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Saateks

Eesti kliima ei ole kalakasvatuseks eriti soodus. Soojaveeliste kalade jaoks on 
meie veed pikalt külmad, jahedaveeliste jaoks aga suved sagedasti liiga soo-
jad. Üks võimalus luua kaladele sobiv keskkond on kasvatada neid vee kor-
duskasutusega süsteemides. Viimase ülalpidamine on aga liiga kallis. Siinses 
trükises antaksegi sissejuhatav ülevaade levinumatest veekäitlussüsteemidest 
ja nendega seotud rajatiste tööpõhimõtetest. Raamatus käsitletakse erinevate 
kalaliikide kasvatamisega seotud teemasid nagu vesiviljelusrajatised ja nende 
komponendid, seadmete töökorras hoidmine ning heitvee käitlemise põhi-
mõtted, keskkonnahoid, eri liiki kalade söötmine ja paljundamine ning uudse 
teemana kalade heaolu. 

Käsiraamat on mõeldud õppevahendina kalakasvataja kutset omandava-
tele õppijatele. Eestis õpetatakse kalakasvatust kutseõppe tasemel Järvamaa 
Kutsehariduskeskuse (JKHK) Särevere õppekohas. Eesti Maaülikoolis õpeta-
takse kalandust ja vesiviljelust vesiviljeluse ning hüdrobioloogia ja kalanduse 
õppetoolides ühise õppekava järgi. 

Pärast õpinguid on kalakasvataja kutse saanud oskustöötaja töö toota vesi-
viljelussaaduseid ja osaleda nende turustamisel. Töötaja peamised tööüles-
anded on kalade söötmine, sorteerimine, transportimine, tootmiseks sobiva 
kasvukeskkonna tagamine, tootlikkuse tagamine, vesiviljelustoodangu hea 
kvaliteedi saavutamine, jälgimine jne. Töötamine kalakasvatuses eeldab austa-
vat ja säästlikku suhtumist loodusesse. 

JKHK Särevere õppekohas õppimine on paindlik (s.o tsükliõpe ühel kuni kahel 
korral kuus neli päeva järjest, tsüklitevahelisel ajal on iseseisev õppetöö). 
Esmane praktiline õpe saadakse kohapeal kooli kalakasvanduses. Õppetöö 
toimub õppekava kohaselt, mille aluseks on 4. taseme kalakasvataja kutse-
standard. Siinse õppevahendi väljaandmisega püütakse parandada kutse- ja 
täiendusõpet Eestis. 

Rein Oselin
Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor
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Kasutatud lühendid

Ax astaksantiin
CPE karpkala hüpofüüsi ekstrakt,  

ingl carp pituitary extract
Cx kantaksantiin
DAH dokosaheksaeenhape
EKF Euroopa Kalandusfond
EMKF Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
EPA eikosapentaeenhape
FAO ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon,  

ingl The Food and Agriculture Organization of the United Nation
FCR söödaväärindus, ingl food conversion ratio
GnRH gonadotropiini vabastav hormoon,  

ingl gonadotropin-releasing hormone
hCG inimese kooriongonadotropiin,  

ingl human corionic gonadotropins, 
JKHK Järvamaa Kutsehariduskeskus
K0+ või 0+ samasuvise kala tähis
K1+ või 1+  üheaastase kala tähis
NACEE Kesk- ja Kesk-Euroopa vesiviljeluskeskuste võrgustik,  

ingl The Network of Aquaculture Centres in Central  
and Eastern Europe

RAS suletud veekasutusega süsteem, vee korduskasutusega süsteem, retsir-
kulatsioonisüsteem, ingl Recirculation Aquaculture System

SL kala standardpikkus ninamikust soomuskatte lõpuni sentimeetrites,  
ingl standard length

TAN üldlämmastik,  
ingl total ammonia nitrate

TL kala pikkus ninamikust kuni sabauime lõpuni sentimeetrites,  
ingl total length

TW kala kehamass grammides,  
ingl total weight

VHS viiruslik hemorraagiline septitseemia
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Eessõna

Võrreldes loomakasvatusega on vesiviljelus uus ja mitmekesine põllumajan-
dusvaldkond. Nüüdisaegne vesiviljelus hõlmab lisaks kaladele veetaimede, 
erinevate lülijalgsete hulka kuuluvate vähkide ja krevettide ning selliste 
limuste nagu austrid või pärlikarbid kasvatamist. 

Eestil on üsna head võimalused kalakasvatust arendada. Hulk uuringuid 
näitab, et esmatähtis on aga leida raha tänapäevase tehnoloogia rakendami-
seks ja rajatiste pidevaks uuendamiseks. Samuti on vaja asjatundlikke õpeta-
tud kalakasvatajaid.

Kalakasvatust käsitlevat kirjandust on erinevatel aegadel ilmunud palju. 
Mart Enneveeri koostatud ja korduvalt välja antud «Kalakasvatus» kesken-
dub peamiselt tiigikalakasvatusele. Tiit Paaveri, Jüri Kasesalu, Riho Grossi ja 
teiste koostatud ning Eesti Maaülikooli üliõpilastele mõeldud kõrgkooliõpik 
«Kalakasvatus ja kalade tervishoid» annab esimese ülevaate intensiivse kala-
kasvatuse põhimõtetest, aretusest ja peetavate liikide tervishoiust. Viimasel 
aastakümnel on suure panuse vesiviljelus- ja kalandusteemalise kirjanduse 
väljaandmisse andnud Tartu Ülikooli kalanduse teabekeskus ja Eesti Maaüli-
kool. Euroopa Kalandusfondi (EKF) ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(EMKF) toel on ilmunud nii Eesti autorite raamatuid kui ka tõlkekirjandust. 
Nimetamist väärivad kalade tervishoidu ja haigusi tutvustav «Kalade tervis-
hoiu käsiraamat», kalade kasvatamist käsitlevad «Kalakasvatus. Perspektiiv-
sed liigid» ja «Vesiviljeluse eesti-inglise seletav sõnaraamat». Tõlkeraama-
tutest on olulisemad «Vee korduvkasutusega vesiviljeluse juhend», «Terve 
kala» ja viimati ilmunud «Sööt ja söötmismeetodid vesiviljeluses». Samuti 
on välja antud «Kalade haigused. Õpik kõrgkoolile», mida toetasid haridus- 
ja teadusministeerium ning SA Archimedes.

Käesolev õppevahend on vaid osaliselt koostajate enda originaaltekst. 
Peale selle sisaldab see lõike ülalnimetatud allikatest või tõlkekirjandusest, 
mida on ajakohastatud just kutseõppe vajaduste järgi. Raamatu peatükkide 
järjestus annab suuna, kuidas juhendada praktikante vesiviljelusettevõttes. 

Koostajad tänavad Aarne Liivi, Toomas Armulikku, Rein Oselini, Pilleriin 
Puskari, Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liitu, Alltech Eesti osaühingut ja teisi 
nõuandjaid ning toetajaid.

Priit Päkk, Eesti Maaülikool
Tartus 
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1. Kalakasvatuse tehnoloogia

Veeorganismide, sealhulgas kalade kasvatamist inimese loodud ja regu-
leeritud kunstlikes tingimustes nimetatakse vesiviljeluseks ehk akva-
kultuuriks (ingl aquaculture). Euroopa Parlamendi ja nõukogu mää-
ruse (EL) nr 1380/2013 kohaselt on vesiviljelus veeorganismide 
kasvatamine või viljelemine võtete abil, mis on välja töötatud kõnealuste 
organismide tootmiseks suuremas ulatuses, kui looduslik keskkond 
seda võimaldab; veeorganismid kuuluvad füüsilise või juriidilise isiku 
vara hulka kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul kuni saagi kogumi-
seni, viimane kaasa arvatud. Vesiviljelus on üks osa kalandusest ja kala-
kasvatus on üks osa vesiviljelusest.

Eestis kasvatatakse praegu peale kalade ainult jõevähki, kuid kavan-
damisel on vetikate ja karpide (molluskid) kasvatamine. Esialgu võib 
Eesti kontekstis kasutada mõisteid kalakasvatus ja vesiviljelus peaaegu 
sünonüümidena. Kalakasvatuse vorme ja viise võib vaadelda tegevuse 
eesmärgi, tootmisintensiivsuse, veevarustuse, rajatise tarindi või toot-
mistsükli iseärasuste järgi. Joonis 1. Koid on popu-

laarsed dekoratiivkalad 
kõikjal maailmas
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1.1.  Kalakasvatuse eesmärk

Kalakasvatusel on kaks olulisemat haru. Kaubakalakas-
vatus kus toodetakse inimtoiduks mõeldud kala ja kala-
kasvatuslikuks taastootmiseks mõeldud noorkalakasva-
tus, et suurendada või taastada looduslike veekogude 
kalavarusid. 

Peale nende põhiharude on levinud hobi- ehk väike-
kalakasvatus, mille puhul kasvatab osa väikeste veeko-
gude – aia- ja talutiikide või veehoidlate – omanikke kala 
enda tarbeks ja mille eesmärk ei ole tingimata suure too-
dangu saavutamine. Sellise kalakasvatuse maht on Ees-
tis küllalt suur. 

Lisaks on olemas teisi tulusaid kalakasvatusharusid. 
Üks neist on dekoratiivkalade kasvatamine akvaariu-
mides ja ilutiikides kaubanduslikul eesmärgil. Kõige 
tuntumad dekoratiivkalad on värvilised Jaapani pärit-
olu karpkalad koid (joonis 1). Jaapanis ja Euroopas pee-
takse neid ilu pärast aiatiikides ja nende hindamiseks 
korraldatakse iludusvõistlusi. Ideaalseks peetava must-
riga näitusevõitjate eest makstakse tuhandetesse euro-
desse ulatuvat hinda.

Eestis kuulub kalaturismi hulka kaubakalakasvatuse 
eraldi tegevusharu – kalapüük õngitsustiikidest (ingl 
put-and-take fishery). Tiigiomanik pakub võimalust 
püüda hotelli või turismitalu juurde kuuluvast tiigist 
näiteks vikerforelli või karpkala ning grillida ja suitsu-
tada seda kohapeal (joonis 2). Tänu sellele saab oma-
nik turustada kala kallimalt kui turul väärindamata kala 
müües. Peale tiigiomanike kasutavad ka kalakasvatajad 

1.2.  Kalakasvatusviisid toodangu  
mahu järgi

Kalakasvatus jaguneb teatud ajaühikus või pindalalt/
ruumalalt saadava toodangu mahu poolest ekstensiiv-
seks, poolintensiivseks ja intensiivseks.

Ekstensiivselt (joonis 3A) kasvatatakse kalu loodus-
liku veekoguga sarnastes tehisrajatistes (tiikides, pais-
järvedes) ja inimene kontrollib sealseid tingimuse vaid 
osaliselt. Mõnel juhul nimetatakse seda kasvatusviisi ka 
kalade karjatamiseks. Selle puhul on kalade asustus- või 
paigutustihedus (kalade arv tiigipinna või basseini mahu-
ühiku kohta kalakasvanduses) väike ja seda mõõdetakse 
isendite arvu või massiühikutega veepinna hektari kohta. 
Näiteks Eesti karpkalatiikides on kalade tihedus eksten-
siivsel tootmisel u 100 kg/ha. 

Valdava osa toidust saab kala veekogu looduslikust 
söödabaasist (vt 2. peatükk „Kalade söötmine“), lisasööt-
mist ei ole või on selle osa tähtsusetu. Ka muid tingimusi 
tiigis eriti ei mõjutata, vajadusel reguleeritakse vaid vee-
taset või läbivoolu. Inimese sekkumine seisneb üksnes 
kalade asustamises veekogusse ja väljapüügis. Eestis kas-
vatavad kodutiikide omanikud ekstensiivselt karpkala 
ja teisi karplasi. Sel viisil saab kasvatada ka siia, haugi, 
linaski või koha noorjärke.

Poolintensiivne (joonis 3B) kasvatamise tehnoloogia 
erineb ekstensiivsest kasvatamisest kalade suurema asus-
tustiheduse ja inimese sekkumise ulatuse poolest.

seda müügiviisi oma sissetuleku 
suurendamiseks, kuid tavaliselt 
ei kasvata õngitsemisvõimaluse 
pakkuja kala ise, vaid ostab selle 
kutselistelt kalakasvatajatelt. Sel-
lega on sarnane kalade ettekas-
vatamisest sõltuv õngitsusviis, 
mille korral võetakse veest välja 
vaid kalakasvataja asustatud ja 
märgistatud kala, mis võidakse 
lasta pärast mõõtmist uuesti 
vette (ingl catch and release 
fishing). Looduslik alamõõdu-
line kala ja püügikeelu ajal taba-
tud kala vabastatakse.

Joonis 2. Püügitiigid ja grill-
majad kalaturismiettevõttes
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Suurema osa vajaminevast toidust annab inimene 
kaladele söödana. Tiikides mõjutatakse tingimusi aktiiv-
selt – reguleeritakse vee läbivoolu, kalu paigutatakse 
ümber vastavalt aastaaja tingimustele, tiike puhastatakse 
või lubjatakse. Eestis kasvatatakse poolintensiivselt vaid 
karpkala, mille toodang võiks olla u 1000 kg/ha.

Intensiivselt (joonis 3C) kasvatatakse kalu väikese vee-
mahuga, kuid kiire veevahetusega tehismaterjalist raja-
tistes, kus kalade tihedus (paigutus- või asustustihedus) 
on väga suur (mõõdetakse kilogrammides kuupmeetri 
kohta). Keskkonnatingimused, nagu läbivoolava vee 
kogus ja vee hapnikusisaldus, on suurel määral kontrolli 
all. Veekasutus võib olla kas korduv või läbivoolne. Kogu 
sööda annab inimene, tootmistsükli vältel sorteeritakse 
kalu suuruse järgi ja paigutatakse korduvalt ümber. Sööt-
misrežiimi korrigeeritakse veetemperatuuri, hapnikusi-
salduse, kalade suuruse ja tervise alusel. Haigestumise 
vältimiseks kalu vaktsineeritakse ja haigeid isendeid ravi-
takse vastavalt diagnoosile. See on kõige kallim, kuid üht-
lasi kõige tõhusam kalakasvatuse viis. Eestis kasvatatakse 
sel meetodil vikerforelli, angerjat, angersäga, paaliat ja 
tuura kaubakalaks ning angerja, lõhelaste, siigade jt lii-
kide noorjärke kalavarude rikastamiseks ja varude taas-
tootmiseks.

1.3.  Veevarustus ja rajatiste  
tehniline lahendus

Kalakasvandus on kalade pidamiseks vajalike rajatiste 
kompleks ja seda võib liigitada mitme tunnuse alusel.

Kasutatava vee tüüp. Maailma vesiviljeluses jagunevad 
kasvandused mere- ja magedaveelisteks. Eesti rannikul 
on Läänemere vee soolsus 3–5 promilli, mis sarnaneb 
kalade jaoks mageveega. Seetõttu nimetatakse meie 
rannikumere vett kasutavaid kasvandusi riimveelisteks 
(ingl brackish water). Tõelisi merekalu ja mereselgroo-
tuid, kes vajavad üle 10‰ soolsusega vett, Eesti ranniku 
looduslikes vetes kasvatada ei saa. Korduva veekasutu-
sega kasvandustes, kus soolsus ja kõik muud vee para-
meetrid on reguleeritavad, saab aga kasvatada väga eri-
nevaid merekalu ja lülijalgseid.

