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Ettevõtted otsivad üha enam võimalusi konkurentsivõime tõstmiseks läbi erinevate viiside. 

Olgu selleks uute alternatiivsete kultuuride kasvatamine või klassikalistest kultuuridest uute 

väljundite otsimine. Kanep on üks sellistest alternatiivkultuuridest mida on võimalik ära 

kasutada toiduööstuses, meditsiinis, kosmeetikas ja põllumajanduses. Käesoleva töö 

eesmärgiks on uurida ettevõtte OÜ Sadala Agro tööstusliku kanepi sort “Finola” 

agromajanduslikku seisundit, analüüsida nimetatud sordi agrotehnilisi võtteid ja hinnata 

konkurentsivõimet eelkõige läbi majandusnäitajate ja seejuures tuua välja tasuvus.  

 

Antud töö koosneb kahest osast. Esimene osas, kirjanduse ülevaates, tuuakse välja kanepi 

ajalugu, agrobioloogilised omadused ja kasvupinnad maailmas. Teises osas, ettevõtte 

analüüsis, käsitletakse ettevõtte ajalugu ja maakasutus, analüüsitakse tava- ja mahekanepi 

kasvatamise agronoomilisi ja majanduslikke aspekte aastate 2015–2018 näitel.  

 

Ettevõttes oli tavakanepi seemnesaagikus 2015. aastal 1,09 t/ha ning mahekanepil 0,27 t/ha. 

Aastal 2016 ja 2017 mahekanepit ei kasvatatud, kuid tavakanepi saagikused olid vastavalt 

0,96 t/ha ning 0,34 t/ha. Aastal 2018 oli tavakanepi saagikus 0,99 t/ha ning mahekanepil 0,3 

t/ha. Saagi kvaliteet vastas suuremas osas kvaliteedinõuetele . Niiskus jäi kanepiseemnetel 

8-9% juurde, puhtus oli üle 99% ning pestitsiide ei sisaldunud. Raskmetallide, 
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mükotoksiinide ning erinevate mikrobioloogia elemenetide sisaldus on vastavuses 

kvaliteedinõuetega. Analüüsist selgus, et tavakanepit on tasuvam kasvata kui mahekanepit 

aga mahekanepi hind ja nõudlus on suurem. Selgus, et 2015. aastal oli tavakanepi kasum 

255 €/ha, 2016. aastal 325 €/ha ja 2018. aastal 314€/ha. Aastal 2017 oli aga kanepikasvatuse 

kahjum 443 €/ha, kuna liigniiskel aastal ei saadud suurt osa pinnast koristatud.. Mahekanepit 

kasvatati Sadala Agros 2015. aastal, mil kasumiks kujunes 80€/ha ja aastal 2018 jäädi 

kahjumisse (-42 €/ha). 2018. aasta kahjum on seotud esmakordselt kasutusele võetud kalli 

täisorgaanilise väetise kasutamisega, mis ei taganud põuasel aastal saagikuse kasvu.   

Märksõnad: seemnekanep, sort Finola, saagikvaliteet, kanepi tasuvus 
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2018 
Pages: 38 Figures: 7 Tables: 11 Appendixes: 1 
Chair: Soil Science 
Field of research and (CERC S) code: B390 crop production 
Supervisors: PhD Alar Astover  
Place and date: Tartu, 2019 
Companies are trying to find different ways to raise their ability to compete, like growing 

alternative crops or finding new outputs out of classical crops. Hemp is an alternative crop 

which can be used in food industry, medicine, cosmetics and agriculture. The purpose of 

this thesis is to study industrial hemp “Finola” agro-economical status, analyze agro-

technical strategies in OÜ Sadala Agro and to assess through economy indicators “Finola’s” 

ability to compete and it’s profitability. 

The thesis has two parts. The first part is a summary of literature – the history of hemp, 

agro-biological qualities and cultivated areas in the world. The second part of the thesis 

analyzes the company – it’s history, land usage, agronomical and economical aspects of 

cultivating conventional and organic hemp in the years of 2015-2018.  

 Seed yield of conventional hemp was 1.09 t/ha and of organic hemp was 0,27 t/ha in 

2015. Organic hemp wasn’t cultivated in the years of 2016 and 2017. The yield of 

conventional hemp was 0,96 t/ha in 2016 and 0,34 t/ha in 2017. In 2018 the yield of 

conventional hemp was 0,99 t/ha and of organic hemp 0,3 t/ha. Yield’s quality was mostly 

accorded with quality requirements. Moisture of hemp seed was 8-9%, purity was over 

99% and there were pesticide residues. The content of heavy metals, mycotoxins and 

different microbiological elements was accorded with quality requirements. The analysis 

revealed that cultivating conventional hemp is more profitable, yet the price and demand 

for organic hemp is greater. The profit of conventimal hemp in 2015 was 225 €/ha, in 

2016 325 €/ha and in 2018 314 €/ha. In 2017 conventional hemp was at a loss with -

433€/ha which shows that very humid environment isn’t suitable for cultivating hemp. 

Organic hemp was cultivated in 2015 when the profit was 80 €/ha. It was also cultivated in 
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2018 when it was at a loss with -42€/ha. The loss was caused by the usage of organic NPK 

fertilizer, which was pricy but didn’t bring in better yield. 
 
Keywords: oilseed hemp, Finola,  
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SISSEJUHATUS 
 
Kanepit võib nimetada alternatiivkultuuriks, mis alates 2000ndate algusest kogub üha 

rohkem populaarsust kosmeetikatööstuses, meditsiini valdkonnas, põllumajanduses ja ka 

toidutööstuses. Kuna kanepi väljundeid on niivõrd palju ja turunõudlus on kasvamas saab 

seda ära kasutada põllumajandusettevõtte konkurentsivõime tõstmisel ja tootmise 

mitmekesistamisel.  

 

Kanepikasvatuse vastu tuntakse üleilmselt üha suuremat huvi, sest see on väga mitmekesiste 

kasutusvõimalustega taim. Ajalooliselt on kanepil olnud tähtis roll kuitaimena tekstiilide ja 

paberi valmistamiseks (Amaducci et al. 2015). Tänapäeval peetakse kanepikiudu 

perspektiivseks bioenergia (Alaru et al. 2011; Streikus et al. 2017), ehitusmaterjalide (Fike, 

2016) jms tootmiseks. Kanepikasvatus on hoogustamas üha enam seemnete saamise 

eesmärgil.  Kanepiseemned hoiavad kaubandusliku pontentsiaali toiduks (Callaway, 2004; 

Matthäus, Brühl., 2008), söödaks (Hessle et al., 2008; Goldberg et al., 2012) ja 

kosmeetilisteks rakendusteks (Sapino et al., 2005; Vogl et al., 2004) 

 

Kanepit saab jagada psühhoaktiivseteks ja- mitteaktiivseteks sortideks. Seda vastavalt 

molekulidele delta-9 tetrahüdrokannabionooli (THC) ja kannabidiooli (CBD) suhtele. 

Tööstusliku kanepi THC ja CBD suhe on madal võrreldes narkootilise kanepi ehk 

marihuaanaga (Datwyler, Weiblen 2006; West 1998) 

 

THC on vastutav psühhoaktiivse mõju avaldamise eest. CBD on vastupidiselt end näidanud 

aga blokeeriva ühendina THC avaldumisele närvisüsteemis. THC sisaldus rohkem kui 2% 

kuulub narkootilise kanepi alla ning nimetatakse marihuaanaks, kuid THC sisaldusega alla 

1% on mittenarkootiline kanep.  Tööstuslikus kanepis on THC sisaldus < 0,25% (West 

1998). Käesolev töö käsitleb ainult tööstusliku õlikanepi kasvatamisega seonduvat. 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida ettevõtte OÜ Sadala Agro tööstusliku kanepi sort 

“Finola” kasvatamise agronoomilisi ja majanduslikke näitajaid ning hinnata 

konkurentsivõimet eelkõige läbi majandusnäitajate. Täiendavalt võrreldakse ettevõttes tava- 

ja mahekanepi kasvatust.  
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Töö autor tänab juhendajat Alar Astoveri lõputöö juhendamise ja kasulike näpunäidete eest. 

