 mg toormassis) [3]. 
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2. MÕTUSMÄE TALU TUTVUSTUS 
 

Talu sai uue alguse 1993. aastal kolhooside reorganiseerimisega maareformi käigus 

õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisega. Esmalt saadi tagasi   24,7 hektari suurune 

kinnistu Mõtusmäe 21 A, haritava pinnaga 17,0 hektarit. Kuna kohalik kolhoos jäi suures 

osas üheks tervikuks siis  moodustati põllumajanduse osaühing (Võhandu POÜ). 

Soovijatel oli võimalus osakud vahetada väljaprakeeritud tehnika, lüpsilehmade ning 

noorloomade vastu. Mõtusmäe talu alustas kahe lehma ja ratastraktori T-150 K ning selle 

juurde kuuluva adra ja kultivaatoriga. Aasta lõpuks oli talus viis lüpsilehma ja neli 

mullikat. Karja suurendamise eesmärgil käivitati uue lauda ehitus 45 lehmale. 1994. aastal 

tekkis võimalus soetada laenuga naabertalu Mõtusmäe 21 B hooned, millega kaasnes 50 

hektari põllumaa erastamise võimalus. 1996. aastaks oli külvialuse pinna suuruseks  umbes 

120 hektarit ja teraviljakasvatusest sai peamine tegevusala. Lüpsilehmade asemel hakati 

kasvatama  lihaveiseid. Aastaringselt oli laudas 50-60 looma. Pullvasikad osteti 

ümberkaudsetest lüpsifarmidest, kust oli võimalik juba saada lihaveiste ja ristandite 

vasikaid. Lihaveiste kasvatus lõpetati  2001 aasta lõpus seoses turuolukorra halvenemisega 

ja keskenduti üksnes teravilja kasvatusele. Teraviljakasvatuse osas on talu 1993. aastast 

teinud koostööd naaberküla Roosu taluga. Koostöö on toimunud põhimõttel, et kasutatakse 

ühiselt kummagi talu erinevat teraviljakasvatuse tehnikat, näiteks ühe talu teraviljakülvikut 

ja taimekaitsepritsi ning teise talu kombaini. Tänase päeva seisuga on teraviljakasvatuse 

pind kasvanud 250 hektarini pluss metsamaa . Rendimaade osakaal on umbes 20% ja lisaks 

erastamistele on soetatud ka tänapäevaste põllumaa hindadega kinnistuid. Hetkel on talul 

olemas kõik põllutöödeks vajaminevad kaasaegsed mullaharimisriistad, traktorid ja 

keskmise võimsusega teraviljakombain. Ligikaudu pool Mõtusmäe talu masinapargist on 

käesoleval hetkel koormatud liisinguga. Päevakorras on teraviljakuivati täielik uuendamine 

ja uue kõrvalharuna köögiviljade kasvatamine, töötlemine ning lõpptoodangu turustamine 
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3. MÄDARÕIKA TOOTMISTSÜKKEL 
 

Järgnevalt on välja toodud mädarõika tootmistsükkel „mullast purgini“ (joonis 1). Antud 

ahelas on põhiliselt kirjeldatud erinevates etappides toimuvaid tegevusi, mis seotud 

mädarõika kasvatamisega.   

 

Joonis 1.  Tootmisahel „mädarõigas mullast purgini“  

Tootmisahela lõpus näidatud toodangu realiseerimine võib toimuda ka varem, vastavalt 

tellimustele. 

Mädarõika 
tütarjuurte 
istutamine 

Äestamine Maakirbu tõrje Vaheltharimine 

Liigsete kasvude 
eemaldamine 

Väetamine 
/kastmine 

Vaheltharimine 

Pealsete 
eemaldamine 
(võimalusel 

realiseerimine) 

Vao kergitamine 
Mädarõika 

koristus 

Juurte 
sorteerimine 

uueks (külviks) 
Juurte pesemine 

Juurte 
tükeldamine 

Juurte 
purustamine, 

marinaadi 
valmistamine 

Purki panek 
Toodangu 

realiseerimine 

Uute tütarjuurte 
maha istutamine 
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4. MÄDARÕIKA KASVATAMINE 

 

4.1. Mädarõika istutamine 

 

Pinnase ettevalmistus mädarõika istutamiseks algab juba sügiskünnist. Sügiskünd tuleb 

teha vähemalt 25 cm sügavuselt koos 10 – 15 cm sügavuse põhjakobestusega [5]. Sügava 

künniga kaasneb alumise, mitte nii viljaka pinnase ülestoomine. Sügavkünni eeliseks on 

künnitihese lõhustamine. Enne taimede istutamist tuleks sügavkobestiga teostada veelkord 

künnitihese purustamine (joonis 2). 

 

Joonis 2. Sügavkobesti osad: 1) põhiraam; 2) C-piid pikkusega 50 cm; 3) J-piid pikkusega 

50 cm; 4) kivikaitse (∅14 polt) 

 

Mädarõigas on taim, kes talub väheviljakat mulda teistest köögiviljakultuuridest paremini. 

Mullaviljakuse suurendamiseks soovitatakse enne juurtepistikute istutamist viia põllule 

sõnnikut, kogus määratakse vastavalt mulla viljakusele.  