Tingimustes, kus veetemperatuur on kalade kasvuks 
mingil perioodil liiga madal (Eestis talvel), on võima-
lik tootmise suurendamiseks ja kasvuaja pikendamiseks 
kasutada tehnoloogilist sooja vett, mis tekib tööstuses 
kõrvalsaadusena. Kõige suurem kogus sooja vett tekib 
elektrijaamades. Seadmete jahutamiseks kasutatud vesi 

voolab välja kuumana ja see on suhteliselt puhas. Sellise 
vee võib lasta kalabasseinidesse või vee äravoolukanalisse 
võib kinnitada sumbad. See võimaldab toota kala isegi 
talvel, kui muidu loodusliku veega rajatistes kala madala 
veetemperatuuri tõttu juurde ei kasva.

Veeallikas. Kalade kasvatamiseks võetav vesi saadakse 
allikast, jõest, järvest või merest, samuti võib kasutada 
puurkaevuvett või munitsipaalveevärgi vett. 

Allikaveest suure kalakasvanduse rajamiseks ei piisa. 
Maapõuest väljuva vee temperatuur on suvel kalade 
kasvuks liiga jahe ja lahustunud hapniku hulk ebapiisav. 
Soojalembese karpkala ja koi jaoks allikavesi ei sobi. Alli-
katoite korral tuleks kalatiikide ette rajada peatiik. See 
tagab stabiilse veehulga igal aastaajal ning vajaduse kor-
ral saab seda aereerida. Jõe-, järve- ja merevett on ena-
miku aastast piisavalt palju, kuid selle kasutamisega võib 
kaasneda reostus- ja nakkusoht. Vee korduskasutusega 
süsteemides ehk retsirkulatsioonisüsteemides ehk sule-
tud veekasutusega süsteemides (ingl Recirculation Aqua-
culture System, RAS) ja ka haudemajades on otstarbekas 
kasutada vaid puhast puurkaevu- või munitsipaalvee-
värgi vett, muude võimaluste puudumisel allikavett. 

Joonis 3. Kasvatusviisid toodangu mahu järgi 

A  Ekstensiivne

B  Poolintensiivne

C  Intensiivne
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Joonis 4A. Sõltumatu veevarustusega tiikide paigutus. Fotol suured pinnasetiigid

Joonis 4B. Sõltuva veevarustusega tiikide paigutus

Veevarustus. Loodusliku vooluvee toitega tiigid ja bas-
seinid võivad olla kas isevoolsed või põhineda pumpa-
misel. Harilikult rajatakse tiigid ja basseinid nii, et nad 
täituksid ja tühjeneksid isevoolu teel, sest sellisel juhul 
on vaja reguleerida ainult veevoolu hulka. Kalakasvan-
dustes on eelistatuim isevoolne veevarustus, mille puhul 
saadakse vesi vooluveekogu paisutamisel tekkinud pea-
tiigist. Peatiiki ennast kalakasvatuseks ei kasutata, vaid 
see on veevaruks tiikide täitmisel, aga ka piisava läbi-
voolu kindlustamisel. Koduseks väikekalakasvatuseks 
kasutatakse sageli vaid sademete ja lume sulamisveega 
täitunud tiike. Need ei taga aga piisavat kalatoodangut 
ning kalaliha kvaliteet ja kalade heaolu on sellistes tiiki-
des sageli mitterahuldavad.

Kasvandusesisene tiikide ja tiikidevaheline veevarustus 
võib olla sõltumatu või sõltuv.

• Sõltumatu veevarustuse korral on iga tiik eraldi ehk sõl-
tumatult teistest, täidetav ja tühjendatav (joonis 4A). 
Tiikide varustamiseks veega on rajatud eraldi vee-
haarde kanalid, vee ära juhtimiseks aga viimakanalid.

• Sõltuva veevarustuse (joonis 4B) puhul läbib veega 
varustamiseks rajatud veehaardekanal kõiki tiike (joo-
nis 4B vasakul). Algne jõesäng on säilitatud, kuid 
selle kõrvale on rajatud uus tiike läbiv kanal (joonis 
4B paremal). Vee saavad allpool asuvad tiigid ülemi-
sest. Sellised veekogud asuvad tavaliselt järjestikku 
ning nende täitmist ja tühjendamist ei saa ükshaa-
val, teistest sõltumatult korraldada. Kõige tavalisem 
on tiikide rajamine paraja langusega oja või jõe orgu 
(joonis 4B paremal) paralleelselt vooluveekoguga. 

kasvutiigid

kogumiskanal vee ärajuhtimiseks

toitekanal

ristlõige

ristlõige

pikilõige

ristlõigejõgi või oja
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Rajatise tüüp. Enamlevinud kalakasvandusrajatised on 
tiigid, basseinid ja sumbad. 

Tiigid. Looduslike veekogude toitel põhinevad kalakas-
vatustiigid on looduslikust materjalist rajatised (pinnase-
tiigid), mis on reguleeritava veerežiimiga, st täielikult 
tühjendatavad ja vähemalt osaliselt sõltumatu veevarustu-
sega (joonis 5). Igal tiigil peaks olema eraldi sissevoolu- 
ja väljavooluregulaator ehk munk (joonis 6). Tiigi kuju 
ja suurus sõltuvad selle kasutusotstarbest. Eestis pakuvad 
sellised tiigid huvi eeskätt väikekalakasvatajatele. Suur-
tootmist võimaldavad tiigid on Eestis kolmes-neljas kala-
majandis. Soojema kliimaga maades, näiteks Kesk-Euroo-
pas või Ida-Aasias, samuti rikkalikuma toidubaasi korral 
on väga levinud tiigikalakasvatus, mis on üldjuhul inten-
siivne (saak u 2000 kg/ha).

Veetaset reguleeritakse mungas olevatesse kahekord-
setesse vertikaalsetesse või kaldus siinidesse paigaldata-
vate šandoorilaudadega (joonis 6). Tiigi sissevoolule ja 
väljavoolule asetatakse restid või võred. Need takistavad 
looduslike prügikalade pääsemise tiiki ja tiigis kasvata-
tavate kalade väljapääsemise. Väljavooluregulaatoris saab 
olenevalt resti asukohast (kas šandoorilaudade alla või 

Joonis 5. Tiigi veevarustus-
süsteemi põhimõtte skeem 

peale) lasta tiigist välja sooja pinnakihi või jahedat hapni-
kuvaest põhjaveekihi vett (joonis 6A ja B). Sissevoolu-
regulaatori puudumisel võib resti asendada veevarustus-
toru alla paigutatav võrkkast. Tänapäeval reguleeritakse 
veetaset ka munkadega kus on kaldu asetsevad lauad.

Tiigi täielikuks tühjendamiseks rajatakse selle põhja 
kogumiskraavid ja antakse neile väljavoolu suunas vähe-
malt 3% kalle. Kogumiskraavid, peakraavid ja külgmised 
(haru-) põhjakraavid moodustavad võrgustiku, mis aita-
vad koos vee ära juhtimisega koguda väljavoolule ka kalu. 
Peakraav asub tavaliselt tiigi keskel ja peaks olema 1 m 
lai ja 0,3–0,5 m sügav. 

Väljavoolule rajatakse püügibassein, st kalade kogumi-
seks ja püügiks mõeldud süvend, mis asub kas tiigis välja-
vooluregulaatori ees või tiigitammi taga vee väljavoolu-
toru otsas (joonis 7). Selle suurus sõltub tiigi pindalast 
ja eeldatavast kala püügimassist. Suuremad väljapüügiks 
mõeldud rajatised võivad mahutada korraga mitu auto-
koormat kala. Püügibassein võib olla betoonist, puidust 
või muldne. Kalade väljapüügiks võib väljavoolutoru otsa 
alla paigutada ka võrgu (joonis 8), millest võetakse kalad 
välja kahvaga. Selline püügimoodus on tõhus peamiselt 
väikeste kalade (samasuvised, aastased) püügil.

Tiik

Veevarustus-
süsteem

SissevoolTammi sisekülg

Munk 

Tammi hari

Tamm

Väljavool

Tammi väliskülg
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Joonis 6. Vasakul: tiigi väljavoolul asuv 
betoonist munk; paremal: munga tööskeem

Kalade kogumiseks ja lühiajali-
seks hoidmiseks võib kasutada 
suuremaid väljavoolukanalis 
paiknevaid noodalinast kotte 
või kaste

Joonis 7. Püügibas-
sein tiigi väljavoolul

Joonis 8. Kalade kogumiseks 
kasutatavad võrkkotid

A B
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Basseinid. Igasuguste väikeste, 1–25 m2 pindalaga tehis-
materjalist kalakasvatusrajatiste kohta kasutatakse üld-
nimetust bassein. See võib olla klaasplastist, metallist, 
betoonist, niiskuskindlast vineerist või puidust, kas 
ruudu-, ristkülikukujuline, ümmargune, ovaalne või 
hulknurkne (joonis 9). 

Kalakasvatusbasseini konstruktsiooni tuleb hoolikalt 
valida, sest sealne keskkond peab vastama kalaliigi vaja-
dustele nii vee puhtuse kui ka basseini kuju, suuruse ja 
sügavuse poolest. Kui näiteks kala on põhjaeluviisiga 
(kammeljas, merikeel või muu lestaline), on kõige täht-
sam piisav põhja pindala ning võimalus alandada vee 
sügavust ja voolukiirust. Lõhelised ja muud kogu veekihti 
kasutavad liigid vajavad aga suuremat veemahtu ja voolu-
kiirust. 

Basseini tühjendamist lihtsustab põhja kalle, ehkki 
isepuhastuvuse seisukohalt ei ole see kõikide basseini-
tüüpide puhul oluline. Basseinil peaks olema veetaseme 
muutumise häiresüsteem, hapnikumõõturid hapniku-
sisalduse kontrolliks ja pidevalt või häireolukorras kasu-
tatavad hapnikudifuusorid.

Piklike ristkülikukujuliste basseinide nurkadesse teki-
vad vee aeglase läbivoolu korral nn surnud tsoonid, kuhu 
settib sõnnikut (joonis 10). Kala seal ei viibi, vaid hoidub 
sisse- ja väljavoolu juures olevatesse kiirema veevahetu-
sega piirkondadesse. Ringvooluga basseinides, kus vesi 
lastakse sisse küljelt ja voolab ära basseini põhja keskel 
olevast torustikust, paikneb kala ühtlasemalt. Samuti on 
orgaanilised osakesed ümmarguses või kaheksanurkses 
basseinis suhteliselt lühikest aega (mõne minuti) sõltu-
valt basseini suurusest ning tekkinud hüdrodünaamilisest 
efektist. Siiski sõltub basseini isepuhastusvõime piisavalt 
suure asustustiheduse korral pigem kalade aktiivsusest 
kui basseini kujust.

Joonis 9. Veevool ja kalade paiknemine eri kujuga kalabasseinides

Joonis 10. Sette kogunemine basseini põhja kalade 
väiksema tiheduse ja aeglase veevahetuse korral

Osa kalakasvatajaid eelistab ümarbasseine, kus pole 
kehvema veevahetusega nurki ja ringvool kannab põhja 
vajuva sõnniku ära (vt 5. peatükk „Vikerforellikasvatus“). 
Lisaks on need tugevama konstruktsiooniga ja nende 
paigaldamine on odavam. Basseine on võimalik paigu-
tada hoonesse tihedalt (ka mitmes kihis) eeldusel, et 
neid saab valvata ja nad on kaitstud ilmastiku toime eest. 
Ümmarguses või sellesarnases basseinis on üsna lihtne 
hapnikutaset kontrollida ja reguleerida, sest veesammas 
on pidevalt segatud ja hapnikutase on kogu basseinis 
ühtlane. Et lisatava hapniku hulka saab hapnikuanduriga 
kohe mõõta, siis on küllalt hõlbus hapnikutaset vaja-
duse korral üles- või allapoole reguleerida. Samuti saab 
ümarbasseinis paremini kohandada vee läbivoolu, kuna 
kogu veesammas liigub basseini keskpunkti ümber, kust 
vesi ära voolab. Vee läbivoolu parandamiseks võib lisada 
vertikaalsele sissevoolutorustikule muudetava kaldega 
horisontaalse toru. Lahendusi on veelgi.
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Teisalt võtavad ümmargused basseinid palju ruumi, 
mistõttu suurenevad hoone ehituskulud. Kui lõigata neli-
nurkselt basseinilt nurgad ära, saadakse kaheksanurkne 
bassein, mille ruumikasutus on parem kui ümmargusel 
ja millega saavutatakse samasugune hüdrodünaamiline 
efekt. 

Kiirvoolukanalid. Eesti kalakasvatuses kasutatakse tea-
tud rajatise kohta nimetust kiirvoolukanal. See töötati 
välja Ameerikas (ingl raceway), ning selle mõõtmed on 
100 × 4 × 1 m ja kus täielik veevahetus toimub 2–3 korda 
tunnis. Sellise rajatise täpseid analooge Eestis ei kasutata. 
Meil nimetatakse kiirvoolukanaliteks intensiivse veeva-
hetusega suuremaid piklikke basseine ja tiike, mis on 
vaheseintega osadeks jagatud (joonis 11). 2000. aastatel 
võeti Eestis tarvitusele enamasti Taani päritoluga tehni-
lised lahendused, mille puhul kasutatakse sõnniku eral-
damiseks kanalite otstes olevaid settekoonuseid ja vee 
ringvoolu tekitamiseks õhktõstukit (ingl airlift). Viimane 
on ka väga tõhus vahend vee gaasirežiimi tasakaalustami-
seks ja õhuhapnikuga rikastamiseks ehk aereerimiseks.

Kiirvoolukanalis peab veest jäätmeosakeste optimaal-
se eemalduse tagama väljavoolu ehitus, näiteks sobiva 
tihedusega võre ja settekoonused. Samuti peab olema 
optimeeritud igapäevane rutiinne töö, nagu seinte meh-
haaniline puhastus, sõnnikuärastus jne.

Kanali sissevoolus on hapnikutase alati kõrgem kui 
väljavoolus, mistõttu muutub kalade keskkond sõltuvalt 
nende liikumise trajektoorist. Kiirvoolukanali hapniku-
taset peaks alati mõõtma sealt, kus see on kõige madalam, 
st väljavoolu lähedalt. Hapnikugradient (vähenemine 
allavoolu suunas) teeb hapnikutaseme reguleerimise 

Sump on võrkseintega ujuv kalakasvatusrajatis, mis pai-
galdatakse ankurdatult või ujuvalt veekogusse. Vesi liigub 
läbi võrgusilmade, sõnnik ja söödajäägid vajuvad läbi 
võrgu põhja, aga kalad ei pääse sumbast välja. Valdavalt 
kasutatakse meresumpasid, millel on erineva läbimõõ-
duga plasttorust rõngakujuline kandev ujuk. Väiksemaid 
sumpasid saab paigaldada ka siseveekogudesse. Nende 
kuju on tihti kandiline ja ujukiteks on neil metallist või 
plastmassist anumad.

Sump kinnitatakse merepõhja betoonplokkide või 
metallankrutega. Ujuki küljes on hooldusplatvorm, mil-
lelt kala söödetakse ja müügiks minev kala sumbast välja 
võetakse. Lõplikuks väljapüügiks tõmmatakse sumbakott 
ühte serva. Tihedasti koondatud kala saab välja tõsta 
kahva või tõstukiga. Kalakasvataja saab liikuda ka mööda 
ujukit ennast. Ujuki küljes on reeling, millele saab toe-
tuda ja kuhu kinnitatakse kalade sumbast väljahüppamist 
takistav kattevõrk (joonis 12). 