Lisaks tänan OÜ Sadala Agro juhatuse liiget Ahti Kaldet ja haldusjuhti Liana Antonit, kes 

võimaldasid lõptöö koostamiseks ettevõtte andmeid kasutada.  

  



 9 

1. Kirjanduse ülevaade 
1.1. Tööstusliku kanepi ajalugu 

 

Kanep (Cannabis sativa L.) on ajalooline taim. Cannabis sativa L. võeti kasutusele 16. 

sajandil e. Kr. Egiptlased kasutasid seda eelkõige köie punumiseks ja kosmeetikas. Alates 5. 

sajandist e.Kr. hakati kanepikiudu kasutama kõrge kvaliteediga tekstiilides (Decorte, 2011). 

4500 aastat tagasi külvatigi kanepit eelkõige tekstiilikiu saamiseks. Kiudu kasutati peale 

tekstiili ka paberitööstuses, seemneid toiduks ning meditsiinis. (Decorte, 2011; Kokasaar, 

2003). 

 

Keskajal levis kanepi kasvatamine üle terve Euroopa, ka Eestis. Iga farm kasvatas kanepit 

ise, tehes sellest köit ja ratsmeid. Seemneõli oli samuti nõutud produkt. Näiteks sellel 

perioodil enamik inimesi käisid kanepikiust tehtud sandaalidega ja esimesed laevad, mis 

seilasid ookeanile, olid kanepist punutud köitega. (Sillasoo, Kukk, 2003; Decorte 2011).  

 

Kuna kanepi tekstiili tootmine oli keeruline protsess ning hakkasid tekkima erinevad 

alternatiivid, vähenes märgatavalt kanepi kasvatamine 18. sajandil. 20. sajandiks oli kanep 

asendunud odavamate imporditavate tekstiilide ja kangaste vastu nagu puuvill ja hiljem 

sünteetiline nailon. (Callaway, 2008; Decorte, 2011).  

 

Teise Maailmasõja ajal kanep kehtestas end taas, kuna tugev kiud oli väga vajalik 

sõjatööstusesse. Kanep sobis hästi vormide, langevarjude ja varikatuse tegemiseks (Decorte, 

2011). 1937. aastal keelustas USA kanepikasvatuse. Euroopa maadest jõudis keelustamiseni 

Saksamaa alles 1984. aastal. USAs loodi uued kanepiistandused alles 1999. aastal, mis ajast 

alates on kanep kogunud uuesti populaarsust maailmas (Sillasoo, Kukk, 2003; Decorte, 

2011). 

 

1.2 Kanepikasvatus Eestis ja maailmas 
 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) kasvatati 1960ndate 

alguses tööstuslikku kanepit 330 901 ha (joonis 1). FAOSTAT andmetel kasvatati Euroopas 

1961. aastal 223 601 ha, aastal 2005 13 214 ha ning 2014 16 365ha. Selle muutuse põhjuseks 

võib kindlasti olla kanepikasvatuse keelustamine 1970, kui tööstuslik kanep ja marijuana 

pandi ühte gruppi. Alates 1999 tehti uued katseistandused, mis saadik alates on kanep 
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hakanud uuesti koguma populaarsust (Sillasoo, Kukk, 2003). Peamised kanepi 

kasvutuspiirkonnad maailmas on Hiina, Euroopa ja Kanada (Mosjidis, Wehtje, 2010). 

 

 
Joonis 1. Seemnekanepi kasvupind maailmas aastatel 1961-2013 (FAOSTAT). 

 

20. sajandil oli suurimaks kanepikasvatajaks Euroopas Nõukogude Liit. Enne 1940 oli 

ametlikku kasvupinda üle 600 000 ha (Annuk, 2018) Põllumajanduse registrite ja 

informatsioonil (PRIA) on töötstusliku kanepi kohta andmeid alates 2005. aastast kui Eestis 

kasvatati töötustlikku kanepit 11,5 ha. Sortidest kasvatati „Beniko“, „Bialobrzeskie“, 

„Finola“, „Uso-31“.  Aastal 2018 kasvatati tööstusliku kanepit Eestis 3535,88 ha, millest 

peamine sort oli „Finola“, mida kasvatati 3482, 64ha. Veel kasvatati „Jubileu“d ja harilikku 

kanepit. PRIAl on andmeid ainult kasvupindade kohta, mis on saanud toetust (tabel 1).  

 

Tabel 1. Tööstusliku kanepi kasvupind Eestis aastatel 2005-2018 PRIA pindalatoetuste 

alusel 

Aasta Kasvupind ha 

2005 11,15 
2006 4,7 
2007 142,75 
2008 126,11 
2009 109,99 
2010 47,56 
2011 61,26 
2012 52,37 
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2013 334,4 
2014 207,52 
2015 587,02 
2016 3513,52 
2017 10004,08 
2018 3535,88 

 

1.3 Kanepi bioloogilised omadused, nõuded kliima ja mulla osas 
 

Kanep kasvab hästi suurel klimaatilisel alal, näitkes parasvöötmeline, lähistroopiline ja 

troopiline kliimavööde. Bioloogiliselt on kanep kahekojaline taim, mis tähendab, et ühel 

taimel saavad olla kas ainult isasõied või emasõied. On aretatud ka sorte, kus ühel taimel on 

nii isas- kui ka emasõied. (Mosjidis, Wehtje, 2010; Lääniste 2017).  

 

Kanep on üheaastane lühipäeva taim ning õitsemine algab enamasti juuli lõpus, kui päevad 

muutuvad lühemaks. Kõige enim kasvatav seemnekanepi sort on Finola (millest omakorda 

saab eraldada õli). Finola on kõige vähem päevatundlik ehk päevaneutraalne ja tema 

õitsemine ei sõltu niivõrd päevapikkusest, küll aga näiteks võib põud tema küpsemist 

kiirendada. (Cherney, Small, 2016).  

 

Kanepile, eriti sort Finolale, sobib parimaks saagi kujunemiseks soe ja hästi kuivendatud, 

hea veesidusmisvõimega, kõrge orgaanika sisaldusega liivsavi mullad (Pagnani et al. 2018; 

Cherney, Small 2016). Rasked mullad võivad suurendada riske, et taim ei tärka õigeaegselt 

ning selle tõttu suureneb umbrohu surve, mille tulemusena ei pruugi üldse saaki saada 

(Annuk, 2018). Mulla keskmine pH võiks olla 6,0-7,5 (Amaducci et al. 2015; Annuk 2018). 

Kui enamik taimi ei suuda jääda ellu kõrge raskmetallide sisaldusega mullas, siis kanep talub 

raskmetalle väga hästi (Burczyk, 2008). Parimateks eelviljadeks on liblikõielised 

heintaimed, oder ja kartul. Peale kanepit ei soovitata ühiste haiguste tõttu (näiteks fusarioos 

ja valgemädanik) külvata nisu, maisi ja ristõielisi taimi (Annuk, 2018; Lääniste 2017). 

 

1.4 Agrotehnoloogia  
 

Mulla ettevalmistus on kanepil üsna sarnane teraviljadele. Sobib 20-30 cm sügavune 

sügiskünd (Amaducci et al. 2015; Mankowski et al. 2014). Otsekülvi ja minimeeritud 

harimisviisi kohta kanepi kasvatamisel on infot vähe, kuid kuna otsekülvi puhul peab tegema 
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umbrohu tõrjet, siis võib eeldada, et selline harimisviis ei sobi kanepile, sest kanepil 

tavaliselt kasvuaegsed tööd puuduvad ning enne külvi tuleb tagada mullaharimisega 

umbrohupuhas põld. Küll aga minimeeritud harimine võib toimida, sest mullaharimine 

toimub 10-18 cm sügavuselt ning kasutusel on kergader ja rull-randaal (Annuk 2018; Viil 

2017). Enne külvi tuleks mulda kobestada, selleks sobib kasutada S- kujuliste pulkadega 

äket, sõrmäket või randaali ja peale külvi kasutada rulli, et parandada seemne ja mulla 

kontakti ning vähendada mullast vee aurustumist. Külvieelsed tööd on vajalikud, et tagada 

kanepi kasvuajal umbrohupuhas põld (Annuk, 2018).  