1 

3 

2 
4 
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Mädarõika paljundamine toimub juurtepistikute ehk tütarjuurte abil. Selleks võetakse 

mitmeaastaselt juurelt võimalikult sirge üheaastane juur, pikkusega 15–30 cm  ja 

jämedusega 7–15 mm (joonis 3). Töö lihtsustamiseks kasvujärgsel hooldamisel 

soovitatakse tütarjuure ülemine ehk peajuurepoolne ots lõigata sirgelt ja alumine ots 

poolviltu. Taimede mahapanekul tuleks need istutada nii, et otsad oleks ühesuunalised. 

 

Joonis 3. Mädarõika tütarjuur pikkusega 30 cm, ∅ 1,5 cm: 1) ülemine e. lehtedepoolne ots; 

2) „mõõdupuu“; 3) uinuvad pungad; 4) alumine e. juurtepoolne ots 

 

Juurepistikutelt tuleb enne istutamist eemaldada uinuvad pungad. Alles jäetakse vaid juure 

ülemises ja alumises otsas paiknevad pungad.  Uinuvad pungad eemaldatakse käsitsi, 

hõõrudes kareda lapiga juurepistiku keskmist osa. Üldjuhul arenevad ülemistest otsest 

lehed ja alumistest juured.  

Mädarõigast võib istutada kogu vegetatsiooniperioodi kestel, varakevadest hilissügiseni 

[5]. Tavaliselt toimub istutamine siiski perioodi alguses, varakevadel, aprillis ja mais. 

Sügisel istutades ja pehme talve järgnedes võib toimuda juba juurte kasvamine ning 

järgmisel aastal on loota suuremat saaki. Parema tulemuse saamiseks niisutatakse juuri 

enne mahapanekut kuni viis päeva järjepidevalt. Antud protsess kiirendab juurte kasvama 

hakkamist peale istutamist. Suurtootmisel, kui hooldamine toimub tehnikaga, istutakse 

juured vakku (joonis 4). 

4 

2 

1 

3 



12 
 

 

Joonis 4. Istutusmasina osad: 1) väetisepunker; 2) istutajate töökohad; 3) seemnekastide 

toetusraam; 4) vaopõhja moodusti; 5) vaomoodustid; 6) tugitallad e. istutussügavuse 

regulaatorid; 7) vao tasandusrullid; 8) väetise dosaator 

 

Vao laius on sõltuv traktori rataste teljevahest enamasti 1,6 m, millesse mahub kaks vagu. 

Juuri istutatakse tavaliselt 70x25–30 skeemi järgi. Skeemist tulenevalt istutatakse juured 

70 cm laiusesse vakku ja juurte vahele jäetakse 25–30 cm kasvuruumi. Ideaaltingimustel ja 

väiketootmisel istutatakse juured mulda poolviltu nii, et  ülemine ots jääb maapinnast 3–7 

cm sügavusele. 

Joonisel 4. kujutatud istutusmasinal istub kaks inimest seljaga traktori poole, üks vasakul 

teine paremal. Istutajate välimisel küljel paikneb alus, mille peal on istutamiseks 

ettevalmistatud tütarjuured. Masina kolmnurkne sahk moodustab vao põhja, kuhu 

doseeritakse kohe automaatselt väetis. Väetise kogus sõltub väetise struktuurist, kas väetise 

tera on sõmerjas, ümmargune, kolmnurkne, kare jne. Mida libedam on väetis, seda suurem 

on annustatav norm.  Järgmisena pannakse tütarjuured vastavate vahedega vao põhja. 50 

cm läbimõõduga kumerjad kettad katavad vao põhja mullaga kinni, moodustades madala 

vao. Neile järgneb tasandusrull, mis surub vaoharja kinni, säilitades niimoodi mullas 

rohkem niiskust ning jättes endast järele leivapätsi sarnase vao.  

 

1 

2 

2 

7 
7 

5 

5 

3 

3 

6 

4 

8 
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Eelnevalt kirjeldatud istutusmasinaga on võimalik istutada ka näiteks järgmisi köögivilju: 

 suvi – ja taliküüslauk 

 sibul 

 kapsataimed (masinalt tuleb eemaldada tasandusrullid ja vaomoodustite nurk tuleb 

reguleerida taimele vastavaks ) 

 avamaa kurk 

Istutussügavust on masinal võimalik reguleerida nelja toetussuusa abil, mis paiknevad 

masina nurkadel.  

 

4.2. Kasvuaegne hooldus 
 

Sügisel istutatud juurte puhul on esimeseks hoolduseks nende äestamine, et pindmine 

mullakiht saaks õhutatud. Külm ja kevadine sulavesi on mulla pindmise kihi paratamatult 

ära tihendanud. Järgnevalt tuleb hoolikalt teostada jälgimist perioodil, mil mädarõigas 

hakkab tärkama. Seda seepärast, et taimede tärkamise ajal on suurimaks ohuks ja kahjuriks 

maakirp, kes võib soodsatel tingimustel hävitada kogu noore mädarõika tärganud rohelise 

taimeosa. Kuna lisaks juurele on nõudlus ka mädarõikalehtede järele, on oluline, et lehed 

oleksid terved ja ilma kahjustusteta. Maakirbu tõrjumiseks on mitmeid variante: 

1. Lehtede tolmutamine hommikuse kaste ajal puutuhaga. 

2. Taimede pritsimine küüslauguleotisega. Tõrje kordamine 3 – 4 päeva möödudes. 

3. Kahjurite arvukal esinemisel taimede pritsimine Fastac 50ga 0,2 – 0,3 l/ha (8 – 10 

ml/10 l) või Actara 25 WPga (2 – 3 g/10 l)[6]. 