Sumpkalakasvandused rajatakse ranna lähedale, kus 
vesi on piisavalt sügav. Ranna ligidus on vajalik selleks, et 
hõlbustada erinevaid toiminguid – söötmist, asustamist, 
väljapüüki –, samuti on seal soodne veetemperatuur ja 
ala on kaitstud suuremate tormide eest. Parimad tingi-
mused on fjordi tüüpi rannikutel nagu Norras ja Tšii-
lis, kus sumbakalakasvatuse tähtsus ongi suurim. Seal 
paiknevad sumbad mägede poolt tormide eest kaitstud 
sügavates lahtedes ja väinades, mida hoovused soolase 
ookeaniveega läbi uhuvad (joonis 13). Sumpkalakasva-
tus on levinud ka Soomes, Kreekas, Šotimaal, Kanadas 
ja teistes tihedate saarestikega riikides. Soomes näiteks 
paigutatakse sumbad arvukate väikeste saarte vahel asu-
vatesse sügavatesse väinadesse. 

keeruliseks, sest kui muuta sissevoolu juures 
hapnikusisaldust, kajastub see väljavoolu juu-
res alles kuni tunni aja pärast. See võib põhjus-
tada hapniku pideva üles-alla kõikumise, aga 
mitte soovitud tasemel püsimise. Olukorda 
aitab leevendada labaaeraatorite kasutamine. 

Ümmarguse basseini ja kiirvoolukanali 
hübriidi nimetatakse D-lõpuliseks kiirvoolu-
kanaliks. See ühendab endas ümmarguse bas-
seini isepuhastusefekti ja kiirvoolukanali 
tõhusa ruumikasutuse. Sellist tüüpi basseine 
on praktikas harva kasutatud, tõenäoliselt see-
tõttu, et nende paigaldamine nõuab lisatööd. 

Joonis 11. Veega täidetud kiirvoolu-
kanalid. Kahel pool paiknevad vee 
hapnikuga rikastamise koonused
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Joonis 12. Meresump. Eestis 
on sumpad väiksemad kuna 
meri on madalam

Tavaliselt on vaja sumpkalakasvanduses kasutada 
akustilist hülgepeletit, sest need loomad võivad üritada 
sumpa tungida. Sumpade juures peab olema pidev valve, 
aga kaldast kaugel merel paiknevad sumbad on raskesti 
jälgitavad. Kui kasvatus on siiski kaugele merele viidud, 
kasutatakse uputatud sumpasid, mis on pealt tihedalt 
kaetud või ümarad ja lastakse täielikult vee alla. Samuti 
on välja töötatud tormikindlate avameresumpade konst-
ruktsioone, mille hooldamine on suuresti automatiseeri-
tud. Katsetatud on ka merelahtede eraldamist tammiga 
ja kaitserajatiste ehitamist merre sumpade ümber.

Kui muidu lastakse sõnnikul ja söödajääkidel läbi 
võrgu mere põhja langeda, siis rangete keskkonnakaitse-
nõuete korral kasutatakse mujal maailmas ka umbsum-
pasid, mille põhja alla on paigutatud sõnniku püüdmise 
lehter, kust pumbatakse sõnnikujäägid utiliseerimiseks 
maale. Sisuliselt on need vees ujuvad basseinid oma 
eeliste ja kasutamise nõrkustega.

Joonis 13. Sumpkala-
kasvanduse rajamiseks 
sobiva koha skeem

Forellikasvatussump Tagalahes

Kui sump asub kalda lähedal, söödetakse kala ja võetakse 
seda välja ujuvalt platvormilt või paadist. Sumpade paigu-
tamiseks sobivad kohad, kus on (joonis 13):

• hea looduslik veevahetus (hoovus), mis kannab läbi 
sumbavõrgu põhja langeva sõnniku ja sööda jäägid 
ära ning toob juurde värsket vett;

• piisav sügavus (üle 10 m);
• soodus temperatuurirežiim (vesi ei soojene suvel liiga 

palju ja jääkatteperiood puudub või on lühike);
• kaitse tormide eest (väinades, saarte varjus või  

lahtedes);
• hea ligipääsetavus, hooldatavus ja valvatavus. 

Veel peab arvestama, et sumba paigaldamise kohas ei 
esineks vee õitsenguid, st vetikate massilist kasvu, mis 
tekitab kaladele ohtlike toksiliste ainete levikut või hap-
nikupuuduse ohtu.

Väljahüppe tõkkevõrk
Käsipuu

Ujuv rõngas

Võrk

Surnud kalade 
eemaldusvõrk

1 m

15 m

6 m

tormivari

sügavus

vee liikumine

ankurdus

looduslik kala

mage vesi,
reostus

infrastruktuur

hoovus

merepõhja reljeef
ja koostis

Raskused (ankrud)
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Eesti rannikumere madalad, eutroofsed saartevahe-
lised merealad, samuti avatud madalaveelised rannad 
ei sobi väga mahukaks sumpkalakasvatuseks. Hea koha 
leidmine nõuab mereolude uurimist. Praeguseks on 
siiski leitud mõningaid kalakasvatuseks sobivaid mere-
alasid ning meil on juba töötavaid ja veel kavandamisel 
olevaid sumpkalakasvandusi (joonis 12).

Suletud veekasutusega kalakasvanduses on vesi pidevas 
korduskasutuses. Vee täielik puhastamine ja korduskasu-
tus sobivad tingimustesse, kus veevarud on väga väikesed 
või keskkonnakaitsenõuded nii ranged, et kasutatud vett 
ei saa puhastamata kujul loodusesse lasta. Tehnoloogia 
põhineb mehaaniliste ja bioloogiliste filtrite kasutamisel, 
mida saab tarvitada kõikide vesiviljeluses kasvatatavate 
liikide – kalade, limuste ja krevettide – puhul. Siiski 
korduskasutatakse vett eeskätt kalade ja krevettide kas-
vatamisel ning akvapoonikas. Retsirkulat-sioonisüsteemi 
saab rakendada kas õues või ruumis olevates basseinide 
ja kiirvoolukanalite ühendamisega, kus kasvatamiseks 
kasutatud vesi ei lähe mitte läbi- või äravoolusüsteemi, 
vaid juhitakse pidevasse ringlusse ja seda puhastatakse 
erinevates filtrites. 

RAS-kalakasvanduse rajamine on suhteliselt kallis 
ning nõuab head oskusteavet ja palju eriotstarbelisi 
vahendeid: mehaanilisi filtreid, biofiltreid, pumpasid, vee 
desinfitseerimise (osoonigeneraator, ultraviolettlambid) 
ja vee koostise reguleerimise seadmeid. Hädavajalik on 
pidev elektrivarustus. Pumpade seiskumisel tekib su-
letud süsteemis kiiresti hapnikupuudus, vesi küllastub 
ainevahetusjääkidega ja kalad võivad surra mõne minu-
tiga. Seetõttu on vajalikud signalisatsioonisüsteem, mis 
teatab ohtudest, ja pidevalt töövalmis elektrigeneraator 
(mille juures tuleb korrapäraselt kontrollida, kas akud on 
laetud ja kütust on piisavalt). 

Samal ajal on suletud süsteemid keskkonnasäästli-
kud. Nendest ei sattu keskkonda reoaineid, sest sõnnik 
kõrvaldatakse mehaanilise filtri (joonis 14) või setiti abil. 
Kogutud sõnnikut saab ladustada ja kasutada biogaasi 
tootmiseks või põldude väetamiseks. Tootmistingimu-
sed on täielikult kontrollitavad, kuna need ei sõltu vee 
koguse ja kvaliteedi kõikumisest looduses või on mõju 
väike. Siseruumides püsib optimaalne kasvukeskkond 
(veetemperatuur, hapnikusisaldus) aasta läbi stabiilne. 
Ka talvel püsib vesi soe, sest pidevalt ringleva, kord juba 
ülessoojendatud veemassi temperatuuri säilitamiseks 
pole vaja suurt soojushulka, lisaks tekib soojust ka kalade 
ainevahetuses ja biofiltri bakterite tegevuse tulemusena. 
Soojaveeliste kalade jaoks tuleb vett vajaduse korral soo-
jendada (vt lähemalt 8. peatükk). 

Tootmistsükkel. Täiesüsteemilises kalakasvanduses 
tehakse läbi kogu kalakasvatuse tootmistsükkel – pee-
takse sugukalu, neilt saadud järglased kasvatatakse kauba-
kalaks, üleskasvatatud kalade seast valitakse asendus-
kalad, kellest saavad uue põlvkonna sugukalad (joonis 15). 
Tihti on otstarbekas tootmistsükli etapid eri kasvanduste 
vahel ära jagada. Kasvanduses, kus peetakse sugukalu, 
on siis ainult haudemaja ja noorkala ja/või sugukalade 
tiigid või basseinid ning seal tegeletakse vaid paljunda-
mise ja noorkalade kasvatamisega. Edasikasvatamiseks 
müüakse kalad teisele kasvandusele, kelle huvi on üksnes 
kaubakala toota. Kasutusel on ka variant, kus üks kes-
kus varustab viljastatud kalamarjaga kõiki kasvandusi ja 
kogu ülejäänud tsükkel kuni kaubakalani toimubki teis-
tes kasvandustes.

Joonis 14. Siseruumi basseinid ja trummelfilter 
JKHK Särevere õppe- ja katsebaasis

Sugukalad
Haudemaja (marja 
inkubeerimine ja vast-
sete kasvatamine

Noorkala 
tiigid

Kasvutiigid

Kaubakala 
turustamine

Joonis 15. Kalakasvatuse 
etapid täiesüsteemilises 
kalakasvanduses
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2.  Kalade söötmine

Selles peatükis on auto-
rid muu hulgas kasuta-
nud Donald Allen Davise 
koostatud ja eesti keelde 
tõlgitud raamatu „Sööt 
ja söötmine vesiviljeluses“ 
andmeid. Raamatu muidu 
väga mahukas materjal 
on esitatud võimalikult 
konspektiivselt ja seda on 
kohandatud Eesti oludele 
vastavamaks.

Kaladel on maismaaloomadega üsna sarnane toitainete tarve. Nad vajavad 
füsioloogiliste funktsioonide toimimiseks ehk kasvuks energiat ja toitaineid, 
sealhulgas valke (asendamatuid aminohappeid), lipiide (asendamatuid rasv-
happeid), vitamiine ja mineraalaineid.

Kaladel on kirjeldatud seedekulgla kolme peamist tüüpi, millest lähtuvalt 
arvestatakse nende seedimisvõimet, söötmisstrateegiaid ja sööda sobivust. 
• Arenenud seedekulglaga liikidel on funktsionaalne magu ja diferent-

seerunud seedekulgla olemas enne üleminekut endogeenselt toitumiselt 
eksogeensele söötmisele. Sellised on pika embrüonaalse arenguga Atlandi 
lõhe, vikerforell, erinevad siialiigid jne. 

• Suhteliselt vähearenenud liikide vastsetel on koorumisel rudimentaarne 
seedekulgla ilma funktsionaalse maota, mis läbib seedekulgla arengu 
käigus olulise muutuse. 

• On ka liike, kes jäävadki ilma maota, kuid neil kujuneb välja funktsio-
naalne seedekulgla. Need on agastrilised (maota) liigid, näiteks karpkala 
ja peaaegu kõik karpkalalased. Söötmisega alustamisel tuleb arvestada 
konkreetse kalaliigi toitumisfüsioloogia ja sööda haaramise eripäraga. 

Intensiivses kalakasvatuses on tasuvuse, toodangu kva-
liteedi ja kalakasvatuse keskkonnasäästlikkuse tähtsaim 
eeltingimus kalade õige söötmise korraldamine. Söötmi-
sest olenevad kalade juurdekasv, tervis ja liha omadused. 

Olulisim söötmise resultatiivsuse näitaja on sööda-
väärindus (ingl food conversion ratio, FCR), mis näitab, 
mitu kilo sööta kulub ühe kilo kala juurdekasvuks (toor-
kaalus). See näitaja muutub kala eluea vältel märgatavalt 
sõltuvalt tema suurusest (vanusest). Väiksematel röövka-
ladel on söödaväärindus 0,6–0,8, kaubakalal tõuseb see 
1,1ni. Kui kaubakala söödaväärindus on aga juba üle 1,3, 
tähendab see ebaõiget söötmisrežiimi ja sööda raiska-
mist. Selle põhjuseks võib olla nii sööda halb omastamine 
(nt hapnikupuudus vees või hapniku omastamise häired 
kaladel) kui ka see, et osa sööta jääb söömata (kaladel on 
terviseprobleemid, neid häirib pidevalt midagi või on 
neid üle söödetud). 

Söödaväärinduse näitaja oleneb tugevasti ka sööda 
koostisest ja kvaliteedist. Näiteks karpkaladele antava 
teravilja söödaväärindus on 4–5, maisil 4, jõusöödal 
sõltuvalt koostisest 1–2. Veel mõjutab söödaväärindust 
suvine veetemperatuur ja kalade asustustihedus. Tiigi-

kalakasvatuses on väikese asustustiheduse korral kunst-
sööda söödaväärindus väiksem, sest loodusliku sööda 
osa tiigis on suurem. Seda aga tuleb pidevalt jälgida ja 
vajadusel lisasöötmist korraldad.

Kuigi kõigi meie turul tegutsevate välismaiste suur-
tootjate söödad on kahtlemata kvaliteetsed, oleks igal 
kalakasvatajal soovitatav kasutada kas või ajutiselt kõr-
vuti kahe firma sööta ja leida sel viisil oma kasvatus-
tingimustele sobivaim. Seepärast oleks vaatamata meie 
kalakasvatuse praegusele väikesele tootmismahule ots-
tarbekas rajada kalasöödatehas ka Eestisse.

Ekstensiivses kalakasvatuses on kalade või muude vee-
loomade toiduks vaid looduslikud veeorganismid. Sellise 
kasvatusviisi looduslik toidubaas (plankton ja veeloo-
mad) on aga suhteliselt väike ja selle suurendamiseks 
tuleb kasutada „väetisi“. Need on orgaanilised jäätmed, 
tööstuste kõrvalsaadused või mineraalväetised. Sööda 
kogust ja toodangut on mõlema kasvatusviisi puhul 
võimalik suurendada hapniku lisamisega mehaanilise 
aereerimise või puhta hapniku vette pihustamise abil. 
Tiikide väetamise kohta vt alapeatükk 2.5.
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2.1.  Tehissööt ja selle komponendid

Kalakasvatuse algaegadel söödeti kalu odava toore kala-
pasta ehk märgsöödaga, mis valmistati läbi hakklihama-
sina lastud väheväärtuslikust kalast, kalaõlist, tapajäät-
metest ja jahust. Sellise sööda kasutamisega kaasnes aga 
hulk probleeme, mis on seotud sööda halva kättesaada-
vuse, väikese toiteväärtuse, reostuse ja sanitaarproblee-
midega. Pastaga söötmise puhul on töökulu suur ning 
hügieen puudulik, sest sööt ise ja selle loomsed kompo-
nendid riknevad kiiresti. Keskkonda satub palju orgaa-
nilist reostust, sest osa söödast jääb kasutamata – pastat 
ahmiv kala murendab seda suures koguses vette. On isegi 
oht, et kalad saavad toorest söödakalast parasiite ja hai-
gestuvad. Toore räime söötmine võib põhjustada B1-vita-
miini vaegust, mis avaldub näiteks suguküpsetel lõhedel 
M74 sündroomina. Eesti mageveekalades esineb inimest 
nakatava laiussi Diphyllobothrium latum plerotserkoide, 
mis võivad toore kalaga söötmisel näiteks forellidesse 
edasi kanduda. Eestis ei rakendata sellist söötmisviisi 
juba aastakümneid.