 

Olenevalt sordist külvatakse kanep tavaliselt 2-3 cm sügavusele, reavahega 9-17 cm ja 

külvisenormiga 25–30 kg/ha (seemne saamiseks 250 idanevat seemet m2) (Amaducci et al. 

2015; Annuk, 2018). Kuna kanep on lühipäevataim, tuleks külvata võimalikult vara kevadel 

(aprilli teises pooles või mai alguses), kui mullatemperatuur on 8-10 °C (Burczyk 2008; 

Annuk, 2018). Seemned külvatakse nii, et taim saaks haruneda, jäädes seejuures madalaks 

ning kasvataks rohkem õisikuid, mis omakorda tagab suurema seemnesaagi (Annuk, 2018). 

Kanep “Finola” seemnete valmimiseks vajalik kasvuperiood on 145 päeva pärast tärkamist 

(Annuk, 2018). 

 

Kanep on lämmastiku suhtes nõudlik kultuur (Annuk, 2018). Lämmastikväetiste mõju 

selgitamiseks kanepi biomassi ja/või seemnesaagile on maailmas tehtud arvukalt uuringuid 

(Vera et al. 2010; Amaducci et al. 2015; Aubin et al. 2015; Papastylianou et al. 2018). 

Lämmastikväetise mõju kanepi saagikusele sõltub mullast – viljakatel muldadel on see 

väike, ent lämmastiku defitsiidiga muldadel on see suur (Adamucci et al. 2015). Näiteks 

vahemikul 2012–2013 Kanadas tehtud katses oli lämmastikväetise kogus kergetel saviliiv ja 

liivastel muldadel 0–200kg/ha. Kõikide koguste juures ja kõikides keskkondades olid 

positiivsed tulemused, kuid kõrgeim taimekasv ja parim seemne saagikus oli 150 kg/ha 

lämmastikväetise koguse juures (Aubin et al. 2015). 2016. aastal Kreekas saviliiv muldadel 

tehti katseid lämmastiknormidega 120-240 kg/ha. Selle katse tulemused näitasid, et 240 kg 

N/ha juures olid parimad tulemused taimekasvule ja seemnete moodustumisele 

(Papastylianou et al. 2018). Lisaks antava lämmastiku kogus sõltub aga eelkõige 

mullatüübist, vabadest toitainetest mullas ja mulla niiskusetasemest. Kuna Finola annab 

vähem kiudu kui teised kiukanepi sordid, siis tema soovituslik lämmastikunorm on väiksem. 

Optimaalne väetisekogus võiks Eesti tingimustes olla 80-120 kg/ha (Annuk, 2018; 
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Papastylianou et al. 2018; Callaway, 2004). Enamikes katsetes on fosfor- ja kaaliumväetiste 

mõju kanepi saagile olnud väga väike (Vera et al. 2010; Aubin et al. 2015; Adamucci, 2015).  

 

Haiguseid ja kahjureid on meie tingimustes kanepil pigem vähe või need ei avalda 

majandusliku kahju. Vihmastel aastatel võib probleemiks olla hahkhallitus (Botrytis 

cinereal), mis kahjustab eelkõige varsi ja õisikuid, selle tulemusena seeme ei arene. Lisaks 

leidub kanepil ka valgemädanikku (Sclerotinia sclerotiorum), mis kahjustab sarnaselt 

hahkhallitusele varsi ja õisikuid, esineda võib ka seemnete mädanemist. Fusarioos 

(Fusarium oxysporum) kahjustab täiskasvanud taimi ja seemneid (Annuk, 2018). 

 

Kuna kanepi kasvuperiood on pikem kui teraviljadel, saab teda tihti koristada pärast 

teravilju. Õige aeg koristamiseks on kui seemned hakkavad rohelisest pruuniks muutuma 

ning käeshõõrumisel ei ole piimjad, põld näeb aga välja mustjas-hallikas (Burczyk 2008; 

Cherney, Small, 2016; Annuk, 2018). Koristamiseks kasutatakse tavalist kombaini, mida 

saab kasutada ka teraviljade koristuseks (näiteks Claas) (Faugno et al. 2019). 

Niiskusesisaldus peab olema kuivatatud seemnetel <12%, õlisisaldus 30-38% ja 23-25% 

proteiini (Burczyk 2008).   

 
1.2. Kanepiseemne ja -õli kvaliteedinäitajad 

 
Inimtoiduks mineva kanepiseemne näitajad peavad olema järgmised: niiskus minimaalselt 

6% ja maksimaalselt 9%, puhtus minimaalselt 97%, kuid peamiselt peab see olema alates 

99%, õlisisaldus minimaalselt 30% ja vabade rasvhapete sisaldus maksimaalselt 1,5%. 

(PerfectPlant 2008; Callaway, Pate 2008). Kanepiseemnete täpsemad kvaliteedinõuded 

sõltuvad suuresti kokkuostjate määratud kvaliteedinõuetest. Näiteks Leedu firma Agropro, 

kes on Baltimaade suurim kasvataja ja kanepiseemne töötleja, on kehtestanud oma 

kvaliteedinõuded, millele peab seeme vastama (vt Lisa 1). Agropro laseb kokkuostmisel 

esitada analüüsid peamiselt hallituse, seente, bakterite esinemise, E. coli ja enterobakterite 

sisalduse ning esinemise kohta (Agropro 2019). 

 
Kanepiseemned sisaldavad kõiki olulisi aminohappeid ja rasvhappeid piisavas koguses, et 

tagada inimese toitainevajadus. Kanepiseemned sisaldavad 25-35% lipiide, 20-25% 

proteiini ja 20-30% süsivesikuid. Lisaks sisaldavad kanepiseemned E-vitamiini, mis on 

vajalik näiteks vere hüübimiseks. (Frassinetti et al.2018). 
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Kanepiseemnetest saab eraldada lisaks jahule ja proteiini pulbrile ka kanepiõli, mis sisaldab 

palju inimorganismile kasulikke toitaineid, mis on kasulikud kehale ja organismile. 

Kanepiseemned sisaldavad tavaliselt 33-–35% õli, milles on ω3 ja ω6 rasvhappeid, mis on 

inimesele vajalikud ja kasulikud füsioloogilistes protsessides, nagu näiteks rakumembraani 

struktuuri säilitamine ja naha taastamine. Lisaks aitab kanepiõli tarvitamine normaalset vere 

kolesteroolitaset. (Faugno et al. 2019).  

 

Kanepiõli eraldamiseks kanepiseemnetest kasutatakse peamiselt mehaanilist pressi 

(hüdraulilise survega), mis eraldab 60–80% õli massist. Järele jäänud proteiinirikas õlikook 

sobib söödaks loomadele. Lisaks on võimalus kasutada CO2 näol ekstraheerimist, mis annab 

väga kvaliteetse tulemuse ja CO2 ekstraheerimisel saadud õli võib kasutada toidutööstuses, 

kuid sellisel viisil õli eraldamine on aeganõudev ja väga kallis (Cherney, Small 2016).  
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2. Materjal ja metoodika  
 

Töö koostamisel on kasutatud OÜ Sadala Agro majandusaasta aruandeid ja põlluraamatu 

andmestikku aastatest 2015-2018, millest on välja segmenteeritud konkreetselt kanepiga 

seotud näitajad. Andmeid analüüsitakse ning leitakse tasuvus.  

 

Täiendavalt on töö koostamisel on kasutatud järgmisi andmebaase ja väljaandeid: 

 

1. PRIA (www.pria.ee) põllumassiivide kaardid, kultuuride osakaal. 

2. FAOSTAT (www.fao.org) kanepi kasvatamine maailmas. 

3. Terake (www.terake.com) ettevõtte põlluraamatud. 

4. Alldevice (www.alldevicesoft.com) masinate ja seadmete haldamise andmed.  

 

Töö koostamiseks ja andmete töötlemiseks on kasutatud Microsoft Word 2019 ja Microsoft 

Excel 2019.  