Umbrohu vastu aitab ainult mehaaniline tõrjumine – vaheltharimine reaskultivaatoriga 

(joonis 5). 
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Joonis 5. Reaskultivaator osad: 1) hanijalg pii nurga regulaator; 2) sügavuse regulaator 

(karpraud); 3) hanijalg vaomoodusti; 4) tugevdatud S-pii; 5) tugirattad töösügavuse 

reguleerimiseks  

 

Herbitsiidid võivad mõjuda ilmastiku koosmõjul mädarõikale halvasti. See ilmneb üsna 

pea  taime lehtedel. Lehed ei ole enam laiad ja lopsakad vaid leheservad on hakanud kokku 

keerduma. Hiljem saab herbitsiidide negatiivset mõju tuvastada ka juureosal – tehes 

mädarõika juurele ristlõike, paistab sealt tume kasvurõngas. Tume kasvurõngas 

iseloomustab perioodi, mil taim on olnud stressis. Vaheltharimist tuleb sooritada vastavalt 

umbrohtumisele, ühest korrast kuni kuue korrani. Vaheltharimisel peab jälgima, et taimed 

ei mattuks mulla alla, vajadusel tuleb muld käsitsi taimedelt eemaldada.  

Järgmiseks etapiks on liigsete kasvude eemaldamine mädarõika taimelt, alles jäetakse vaid  

üks tugev kasv. See tegevus ei lase juurel kõveraks ja raskesti töödeldavaks muutuda. 

Vaheltpookimist oleks tarvis teha perioodil, mil taime lehed on ca 30–50 cm kõrgused. 

Eemaldatud kasvud tuleks põllult koristada, et vältida nende kasvamaminekut ja haiguste 

tekkimist. 

Mädarõika taimede kasvuaegse hoolduse hulka kuulub ka õievarte eemaldamine. 

Ristõielise kultuurina sarnanevad mädarõika õied rapsile ja rüpsile, vahe on õite värvis. 

Erinevalt rapsist ja rüpsist on mädarõika õitel valged kroonlehed. Õievarte eemaldamist 

tuleb põllul teha korduvalt, kuna õisikud arenevad eri aegadel, vastavalt taime kasvule. 

3 
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4.3. Mädarõika koristus 

 

Enne mädarõika koristust toimub põllul mitmeid eeltöid. Kui koristus toimub 

kasvuperioodil, tuleb esmalt eemaldada mädarõika pealsed. Enamikel puhkudel 

koristatakse mädarõika juured hilissügisel, mil lehed on kas närbunud või esimese öökülma 

poolt ära võetud. Turu olemasolul oleks soovitav lehed turustada, ennekõike kasutatakse 

neid toiduainetööstuses kurkide hapendamisel ja marineerimisel. Järgnevalt tuleks vaod 

üles õhutada, selleks kasutatakse vaokergitit (joonis 6). Vao kergitamine toimub 1–2 päeva 

enne koristust.  

 

Joonis 4. Vaokergiti: 1) põhiraam; 2) külgmised pinnaselõikurid; 3) vaokergiti; 4) alumine 

pinnaselõikur 
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Vaokergiti on ehitatud taaskasutatavatest materjalidest. Vaokergiti tööpõhimõte on tekitada 

vao alla õhukanal, mis võib küündida vao põhjast mõõtes 40–60 cm sügavusele vao alla 

(joonis 7). Selle haakeriista kasutamine võimaldab enamiku juurtest mullast kätte saada, 

lisaks on ta muutnud mulla palju kuivemaks ja juured jõuavad puhtamatena lattu.  

 

 

Joonis 7. Kergitatud vagu: 1) vaokergiti; 2) kergitamata vagu; 3) õhu vahe vao põhjal; 4) 

kergitatud vagu; 5) liikumissuund 

 

Mädarõika koristusel kasutatakse Mõtusmäe talus kohandatud kartulikombaini. Koristusel 

on kombainile ette nähtud kaks inimest, kes nopivad suurema osa juuri konveierlindilt, 

asetades need töölauale, kust kolmas inimene viskab need järelhaagisele. Pisemad juured 

pudisevad paratamatult lindi vahelt tagasi põllule. Selleks, et saada põllult kätte 

maksimaalne kogus juuri, tuleks teha pärast kombainiga koristamist järelnoppimine, 

vajadusel koristatud pinnast kultivaatoriga läbi segades (joonised 8 ja 9).  
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Joonis 8. Mädarõikakombain: 1) käitus (jõuvõtuvõll); 2) sissesöötur kettad; 3) vao 

eelkopeer rullid (reguleerivad koristussügavust); 4) saputi konveierlint (eelsaputi ja 

järelsaputi); 5) kombaineri töökoht 

 

Joonis 9. Mädarõikakombain: 1) rooliga pööratavad tugirattad; 2) haakekonks kärule 

(kummi leevendiga);  3) noppijate tööplatvorm 
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Koristamisel on kombaini töökiiruseks 0,2–0,5 km/h, sõltuvalt lindile tulevate juurte 

puhtusest. Sellisel kiirusel suudavad töölised enamik juuri konveierlindilt ära korjata. 