Tehis- ehk kunstsööt on välja töötatud konkreet-
sete kalaliikide ja eri vanuserühmade toitumisvajaduste 
alusel (joonis 16). Selline sööt koosneb suurest hulgast 
komponentidest, nagu kalajahu, kalmaarijahu, purusta-
tud teravili, nisujahu, riisijahu, lihajäätmete jahu, sule-
jahu, kondijahu, kuivatatud praak, kalaõli, taimeõli, vita-
miinid, mineraalsed lisandid ja taimsed antioksüdandid. 
Tavaliselt valmistatakse sööta graanulitena, mille suurus 
vastab sihtliigile ja vanuserühmale. 

Starter- ja kasvusööt. Vastsete söömaõpetamiseks 
ja väikeste maimude söötmiseks kasutatavat peenetera-
list sööta nimetatakse startersöödaks (vt ka lk 25), suure-
mate kalade söötmiseks kasutatavat sööta kasvusöödaks. 
Mõlema sööda graanulid toodetakse ekstrudeerimise 
meetodil kindla läbimõõduga silindriliste või ümarate 
osakestena. 

Kalajahu ja -õli. Kalajahu saadakse väikeste pelaagiliste 
ookeanikalade töötlemisel. Püütud heeringad, anšoovi-
sed või sardiinid purustatakse ning õli ja vesi eemalda-
takse pressimise teel. Tahke osa kuivatatakse ja jahvata-
takse jahuks. Kalajahu kõrvalsaadusena tekib kalaõli, mis 
on hea lipiidiallikas. Lipiide (rasvu) lisatakse vesiviljelus-
söötadesse selleks, et tagada sööda vajalik energiasisal-

dus ja anda kaladele olulisi (kaladest pärit) rasvhappeid. 
Peale kalaõli kasutatakse ka muu merelise päritoluga õli 
või selle kombinatsiooni kalaõliga, aga ka mõningaid 
taimeõlisid. 

Peamiste veeloomade söödas kasutatakse kalajahu 
järgmiselt: lõhelased 57%, koorikloomad 56%, tilaapia 
6%, angerjalased ja karpkalalased 5% ja muud liigid 6%. 
Ka kalaõli kasutatakse kõige enam lõhelaste söödas, kuhu 
läheb ligikaudu kaks kolmandikku vesiviljeluses kasuta-
tavast kalaõlist. 

Enamikul segatoidulistel kaladel on sõltuvus kalaja-
hust ja -õlist peaaegu olematu. Karpkala, tilaapia või eri-
nevate sägade ratsioonile küll lisatakse kalajahu, kuid 
tühises koguses. Lihatoiduliste röövkalade ratsioonis 
on poole kalajahu asendamine taimsete valkudega suh-
teliselt lihtne. Hoopis keerulisem on saavutada veelgi 
väiksemat kalajahu sisaldust või sellest loobuda, kahjus-
tamata seejuures nende kalaliikide juurdekasvu ja ter-
vislikku seisundit.

Sööda teised koostisosad. Sööda koostisse lisatakse osi, 
millel on peamiselt füsioloogiline, mõnel juhul ka majan-
duslik efekt ja tähtsus. Nendeks lisaaineteks on süntee-
tilised antioksüdandid, immunostimulandid, erinevad 
ensüümid, orgaanilised happed, karotenoidid, pre- ja 
probiootikumid, söödastimulandid ja väga harva – vaid 
ravi eesmärgil ja range kontrolli all – antibiootikumid.

Söödastimulandid on mitmesugused startersöödale 
lisatavad ained, mis parandavad selle söödavust ja mait-
set.

Probiootikumide valmistamiseks kasutatakse mit-
mesuguseid mikrovetikaid, pärmseeni ja kõige rohkem 

Joonis 16. Tehissöödavalik on väga mitmekesine

Allen Davise andmetel saadakse 1 kg kalajahu 4,56 kg elus-
kalast ja 1 kg kalaõli ligikaudu 21,5 kg eluskalast. Kalajahu 
on vesiviljelussöödas laialt kasutusel eelkõige veeloomade 
suure valgusisalduse ja hea aminohappelise koostise tõttu.
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baktereid. Seega sisaldavad probiootikumid elusaid mik-
roorganisme, kes aitavad kaladele söödetuna takistada 
patogeenide arenguks ja levikuks vajalike olude teket: 
vähendavad soolestiku happesust, toodavad baktereid 
hävitavaid või nende paljunemist pärssivaid ühendeid 
ning tugevdavad samal ajal immuunsust. Probiootikumid 
mõjuvad otse kala seedekulgla kaudu, kujundades pea-
miselt soolestiku mikrofloorat. Selle tulemusena aval-
dub mitme teguri koostoime, näiteks kahjulike bakterite 
hulga vähenemine või paljunemise mahasurumine, kon-
kureeriv seondumine seedekulgla epiteeliga, konkureeri-
mine kahjulike bakteritega toitainete pärast, seedekulgla 
pH muutumine ja immunostimulatsioon. 

Prebiootikumid on mitteseeduvad sööda koostisosad, 
nagu oligosahhariidid ja kiudained. Need soodustavad 
soolestikule kasuliku mikrofloora kasvu, pärsivad kah-
julike mikroorganismide vohangut ja parandavad seede-
trakti limaskesta kaitsevõimet.

Vesiviljeluses kasutatavate pro- ja prebiootikumide 
toimet on seni veel vähe uuritud, kuid neid peetakse 
alternatiiviks vesiviljeluses kasutatavatele kemikaalidele 
ja antibiootikumidele. Kuna paljude mikroorganismide 
toime on osutunud nõrgaks, arvatakse, et parima sööda-
lisandi saab siis, kui segada need prebiootikumidega 
kokku nn sümbiootikumideks. Loodetakse, et selliselt 
koostatud segu suurendab kinnituvate (implanteeritavate) 
mikroorganismide elujõudu ja see muudab sööda mõju-
vamaks.

Antibiootikumiravi nõudvate haiguste vältimiseks 
kasutatakse vesiviljeluses ka immunostimulante. Need 
mõjutavad mittespetsiifilist immuunsust ning aitavad 
sellega tugevdada kalade vastupanuvõimet stressirohke 
perioodi eel ja ajal. Immunostimulandid ei paranda spet-
siifilist immuunvastust otseselt, vaid mittespetsiifiliste 
immuunmehhanismide toetamise kaudu. Võrreldes kõr-
gemate selgroogsete loomadega on kaladel mittespetsii-
filised kaitsemehhanismid tõhusamad. Immunostimu-
landid võivad aidata parandada ka vaktsineerimisjärgset 
immuunvastust. See toime on osutunud tõhusamaks 
beetaglükaanide, laktoferriini, levamisooli ja nukleotii-
dide kasutuse puhul. Enamik kaladel kasutatavatest immu-
nostimulantidest on polüsahhariidid (nt beetaglükaanid), 
mis pärinevad bakteritelt ja seente, sealhulgas pärmseente 
rakkudest või on valmistatud nende rakumembraanidest. 
Beetaglükaanid suurendavad märgatavalt makrofaagide, 
lüsosüümi, komplemendi aktivaatorite ning aktiveeru-
nud fagotsüütide toodetud oksüdatiivsete ühendite mõju, 
mistõttu on need tulevikus ilmselt ühed olulisemad vesi-
viljeluses kasutatavad immunostimulandid.

Antioksüdandid on kasutusel rasvade, õlide ja söötade 
säilitamiseks, et aeglustada oksüdeerimise tõttu tekkida 
võivat riknemist ja rääsumist. Eelkõige lisatakse antiok-
südante lõhelaste ja merekalade söödale, mis sisaldab 
suhteliselt suures kontsentratsioonis rasvhappeid. Kasu-
tusel on mitu looduslikku antioksüdanti, nagu tokoferool, 
C-vitamiin, flavonoidid. 

Pigmendid. Loomasööda kontekstis mõeldakse pig-
mendi all karotenoidiühendit, mille sisaldus toormater-
jalides, toitainetes või segasöödale lisatavates koostis-
osades muudab loomsete kudede (liha, naha, lihaste) või 
toiduks kasutatavate saaduste (munakollase) värvust. 
Suurem osa pigmentidest on kollase, oranži või punase 
värvusega. Eeskätt lõheliste liha punane värvus on kvali-
teetse toote tunnus ja kalade hea tervise näitaja. Loodus-
likus keskkonnas on nende kalade toit koorikloomad, 
kelles leiduv kõige levinum looduslik pigment on asta-
ksantiin (joonis 17). Koorikloomades sisalduvad karote-
noidid pärinevad peamiselt söödud vetikatest. Kuna 
kalad karotenoide ise sünteesida ei saa, peavad nad neid 
saama koorikloomadest või nendest toitunud väiksema-
test saakkaladest.

Peale liha nähtava pigmentatsiooni on karotenoididel 
täita palju muid ülesandeid kalade ainevahetuses. Uurin-
gud on näidanud, et karotenoidid võivad olla A-vitamiini 
provitamiiniks, need võivad muunduda retinaaliks, toi-
mida kui antioksüdandid vabade radikaalide neutralisee-
rijatena, neid võib kasutada oksüdatiivse stressi inhibiito-
ritena ja kudemisel on neil tähtis roll signaalainetena. 

Kuna kasvandustes peetavad kalad neid elutähtsaid 
ühendeid kätte ei saa, tuleb kalade tervise hoidmiseks ja 

Joonis 17. Astaksantiini sisaldava sööda 
pakend on üldjuhul äratuntavalt kujundatud
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Joonis 18. Paremal: lõheliha 
pigmentatsiooni hindamiseks kasu-
tatav lehvik ja etalonskaala. 
 
Vasakul: keedetud vähkide koori-
kust on pigment melaniin kadunud, 
aga alles on jäänud astaksantiin, mis 
annab sellele punase värvuse

toodete kvaliteedi tagamiseks neid söödaga anda. Lõhe-
laste söödas kasutatavad esmased karotenoidsed pig-
mendid on astaksantiin (Ax) ja kantaksantiin (Cx). 
Kõige olulisem astaksantiini produtseeriv pärmseen on 
Xanthophyllomyces dendrorhus, samuti on astaksantiini 
allikana kasutatud mõningaid mikrovetikaid. Kõige edu-
kamad on olnud katsed Haematococcus’e perekonna lii-
kidega. Pigmenti on saadud ka kuivatatud P. carotinifa-
ciens’i bakterite rakkudest. 

Selleks, et näiteks kasvatatavate vikerforellide liha 
saavutaks vastuvõetava pigmentatsiooniastme, lisatakse 
astaksantiini ja kantaksantiini söödale 30–80 mg/kg. 
Lisatava pigmendi hind võib moodustada kuni viien-
diku sööda kogumaksumusest, kuid karotenoide lisa-
mata poleks tagatud kalade vastupidavus stressile, loo-
mulik kaitse haigustekitajate suhtes ning lõpuks oleksid 
nende heaolu ja liha kvaliteet küsitavad. 

Lõhelaste liha punase värvuse hindamiseks kasuta-
takse etalonina pigmenti tootva ettevõtte Roche kaarti 
või lehvikut. Sellega mõõtmine eeldab ühtlustatud tingi-
musi, eriti valgustust. Kalafilee või kala ristlõigu värvivar-
jundid sõltuvad tugevasti valgusest ja selle langemisnur-
gast. Kõige parem on etaloniga värvust määrata otseses 
päevavalguses. Lehvikukujulise värvietaloni jaotused on 
20–34 palli ja kui filee punasus on alla 20 palli, jätab see 
tarbijale liiga kahvatu mulje (joonis 18).

Asendussööt on vesiviljelussööda selline komponent, 
mis on loomse ja/või taimse päritoluga tootmisjäätmed. 
Nendeks on sellised saadused nagu liha-, kondi, sule- ja 
verejahu, rupsijahu, maisigluteenijahu, maisipraak, vee-
tustatud õllepärm, veetustatud vihmaussid jm. Nendega 
püütakse asendada kallist kalajahu või selle komponente.

Asendussööda kasutamise võimalusi uuritakse maa-
ilmas laialdaselt. Need alternatiivsed söödakomponen-
did maitsevad kaladele tavaliselt vähem kui kalanduses 
tekkivad jäätmed. Lihatoidulised röövkalad ei ole võime-
lised taimseid söödakomponente kasutama ja seetõttu 
tuleb kalajahu asendamisel arvestada kalade seede oma-
pära, immunoloogilise, heaolu ja tervisliku seisundi muu-
tusega, aga ka kalaliha toitainelise koostise võimaliku 
muutumisega. Kalajahu asendamine taimse söödaga 
mõjutab seedetrakti loomulikku mikrofloorat ning see 
omakorda kalade seedetrakti tervist, sest soolestik, eriti 
soole põletikuline limaskest on patogeensetele bakteri-
tele peamine sissetungi värat. 

Lõhilaste söödas saab kalaõli asendajana kasutada 
taimeõli, ilma et see kahjustaks kalade heaolu ja liha 
kvaliteeti. Kaubakala kasvatamisel võib mõne liigi puhul 
asendada 60% kalaõlist taimeõliga (sojaoa-, rapsi-, lina-
seemneõli või nende segud). Ka loomsed rasvad on oda-
vamad kui kalaõli ning neid saab kasutada just magevee-
liste kalade energiaallikana.

Sööt ja vee kvaliteet. Osa imendunud toitainetest kasu-
tatakse ära ainevahetuses ja väljutatakse, ülejäänud osa 
arvelt kala kasvab ehk saadakse toodang. Väljaheide 
muutub kalakasvatusvees reostuseks. Ühest kilost söö-
dast ligikaudu 0,4 kg (40%) jõuab väljaheitena uuesti 
kasvandusvette ja kui seda ei eemaldata, siis lagundavad 
bakterid selle veeks, süsihappegaasiks, ammoniaagiks ja 
fosforiühenditeks. Soolestikus imendunud 1,14 kg toit-
ainetest üksnes 0,25 kg läheb juurdekasvuks. 

Suur osa reostuskoormusest assimileeritakse tradit-
sioonilises tiigikasvanduses looduslikul teel, mille hulka 
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kuulub orgaanilise aine lagunemine, nitrifitseerimine, 
denitrifitseerimine, sidumine setetes, lämmastiku lendu-
mine. Tiikidest pärit heitvesi sisaldab tavaliselt palju 
vähem ammoniaaklämmastikku, üldlämmastikku ja üld-
fosforit kui tavaline olmeheitvesi. Vee korduskasutusega 
süsteemides tuleb reostuse eemaldamiseks valida erine-
vad filtreerimismeetodid.

Sööda kasutamise reeglid. Söödaväärindust saab paran-
dada ja sööda reostuspotentsiaali võib vähendada mitme 
võtte abil. Näiteks saab parandada söötmistehnoloogiat 
ja vähendada sööda üldkogust. Selleks tuleb optimeerida 
toitainete vahekorda söödas. Nende küsimustega tegele-
vad on nii teadusasutused kui ka söödatootjad iga päev.

2.2.  Kalasööda säilitamine ja käitlemine

Valmissöödal on koostisest tulenevad omadused, mis 
muudavad selle säilitamise keeruliseks (nt kalajahu oksü-
deerub suure valgu- ja õlisisalduse tõttu kergesti, esineb 
hallituse tekke oht jne). Kuna sööt sisaldab palju õli, on 
see taimse kuivsöödaga võrreldes pehmem ning kipub 
ebaõigel käitlemisel ja veol kergemini deformeeruma. 
Seetõttu peetakse seda kiirelt riknevaks tooteks.