  



 16 

3. Ettevõtte üldiseloomustus 
3.1. Ettevõtte ajalugu 

 
OÜ Sadala Agro on asutatud 1. detsembril 1999.a. Sadala kolhoosi pankrotipesast ostetud 

varade baasil. Alustati 300 hektari külvipinnaga, 557 lehma ning 502 noorloomaga, töötajaid 

kokku oli 110. Esimeste aastate ülesandeks oli maa kasutuse suurendamine, töötajate 

vähendamine ning loomakasvatuse suurendamine. Mõne aastaga oli maa kasutus jõudnud 

3000 hektarini. Lisaks teravilja kasvatusele ning rohumaadele, hakati kasvatama ka 

õlikultuure. Tänaseks on hallatavate maade hulk üle 8000 ha (joonis 2) ning katsetatakse 

pidevalt ka uusi kultuure (joonis 3). 

 

 
Joonis 2. OÜ Sadala Agro maakasutus (ha) aastatel 2000-2018. 
 
Sadala Agro on kasvatanud alates 2000ndatest peamiselt teravilju nagu oder, nisu ja vähesel 

määral ka rukist ja kaera. Lisaks teraviljadele on suur osa maast olnud (joonis 3) heintaimede 

all, seda kas siis püsirohumaana või külvatud maana. Heintaimedest toodetakse silo ning 

põhupakke hilisemaks loomadele allapanuks. Õlikultuuridena on esindatud kanep, raps ja 

rüps. Rapsi ja rüpsi on kasvatatud juba Sadala Agro esimestest aastatest alates, kuid kanepit 

alles 2015. aastast. Viimasel kahel aastal katsetati esmakordselt alternatiivseid kultuure nagu 

must maarjaohakas, tatar, köömen, koriander ja päevalill. Alates 2015. aastast on kasvatatud 

ka kaunvilju hernest ja uba (joonis 3). 
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Joonis 3. Erinevate kultuuride osakaal osakaal aastatel 2000-2018  
 

Aastal 2010 asutati OÜ Sadala Mahe, mis kasvatab mahelihaveiseid, toodab neile 

vajamineva sööda ning kasvatab erinevaid kultuure mahedalt. 2018. aastal oli mahetootmise 

pind kokku 1134 ha ja loomi 310 isendit. OÜ Sadala Mahe maakasutus on kaheksa aastaga 

suurenud umbes kaks korda ning loomade osakaal on suurenenud neli korda (joonis 4).  

 

 
Joonis 4. OÜ Sadala Mahe põllumajandusmaa ja lihaveiste arvukus aastatel 2010-2018.  
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3.2. Masinad 
 
Ettevõttes on kasutusel 47 masinat, millega tehakse igapäevaselt tööd, nendele lisanduvad 

haakeriistad. Traktoreid on 28, nendest suuremad on kolm Fendt 936 Variot, samuti on 

kasutusel Fendt 1050 ja Case Quadtrack 540. Ettevõttel on kümme New Holland traktorit 

seeriatest T5-T9 ja mõned Case IH traktorid. Lisaks on kuus kombaini, kaks Claas Lexion 

780, kaks Case IH 240 lintidega roomikkombaini ja 2 New Holland kombaini. Veoautosid 

on kaheksa, kuus Scaniat (3 poolhaagist) ning üks MAN ja üks Volvo. Laadimistöödeks on 

kasutusel kokku neli JCB laadurit. Lisaks eelmainitud masinatele on kasutusel kokku 27 

erinevat haagist ning haakeriista. OÜ Sadala Agro on innovaatiline ettevõte ning on valmis 

katsetama kõige uuemaid tehnikaid ja tehnoloogiat. Kuna hallatavate maade hulk on suur, 

siis masinad peavad olema efektiivsed ja kompaktsed. Ühe töökäiguga peab saama tehtud 

mitu tööoperatsiooni, et tallamine põllul oleks väiksem. Alates 2018.a. sügisel kasutatakse 

palju otsekülvi, kuna sai soetatud otsekülvik Horsch Avatar 12.25 SD. Masinapark on 

kujundatud põhimõttel, et teostada kõik olulisemad tööd taimekasvatuses õigeaegselt ja 

väiksema ressursikuluga. 

Masinate valikul peetakse silmas tööjõukulude ja kütusekulu vähendamist investeeringute 

tegemisel. Kriitilise mõjuga töödel nagu külv, väetamine, taimekaitse ja saagikoristus 

kasutatakse parimaid saadaolevaid masinkomplekte. 

 

3.3. Ettevõtte hoonestus 
 
Sadala Agro käsutuses on suur töökoda ja kaks kuivatikompleksi. Esimene on Petkuse 

kuivati tootlikusega 33-55 t/h, ja teine Svegma kuivati tootlikusega keskmiselt 35 t/h. Lisaks 

sellele on Svegma kuivati kompleksis ka OptoSelector OS 901(optiline sorteer) tootlikusega 

1 t/h. Sadala Agrol on olemas ka oma seemnekeskus. 2017.a. sügisel valmis Svegma kuivati 

kõrvale gluteenivabade seemnete sorteerimiskeskus, kus Opto Selector OS901 eraldab 

vastavalt sisestatud programmile seemed värvi järgi. Igale kultuurile koostatakse vastavalt 

soovitud tulemusele uus programm. Selles keskuses sorteeritakse ka kogu toodetud kanep. 

Peale sorteerimist toodang pakendatakse, märgistatakse vastavalt partiidele ning 

hoiustatakse. Hoiustamiseks kasutatakse samas hoones olevaid endiseid kartulilööve, mis on 

kohandatud vastavalt nõuetele. Kuna hoones toimub nii mahe-, kui ka tavatoodangu käitlus, 

siis peetakse väga täpset kinni erinevatest nõuetest märgistustest ning arvestustest. Teravilja 
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hoiustatakse kuivatite juures olevates punkrites. Seemnevili hoiustatakse pakituna big-bag 

kottides ladustades kaarhallis.  

Kolhoosiaegsed laudahooned on osaliselt lammutatud ning allesjäänud renoveeritud ning 

neis peetakse noorloomi ja lihaveiseid.  
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4. Tulemused ja arutelu  
4.1. Maakasutus ja kanepi kasvupind, külvikord  

 

2018.a. oli OÜ Sadala Agro maakasutus 4623 ha, kokku koos koostööpartneritega 8123 ha. 

OÜ Sadala Mahe maakasutus oli 1134 ha. Suurim osakaal oli suvi- ja taliteraviljadel, neid 

kasvatati kokku 1757 ha (tabel 2). Õlikultuuride all oli 1183 ha ja liblikõieliste all 867 ha. 

Ülejäänud pinnad olid kaetud erinevate kaunviljade, alternatiivkultuuride, püsirohumaa, 

kõrreliste ja segatiga. Sadala Agro ja Sadala Mahe on kasvatanud seemnekanepit alates 

aastast 2015.  

 

Tabel 2. 2018. aastal kasvatatud kultuurid ja pind.  

Kultuurid 
Pinnad ha 

Sadala 
Agro 

Sadala 
Mahe 

Kanep 657,92 164,13 
Põlduba 22,54  

Mais 206,37  
Suvinisu 467,51  
Suvioder 546,78  

Suviraps 236,11  

Talinisu 742,52 20,21 
Taliraps 401,37  

Alternatiivkultuurid 83,22  
Liblikõielised 867,45 7,23 

Kõrrelised 71,07  

Segatis 214,29  
Püsirohumaa 217,06 928,24 

KOKKU 4623,56 1134,24 
 

Tavaviljeluse külvikorras asetseb kanep peale teravilja ning enne kaunvilja ning mahedas on 

nii enne kui pärast kanepit teravili (tabel 3 ja 4). Kanepi külvikorra tegemisel proovitakse 

lähtuda viljavahelduse tavadest ning eeldusest, et ühiste haiguste tõttu poleks peale kanepit 

nisu, maisi ega ristõielisi taimi (Annuk, 2018; Lääniste 2017).  
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Tabel 3. Külvikord kanepi kasvatamisel tavaviljeluses on 

Põldhein 

II 

Põldhein 

III 

Põldhein 

IV 

Tali-

raps 

Tali-

nisu 
Kanep Hernes 

Tali-

nisu 

 
Suvi- 

vili 

Põldheina 

uus- 

külv 

 

Tabel 4. Külvikord mahedas 

Kanep Kaer Talirüps Kaer Põldhein uuskülv  
Põldhein 

 II 

Põldhein 

III 

Põldhein 

IV 

Tali-

nisu 

 
Tabel 5. Kanepi kasvupind aastatel 2015-2018 nii tava- kui maheviljeluses 
 Tava (ha) Mahe (ha) 

2015 168,67 39,94 
2016 391,04   
2017 540,00   
2018 657,92 164,13 

 
Tavakanepi kasvatusega alustati 2015. aastal 168,76 hektaril. Iga aastaga on tavakanepi 

kasvupind suurenenud ning aastal 2018 oli kanepi all 657,92 ha. Mahekanepit on kasvatatud 

aastatel 2015 ja 2018 vastavalt 39,94 ja 164,13 hektarit (tabel 5). Aastatel 2016 ja 2017 ei 

kasvatatud mahekanepit, kuna puudusid külvikorda sobivad maad ning aastal 2015 oli väga 

väike saagikus ja umbrohutmus suur. 