Kombainiga on võimalik korraga üles võtta  kaks vagu. Eeltasandusrullidega saab 

kombainil reguleerida töösügavust, mida sügavamalt koristada seda rohkem juuri kätte 

saab. Neile järgnevad kaks suurt eelsööte-ketast, mis suunavad juured koos mullaga lindile. 

1,5 meetrise läbimõõduga ketastele on külge keevitatud kidad, mis haaravad juuri paremini 

kaasa, mitte ei lõika neid lihtsalt läbi. Suurema koguse koristamisel on võimalik 

kombainile taha haakida kaheteljeline käru, kuhu töölised konveierlindilt juurekimbud 

viskavad. Haagis peab olema kaheteljeline kuna üheteljeline haagis avaldab kombainile 

liiga suurt survet ning tekib  kombaini osade  purunemise oht.  

Järgnevalt liigub mullast ülesvõetud mädarõika juur kas lattu, turgu või koheselt 

töötlemisele. Lattu hoiule viies ei tohi juured olla pestud, kuna pesemine vähendab nende 

säilivust. Ladu peaks olema pime ja piisavalt niiske, et vältida juurte kuivamist. Lisaks 

kaetakse juured kuivamise vältimiseks kinni selleks sobiva kattega, milleks sobib 

koormakate. 

Paljundusmaterjali säilitatakse samamoodi laos, keldris või siis künnivaos. Künnivakku 

paigutades tuleb juured katta põhuga, mis omakorda on kaetud kattega. Juurte lähedusse 

oleks soovituslik panna kahjurite vältimiseks vastavat pestitsiidi. Keldris hoiustades tuleks 

juured paigutada niiskesse liivakotti, vältimaks nende riknemist.  
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5. MÄDARÕIKA TÖÖTLEMINE 
 

5.1. Mädarõika juure pesemine 

 

Enne mädarõika töötlemist on tarvis juured eelnevalt mullast puhastada, kõige lihtsam 

moodus puhastamiseks on juurte pesemine. Selleks tööoperatsiooniks on ehitatud suur 

pesutrummel, mida kasutatakse traktorihaakes. Käitamine toimub jõuvõtuvõlli pealt 

kettülekandega. Kogus, mida korraga saab pesta on 500–800 kg (joonised 10 ja 11). 

 

Joonis 10. Pesutrummel: 1) põhiraam; 2) 2 mm plekist otsasein (vanast looreha rattast); 3) 

laudisest trumli sein 1 cm vahedega 

3 2 

1 
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Joonis 11. Pesutrumli sisu: 1) aukudega veetoru; 2) pesutrumli harjased (harjaste pikkus 

10 cm) 

Pesutrummel on ehitatud taaskasutatavatest materjalidest. Trumli keskel on 32 mm toru, 

mille sisse on puuritud 6 mm augud 120 mm vahedega. Kirjeldatud toru tööülesanne on 

pihustada vett trumlis ringlevatele juurtele. Pihustatav veejuga on suunatud nö nullpunkti 

(määratud katseliselt), kus kohast juurikad hakkavad kukkuma. Veetoru ots ühendatakse 

pumbaga ja pestakse 15–45 minutit, vastavalt juurte puhtusele. Mida uuemad on trumli 

harjased, seda kiirem ja puhtam on tulemus.  

  

2 

1 
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5.2 Juurte järeltöötlus 

 

Pärast pesu lähevad juured edasi töölistele, kes teevad juurikatele järelpuhastuse. 

Järelpuhastuse all mõeldakse õõnsuste puhastamist noaga, lehepoolsete otste lõikamist 

ning enne purustisse panemist suuremate juurte väiksemaks tükeldamist. Juurte 

lehepoolsed otsad lõigatakse 2–4 cm kauguselt ära, et vältida valmistoodangu 

toonierinevust ja kõrvalmaitset.  Üldjuhul eemaldatud otsad komposteeritakse. Lehemassi 

tootmisel tuleks äralõigatud otsad istutada mulda ja kasvuperioodil kasutada 

lämmastikväetist lehemassi kasvu kiirendamiseks. Ruum, kus toimub juurte järelpuhastus, 

peab olema hästiventileeritav. Järelpuhastusruumis töötavad töölised peavad kandma 

kaitsevahendeid (respiraator, kaitseprillid), vältimaks mädarõika eeterlike õlide eritumisel 

tekkida võivaid silmade ja hingamisteede ärritusi.   