Säilitamine. Peamised kalasööda säilivust mõjutavad 
tegurid on selle enda niiskusesisaldus, väliskeskkonna 
suhteline niiskus ja õhutemperatuur, täpsemalt selle kõi-
kumine.

Eestis kasutatavad kuivsöödad on ekstrudeeritud 
kõvad graanulid, purud ja helbed. Kuivsööta tuleb säili-
tada kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Sööda hoiu-
ruumis on soovitav madalam temperatuur, sest see pär-
sib hallituse arengut ja levimist ning putukate aktiivsust. 
Siiski ei tohi temperatuur olla liiga külm, sest läbikülmu-
mine kiirendab lipiidide oksüdeerumist, kuna külmunud 
vee aktiivsuse vähenemine võimaldab hapnikul pare-
mini kuivsööda sisse tungida. Liigse soojuse tõttu suvel, 
hakkavad aga lipiidid voolama (sulama), mis muudab 
graanulite kuju ja sööda kasutamise raskemaks ja sööt 
ise muutub väheväärtuslikuks. Seepärast ei tohiks sööda-
kotte jätta tiikide vahele päikese kätte. Kõige kahjulikum 
on aga õhutemperatuuri järsk kõikumine, mida tuleks 
kindlasti vältida, sest sellega võib kaasneda vee konden-
seerumine ja sööda iseeneslik niiskumine.

Kui söödal on tekkinud ebaharilik hall, sinakas või 
rohekas värvus või hapu kopitus- või hallituslõhn, siis on 
selles tõenäoliselt hallitusseened, mille toimel on sööta 

Kalakasvanduse söödakasutuse parandamise soovi-
tused (Donald Allen Davise järgi)

•  Kasutage üksnes kvaliteetset sööta, mis sisaldab liigi 
ja vanuserühma optimaalseks kasvamiseks pisimas 
koguses lämmastiku- ja fosforiühendeid, st antav 
söödakogus ei tohi ületada vanuserühma toitaine-
vajadust.

•  Hoidke sööta riknemise vältimiseks jahedas kuivas 
kohas ja kasutage see ära enne kõlblikkusaja lõppu.

•  Ärge andke kaladele rohkem sööta, kui need jõuavad 
ära süüa. Aeg-ajalt kasutage kasvu tagamiseks mõel-
dust veidi väiksemat söödakogust. 

•  Hoidke lahustunud hapniku kontsentratsioon  
üle 4 mg/l. Aereerimiseta tiikides ei tohiks päevane 
söötmisnorm seega ületada 30–35 kg/ha.

Söötmine ja hapnikutarve. Söödas olevate sahhariidide, 
rasvade ja valkude (aminohapete) metaboolse oksüdat-
siooni käigus vabaneb kaladele vajalik energia. Energia-
vajadus on energiakogus, mida kala kulutab keha elu-
tähtsate funktsioonide säilitamiseks ja juurdekasvuks. 
Kaladel jaguneb saadav energia peamiselt valkude ja 
lipiidide vahel. Lipiidide osa suureneb loomade jõudmi-
sel täisikka. Kalade energiavajadus oleneb kasvuperioo-
dist, liigi füsioloogilisest eripärast ja kasvukeskkonnast. 
Noorkalad vajavad kehamassi ühiku kohta rohkem ener-
giat kui täiskasvanud kalad, kuid viimaste energiavajadus 
suureneb suguküpsuse saabumisel. 

Valguvaese ratsiooni korral kasutatakse söödavalku 
eelkõige elutegevuse säilitamiseks ja aktiivsuse tagami-
seks vajaliku energia saamiseks, vähem kasvamiseks. 
Muidu võib liiga suure energiasisaldusega söödaratsioon 
vähendada sööda tarbimist ning seega ka valkude ja teiste 
asendamatute toitainete kogust, mida oleks vaja maksi-
maalse juurdekasvu saamiseks. Energiarikka söödaga 
söötmine toob kaasa kaubakala soovimatu rasvumise ja 
söödaraiskamise.

Toidus sisalduvad süsinikuühendid reageerivad kalade 
lõpuste kaudu vereringesse tunginud õhuhapnikuga ja 
energia vabaneb soojusena. Hapniku tarbimise ja soojus-
energia eraldumise taset nimetatakse metabolismi tase-
meks. Lipiidide, aminohapete ja sahhariidide metabo-
lismi saadusena erituvad ammoniaak ja teised jääkained 
lõpuste kaudu ja vähesel määral uriiniga. Järele jäänud 
omastatav energia kujutab endast metaboliseeruvat 
energiat. Juurdekasv (toodang) tekib üksnes siis, kui 
metaboliseeruv energia ületab soojusenergiat. Peami-
seks piiranguks võib siin saada aga vees lahustunud hap-
niku hulk. 

Mida vähem on hapnikku vees, seda vähem  
tarbib kala sööta ehk kasutab toitaineid.
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tekkinud väga mürgised aflatoksiinid. Kui säilitamise ajal 
hakkab kottide sisetemperatuur tõusma, on see tingitud 
hallitusseente intensiivsest kasvust või putukate tegevu-
sest. Soovitav on kaladele antavat sööta alati nuusutada, 
et avastada riknemine võimalikult kiiresti.

Ebakorrektse säilitamise käigus tekivad muutused ka 
sööda keemilises koostises. Kui sööta hoitakse laos pikka 
aega, väheneb eelkõige vitamiinide hulk, sest teatud tingi-
mustes denatureerivad need soojuse, hapniku, niiskuse 
toimel. Sööda suure küllastumata rasvhapete sisalduse 
tõttu on see vastuvõtlik oksüdatiivsele rääsumisele. 

Sööda käitlemine. Eestisse saabub sööt tavaliselt 25 kg 
kottides (joonis 19). Kottide eelis on see, et neid saab 
hoida iga tüüpi laos, mis on kaitstud otsese päikeseval-
guse ja niiskumise eest. Samuti on kotte lihtne tiikide 
vahel jaotada ja sööda koguse üle on lihtne arvet pidada.

Sööda vastuvõtmise, virnastamise ja söötmise käigus 
läheb mõningane kogus sööta kaduma. See kadu tundub 
küll väike, aga on pidev ja kuhjub aja jooksul. Seepärast 
tuleks granuleeritud kuivsööta teisaldada nii vähe kui 
vaja ja nii ettevaatlikult kui võimalik. Igal juhul tuleb hoi-
duda söödakottide loopimisest või nendel kõndimisest.

2.3.  Vastsete sööt ja söötmine
Koos vastsete ja noorkalade kasvamisega tuleb neile 
antava sööda koostist ehk ratsiooni ja kogust pidevalt 
muuta. Paljude kalaliikide kasvatamisel koosneb ratsioon 
alul elussöödast, millele järgneb võõrutamine koos sega-
söötmisega ja siis üleminek täielikult valmissöödale.

Elussööt on paljude vesiviljelusliikide esimene ja 
tihti ainuke sööt pärast haudemajas või tiigis koorumist. 

Peamiselt kasutatakse elussöödana mikrovetikaid, keri-
loomi, aerjalalisi vähke ja Artemia liike. Viimaste vähi-
kuid antakse näiteks ahvena ja koha esimese söödana, aga 
samuti paljudele dekoratiivkaladele. Artemia munade 
aktiveerimine tähendab vähikvastsete ehk vähikute saa-
mist. Elussööda rikastamine seisneb aga vähikute sööt-
mises muu söödaga, et parandada nende toiteväärtust. 
Selleks kasutatakse pärmseeni, baktereid ja mikroveti-
kaid, tehissööda emulsioone ja mikroosakestest koosne-
vaid tooteid. Artemia vähikuid võib rikastada ka antibioo-
tikumidega või haigusi ennetavate vaktsiinidega, nagu 
see tuleb ette krabikasvatuses.

Startersöödad (joonis 20) on tavaliselt kuivad nega-
tiivse ujuvusega täppissöödad, mis koosnevad mikro-
osakestest, ei ole vees püsivad ja on mõõtudega 150–180 
mikronit. Lõhelaste suured hästiarenenud maoga vastsed 
tarbivad sööma õpetamisel täppissööta edukalt. Starter-
söötade tera läbimõõt on 0,3–1,5 mm. Starter-, noor-
kala- ja kaubakalasööt erinevad peale osakeste suuruse 
oluliselt ka koostise poolest. 

Joonis 19. Söödakottide kihtide arv ühel alusel 
ei tohiks ületada kaheksat. Kotid peavad olema 
alati kaubaalustel ega ei tohi paikneda otse 
põrandal või maapinnal 

Donald Allen Davise järgi tuleb sööda 
säilitamisel kottides arvestada, et

• kotid peavad olema alati kaubaalustel, 
mitte otse põrandal (joonis 19);

• kottidega kaubaalused peaksid ülemää-
rase soojenemise vältimiseks asuma 
välisseinast umbes 50 cm kaugusel;

• laohooned peavad olema hästi venti-
leeritavad ja kuiva põrandaga. 

Joonis 20. Startersööt 
koosneb väikese läbi-
mõõduga graanulitest
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2.4.  Söötmisviisid

Kõige üldisemad sööda ja söötmisega tekkida võivad 
probleemid haudemajades on järgmised: tehissöödaga 
söötmise õigeaegne alustamine, elussöödast võõruta-
mine ja segasöötmise strateegia, kannibalismi minimee-
rimine, ravimsöötade kasutamine ja söömata sööda ning 
väljaheidete eemaldamine. Segasöötmise ajal ja ülemine-
kul ühelt tehissöödalt teisele tuleb tagada igale suuru-

sele ja arengujärgule sobiv sööt ning vältida võimalikku 
neofaagiat (hirmu uue sööda ees).

Kalade söötmiseks on mitu viisi. Söötmise võib jagada 
kontrollitud ja isu järgi söötmiseks. Isu järgi söötmise 
korral on kaladel pidev juurdepääs söödale. Seda sööt-
misviisi kasutatakse vastsete puhul ja kalade varases 
arengustaadiumis, harvem või teatud asjaoludel ka kau-
bakala kasvatamisel, näiteks pärast transporti või ümber-
paigutamist. 

Kalade söötmisel lähtutakse söödanormist. See on 
protsentuaalne väärtus kala kehamassi kohta, mis näi-
tab, mitu kilogrammi söödetakse 100 kg elus basseini-
kala kohta päevas. Väiksemad kalad vajavad tihedamini 
ja võrreldes kehamassiga rohkem sööta. Optimaalsel 
temperatuuril ja piisava veevahetuse korral on näiteks 
vikerforellide vastsete, maimude ja kaubakala ligikaudne 
söödatarve vastavalt 7%, 3–5%, ja 0,6–1,4% kehamassist 
(kogu biomassist) päevas.

Käsitsi söötmine on vesiviljeluses kasutatav hea ja 
lihtne söömisviis, mida on võimalik lühikese ajaga ära 
õppida. Käsitsi võib sööta nii uppuvaid kui ka ujuvaid 
söödagraanuleid. Väikeses kalakasvanduses saab visata 
sööta kühvliga kärust või ämbrist, kattes söödaga kogu 
väikese tiigi või basseini pinna (joonis 21). 

Kalakasvatajad annavadki tihti teatud koguse sööta 
käsitsi, et jälgida, kuidas kalad söödale reageerivad, kas 

Joonis 21. Käsitsi söötmisel tuleb sööt 
jagada tiigi või basseini pinnale ühtlaselt

Joonis 22. Kanali ülekäigusillale kinnitatud lint 
ja pendelsööturid noorkalade söötmiseks

Vastsed ja noorkalad vajavad Donald Allen Davise and-
metel rohkem valku, kaubakala aga enam energiat ja 
seetõttu on nende söödas rasvade osakaal suurem. 
•  Vastsetele antav startersööt sisaldab üle 50% valku, alla 

20% rasva ja alla 10% sahhariide. Startersööda kogu 
energiasisaldus on 20–24 MJ/kg, metaboliseeruvat 
energiat on selles 15–20 MJ/kg. 

•  Kaubakala sööt on rasvarikkam ja valguvaesem, sisalda-
des 45% valku, 25–30% rasva, 15% sahhariide, energiat 
23–25 MJ/kg, metaboliseeruvat energiat 19–21 MJ/kg. 
Eriti intensiivse kasvu jaoks mõeldud sööt võib sisal-
dada ka üle 35% rasva ja üle 25 MJ/kg energiat. 

Söötmise korraldamisel on kalakasvatajale abiks sööda-
firma kataloogis sisalduvad infolehed, kus esitatakse kõik 
olulisemad konkreetse söödamargi parameetrid ja soovi-
tuslik söötmistabel.
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nad haaravad seda aktiivselt või ei maitse see neile. See 
aitab hinnata rakendatava söötmise kohasust. Käsitsi 
söötmine ei sobi kalavastsetele, sest neid tuleb sööta 
väga sageli. 

Siit tulenebki vajadus kasutada kogu kasvuperioodi 
jooksul programmeeritavaid automaatsöötureid. Prog-
rammeeritavad sööturid käivitatakse mehaanilise või 
elektroonilise kella abil. Lihtsamad programmid tagavad 
kindlatel kellaaegadel kindlaksmääratud koguse sööda 
lisamise basseini. Arvutiga juhitavad keerulisemad prog-
rammid võimaldavad arvesse võtta kala massi, paigu-
tustihedust, vee temperatuuri, hapnikusisaldust, oota-
matut söödast loobumist jt parameetreid. Kasutatakse 
ka veesiseseid sensoreid ja kaameraid, mis võimalda-
vad reguleerida söötmist vastavalt kala toitumise aktiiv-
susele. Vajaliku söödakoguse vettepuistamise kindlus-
tab elektrimootoriga käivitatav liikuv mehhanism (lint, 
ketas, tigu) või õhupuhur. 

Kasutatakse ka söötmisroboteid – kalabasseinide 
kohal relssidel või torus liikuv ja arvuti juhitav mehha-
nism annab ettenähtud ajal igasse basseini sellise koguse 
sööta, mis on programmi sisestatud. Suurtes sumpades ja 
basseinides on otstarbekas kasutada käsitsi söötmist imi-
teerivaid puhuriga söötureid, mis hajutavad sööda võima-
likult laiali, et suurem hulk kalu pääseks korraga sööma. 

Pendelsööturid (joonis 22) aga võimaldavad kalade 
isu järgi söötmist. Vee kohal paiknevast söödapunkrist 
ulatub vette varras, mille otsas on kuul või ketas. Kui kala 
veealust pendli otsa liigutab, avaneb ülal klapp ja laseb 
teatud koguse sööta basseini. Kala võib seega valida söö-
mise aja ja saadava söödakoguse. See söötur on hea juhul, 
kui kala loobub söödast. Siis ei sattu vette ka ülemäärast 
sööta, mis halvendaks veekeskkonna tingimusi. Klapi 
reguleerimise abil saab määrata korraga kalale antava 
söödakoguse. Kalakasvatajate pikaajaline kogemus on 
näidanud, et kummalgi söödaautomaadil pole põhimõt-
telisi eeliseid.

2.5.  Tiikide väetamine

Tiikide väetamine on poolintensiivse ja intensiivse vesi-
viljeluse tähtis võte, mis soodustab kalade ja näiteks koo-
rikloomade toiduks kasutatava fütoplanktoni ja selle abil 
zooplanktoni kiiret kasvu tiigivees.