 
4.2. Kanepikasvatuse agrotehnika tava- ja maheviljeluses 

 
Tavakanepi külvi ettevalmistus algab sügisel maa ettevalmistamisega kündmisega 20-25 cm 

sügavuselt. 20-30 cm kündi soovitataksegi maa ettevalmistamiseks (Amaducci et al. 2015; 

Mankowski et al. 2014). Kündmiseks kasutatakse Sadalas Kverneland atra. Peale kündmist 

toimub kultiveerimine Väderstad kultivaatoriga ning seejärel kivide korjamine. Peale kivide 

korjamist tehakse vastavalt vajadusele kas uuesti kultiveerimine või kobestamine, mida 

soovitatakse samuti enne külvi teha (Annuk, 2018). Kobestamiseks kasutatakse Köckerlingi 

7,5m kobestit. Enne külvi väetatakse erinevate NPK väetistega arvestades mullaproovide 

tulemusi ja taime toitainevajadusi. OÜ Sadala Agro kasutab enne külvi kompleksväetist 

NPK 15-15-15+11S 0,3 t/ha, peale külvi AN34,4 0,1 t/ha, lisaks antakse veel 

magneesiumsulfaat 16-18 0,05 t/ha. Igale põllule arvutatakse individuaalselt väetisevajadus 

eraldi välja, kuid lämmastikunorm on maksimaalselt 80 kg/ha, mis on minimaalne 
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kirjanduse ülevaates välja toodud normidega (80-120 kg/ha) (Annuk, 2018; Papastylianou 

et al. 2018; Callaway, 2004). Väetis antakse mulda Amazone ZG-TS 8000 väetisekülvikuga. 

 

Külvamine toimub ettevõttes tavaliselt mai esimeses pooles, külvisenormiga 30 kg/ha 

(umbes 250 idanevat seemet m2) 1,5 cm sügavusele, reavahega 12,5 cm. Sadala Agro 

külvimeetod on vastavuses kirjanduse ülevaate pooles toodud soovitustega (Amaducci et al. 

2015; Annuk, 2018). Külvamist teostatakse kas Pöttinger Terrasem C8 või Horschi Pronto 

külvikuga. Sadala Agros puuduvad kanepil kasvuaegsed tööd ja taimekaitset ei teostata. 

Kanep koristatakse tavaliselt peale teisi kultuure, või paralleelselt koos maisisilo tegemisega, 

kas Claas Lexion 780 või Case IH 7240 roomikkombainiga. Peale koristus teostakse 

kõrreniitimine Condor 6200 niidukiga ning randaalimine 12. meetrise Lemkeni või 10. 

meetrise Rull Gigant randaaliga. 

 

Mahemaade ettevalmistus algab nii nagu tavakanepil sügisese 20-25 cm sügavuse künniga, 

milleks kasutatakse Kverneland atra. Peale seda kultiveeritakse 8-meetrise Same 

kultivaatoriga ning teostatakse kivide korjamine. Peale kivide korjamist tehakse vastavalt 

vajadusele kas uuesti kultiveerimine või kobestamine Köckerlingi 7,5-meetrise kobestiga. 

2015. aastal mahekanepile väetist ei pandud, kuid 2018. aastal katsetati granuleeritud 

kanasõnnikut (NPK 4-3-3 + 1 MgO), normiga 220 kg/ha, mida on natukene vähem, kui 

edasimüüja soovitatud kogus ette näeb (250-500 kg/ha) (Kallion 2019). Külv teostatakse 

tavaliselt mai esimeses pooles külvisenormiga 30 kg/ha Horsch Pronto külvikuga. 

Mahekanepi kasvuaegsed tööd puuduvad ning koristus toimub samuti viimase kultuuriga, 

või paralleelselt maisisilo tegemisega, kas Claas Lexion 780 või Case IH 7240 

roomikkombainiga. Peale koristust teostatakse kõrreniitmine Condor 6200 niidukiga ning 

seejärel kas 6- või 12-meetrise Lemken randaaliga randaalimine.  

 
Sõnnikut pole siiamaani kanepi maadele pandud, kuna kanep pole ettevõtte põhikultuur. 

Sõnnik pannakse enamasti peamistele teravilja tava- ja mahekultuuri maadele, mistõttu seda 

kanepi alla pole jagunud.  

 
4.3. Saagikus ja kogusaak 

 
Kogusaagiks nimetatakse kogu külvipinnalt saadud saagi kogust. Saagikuseks aga ühe 

hektari kohta keskmist saaki. Tabelis 6 on välja toodud aastate 2015–2018 Sadala Agro 

kanepi kogusaak ja saagikus.  
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Tabel 6. Kanepiseemne kasvupind (ha), kogusaak (t) ja saagikus (t/ha) sõltuvalt 
viljelusviisist ja külvipinnast aastatel 2015-2018 

Aasta 2015 2016 2017 2018 

Viljelus- 
viis tava mahe tava tava tava mahe 
Hektarid 168,67 39,94 391,04 540 657,92 164,13 
Kogusaak 183,85 10,78 375,40 183,60 651,34 49,24 
Saagikus 1,09 0,27 0,96 0,34 0,99 0,3 

 

Kõige parem saagikus analüüsitavatel aastatel on olnud 2015. aastal (tabel 7). Kasvupinda 

oli siis tavakanepil 168,67 ha, kogusaak 183,85 t ja saagikus 1,09 t/ha. 2016 oli tavakanepi 

kasvupinda 391,04 ha, kogusaak 375,4 t ja saagikus 0,96 t/ha. 2016. aasta oli ilmastiku 

poolest peaaegu, et ideaalne aasta kanepikasvuks – parajalt niiskust, palju soojust ja päikest. 

2017. aasta oli ilma poolest väga ebasoodne. Kuna sadas pidevalt vihma, siis palju saagist 

jäi üldse koristamata. Külvipinda oli 540 ha ja keskmine saagikus kkogu külvipinna alusel 

0,34 t/ha. Koristus tehti 300 hektaril, mis teeb koristuspinna keskmiseks saagikuseks 0,61 

t/ha. 

 

4.4. Saagi kvaliteet 
 
Müügiks mineva kanepi kvaliteet peab vastama määratud kvaliteeditunnustele (vt Lisa 1). 

Sadala Agros pakendatakse kanep 1 t kottidesse ja igast partiist tehakse kvaliteediproov, mis 

saadetakse laborisse.  

 

Peamised tulemused, mida vaadeldakse Sadala Agro proovidest kokkuostjate poolt on 

niiskus, puhtus, pestitsiidide ja glüfosaatide sisaldus ning mükodoksiinide sisaldust 

vaadeltakse üldiselt. Mikrobioloogia alt vaadatakse anaeroobsete bakterite hulka, hallitust, 

Salmonella esinemist, enetrobakterite hulka ja coliformi sisaldust. Lisaks vaadeldakse FFA 

ja peroksiidide hulka.  