 

5.3. Juurte purustamine 
 

Pärast pesemist ja puhastamist liigub juur mikser-purustisse (joonis 12). Purusti mahutab 

kuni 50 kg toorainet. Purustis on olemas kaks tera, millest üks paikneb põhjas ja teine 

kaane küljes. Põhjas asetseva tera ülesandeks on juured purustada, teise tera ülesandeks 

aga purustatavat massi segada (joonis 13). Mädarõika juurte purustamise aeg on sõltuvalt 

juurte suurusest keskeltläbi 20 minutit. Selle aja jooksul toimub purustamine kahes faasis:  

1. Aeglane purustamine: masina pöörded on madalamad, vältimaks lõiketerade 

kahjustamist. 

2. Kiirem purustamine: kui mass on muutunud väiksemateks tükkideks pannakse 

masinale kiiremad pöörded ja toimub lõpp-peenestus. Lisaks kiirematele pööretele 

pannakse tööle ka segisti. 
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Joonis 12. Mikser-purusti STEPHAN: 1) segisti mootor; 2) mikseri kaan koos tihendiga; 

3) mikseri anum; 4) kiiruse regulaator; 5) doseerimiskolb; 6) mikseri mootor; 7) 

õhusüsteem; 8) doseerimispedaal; 9) mikser-purusti malmist alusraam 

 

Mikser-purusti anum on alumiiniumist ja kaanel on tihend, et suurtel pööretel ei lekiks 

vedelikke. Masina terad on vahetatavad ja seda saab kasutada ka hakklihamasinana. 

Alumiste lõiketerade jõuallikaks on 15 kW mootor, mis on jõu kadude vähendamiseks 

paigaldatud anuma põhja. Lõiketeradel on kaks kiirust, mida on võimalik reguleerida 

hoova abil. Mootor peatub hetkeks, kui tarvis teise jõuülekandele üle minna. Pealmisel 

segistil on 0,55 kW mootor. Segistitera on paigaldatud otse võllile.  
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Joonis 13. Mikser-purusti STEPHAN tööorganid: 1) segisti tera; 2) doseerimisava; 3) 

mikseri terad (vahetatavad); 4) lukustushoob 

 

5.4. Marinaadi valmistamine 
 

Ajal, mil toimub juurte purustamine on võimalik paralleelselt valmistada marinaad. 

Marinaad koosneb põhiliselt veest, millele on lisatud maitse esiletoomiseks suhkrut, soola, 

äädikat ja vajadusel ka säilitusainet naatriumdisulfitit. Eelnevalt segatakse lahus eraldi 

anumas valmis. Eelvalmistatud marinaad lisatakse purustatud mädarõika juurele, seejärel 

toimub veel 10 minutit segamist koos mädarõikaga. Kui panna purustamata mädarõigas ja 

marinaad korraga mikserisse, muutub maitsestatud tooraine kuumaks ning seda pole 

võimalik purkidesse panna: 

 Soojal ja purustatud mädarõikal on intensiivsem eeterlike õlide eritumine. 

 Toodangu säilivus väheneb.  

 Jahutamisel muutub terav maitse mahedamaks. 

 Kiirel jahutamisel võib tekkida toonierinevus toodangule. 
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5.5. Maitsestatud tooraine konserveerimine 

 

Järgnevalt konserveeritakse segatud tooraine purkidesse. Purki panemisel kasutatakse 

roostevabast terasest valmistatud koonuslühtrit, mille all on kolbsilindriga toru. Antud töö 

teostamiseks kasutatakse mikser-purustit, kust silinder saab oma jõu. Kahesüsteemne 

silinder saab oma jõu õhutorude abil. Silindri töökäike reguleeritakse pedaali abil vastavalt 

kogusele. Operatiivsuse tagamiseks töötab toodangu valmistamisel korraga viis inimest:  

 Doseerija – tema ülesanne on purke täita. 

 Täitja – tema ülesandeks on koonuslühtri täitmine mikseri anumast, selle 

tühjenemisel. 

 Kaanetaja – tema ülesanne on täidetud purgid kaanetada ja kontrollida kaane 

pidavust. 

 Etiketikleepija – tema kohustuseks on puhastada purk pindmiselt ja kleepida peale 

etikett. 

 Pakendaja – tema ülesanne on valmistoodang pakendada ja viia jahutuskambrisse. 
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5.6. Valmistoodang 

 

 

Joonis 14. Valmistoodang (tavaline mädarõigas ja mädarõigas küüslauguga) 

 

Mädarõika kasvatusel tahetakse toodanguga jõuda lõpptarbijani. Lõpptarbijani jõudmiseks 

pakendatakse purustatud mädarõigas purki. Praeguseks on katsetatud kahte erinevat 

maitset: mädarõigas küüslauguga ja tavaline, ilma lisanditeta mädarõigas (joonis 14). Purk 

mädarõigast kaalub ilma taarata keskeltläbi 160 grammi. Tulevikus  soovitakse 

lõpptarbijale pakkuda rohkem erinevate lisanditega mädarõigast: 

 astelpajuga 

 jõhvikaga 

 punapeediga 

 sidruniga 

 meega 

Lisaks sellele toimub Mõtusmäe talu logo väljatöötamine seoses millega uueneb ka 

etiketikujundus. Jätkuv protsess on uute turgude otsimine. 
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Järgneval joonisel 15 on näidatud mädarõika valmistamise tehnoloogiline skeem. 