Väetamisega lisatakse tiikidesse vajalikke toitaineid, 
mis toetavad muidu vaest primaar- ja sekundaarproduk-
tiivsust. Vesiviljelustiikides on primaarprodutsentideks 
mikrovetikad ja teised fotosünteesivad organismid, mida 
nimetatakse ühiselt fütoplanktoniks. Fütoplanktoni 
koosseisus olevad fotosünteesijad toodavad hapnikku, 
kasutavad ära lämmastikuühendeid, varjutavad põhjatai-
mestikku ja tekitavad kontrastse tausta, mis aitab kaladel 
vees ujuvat sööta näha. Fütoplanktoni asurkonda kuulu-
vad sinivetikad, rohevetikad, ränivetikad, silmviburveti-
kad ja koldvetikad kui üherakulised liigid, samuti liigid, 
mis kasvavad kolooniatena. 

Sekundaarproduktsioon koosneb heterotroofsetest 
organismidest, mis toituvad fütoplanktonist ja muuda-
vad selles olevad toitained biomassiks. Selliste organis-
mide hulka kuuluvad zooplankton (mille kõige levinu-
mad rühmad on keriloomad, vesikirbulised ja aerjalalised), 
ainuraksed, bentilised põhjaorganismid (ümarussid, vähe-
harjasussid, teod ja karbid), putukad (kõigis arengustaa-
diumites alates vastsetest), limused ja bakterid. Kaladele 
toiduks olevate looduslike organismide produktsiooni 
hoogustamine väetamise teel on eriti oluline näiteks karp-
kala vastsete asustamise eel ja suvise kasvamise ajal.

Joonis 23. Tühjakslastud karpkalatiik. Vähese taimestikuga või 
värskelt rajatud kruusase põhjaga tiiki tuleb veega täitmisel ja 
enne noorkala asustamist kindlasti väetada

Sööturitele esitatavad nõuded (D. Allen Davise järgi)

•  Söötur peab olema täpne, st sama söödapartii ja osa-
keste suuruse korral peab mingis ajaühikus väljuta-
tava sööda kogus (kg/min) olema konstantne.

•  Söötur ei tohi sööta kahjustada, st ei tohi tekitada 
tolmu ja peeneid osakesi, sest see on sööda kadu.

•  Sööturi energiatarve peab olema minimaalne.

•  Söötur peab vajama võimalikult vähe hooldust ja see 
peab olema lihtsalt käsitsetav.

•  Sööturi kalibreerimine peab olema lihtne.

•  Söötur ei tohi tekitada liigset müra.
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Väetisena kasutatakse mitmesugust taimse päritoluga 
materjali, nagu kasutatud loomade või lindude allapanu 
ja teisi põllumajanduse kõrvalsaadusi, mis võivad olla 
värsked või kuivatatud. Orgaaniliste väetiste kasutamine 
soodustab bakterite biomassi suurenemist, mis minerali-
seerib primaarproduktsiooni stimuleerimiseks vajalikke 
toitaineid ja see omakorda kiirendab sekundaarprodukt-
siooni. Donald Allen Davise andmetel tarvitab näiteks 
ühekilone karpkala ühe kilo suuruseks juurdekasvuks 
6–7 kg zooplanktonit ja bentosorganisme, ja need oma-
korda ühe kilo juurdekasvuks 6–7 kg fütoplanktonit.

Väetamisvajaduse ja -sageduse kindlakstegemiseks 
kasutatakse Secchi ketast. See on 20 cm läbimõõduga 
ketas, mis on kas üleni valge või millel on vaheldumisi 

Joonis 25. Vahendid planktoni kontrolliks

valged ja mustad sektorid (joonis 24). Ketas kinnitatakse 
kahe meetri pikkuse varda või mõõdulindi otsa, millel on 
iga ühe sentimeetri järel jaotised. Secci ketta nähtavus 
(vee läbipaistvus) on tugevas korrelatsioonis klorofülli ja 
tahkete osakeste kujul oleva orgaanilise aine kontsent-
ratsiooniga tiigivees. Ketta nähtavus näitab planktoni 
arvukust tiigivees, milles ei ole saviosakeste põhjusta-
tud hägusust. Ketast tuleb kasutada alati samal kella-
jal, eelistatult 11 ja 13 vahel. Poolintensiivsetes ja inten-
siivsetes tiikides on Secchi ketta nähtavuse vastuvõetav 
väärtus 20–40 cm. 

Et määrata planktonorganismide hulka ja liigilist koos-
seisu, võib neid püüda silindri või spetsiaalse koonuse-
kujulise planktonivõrguga (joonis 25). 

Joonis 24. Secchi ketta kasutamine
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3.  Eluskala käitlemine ja vedu

Käesolev peatükk tugineb osa-
liselt Tiiu Tohverti ja Aarne 
Liivi 2006. aasta soovitustele, 
mida koostajad on täienda-
nud ja nüüdisajastanud.

3.1.  Kalade veo ja asustamise  
üldised põhimõtted

Kasvanduses paigutatakse kalu kasvatustsükli jooksul 
korduvalt ümber, asustusmaterjali veetakse ühest kas-
vandusest teise ja kasvandusest looduslikesse veekogu-
desse (vt ka 4. peatükk „Kalakasvatuslik taastootmine“). 
Suuremaid kalu (kaubakalu) veetakse kasvandustest 
kalaturismi veekogudesse. Sellisel käitlemisel ei olene 
kala ellujäämine mitte ainult tema seisundist, vaid kogu 
käitlemise (väljapüük, kaalumine, sorteerimine, paken-
damine, laadimine ja asustamine) nõuetekohasusest. Iga-
sugune tegevus väljapüügist kuni asustamiseni häirib 
kalu ja põhjustab neile stressi ja isegi vigastusi, mille 
tagajärjeks on kasvu vähenemine ja haigestumise ohu 
suurenemine. 

Transpordistress. Stressi võib põhjustada kalade liiga suur 
tihedus transpordinõus, mis väljendub kalade suurene-
nud limaerituses ja agressiivsuses. Stressi tekkes on käitle-
misel olulisem osa kui paigutustihedusel. Kui kalade 
käitlemine põhjustab vaid lühiajalist stressi, mis nõuetele 
vastava transpordi puhul kaob 1–3 tunni jooksul, siis vee 
kvaliteedi halvenemise tõttu tekkinud stressist taastuvad 
kalad halvemini. Häiritud kaladel tõuseb esimese 10–15 
minuti jooksul pärast laadimist järsult hingamisaktiivsus 
ja kasvab hapnikutarve, rikutud saab ioonide tasakaal 
kala kehas, suureneb mürgise ammoniaagi ja lima eritu-
mine.

Vees saavutab ammoniaagi sisaldus kõrgeima taseme 
üks tund pärast kalade transpordinõusse paigutamist. 
Siis tuleks kindlasti kontrollida kalade olukorda. Stress 
väljendub kaladel limaerituse suurenemises ja värvuse 
heledamaks muutumises. Tuurlasi vedades tuleb laadi-
mise ajal veovahendisse värsket vett pidevalt juurde 

pumbata, et läbivoolav vesi viiks liigse lima transpordi-
veest ära.

Stressi maandamiseks lisatakse transpordivette rahus-
tavaid aineid. Odavaim neist on jämeda keedusoola lahus 
(2 kg/m3), mis vähendab limaeritust ja lämmastikuühen-
dite toksilisust. 

Transporditav kala peab olema terve ja heas toitumu-
ses. Sooltoru tühjendamiseks toidust hoitakse väikseid 
vikerforelle vähemalt kaks, suuremaid vähemalt kolm 
ööpäeva söötmata. Söötmata kalade hapnikutarve on 
väiksem ja nad taluvad transporti paremini. Transpordi-
nõusse eralduvad ekskremendid reostaksid vett ja suuren-
daksid hapnikukulu. Karpkalalased madalal temperatuu-
ril ei toitu, seega on sügisel nende vedu lihtsam.

Nõuded transpordiveele. Veonõudes olev vesi peab 
olema puhas ja samal temperatuuril mis kala kasvu- või 
hoiukeskkonna vesi. Puurkaevuvesi ei sobi, sest see on 
külm ja hapnikuvaene. Kalade veoks optimaalne veetem-
peratuur on meie kliimavöötmes 4–10 °C, miinimum on 
2 °C. Nullkraadises vees tekib külmakahjustuse oht, eriti 
külma ilmaga, kui vette võivad tekkida jääkristallid. Vee-
temperatuuri tõustes suureneb kalade hapnikutarve, ent 
hapniku lahustuvus vees väheneb märgatavalt. Isegi jahe-
dalembest vikerforelli on vajadusel võimalik transportida 
20 °C soojas vees mitu tundi (eeldusel, et paakides on nii 
hapnikuga rikastamise kui ka aeratsioonisüsteem), kuid 
kalu tohib siis paaki panna 1,5–2 korda vähem kui 10 °C 
veetemperatuuri puhul ja riskid on suuremad. Trans-
portimisel ei tohi veetemperatuuri kõikumine ületada 
2–3 °C. Selle tagamiseks kasutatakse isotermilisi nõu-
sid ja transpordivahendeid. Madalamal temperatuuril 
kalade hingamine ja ainevahetus aeglustuvad, seetõttu 
väheneb nende hapnikutarve ja mürgise süsihappegaasi 
eraldumine vette. 
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Süsihappegaasi koguse suurenemine põhjustab vee 
pH languse, millest omakorda sõltub aga otseselt toksi-
lise ammoniaagi ja süsihappegaasi sisaldus vees. Süsi-
happegaasi ülemine piirkontsentratsioon on karpkala 
vedamisel 20–35 mg/l ja vikerforelli puhul 15–20 mg/l. 
Ammoniaagi piirkontsentratsioon on 0,01–0,02 mg/l. 
Optimaalne pH väärtus on 7–8, sel juhul ei ohusta kalu 
süsihappegaas ega ammoniaak. Karpkalalastele piisav 
vee hapnikusisaldus on 6–7 mg/l, lõhelastele on vaja 
8–9 mg/l. Veoks sobiv madalaim hapniku piirkontsent-
ratsioon on karpkala puhul 4 mg/l ja vikerforelli puhul 
6 mg/l. Kahesuvised karpkalad hakkavad surema (10 °C), 
kui hapnikusisaldus langeb alla 0,3–0,5 mg/l; kahesuvi-
sed forellid aga 2,2–2,8 mg/l juures. Nooremad ja sama-
suvised kalad surevad aga juba 1,5–2 korda suurema vee 
hapnikusisalduse juures. Hapniku üleküllastus põhjus-
tab kaladel hapnikujoobumust. Kalad teevad siis lühi-
kesi sööste veepinnale ja on närvilised ning nende sure-
mus suureneb. 

Vee aereerimisel arvestatakse kaubakala hapnikutar-
vet järgmiselt: 10 °C juures vikerforellile 0,25 liitrit ja 
karpkalale 0,08 liitrit hapnikku ühe kilo kala kohta tun-
nis. 18 °C juures on vastavad näitajad 0,7 ja 0,25 liitrit. 
Kui karpkala hapnikutarve 10 °C juures on võrdne ühega, 
siis vikerforellil on see ligikaudu kolm korda ja kohal 1,8 
korda suurem, haugil peaaegu sama (1,1), angerjal ja 
linaskil aga väiksem (0,8). Kindlustamaks kalale piisava 
koguse vees lahustunud hapniku olemasolu, on vaja 
teada, mitu protsenti vette juhitavast hapnikust seal iga 
konkreetse pihusti kasutamisel lahustub. Kala vedamisel 
püütakse vee hapnikusisaldust hoida 70–100% juures 
küllastatusest, soojas vees (15–20 °C) 80 (90)–100% juu-
res. Madalamal temperatuuril piisab ka märksa väikse-
mast sisaldusest, näiteks forellile 5 °C juures 40%st 
(6 mg/l). Hapnikupuudusel tõusevad kalad veepinnale 
õhku neelama, kui aga olukord läheb kriitiliseks, hakkab 
osa kalu põhja vajuma. Osa hapnikupuuduse tõttu uima-
seks jäänud (veel elavaid) kalu ei taastu. Eriti kehtib see 
õrnemate liikide kohta, nagu forell, siig ja koha. 

Lisaks hapniku pihustamisele vette aereeritakse trans-
pordikonteinereid tugevalt õhuga, mis vähendab kalade 
ainevahetusjääkide kogunemist ja hapniku üleküllastu-
mise ohtu. Vett segades saavutatakse ühtlane hapniku-
tase paagi igas nurgas. Nõrgalt aereeritud nõudes ohus-
tab kala hapnikupuudus, hästi aereeritud avatud 
mahutites lämmastikuühendite kontsentratsioon, vee ja 
hapnikuga täidetud hermeetilistes kottides süsihappe-
gaasi hulk.

Kalade vedu. Sooja ilmaga peaks kalu vedama hommi-
kul või õhtul, jahedama ilmaga võib seda teha igal ajal. 
Pikemaid peatusi ei ole teel soovitav teha ja autot ei tohi 
peatudes päikese kätte jätta. Eriti ohtlik on see siis, kui 
kalu veetakse kottides ja sõiduautoga, kus võib tekkida 
ülekuumenemise oht. Pikal peatumisel koguneb kotis 
olevatele kaladele vee kohale mürgine raske süsihappe-
gaas, moodustades seal kihi, mis takistab hapniku lahus-
tumist vette. Seetõttu tekib vees hapnikupuudus, ehkki 
pakendis on hapnikku piisavalt. Väikesed kalad, eriti 
lõhelased, võivad lämbuda. Pikemal peatusel tuleb kotte 
aeg-ajalt liigutada.

Veovahendid. Taara valitakse vastavalt veo kestusele, 
kala liigile, kogusele ja suurusele. Kalu võib transpor-
tida aereerimata mahutites (metall- ja plastnõud), aeree-
ritavates konteinerites, eluskalaautodes, vee ja hapni-
kuga täidetud kilekottides ning teatud juhtudel isegi ilma 
veeta. Karpkala vastsete ja maimude kasvandusesise-
seks ümberpaigutamiseks või väikese koguse mõnetun-
niseks veoks kasutatakse 30–40-liitriseid nõusid. Neis 
võib transportida ka suuremaid karpkalu ja linaskeid 

Joonis 26. Kalade vedu kilekottides. Kalade pakkimine, 
kottide täitmine hapnikuga ja kinnisidumine
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koguses kuni 10 kg, kui veo kestus on kuni üks tund. 
Vastsetest kuni aasta vanuseni veetakse kalu enamasti 
osaliselt hapnikuga täidetud kilekottides (joonis 26), suu-
remaid kalu transporditakse aereeritavates konteinerites 
või eluskalaautodes. 

Kalade veoks kasutatakse 60–200-liitrise mahuga 
kilekotte, mis on soovitatavalt läbipaistvad, et kala sei-
sundit saaks jälgida. Transpordiks pannakse kotid kahe-
kordselt üksteise sisse, sest ühekordne kilekott on ker-
gesti vigastatav ja sel juhul voolab vesi või hapnik välja. 
Kotid täidetakse kuni kolmandiku ulatuses veega, üle-
jäänud osa on hapnik (joonis 26). Vee ja hapniku mahu-
line vahekord kotis peaks olema vähemalt 1 : 1, soovita-
valt 1 : 2 – 1 : 3. Eestis on vastseid edukalt veetud ka siis, 
kui vee ja hapniku vahekord on 3 : 1. Kümne liitri vee 
kohta paigutatakse 10 °C juures kuni liiter, 20 °C juures 
0,4–0,5 liitrit vastseid ja lisatakse kolm liitrit hapnikku. 
Kottide täitmine ja sulgemine on näha joonisel 26. Vee 
ja hapnikuga 100–150-liitristes topeltkilekottides saab 
vedada igasse Eestimaa paika kuni 50 kg kala.