 

Sadala Agro kanepiseemne proovide laboritulemustest kajastub, et mõlemal aastal on 

niiskusesisaldus olnud 8-9%, mis on lubatud niiskuse piir (PerfectPlant 2008; Callaway, Pate 

2008). 2017. aastal oli puhtus madalam kui tohib 0,4% võrra olenevalt sellest, et seemet 

sorteeriti mitu korda, kuid sellegipoolest ei saadud piisavalt puhast seemet. 2018. aastal oli 

puhtus aga 99,8%. Pestitsiide kummalgi aastal ei esinenud ning glüfosaatide sisaldus on 

lubatud piires (tabel 7). Ettevõttel ei esine probleeme ka mükotoksiinide sisaldusega. Aastal 



 24 

2017 on olnud probleeme aeroobsete bakterite esinemisega, mida on kuus korda rohkem 

lubatust, küll aga 2018. aastal sellega probleeme ei esinenud. Hallitust on esinenud samuti 

2017. aastal, sest seeme oli väga märg ning seistes läks kiiresti hallitama, järgmisel aastal 

polnud hallitusega probleeme. Salmonellat pole esinenud kummalgi aastal, kuid näiteks 

vabu rasvhappeid on taas 2017. aastal olnud lubatust rohkem. Laboritulemused kinnitavad 

kirjanduse ülevaadet, et kanepile ei sobi suurte sademetega kliima, vaid eelistab väheste 

sademetega pigem kuiva keskkonda (Mosjidis, Wehtje, 2010). 

 

Tabel 7. OÜ Sadala agro kanepi keskmised laboriproovide vastused aastatel 2017-2018 

Nõuded Analüüsi tulemused 
nimetus näitaja 2017 2018 

Niiskus 6-9% 9% 8% 
Puhtus 99,50% 99,10% 99,80% 
Pestitsiidid no no no 
Glüfosaadid < 0,01mg/kg < 0,01mg/kg < 0,01mg/kg 

raskmetallid       
Arseen (As) ≤0,2mg/kg < 0,1mg/kg < 0,1mg/kg 
Plii (Pb) ≤0,2mg/kg < 0,05mg/kg < 0,05mg/kg 
Kaadium (Cd) ≤0,1mg/kg 0,03 mg/kg 0,02 mg/kg 
Elavhõbe (Hg) ≤0,1mg/kg 0,005mg/kg 0,01mg/kg 

müksotoksiinid       
B1; B2; G1; G2 ≤0,4µg/kg 0,1µg/kg 0,1µg/kg 

mikrobioloogia       
Aeroobsed bakterid ≤1,0x106cfu/g 6,1x106cfu/g 0,08x106cfu/g 
Anaeroobsed bakterid < 10>15000cfu/g < 10cfu/g < 10cfu/g 
escherichia coli 440C < 10>1500cfu/g < 10cfu/g < 10cfu/g 
Hallitus < 100>1000000cfu/g 170000cfu/g 4700cfu/g 
Stafülokokk < 10>1500cfu/g <100cfu/g <100cfu/g 
Salmonella no no no 
Enterobakterid 370C < 100>1500000cfu/g 1100000 47000 
Coliform 300C < 10>1500000cfu/g 1300000 18000 
        
Vabad rasvhapped FFA 2 mg KOH/g 4,5 mg KOH/g 0,96 mg KOH/g 
Peroksiidid 4 meqO2/kg 0,4 meqO2/kg 0,5 meqO2/kg 

 
Sadala Agro on proove lasknud teha alates 2017. aastast. kuna varasematel aastatel 

kokkuostjad ei nõudnud nii täpseid proove ning piisas vähestest näitajatest.   

 
4.5. Kulude jaotus nii tava- kui mahekanepi kasvatamisel 

 

Sadala Agro kasutab kanepi kasvatamisel peamiselt erinevaid NPK kompleksväetiseid, ning 

kasutab lisaks ka lämmastik- ja magneesiumsulfaatväetiseid (tabel 8). Väetiste kasutatav 

kogus ning valik tehakse lähtuvalt mullaproovide tulemustest ja mullastiku tüübist, taime 

toitainete vajadusest ja kogemusest. Agronoomid arvutavad ettevõttes igale põllule 



 25 

individuaalse väetisenormi, et tagada mullastiku toitainetesisalduse pidev tasakaal ja et maad 

poleks kurnatud.  

 

Tabel 8. Aastatel 2015-2018 tavakanepi väetiste kogused ja kulu 

2015       
(168,67 ha) 

Väetis Kogus Hind €/t Kokku € 
NPK 17-6-11 8 390 3120 
AN 34,4 31 275 8525 
NPK 27-6-6 38,1 319 12153 

     

 Kokku € 984 23 793 

  €/ha 141 

2016       
(391,04 ha) 

Väetis Kogus Hind €/t Kokku € 
NPK 15-15-15 111,5 327 36 460,50 
AN 34,4 79,8 258 20 588,40 

     
 Kokku € 585 57 048,90 

    €/ha 145,89 

2017            
(540 ha) 

Väetis Kogus Hind €/t Kokku € 
AN 34,4 114,1 179 20 423,90 
Magneesiumsulfaat 16-
18 41,4 229 9480,6 

NPK 15-15-15 186,09 248 46 150,32 
     
 Kokku € 656 76 054,82 

    €/ha 140,84 

2018       
(657,92 ha) 

Väetis Kogus Hind €/t Kokku € 
AN 34,4 7,4 179 1324,6 
Magneesiumsulfaat 16-
18 31,6 229 7236,4 

NPK 15-15-15 213,7 260,1 55 583,37 
NPK 13-19-19 1 276 276 
NP 33-3 70,51 241 16 992,91 

     
 Kokku € 1185,1 81 413,28 

    €/ha 123,74 
 

2015. a. kasutati 45 N kg/ha, 2017.a. 65 N kg/ha ja 2018a. keskmiselt 80 N kg/ha. Sadala 

Agro kulud väetistele on enamasti aasta aastalt suurenenud. Kõige suurem kulu aastal 2017 

(140 €/ha), kuna väetiste kulu oli üpriski suur, sest prooviti väetistega taime rohkem 

turgutada. 2018. aastal lisati põldudele mitmeid erinevaid kompleksväetiseid ja täiendavalt 

lämmastik- ning magneesiumsulfaatväetist ning seega on kulu 123€/ha. Tabelist 8 on näha, 

et enim manustatakse kanepile lämmastikväetist, mis kirjanduse põhjal on ka kanepile kõige 

vajalikum (Vera et al. 2010; Amaducci et al. 2015; Aubin et al. 2015; Papastylianou et al. 

2018; Annuk 2018). Katsetulemused näitavad, et fosfor- ja kaaliumväetiste mõju on väga 
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väike kanepile (Vera et al. 2010; Aubin et al. 2015; Adamucci, 2015), siis Sadala Agro 

agronoomid lähtuvad tõest, et iga taim vajab lisaks kõiki põhielemente väetisena ning 

seetõttu antakse puhta lämmastikväetise asemel kompleksväetist ja lisaks magneesiumi. 

Tehtud mullaproovid näitavad üldiselt K ja P vajadust. Kuna maad pole kasutusel ainult 

kanepikasvatuseks, siis väetistega proovitakse hoida tasakaalu mullast võetud elementidega 

andes neid mulda tagasi, et tagada maadele pikaajaline kasutusiga. 

 

 
Joonis 5. Tava õlikanepi agrotehniliste tööde ja muude kulude osakaal keskmiselt 2015-

2018 

 

Joonisel 5 on näidatud 2015-2018 tava õlikanepi agrotehniliste tööde ja muude kulude 

osakaal, sealt on näha, et kõige suurem kulu on üldkuludele (26%), sinna kuulub palk, 

liisingud, remondikulud ja muud ülalpidamiskulud nagu näiteks söök traktoristidele. Väga 

suure osa moodustavad ka väetamine ja väetised (25%). Sellest suurema osa moodustab 

väetise kallis hind, mitte niivõrd töökulu, kuna ka tabelis 8 on välja toodud, et 2015-2018 on 

väetise kulu kokku olnud kanepile nelja aasta jooksul  238-310 €. Sadala Agro külvipind 

sõltub suuresti eellepingutest, mis on tehtud partneritega, siis on sertifitseeritud seeme 

kindlast kohast, mis on määratud lepingupartneri poolt. Seega on seemnele suur kulu (19%), 

mille üle ka tegelikult puudub ettevõttel kulukontroll. Seemne hinda tõstab ka sertifikaat ja 

Sadala Agro kasutab ainult sertifitseeritud seemet ka nende pindade puhul, mis pole 

lepinguga. Saagikoristuskulud moodustavad 13% kogukuludest ning mullaharimine 10%. 
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Nende kulude suurus tuleneb peamiselt transpordi ja kütusekuludest. Väikseima osa 

kuludest moodustavad töökoda (remont), abitööjõud (teenus), kuivatamine ja saagi vedu.  