 

Joonis 15. Mädarõika valmistamise tehnoloogiline skeem 

Eelnev skeem annab ülevaate, kuidas toimub mädarõika juurte töötlemise protsess . 

Mädarõigast turustatakse 160 grammistes klaaspurkides ja on mõeldud tavatarbijale.  

Töötlemata mädarõika juurikate vastuvõtmine 

Säilitamine hoidlas 

Mädarõika juurikate eelpesu (trummelpesu õues traktori ajamiga) 

Eelpestud mädarõika juurikate vastuvõtmine eeltöötlusruumi 

Puhastamine käsitsi - nugadega kraapimine 

Järelpesu joogiveega puhastus konteineris 

Nõrutamine 

Tooraine kaalumine (25 kg mädarõigast, 18 l vett, 0,5 kg suhkrut, 0,5 kg 
soola, 0,5 l äädikat, 2 g säilitusaine naatriumdisulfit) 

Mädarõika purustamine miksriga 

Mikserdamine 20 minutit 

Marinaadi lisamine purustatud massile 

Segamine 10 minutit 

Purkide täitmine ja sulgemine, etikettimine 
Kaaned, tööriistad +90°C purkide pesu +90°C (nõudepesumasin) 

Täidetud purkide jahutamine külmikus +2–6°C, säilitamine  +2–6°C 

Pakendamine veopaikendisse ja vedu 

Säilitamine kaupluses temperatuuril +2–6°C 
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6. TOOTMISHOONE PLANEERIMINE 

6.1. Hoone asukoht 
 

 

Joonis 16. Planeeritava tootmishoone asukoht [7]: 1) eraelamu; 2) kaev; 3) tootmishoone; 

4) järeltöötlusala; 5) kompost 

 

6.1.1. Ruumi plaan ja töökohtade paigutus 

 

Ruumi suurus, kuhu mädarõika töötlusseadmed paigutatakse on 6 x 6 m. Hoone on 

üldmõõtudelt 10 x 12 m, millest 36 m² on puukuur, 36 m² on tootmishoone (joonis 16) 

ning  48 m² on varjualust pinda. Varjualust pinda kasutatakse mädarõika juurikate 

järelpuhastamise kohana pärast trummelpesu.  Järgnevalt liigub juur ülevaatuslauale, kust 

vaadatakse tähelepanelikult purustamisele minevad juurikad üle ja vajadusel puhastatakse 

üle. Edasi liigub juurikas mikser-purustisse. Eelnevalt on mikser-purusti anum 90°C veega 

üle pestud. Paralleelselt juurte purustamise ja marinaadi valmistamisega toimub purkide 

pesemine  nõudepesumasinas 90°C veega ja nõrutamine. Peale mikserit liigub valmis 
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toodang doseerimisanumasse, kust toimub purkidesse panemine. Koos sellega toimub ka 

etikettide kleepimine. Kui eelnevad tegevused tehtud läheb valmistoodang 

jahutuskambrisse ootama turustamist.  

 

Joonis 17. Tootmishoone: 1) roostevabast terasest eeltöötluslaud; 2) mikser-purusti, 3) 

roostevabast terasest doseerimislaud; 4) jahutuskamber (+2 kuni +6°C); 5) 

nõudepesumasin; 6) plastikust kuivatusrest; 7) küttekolle (akupaagiga kamin) 

 

Lähtudes VTA CAC/RCP 23-1979, VERSIOON 2 (1993)
1 

punktist 4.3.6 [5] tulenevatest 

nõuetest peavad hooned ja rajatised olema hügieenilise käitlemise soodustamiseks 

projekteeritud nii, et oleks tagatud tootmisprotsessi nõuetekohane kulgemine alates toorme 

saabumisest kuni valmistoodangu valmimiseni. Samuti peab olema tagatud  protsessi ja ka 

toote vajadustest lähtuv nõuete kohane temperatuur. Jooniselt (joonis 17) võib välja 

lugeda, et valmistoodang väljub samast uksest, kust tuleks pestud juur sisse, mistõttu 

tehakse ukse mõõdud suuremad. Peamine sisenemine toimuks kõrvaluksest, mis viib 
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koridori. Koridoris toimuks välirõivaste vahetus kaitseriiete vastu. Toiduaineid käitlev 

töötaja peab täitma kõrgeid isikliku puhtuse ja hügieeninõudeid ning kandma puhast 

kaitseriietust, kergesti puhtana hoitavaid jalanõusid ning täielikult juukseid katvat peakatet. 

Kõik eelnimetatud esemed on puhastatavad (välja arvatud ühekordselt kasutatavad 

esemed). Tootmisruumi koridorist on võimalik pääseda ka tualettruumi. Nii koridor kui ka 

tualettruum eraldatakse tootmishoonest.  