Haugiveol peab meeles pidama, et alates 2,5 cm pik-
kustest maimudest tuleb neid vedada pimendatult, vas-
tasel korral hukkub kannibalismi tõttu kuni 50% kala-
dest. Kotid asetatakse vigastuste vältimiseks plast- või 
pappkastidesse külili, et kotisuu jääks vee alla (hapnik 
ei pääse kotisuust välja, isegi kui see on halvasti suletud, 
ning hapniku ja vee kokkupuutepind on suurem). 

Suuremate kalade veol on oht, et nad lõhuvad koti. 
Siis võib ümmargusse 80-liitrisesse plastnõusse panna 
40 liitrit vett ja kuni 20 kg karpkala, selle peale tõmmata 

piisava suurusega kilekott, suruda see vastu veepinda 
(õhu väljasurumiseks) ning lasta koti allumisse ossa voo-
likust umbes 40–50 liitrit puhast hapnikku. Et hapnik ei 
pääseks välja, tõmmatakse kott peenikese kapronnööriga 
tihedalt nõu peale kinni. 

Kalaveokonteinerid peavad olema 1–1,5 m süga-
vad ja sileda sisepinnaga, et neid oleks kerge puhastada 
ja desinfitseerida. Samuti peavad need olema vastupida-
vad mehaanilistele vigastustele, tihedalt sulguva kaanega 
ja kaitstud ülesoojenemise eest (joonis 27). Konteinerid 
paigaldatakse autole risti sõidusuunaga, millega väldi-
takse liiga tugevat vee loksumist sõidul.

Tundlike kalaliikide (siig, koha) veol, mis kestab üle 
poole tunni, täidetakse konteinerid ääreni veega ja sule-
takse kaanega. See vähendab kalade kahjustusi, kui nad 
üksteise või nõu seina vastu põrkavad. Vähemtundlike 
kalaliikide veol võib kaane ja vee vahele jääda 4–6 cm 
õhukiht. 

Vett võib rikastada suruõhuga (kompressor) või puhta 
hapnikuga. Enim kasutatakse klaasplastist, soojustatud 
topeltseintega kalaveopaake mahuga kuni 2,4 m3, mis 
on varustatud nii puhta hapniku pihustamise kui ka 
aereerimissüsteemiga. Enamlevinud kalaveopaakides 
kasutatakse hapniku pihustamiseks vette spetsiaalseid 
kummist difuuservoolikuid, mille mikropoorid avane-
vad 0,2–0,5baarise hapnikusurve mõjul. Ühekuupmeet-
rise paagi kohta piisab 3–4 meetrist difuuservoolikust. 
Keraamilised difuuserid on tõhusamad, kuid kallid ning 
löögi- ja külmaõrnad.

Hapniku pealevoolu (l/min O2) mõõdetakse ja regu-
leeritakse rotameetrite abil. Kui rotameetrile on näiteks 
kirjutatud 4 baari, siis selline seade mõõdab hapniku 
läbivoolu õigesti ainult 4baarisel rõhul ja eluskala veo-
paagi hapnikusüsteemis seda kasutada ei saa. Rotameeter 
peaks võimaldama reguleerida hapniku juurdevoolu 0,8–
6 l/min 1 m3 paagi mahu kohta. 

Hapnikusisaldust mõõdetakse transpordi ajal oksümeet-
riga. Kui rotameetritega on hapniku juurdevool kõiki-
desse paakidesse võrdsustatud ja kala on kõikides paaki-
des ühepalju, siis piisab, kui sõidu ajal jälgitakse ainult 
ühe paagi hapnikutaset. Oksümeetreid (eriti odavamaid, 
näiteks Eestis tehtuid) tuleks tihti kontrollida ja vajaduse 
korral kalibreerida.

Väiksemate paagikomplektide varustamiseks õhuga 
kasutatakse auto vooluvõrgust käitatavaid (õlivabu) 
membraankompressoreid. Võimsamad nendest vajavad 
12 V ja 35 A toitevoolu ning nende tootlikkus on kuni 
2,5 m3 paakide kogumahu jaoks 5 m3/h. Näiteks auto-
kummi pumpamiseks mõeldud odavad membraankomp-

Joonis 27. Eluskala vedamise konteiner 
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ressorid kalaveoks ei sobi, sest need pole ette nähtud 
pidevaks tööks. Suuremate konteinerite jaoks kasutatakse 
bensiini- või elektrimootoriga töötavaid labakompresso-
reid. Õhk pihustatakse vette läbi spetsiaalsete difuusorite. 
Kompressori tootlikkus peaks ühekuupmeetrise paagi 
mahu kohta olema vähemalt 2 m3/h. Enamasti kasuta-
takse kaks-kolm korda tootlikumaid seadmeid – siin on 
raske üle pingutada. Täisvarustusega veopaakide puhul 
ei sõltu kala võimalik tihedus eriti veetemperatuurist, 
liigist ega veo kestusest.

Kala ja vee vahekord transpordil. Vee kvaliteet transpordi-
nõus halveneb kalade liiga suure tiheduse ja pikaajalise 
veo korral. Mida suurem on transporditav kala, seda väik-
sem on tema suhteline hapnikutarve ja vajaliku vee kogus. 
Kuni aastavanuseid kalu tohib kalaveopaaki panna sõltu-
valt suurusest 30–50% vähem kui kahe-kolmeaastasi.

Peale kala suuruse ja vanuse olenevad veonõuded ka 
kalaliigist. Karpkala on suhteliselt transpordikindel. Vee-
temperatuuril 2–8 °C saab neid ilma õhu- ja hapnikuva-
rustuseta nõudes vedada tihedusega kuni 150–200 kg/m3, 
hapniku- või õhusüsteemiga varustatud paakides aga 
kuni 250 kg/m3. Mõlemad süsteemi kasutamisel võib 
tihedus umbes kaks tundi kestval veol olla kuni 300 kg/m3. 
Kui mahuti veepind on piisavalt suur (madal ja lai mahuti), 
saavad kalad veepinnalt õhuhapnikku juurde. 

Kui osa kalu vajub põhja külili, tuleb nõu kiiresti veest 
tühjaks lasta. Juhul, kui kuivalejäänud kalu on nõu põhjal 
neli-viis kihti, taluvad nad veel tund aega kuivalt trans-
porti, eeldusel et õhutemperatuur on alla 10 °C ja tuule-
tõmme ei kuivata kalade kehapinda. Kui aga osa vett jääb 
nõusse, nii et alumised kalad jäävad vette (ei saa vabalt 
õhku), ootab neid kiire ja kindel surm. Selline nn kuiv 
vedu võib olla hädaabinõu siis, kui väheste kogemuste ja 
vahenditega hobikalakasvatajatel tuleb olukorda päästa. 
Tavarakendamiseks see meetod ei sobi.

Kalade vettelaskmine peaks soovitavalt toimuma päeva-
valgel. Transpordivee temperatuur tuleb ühtlustada 
asustusveekogu omaga, mille temperatuur ei tohiks olla 
rohkem kui 3 °C kõrgem ja üle 5 °C madalam kui trans-
pordinõus, vastsete ja maimude puhul üle ±2 °C. Soo-
jalembesed kalad taluvad külmemast veest soojemasse 
paigutamist paremini kui soojemast külmemasse. Kül-
malembesel vikerforellil tekitab 8–9 °C võrra madalam 
temperatuur ainult tugeva stressi, kuid 4–5 °C võrra kõr-
gem temperatuur põhjustab sageli suure suremuse.

Temperatuuri ühtlustamiseks asetatakse kotid vee-
pinnale ujuma, transpordinõud tõstetakse vette (joonis 
28). Temperatuuride väikese erinevuse puhul avatakse 
kott 5–10 minuti pärast, lastakse vesi aeglaselt kotti voo-
lata ja kaladel vabalt kotist välja ujuda. Kui temperatuu-
rierinevus on üle 5 °C, kestab temperatuuri ühtlusta-
mine vähemalt tunni. Sel juhul on parem valada kalad 
koos veega vanni, kuhu lisatakse vähehaaval asustatava 
veekogu vett ja kus on võimalik vett aereerida. Vajaduse 
korral tuleb temperatuur võrdsustada vee pumpamisega 

Joonis 28. Kalade vabas-
tamine kilekottidest

Joonis 29. Kalade 
asustamine vee-
kogusse
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paaki (3–4 °C iga viie minuti kohta) enne kalade välja-
laskmist. Väga riskantne on võtta selleks vett saaja kalatii-
gist (kalahaiguste sissetoomise oht oma veovahenditega), 
pigem peaks seda tegema saaja kasvanduse veehaardest 
ülesvoolu.

Konteineritest lastakse kalad vette vooliku abil või 
mööda renni (joonis 29). Parim asustamise aeg on vara-
hommik, mil veekogus on madalaim temperatuur ja see 
ei ole gaasidega üle küllastatud.

Looduslikesse veekogudesse või tiikidesse asustami-
sel lastakse kalade vastsed veekogu madalatesse, taimes-
tikurikastesse osadesse, et neil oleks varjumisvõimalus ja 
küllaldaselt planktonit toitumiseks. Tuulise ilma korral 
valitakse asustamiseks tuulevaiksemad kohad. 

3.2.  Marja vedu
Kalamarja pikaajaline vedu on meil levinum vikerforelli-
kasvatuses, kuid see on tarvilik ka mõne kalaliigi (lõhe, 
meriforell, siig, haug) kalakasvatusliku taastootmise 
huvides. Areneva lootega kalamarja transporditakse iso-
termilistes kastides raamidel, kilekottides ja konteineri-
tes sellistes arengustaadiumides, mil loote kahjustamise 
võimalus on kõige väiksem. Paremini kannatab vedu 
silmtäppmari. Lõhelaste marja võib vedada ka viljasta-
mata olekus ovariaalvedelikus tingimusel, et tempera-
tuur on jahe ja mari on kuivamise eest kaitstud (näiteks 
kilega kaetud kausis). 

Silmtäppmarja veol tuleb hoida jahedat tempera-
tuuri (parim 4–6 °C, maksimum 12 °C), vältida suuri tem-
peratuurikõikumisi, hoida mari pidevalt niiske, vältida 
otsest valgust ja hapnikupuudust. Hiljemalt nädal enne 
arvestatud koorumistähtaega tuleb vedu lõpetada. 

ERI KALALIIKIDE VEOTINGIMUSED

Karpkala ja linask on hapniku-
puudusele vastupidavad ja madalal 
temperatuuril (5–10 °C) püsivad 
nad paari tunni vältel elus ka täiesti 
ilma veeta. Kevadel, pärast talvitu-
mist, on kalad vähem vastupidavad 
kui sügisel. Kuivalt võib vedada 
vanemaid kalu (alates kahesuvis-
test). Nad paigutatakse kastidesse 
ja kaetakse märja kattega. Enne 
veekogusse laskmist on soovitav 
kalad üle valada rohke veega, et 
kergendada kokku kleepunud 
lõpusekaante avanemist. 

Koha, siig, vikerforell ja lõhe on tundlikud kalaliigid, 
kellest kõige õrnem on koha. Ka väga hoolika püügi või 
hiljem transpordi ootel sumpades hoidmisega kaasneb 
mõne päeva jooksul sageli ilma nähtava põhjuseta suur 
suremus. Koha talub eriti halvasti nii hapniku üleküllust 
kui ka -puudust, seepärast on vaja paake aereerida. 
Samasuviseid koha noorkalu tohib hapniku- ja õhutoi-
tega paaki panna 35–40 kg/m3, samasuviseid siigasid 
saab vedada koguses 50–60 kg/m3 ja samasuviseid 
vikerforelle isegi 100–150 kg/m3. Samasugune kala ja 
vee vahekord sobib ka kottides transportimiseks 
kestusega kuni kolm tundi (pidevas liikumises) ja 
veetemperatuuril 8–10 °C. Eestis ei kestagi vedu üle 
kaks-kolm tundi. 

Angerjas ei vaja vee suurt 
hapnikusisaldust, kuid ta 
on tundlik omaenda erita-
tud lima suhtes (sama keh-
tib tuura kohta). Seetõttu 
sobivad angerja veoks pare-
mini õhuga aereeritavad 
nõud, kuna siis on limaeri-
tus nõrgem kui hapnikuga 
aereerides. Arvestada tuleb 
ka asjaolu, et angerjad 
püüavad koguneda nõu 
põhja ja nurkadesse.

Väiksemaid marjakoguseid saab lühikest aega (mõni 
tund) vedada eespool kirjeldatud vahendite abil. Kilekott 
täidetakse viiendiku ulatuses veega, lisatakse mari, nii 
et seda kataks 2 cm veekiht, ning ülejäänud ruum täide-
takse hapnikuga. Et tagada hapniku hea lahustuvus vees, 
paigutatakse kotid horisontaalselt. Vesi peab kottides 
olema pidevalt kerges liikumises.

Suurema marjakoguse vedamisel täidetakse kilekott 
kolmandiku ulatuses veega ja ülejäänud mahus hapni-
kuga. Ühe liitri vee kohta võib kotti paigutada 20 000–
26 000 marjatera. Kott pakitakse teise kotti, mille põh-
jas on 6–10 cm paksuselt poorne materjal. Kottide vahe 
täidetakse veetaseme kõrguseni jäätükikestega.

Mari võib seista transpordil liikumatult mitu tundi. 
Lahtipakkimisel tuleb temperatuur hoolikalt ühtlustada. 
Näiteks haugi mari on temperatuuri suhtes väga tundlik, 
mis tähendab, et veetemperatuuri muutmine ühe kraadi 
võrra peaks kestma kümme minutit. 

Kauakestev transport (kuni ööpäev) toimub isoter-
milisse penoplastist kasti asetatud raamidel (vt https://
aquagen.no/en/about-aquagen/videos/). Perforeeritud põh-
jaga raam asetatakse veevanni ja sellele paigutatakse 
mari, mis jaotatakse ühtlaselt linnusulega laiali (üks-kaks 
kihti). Seejärel tõstetakse raam veest välja ja nõrutatakse 
üleliigne vesi. Täidetud raamid asetatakse üksteise peale, 
10–15 raami ülestikku. Alumine ja pealmine raam on 
marjata. Pealmine raam täidetakse jäätükikestega, mis 
hoiavad aeglaselt sulades marja niiskena. Alumine raam 
täidetakse vett imava materjaliga (turbasammal, poorne 
kumm vms). Marja lahtipakkimisel tuleb temperatuur 
hoolikalt ühtlustada ja desinfitseerida mari. Tavaliselt 
piisab temperatuuri ühtlustamiseks ühest tunnist. Haugi 
viljastatud paisunud marja võib transportida ämbrisse või 
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Kahva valmistamiseks sobib väiksesilmaline jämeda-
mast niidist sünteetiline materjal, mis on ilma sõlmedeta 
ega kahjusta kalade uimi ja soomuseid. Väiksematele kala-
dele (keskmine kaal 10–40 g) sobib silmasuurus 5–6 mm, 
suurematele 12–14 mm. Vastsete ja maimude tõstmiseks 
valmistatakse kahvad veskisiidist. Vastsete tõstmiseks 
kasutatakse tasapinnalisi kahvasid, maimude jaoks kotiga 
kahvasid, mille sügavus on kuni 20 cm. Kuna kahvas suru-
takse kalad mehaaniliselt kokku, põhjustab see suuremat 
stressi kui elevaatorid või kalapumbad, kus kala liigub 
torus koos veega. Seepärast tuleks eelistada vahendeid, 
mis häiriksid ja vigastaksid kalu võimalikult vähe. 