 

 
Joonis 6. Mahe õlikanepi agrotehniliste tööde ja muude kulude osakaal keskmiselt 2015-

2018. 

 

Kuna mahekanepi kasvatamisel on vähem toid põllul on mahe kulude jaotusel suurim osa 

külvamisel ja seemnel (59%), sest mahe sertifitseeritud seeme on kallim tava omast ning 

sarnaselt tavakanepile on mahedas suur osa külvipinnast seotud eellepingutega (joonis 6). 

Üldkulud moodustavad 20% kogukuludest. Väetamine ja väetis on maheda puhul niivõrd 

suure osakaaluga seetõttu, et 2018 kasutati esmakordselt täisorgaanilist väetist kanasõnniku 

näol (NPK 4-3-3 + 1 MgO) väetist, mis viib selle kulu kõrgeks, kuna väetise hind on 242 

€/t. Mullaharimistööd moodustavad aga 6% kogukuludest.  

 

Mahekanepit on kasvatatud aatatel 2015 ja 2018. Aastal 2015 oli külvipinda 39,9 ha, 

kogusaak 10,78 t ja saagikus 0,27 t/ha. 2018 oli külvipinda 164,1 ha, kogusaak 49,2 t ja 

saagikus 0,3 t/ha. Mahekanepi kasvatamisel on probleemiks tihti umbrohi, kuna herbitsiide 

ei kasutata ja tekkida võib ka toitainete vaegus. Nii tava- kui mahekanepi puhu ei laotata 

sügisel põldudele sõnnikut, kuna seda ei jagu piisavalt. Mahedal kasutatakse ainult 

maheväetiseid, mida esmakordselt kasutati 2018. a. Eelnevatel aastatel väetiseid ei kasutatud 

ning kanep ei saanud tärgates kohe vajalikke toitaineid ning võimust võttis umbrohi. Kui 
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kanep saab kohe alguses nii-nimetatud stardi, siis kiiresti matab ta umbrohu enda alla ning 

umbrohtumust suurt ei teki.  

 

Tabel 9. Kanepikasvatuse kulud hektari kohta eurodes.  

  2015 2016 2017 2018 

kulud Kanep Mahe 
kanep Kanep Kanep  Kanep Mahe 

kanep 

Mullaharimine 41 42 49 80 65 54 

Külvamine ja 
seeme 149 458 89 114 108 470 

Väetamine ja 
väetis 129 0 190 173 134 146 

s.h. Väetis 122 0 146 141 150 122 

Koristus 89 14 46 123 54 15 

Vedu 6 0 10 24 13 6,95 

Kuivatamine 21 6 20 21 16 25,15 

Abitööjõud 6 6 6   
  

Üldkulud 134 134 132 201 177 177 

Töökoda 10 10  13 10 11 

KOKKU €/ha  585 670 542 749 577 905 
 

Kõige suuremad kulud hektari kohta tavakanepi kasvatamisel on Sadala Agrol olnud 2017. 

aastal, 749 €/ha (tabel 9), millest suurima osa moodustasid üldkulud (201 €/ha). 2017 osutati 

põldudel põhjalik külvieelne põldude ettevalmistus, mistõttu olid mullaharimise kulud 

kõrged (80 €/ha). Sellel aastal on aga koristuskulud märgatavalt suuremad teistest aastatest 

(123 €/ha) kuna oli väga vihmane aasta, korraga koristada ei saanud ning pidi tükk-tüki 

haaval koristama, mistõttu on ka kulud sellele kõrged. Kõige väiksemad kulud tavakanepi 

puhul on olnud aga 2016. aastal (542 €/ha), millest suurima osa moodustas väetamine ja 

väetised (190 €/ha). 

 

Mahekanepi puhul 2018.a. hektari kohta tehtud kulud olid peaaegu kaks korda suuremad kui 

2015. aastal. Seda seetõttu, et 2018 katsetati esmakordselt täisorgaanilist väetist kanasõnniku 
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näol (NPK 4-3-3 + 1 MgO), mille hind on kõrge (242 €/t). Mahekanepi omahind on kõrgem 

tavakanepist kalli seemne tõttu.  

 

Tabel 10. Kanepikasvatuse omahind - kulud tonni kohta eurodes.  

 2015 2016 2017 2018 

Kulud Kanep  Mahe 
kanep Kanep Kanep Kanep Mahe 

kanep 

 
Mullaharimine 
€/t 

43 154 51 232 65 182 

 Külvamine ja 
seeme €/t 157 233 93 332 108 160 

 Väetamine ja 
väetis €/t 136   200 502 134 489 

s.h. Väetis €/t 112   152 429 148 407 
 Koristus €/t 94 52 44 123 54 49 
 Vedu €/t 7 1 11 24 13 23 
 Kuivatamine 
€/t 22 24 20 60 16 34 

 Abitööjõud 
€/t 7 23 6     

  33 116      
 Üldkulud €/t 108 377 137 574 177 593 
 Töökoda €/t 10 36  47 10 37 
 KOKKU €/t 617 1017 562 1894 577 1567 

 

Tavakanepi puhul olid suurimad kulud 2017. aastal, kuna see oli väga vihmane aasta prooviti 

pidevalt erinevate väetistega kanepit turgutada (tabel 10). Lisaks olid suured koristus- ja 

kuivatuskulud, kuna seeme oli niiske ja kuivatamise maht oli tavalisest tunduvalt suurem. 

Koristuskulude kallis hind tuleneb eelnevalt mainitud ilmastikust tingitud pidevalt põllul 

käidud kordadest, kuna ühe korraga polnud võimalik ilmastiku tõttu saaki kätte saada.  

 
Mahekanepi puhul on suurimad kulud üldkulud, seemnekulu ja töökoda. Tava- kui ka 

maheviljeluses on kasutusel samad masinad ning ristsaastumise vältimiseks tuleb neid 

pidevalt puhastada, mis tõttu on töökoja kulud suuremad kui tavakanepil.  
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4.6. Tasuvus  
 
Mahekanepi müügihind on kõrgem kui tavakanepi müügihind (tabel 11). Kulud on 

mahekanepi kasvatamisel suuremad ja saagikus märgatavalt väiksem kui tavakanepil, 

mistõttu tonni kohta kasum on kokkuvõttes väiksem kui tavakanepil. 2017 on näha, kuidas 

suured kulutused ei toonud tulu, ega päästnud saaki vaid tõid kaasa suurel hulgal lisa 

väljaminekuid kasvatamisele ja töötlemisele. 2018 on mahekanep miinuses kalli 

kanasõnniku kasutamise tõttu, mis kokkuvõttes ei suurendanud saagikust. 

 

Tabel 11. Kanepi kasvatamise kasum tonni kohta aastatel 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

Hinnad Kanep Mahe 
kanep Kanep Kanep Kanep Mahe 

kanep 
Tootmishind 

€/t  617 1 017,00 562 1894 577 1567 

Müügihind €/t 800 1 300,00 900 900 900 1400 
Tonni tulu-

kulu 183 283 338 -994 323 -167 

 
Aastal 2015 on tava- ja mahekanepi kasum vastavalt viljelusviisile olnud 183 €/t ja 283 €/t. 

2016 on kasum olnud aga suurem (338 €/t), kui aastal 2015, kuigi müügihind ei ole palju 

kõrgem. Aastal 2017 on müügihind püsinud küll stabiilsemana, kuid kahjum on olnud 994 

€/t. 2018 on tavakanepi kasum olnud pea sama kõrge kui 2016, kuid mahekanepi 

kasvatamisega on jäädud miinusesse 167 €/t. 