 

6.2. Tootmishoone siseviimistlus 
 

Järgides vastavust VTA CAC/RCP 23-1979, VERSIOON 2 (1993)
1 

punkti 4.3.6 [8] peavad  

tootmisruumid vastama järgmistele nõuetele: 

 Põranda pind on veekindel, mitteimavast materjalist, libisemiskindel, pragudeta, 

heas korras ning kergesti puhastatav ja desinfitseeritav. Vajaduse korral ehitatakse 

põrand kaldega, mis tagab vedelike voolamise selleks ettenähtud, trapiga varustatud 

äravooluavadesse. 

 Seinad on veekindlad, mitteimavast ja pestavast materjalist, tihedad ja putukavabad 

ning heledat värvi. Ruumide seinad peavad olema ettenähtud kõrguseni kaetud 

sileda, pragudeta, kergesti pestava ja desinfitseeritava materjaliga. Vajaduse korral 

peavad seinte ja põrandate ning seinte ja lagede vahelised üleminekud olema 

puhastamise hõlbustamiseks tihendatud ja kumerad. 

 Lagi ja laevalgustid on projekteeritud, ehitatud, viimistletud ja hooldatud nii, et 

oleks takistatud tolmu kogunemine ja hallituse kasv ning võõrkehade pudenemine. 

Kondensatsioonivee teke on minimaalne, kasutades ventilatsiooni. 

 Aknad ja muud avaused on ehitatud nii, et oleks välistatud mustuse kogunemine. 

Käitlemisruumi aknad ja uksed sulguvad tihedalt ning nende ümbrus on pragudeta. 

Väliskeskkonda avanevad aknad ja teised avad saavad vajaduse korral kaetud 

putukatõrjevõrguga, mida saab kergesti eemaldada ja puhastada. Ruumisisesed 

aknalauad on ehitatud kaldega, et vältida nende kasutamist riiulipinnana. 

 Ukse pinnad on siledad ja kergesti puhastatavad ning tihedalt suletavad ja vajadusel 

varustatud automaattihendiga. 
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Tootmishoones peab olema piisav ventilatsioon, mis väldib liigset kuumenemist, aurude 

kondenseerumist ja tolmu kogunemist ning tagab saastunud õhu eemaldamise. 

Ventilatsiooniavad on varustatud korrosioonikindlast materjalist võrede või muude 

katetega. Süsteem konstrueeritakse nii, et puhastatavatele ja vahetatavatele osadele on kiire 

ja lihtne ligi pääseda. 

 

6.3. Tootmishoone sisustus 

 

Kogu tootmisruumi sisustus, seadmed ja käitlemisvahendid, millega toit kokku puutub, 

peavad olema valmistatud materjalidest, millest ei eraldu mürgiseid aineid, lõhnu ega  

maitset ning mis on valmistatud mitteimavatest materjalidest on korrosioonikindlad ning 

taluvad korduvat puhastamist ning desinfitseerimist. Kõik töölauad, mis paigutatakse 

ruumi on roostevabast terasest ja nende puhastamine toimub peale igat tootmistsüklit, 

vähemalt üks kord päevas. Töölaudade ja tootmisseadmete pinnad peavad olema siledad 

ning pragude ja mõradeta. Tootmishoonesse ei paigaldata puidust ega puhastamist 

mittetaluvatest materjalidest seadmeid. Mädarõika valmistamisel välditakse erinevate 

korrosiooni põhjustavate materjalide kasutamist, kuna mädarõika eeterlikud õlid kutsuvad 

korrosiooni kiirelt esile. 

Mikser-purusti anum on valmistatud paksust alumiiniumist, mis on paigaldatud malmist 

alusraamile. Alusraamistik on kaetud niiskusthülgava ja vastupidava värvkattega. Antud 

seadet on plaan uuema vastu välja vahetada jäädes sama tootemargi  juurde. Põhjus  sama 

tootemargi juurde jäämiseks on see, et antud masin on universaalne ning sellega on  lisaks 

mädarõikale võimalik ka muid toormaterjale purustada ja segada. Uuem mudel oleks 

paljude lisadega, kus toorainet on võimalik valmistada kindla kraadi juures ja surve all. 

Lisaks sellele on lisa doseerimisava tehtud moodsamaks, st on lisatud lehtriga kaal (joonis 

18). 
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Joonis 18. Uus mikser-purusti UM 200 [9] 

 

Antud masina soetamisega, saab ühe tööoperatsiooni ära jätta (doseerimine purkidesse). 

UM 200-le on dosaator lisatud anuma põhja. Selle abil on võimalik tooraine edasi purki 

või vahepealsesse anumasse mahutada. Surve all töötamise tõttu on masinal eraldi 

kompressorseadeldis, mis hõlbustab tooraine doseerimist. 

Tootmisruumis olevad tööpinnad ja valamusüsteemid valmistatakse roostevabast 

materjalist. Tööpindade nurgad on painutatud kumeraks, vältimaks mustuse kogunemist. 

Võimalusel paigaldatakse enamik tööpindu akende lähedusse.  