 

 
Joonis 7. Kanep Finola kasvatamise kasum aastatel 2015-2018 
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Sadala Agro on jäänud kanepikasvatamisega enamikel aastatel kasumisse (joonis 7). Aastal 

2015 on kasum tavakanepi kasvatamisel 254,71 €/ha ja mahekanepiga 79,61 €/ha. Aastatel 

2016 ja 2017 mahekanepit ei kasvatatud, kuna aastal 2015 oli kasum väike, umbrohtumus 

suur ja saagikus väike, lisaks sellele ei leitud sobivaid maid nendel aastatel mahekanepi 

külvikorda sobitamiseks. Tavakanepi kasum on 2016 aga 324,9 €/ha ja 2017 kahjumis 443 

€/ha. 2018 on tavakanepi kasum 313 €/ha ning alustati ka uuesti mahekanepi kasvatamisega, 

kuna müügihind oli vahepeal tõusnud, ning sooviti uuesti proovida. Küll aga on selle aasta 

kahjum 62 €/ha, mille põhjustas kalli kanasõnniku kasutamine, mis aga saagikuse puhul 

märgatavalt paremaid tulemusi ei andnud.  
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5. Kokkuvõte 
 
Sadala AgroOÜ alustas kanepi kasvatamisega 2015. aastal. Seejärel on kanepi kasvupind 

järjepidevalt suurendatud ning 2018. aastal küündis see 822 hektarini. Tavatootmises on 

kanepi seemnesaaks olnud vahemikus 0,34 kuni 1,09 t/ha. Väikseim saagikus saadi 2017. 

aastal kui liigsete sademete tõttu ei olnud võimalik suurt osa kasvupinnast koristada. 

Mahekanepit on kasvatatud 2015. ja 2018. aastal, mil seemnesaagikus oli vastavalt 0,27 t/ha 

ja 0,3 t/ha. Aastatel 2016 ja 2017 mahekanepit ei kasvatatud, kuna ei leitud külvikordadesse 

sobivaid maid Ettevõtte kasvatatava kanepi kvaliteet vastab enamuses kvaliteedinõuetele ja 

mittevastavus oli tingitud 2017. aastal ilmastikust, mis tähendab, et ettevõttel puudus 

kontroll kanepi kvaliteedi kujunemise üle sellel aastal. 

 

Sadala Agro OÜ on jäänud üleüldiselt kanep Finola kasvatamisega kasumisse, mis tähendab, 

et ettevõte oskab kanepit kasvatada. Iga-aastaselt on kanepi pinda suurendatud ning 

katsetatud uusi maaharimisvõtteid, väetise koguseid, et saavutada järjest paremaid tulemusi. 

Saagikus on sõltunud eelkõige ilmastikust, kuid saagi kvaliteet õigeaegsetest töödest põllul 

ja ka ilmastikust. Kõige suurem kasum on saavutatud aastal 2016 324 €/ha. Teine väga hea 

aasta oli 2018 tavakanepi kasvatamisel kui jäädi kasumisse 313 €/ha. 2017. aasta oli 

taimekasvatuses üle-üldse raske aasta ja see kajastub ka kanepi majandusanalüüsis. Sellel 

aastal oli kahjum 443 €/ha. 2017 pidi ettevõte käima põllul saaki koristamas mitmeid kordi 

ning 540 ha külvipinnast saadi koristatud ainult 300 ha. Kättesaadud saak oli väga niiske, 

märg ja kehva kvaliteediga, mistõttu olid töötlemiskulud kõrged. Mahekanepi kasvatamisel 

tõi esimene aasta (2015) kasumi 79,61 €/ha. Aasta 2018 aga kahjumi 61,99 €/ha. 2018 

kasutati kanasõnniku näol täisorgaanilist väetist, mis aga ei toonud kasu ega tõstnud 

saagikust.  

 

Töö käigus selgus, et ettevõte Sadala Agro kasvatab kanepit hästi ja teab üldisi 

kanepikasvatuse tavasi ning kanepikasvatus toob ettevõttele raha sisse. Lisaks sellele tuli 

välja, et tavakanepit on tasuvam kasvatada kuna saagikus on suurem ja kulutused väiksemad 

aga mahekanepi hind ja nõudlus on kõrgemad.  

 

Kuna ettevõttel on tegelikult olemas oma loomafarm, siis ettevõte võiks eelkõige 

mahemaadele kasutada mahesõnnikut ja hoiaks ära sellega kalli orgaanilise väetise 

sisseostsmise edaspidi ja kasutades tavamaadele saaks tavakanepil kasutatavate väetiste kulu 
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paremini kontrolli alla. Kuna mahekanepi nõudlus on suurem ja hind kõrgem, võiks ettevõtte 

katsetada ja arendada mahekanepi kasvatamist hoolimata senisest väiksest saagikusest. 

Lisaks peaks ettevõte üle vaatama oma kulude jaotused, sest üldkulud moodustavad väga 

suure osa kogukuludest.  
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LISA 1. Kanepi kvaliteedinõuded 
 

 

 
  

1 
 

REQUIREMENTS FOR RAW MATERIAL (hemp seed) 

ORGANOLEPTIC CRITERIA 
Appearance (colour, texture) Greyish brown colour, round, undamaged seeds of medium firmness 

Odour and taste 
Reminds of a light nuts taste and odour, typical taste and odour without side odour 
and taste of mould 

 

PHYSICAL CRITERIA Test 

Purity 99% or 1% of the total content of impurities content from which the maximum 
permissible content is 0.125% of oilseed radish, 0.25% of buckwheat seeds, 0.25 % 
of goose-foot seeds. 

? 

Foreign bodies Without stones, insects, parts of animals, faeces, plastics, textiles, metal, glass, etc.  
 

CHEMICAL CRITERIA Test 

Moisture 6 to 9% ? 
Number of peroxides ≤ 2.5 meq O2/kg of fat PJJ29-1 
Number of acids ≤ 1.5 mg KOH/g of fat PJJ29-1 

Free fatty acids ≤ 3% PJJ29-1 
Trans fatty acids ≤ 0.1% ? 
Pesticides Cannot be or < outside the detection threshold PSPNI-1 

Mycotoxins 
B1 ≤ 2 μg/kg JJ0G6-1 
B1, B2, G1 and G2 sum ≤ 4 μg/kg JJ0G6-1 
Ochratoxin A ≤ 3 μg/kg JJ0G6-1 

Heavy metals 

Pb (lead) ≤ 0.20 mg/kg PJJ3W-1 
Cd (cadmium) ≤ 0.10 mg/kg PJJ3W-1 
Hg (mercury) ≤ 0.10 mg/kg PJJ3W-1 
As (arsenic) ≤ 0.20 mg/kg ? 

Total THC (tetrahydrocannabinol) < 5 mg/kg TX0KQ-1 

Polycyclic aromatic hydrocarbons 

4 polycyclic aromatic 
hydrocarbons(benzo(a)pyrene, 
benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene and 
chrysene) amount 

≤ 2.5 μg/kg of fat 

? 

Benzo(a)pyrene  ≤ 0.5 μg/kg of fat ? 
Dioxin  comply with (EC) No. 1881/2006 ? 

 

MICROBIOLOGICAL CRITERIA Test 

Number of yeast, 1g ≤ 1.0×104 PJK0B-1 
Number of mould, 1g ≤ 1.0×104 PJK0B-1 
Number of Coliforms, 30°C, 1g ≤ 1.0×102 PJK0B-1 
Number of Enterobacteria, 37 °C, 1g ≤ 1.0×104 PJK0B-1 
Number of Escherichia coli, 1g ≤ 1.0×101 PJK0B-1 
Number of Aerobic microorganisms, 30°C, 1g ≤ 1.0×106 PJK0B-1 
Detection of Salmonella, 25g Cannot contain PJK0B-1 
Number of sulphite reducing anaerobic bacteria, 37°C, 1g ≤ 1.0×104 ? 
Staphylococcus aureus and number of other types, 37°C, 
1g 

≤ 1.0×101 ? 

Number of Bacillus cereus, 30°C, 1g ≤ 1.0×101 PJK0B-1 
 

OTHER CRITERIA Test 

Genetically modified organisms (GMOs) Cannot contain  

Allergens 
Gluten (wheat, rye, barley, and oats) should 
meet (EU) No. 828/2014 ≤ 20 mg/kg JJ604-1 

Without nuts, mustard, sesame seeds, lupine, and other allergens JJ604-1 
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