Ventilatsiooniks paigaldatakse sundventilatsioonikapp doseerimislaua kohale. Lisaks 

sundventilatsioonile tekitatakse ruumi õhuliikumine kahe ventilaatori abil. Ühe ventilaatori 

ülesandeks on õhk sisse puhuda, teise ülesandeks on mädarõika eeterlike õlisid sisaldav 

õhk välja suunata. 
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Külmkambri valikus lähtuti selle universaalsusest. Valiti välja ettevõtte Külminaator poolt 

toodetav külmkamber. Standardvalikus olevate külmkambrite seinad on valmistatud 

tsingitud ja värvitud terasest moodulpaneelidest. Moodulpaneelid on omavahel ühendatud 

tugeva ja kindla klamberühendusega, mis võimaldab tulevikus kambrit lahti võtta ning 

lihtsalt teisaldada. Lekete vähendamiseks ja energiakulu minimaliseerimiseks on 

liitekohtade arv viidud miinimumini. Külmkambri mõõtudeks on 800 x 1975 mm. Valikus 

on erimõõdud ja lisaks eriotstarbelised uksed (joonis 19). 

 

Joonis 19. Külmkamber [10] 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas lõputöös on käsitletud Mõtusmäe talu mädarõikakasvatust ja tootmishoone 

projekteerimist. Lõputöö on jagatud kaheks osaks. 

Töö esimeses osas on toodud välja tootmisahel „Mädarõigas mullast purgini“, kus on 

määratletud tähtsamad etapid mädarõikakasvatuses. Lisaks on esimeses jaos räägitud veel 

mädarõika kasvatamise protsessist, tehnoloogiatest, olemasolevatest seadmetest ja 

haakeriistadest. Töös kirjeldatavatele haakeriistadele on tehtud täiendusi ja kohandatud 

vastavalt mädarõika kasvatamistehnoloogiale. Istutusmasinale on täiendavalt peale 

konstrueeritud väetisekülvise kast. Mädarõikakombain on kohandatud kartulikombainist. 

Reaskultivaatoril vahetati vanad kuluvosad uute ja tugevdatud materjalide vastu. 

Vaokergiti ja pesutrummel on ehitatud katsetamismeetodil taaskasutatavatest materjalidest.   

Teine osa keskendub mädarõika tootmisele Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) poolt 

tunnustatud köögis. Asukohaskeemi abil on kirjeldatud tootmishoone, eraelamu, kaevu, 

järelpuhastusala ja kompostimisala paiknemist krundil. Lisaks on teises osas kirjeldatud 

mädarõika valmistamise tehnoloogilist protsessi. Samuti kirjeldatakse projekteeritud 

tootmishoonesse planeeritavaid seadmeid. Välja on toodud planeeritavate seadmete 

kirjeldused ja asukohad tootmishoones. Näidatud on mädarõikajuure liikumine 

tootmishoones kuni toodangu realiseerimiseni. Samuti on antud osas kirjeldatud 

valmistoodangut, mis jõuab lõpptarbijani. 

Üheks uuenduseks on välja vahetada olemasolev mikser-purusti tootja firma Stephan uue 

mikser-purusti UM 200 vastu. Kasutades UM 200, on võimalik üks manuaalne 

tööoperatsioon ära jätta. Järgnevalt on planeeritud investeerida uude külmkambrisse, kus 

säilitatakse purkidesse konserveeritud mädarõigast +2 kuni +6°C juures. Kõik 

uuenduslikud seadmed mädarõika tootmishoones peavad olema vastupidavatest 

materjalidest. 

Antud lõputöös kajastatut on plaan tulevikus reaalselt ellu viia. Võimalusel taotletakse 

investeeringutoetust Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist köögi 

väljaehitamiseks või kööki vajalike seadmete ostmiseks. 
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SUMMARY 

 

The study examines the cultivation of horseradish and the planning of industrial premises 

in Mõtusmäe farm. The study is divided into two parts.  

The first part includes the supply chain of “Horseradish from soil to jar” where the crucial 

stages of horseradish cultivation are being examined. In addition, the first part includes 

describing the processes of horseradish cultivation, used technologies, equipment and 

tractor implements. The tractor implements described in this study have been improved 

and adjusted to the technology of horseradish cultivation. The planting machine has been 

perfected by constructing a fertilizer sowing crate on top. Horseradish combine harvester 

has been adjusted from a potatoe combine.  The row cultivator’s wearing parts have been 

replaced with new and more substantial materials. The harrow and washing drum were 

built from recycled materials and created as test pieces.  

The second part focuses on the planning of a production kitchen that will meet the 

requirements of Veterinary and Food Board (VFB). The map locates the production room, 

residential building, well, post-cleaning area and a compost area. In addition, the second 

part includes the scheme of technological manufacturing of horseradish and the 

equipnment planned in the production room. The description of the equipment and its 

location in the production room is also brought out. The journey of horseradish root from 

production room to  end user.  

It is planned to replace the existing universal machine with STEPHAN UM 200. Using the 

UM 200 it is possible to leave out the manual operation of dosing to jars. The next 

investment would be new freezer where to store horseradish jars and keep them on +2 to 

+6°C. The equipment planned to the production kitchen must be made from durable 

materials.  

The described actions will be implemented in Mõtusmäe farm in the near future. It is 

considered to apply Investment Support from Estonian Agricultural Registers and 

Information Board (ARIB) in order to build the kitchen and obtain the equipment. 
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