Eluskala laadimise vahendid. Suurema tootmismahuga 
kasvandustes kasutatakse kalade laadimiseks elevaato-
reid ja kalapumpasid. Enam levinud laadimis-tõsteva-
hend on tiguelevaator, mis „kerib“ kala koos veega sõltu-
valt elevaatoritoru pikkusest kuni nelja meetri kõrgusele. 
Jääb ära kala kahvaga püük ja tõstmine tõstukikoppa, 
elevaator „püüab“ ise kala püügibasseinist või noodast. 
Näiteks elevaatoriga, mille läbimõõt on 33 cm, saab tõsta 
kuni viis tonni 5–1500 g kala tunnis, ilma et kala oleks 
hetkegi kuival või muljutud. Kalapumpasid kasutatakse 
eluskala pumpamiseks veovahendile või kasvanduse-
siseseks transpordiks mööda voolikuid või torustikke. 

Peamised pumbatüübid on propellerpumbad ja vaa-
kumpumbad, mida toodetakse väga erineva suurusega 
kalade tõstmiseks ja veoks. Propellerpump tõstab 5–
1500 g raskusega kala kuni kuue meetri kõrgusele kiiru-
sega üheksa tonni tunnis. Kui kala pumbatakse kalapum-

Joonis 30. Katsekalade ümberpaigutamine basseini

Joonis 31. Kalakasvatuses tarvi-
tatavate kahvade tüübid

plastiknõusse riputatud marlist või veskisiidist kottides, 
arvestades ühe kilogrammi marja kohta kolm liitrit vett.

Isotermilises kastis raamidel vedades võib 1000 cm2 
pinnale paigutada 400 ml marja. Eestis veetakse haugi 
marja aiandites kasutatavates rõõnelise põhjaga plastist 
marjakastides marlisse paigutatult. Kuni kaks tundi (12–
18 °C juures) kestva veo puhul võib 40 × 55 cm pinnale 
paigutada 2–3 liitrit paisunud marja.

3.3.  Kalade laadimine, kaalumine ja 
loendamine

Stressi vältimiseks on soovitav, et kalade peale- ja maha-
laadimine toimuks koos veega ja kiiresti (joonis 30). Selle 
käigus tuleb vältida naha, lima-, soomuskatte ja muid 
vigastusi. 

Esmased püügivahendid. Väiksema tootmismahuga kas-
vandustes püütakse kalad hoidlast välja kuivalt, võrkkah-
vadega, plastist kastidesse või tõstuki korvi. Kahva kuju, 
suurus, sügavus ja silma tihedus sõltuvad väljapüütava 
kala suurusest ja hoidla tüübist. Kalade väljapüügiks 
võrksumbast kasutatakse ümarkahvasid, siledapõhjalise 
basseini puhul pruugitakse sirge esiservaga poolümaraid 
ja konteineri puhul nelinurkseid kahvasid (joonis 31). 
Kahvakoti sügavus peaks olema 25–35 cm, et selle tüh-
jendamisel poleks vaja käega abistada. 

Ümarkahv

Nelajakandiline kahv

Poolümar kahv
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baga kaugemale, tuleks kasutada läbipaistvaid surve- või 
imivoolikuid, et pärast töö lõpetamist või pausi ajal veen-
duda, et kala ei jäänud voolikusse. Kalapumbad on ots-
tarbekad ka kalade sorteerimisel, loendamisel jm käitle-
misel. Seepärast kasutatakse neid suurema tootmismahu 
juures alati. 

Vaakumpumbad imevad kala basseinist või noodast 
voolikuga turvaliselt läbi pumba. Nendega saab eluskala 
pumbata kas või kilomeetri kaugusele. 

Kala teisaldamiseks kuni mõnekümne meetri kaugu-
sele (ühest tiigist teise) võib kasutada suvalisi muhviga 
plastist veetorusid ja põlvesid või voolikuid, mida on 
kerge ühendada ja teisaldada. Torustiku alguses peab 
olema lehter, kuhu tõstetakse tiigist või sumbast kala 
ja kuhu suunatakse voolikust tiigivesi, mis viib kala läbi 
torustiku. Eelduseks on torustiku kalle äravoolu suunas, 
olgu see või 2 mm meetri kohta. Näiteks kuni kolmekilo-
seid forelle saab edukalt teisaldada ühest basseinist teise 
läbi 160 mm läbimõõduga torustiku, kui pump annab 
torustikku vett 1,5–2 l/s. 

4.  Kalakasvatuslik taastootmine

Selles peatükis tuginevad koostajad 
õpiku välja andmise ajal kehtiva doku-
mendi „Kalakasvatusliku taastootmise 
tegevuskava 2017–2019, perspektii-
viga kuni 2023“ (EMÜ 2017) andme-
tele. Tegevuskava eesmärk on parandada 
ohustatud, sealhulgas kaitsealuste kala-
liikide seisundit ja suurendada nende 
arvukust looduses, luues seega avara-
mad võimalused vääriskalade püügiks 
Eesti vetest. 

Taastootmise elluviimist koordineerib ja selle eest vastu-
tab Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond. Vas-
tutav koordinaator koos tegevuskava täitjatega koostab 
iga nelja aasta tagant tegevuskava täitmise kokkuvõtte. 
Vastavalt saavutatud tulemustele ja ilmnenud puudustele 
muudetakse kava, et korrigeerida taastootmise suundu-
musi kalavarude olukorra parandamiseks ja elurikkuse 
säilitamiseks.

Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja 
veekogusse asustamise taotlusele on kehtestatud kindlad 
nõuded. Asustamisluba antakse vaid teatud tingimuste 
täitmisel. Selle saamiseks esitatakse kirjalik taotlus Kesk-
konnaametile, kes on üksiti ka loa andja. Taotluses tuleb 
märkida kalade päritolu, iseloomustus, asustamise ees-
märk, väljavõte majandamis- või tegevuskavast, asusta-
misveekogu asukoht, asustamisaeg ning veekogu oma-
niku nõusolek. Nõutav on veterinaarkorralduse seaduses 
ja loomatauditõrje seaduses sätestatud veterinaartõend 
selle kohta, et konkreetset kala on lubatud asustada ja 
seda võib konkreetses asustamisveekogus teha. Seejä-
rel koostatakse kala veekogusse asustamise kohta akt. 
Asustamise juures peavad viibima loa anda esindaja ja 
veekogu omanik.

Taastootmine peab olema kavandatud iga liigi kohta 
eraldi, kuid samal ajal terviklikult, võttes arvesse vee-
kogu iseärasusi, teiste liikide taastootmist ja tegevuse 
majanduslikku efekti. 

Transpordieelne kaalumine. Enne veovahendile panekut 
kala kaalutakse. Karpkala, linaski ja angerja puhul, keda 
kaalutakse ilma veeta, kasutatakse selleks laiapõhjalisi 
plastkaste. Noorkalade kaalumisel võib kasti panna kuni 
30 kg karpkala või kuni 20 kg linaskit. Suurema koguse 
puhul võivad alumisse kihti jäänud kalade ujupõied ras-
kuse all lõhkeda.

Kalade kasvandusesisesel ümberpaigutamisel ja hili-
semal arvepidamisel on nende tükiarv olulisem kui kogu-
mass. Seepärast loendatakse kalu nende ümberpaiguta-
misel. Elektroonilised loendurid, mis loendavad kalade 

„juga“ täpsusega 98–100% ja väga suure kiirusega, pai-
gutatakse kas elevaatori väljalasketoru otsa, kalapumpa-
mise torustiku vahele vm. Näidud salvestuvad loenduri 
mälusse.

Kaladele häirivalt mõjuva transpordi aja lühendami-
seks tuleb kõik toimingud (marsruut, veoaeg ja vastu-
võtja valmisolek, mahalaadimiskoht, ligipääs, veekogu 
temperatuur, lisavee saamise võimalused) eelnevalt või-
malikult täpselt planeerida.
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Kalakasvatuslik taastootmine koosneb eri etappidest. 
Nendest peamised on taastootmise vajaduse kindlakste-
gemine ja kalade arvukust määravate tegurite väljaselgi-
tamine. Seejuures on oluline keskkonnamõju ja -riskide 
hindamine ning sobivate asustusmeetodite ja asustus-
materjali allikate kindlaksmääramine. Asustamise igal 
etapil tuleks järgida eluskalade käitlemise põhimõtteid, 
mida on täpsemalt kirjeldatud 3. peatükis. Kõige lõpus 
hinnatakse asustamise tulemusi.

4.1.  Taastootmises kasutatavad mõisted
„Kalakasvatusliku taastootmise tegevuskavas 2017–2019, 
perspektiiviga kuni 2023“ kasutatakse järgmisi mõisteid:

Kalakasvatuslik taastootmine (stocking of young fish 
reared in fish farms) – kalakasvanduses kasvatatud 
noorkalade asustamine veekogusse. Enamasti tähen-
dab see kalade paljundamist kalakasvanduses (sugu-
produktide kogumist kalakasvatajate poolt kas loo-
dusest püütud või kasvanduses peetud sugukaladelt, 
marja viljastamist ja inkubeerimist haudemajas).

Asustamine (stocking) – kalade jt veeorganismide lask-
mine veekogudesse.

Asustamine varude säilitamiseks (maintenance stocking) 
– kasutatakse ülepüügi tagajärgede leevendamiseks 
ja püügivaru loomiseks, kui intensiivse püügi tõttu 
jääb loodusliku taastootmise kindlustamiseks ellu 
liiga vähe sugukalu.

Asustamine kalavarude suurendamiseks (stock enchan-
cement) – eesmärgiks on hoida kalavaru kõrgeimal 
võimalikul tasemel nii kutselise kui harrastuskalas-
tuse huvides maksimaalsete püügivõimaluste loomi-
seks.

Asustamine liigi säilitamiseks (conservation releases, 
supportive breeding) – kaitsealuste või ohustatud 
kalaliikide asustamine eesmärgiga säilitada hävimis-
ohus liiki.

Asustamine liigi (populatsiooni) taastamiseks (re-estab-
lishing, restoration releases) – eesmärgiks on hävinud 
kalapopulatsiooni taastamine veekogudes, kus see 
kala varem elas ja kus tema elutingimused on taasta-
tud või säilinud.

Asustamine uue populatsiooni loomiseks ehk liigi levila 
laiendamiseks (establishing new populations) – ees-
märgiks on luua uued asurkonnad veekogudes, kus on 
olemas sellele liigile sobivad tingimused, kuid kuhu 
ta pole ise saanud levida.“

Ümberasustamine (transplantation) – kalade jt veeorga-
nismide viimine ühest veekogust teise kalavarude suu-
rendamise või populatsiooni taastamise eesmärgil.

Kompensatoorne asustamine (compensatory stocking) – 
eesmärgiks on kompenseerida inimtegevusest tingi-
tud keskkonna muutuste poolt (koelmute häving, rän-
deteede tõkestamine) kalavarudele tekitatud kahju. 
Rakendatakse juhul, kui kalade elutingimusi piiravat 
põhjust pole võimalik kõrvaldada või see on kallim 
kui taastootmine.

Elus geenipank (live gene bank) – kalakasvanduses pee-
tav ohustatud kalaliigi sugukari, mida kasutatakse 
asustusmaterjali tootmiseks.

Populatsioon ehk asurkond (population) – ühe kalaliigi 
isendite kogum, mida ühendab ühine päritolu ja sar-
nane genofond ning mis on naaberpopulatsioonist 
suhteliselt isoleeritud geograafiliste barjääride või 
käitumuslike iseärasuste jt ristumisbarjääri tekitavate 
tegurite kaudu.

Sama- ehk ühesuvised kalad (summerlings) – asustuska-
lade vanuserühm, mida on kasvatatud kalakasvandu-
ses esimese kasvusuve vältel (lühendatult 0+).

Kahesuvised kalad (two summer old fish) – asustuska-
lade vanuserühm, mida on kasvatatud kalakasvandu-
ses kaks kasvusuve (lühendatult 1+).

Laskujad (smolts) – siirdelõhilaste elutsükli arengujärk, 
mil kalad laskuvad kudejõgedest merre. Sellega kaas-
nevad muutused nende käitumises ja füsioloogias.

4.2.  Asustatavate vanuserühmade valik

• Vastsete asustamine. Õige paljundamistehnoloogia 
valimisel on kõige odavam asustada vastseid.

• Järelkasvatatud maimude ja samasuviste kalade 
asustamine. Mõne nädala kuni mõne kuu vanuste 
noorjärkude asustamine on tõhus ja suhteliselt tasku-
kohane. Samasuviste noorjärkude tootmisel loodus-
likes tingimustes (tiigis) kasutatakse ära kogu vegetat-
siooniperioodi kasvupotentsiaal. Seega saadakse 
suhteliselt suured noorkalad, kelle asustamisjärgne 
ellujäämus on suurem kui noorematel kaladel.

• Laskujate asustamine. Siirdekalade puhul on otstar-
bekas asustada laskujaid – noorkalu, kes ei kasuta 
jõe toiduvarusid ja keda seetõttu saab asustada suure-
mal arvul, kui lubaks kasvuala pindala jões. Lasku-
jate asustamine võimaldab kiiresti luua püügivaru ja 
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annab suurima tagasipüügi, kuid nende kasvatamine 
kunstlikes tingimustes on kallis.

• Suurekasvulise asustusmaterjali (mitmeaastased 
isendid) asustamine on mõttekas juhul, kui tahetakse 
saada kiiret efekti. Samuti asustatakse suuri kalu 
juhul, kui veekogus on röövkalu, kes võivad väikesed 
maimud hävitada.

• Suguküpsete isendite asustamine on kõige kiirem 
viis populatsiooni taastamiseks. Enamasti kasuta-
takse ümberasustamist, mis on kalakasvatuslikust 
taastootmisest etapi võrra erinev viis. Kalad või vähid 
püütakse veekogudest, kus neid on arvukalt, ja viiakse 
veekogusse, kus kala- või vähivarud vajavad suurenda-
mist või taastamist. Selle meetodi puhul tuleb arves-
tada haiguste leviku riski.

4.3.  Kalade käitlemine asustamisel

Loodusesse asustamisel tuleb arvestada kalaliikide bio-
loogilisi ja vanuselisi iseärasusi ning järgida nende jaoks 
välja töötatud metoodikat, kohandades seda vajaduse 
korral Eesti oludele. Asustamisel tuleb kindlustada 
kalade maksimaalne ellujäämine, seepärast tuleb toimida 
võimalikult stressivabalt. Asustamise eel kalu ei söödeta 
ning veol tuleb järgida optimaalset asustustihedust, 
hapnikurežiimi ja veetemperatuuri. Soovitav on vedada 
kalu jaheda vee perioodil. Tingimata tuleb vältida järske 
temperatuurierinevusi kasvanduse ja asustusveekogu 
vahel (vt 3. peatükk „Eluskala käitlemine ja vedu“). Kalad 
lastakse veekogusse hajutatult ja neile sobivasse biotoopi. 
Valida tuleb koht ja aeg, mil röövloomade ja -lindude 
põhjustatav kahju on väikseim. Samuti on vaja teha järele-
valvet, et kalu kohe välja ei püütaks.

4.4.  Kalakasvatusliku taastootmise 
keskkonnariskide vältimine

Kalavarude taastootmise ja asustamise eesmärkide saa-
vutamiseks tuleb arvestada veekogu looduslikku kande-
võimet, asustamise mõju teistele liikidele ja järgida 
geneetilise mitmekesisuse kaitse printsiipe. Vältima peab 
asustamist mahus, mis ületab veekogu taluvuspiiri – toi-
dubaasi või elupaikade mahutavuse.

Kaitsealuste ja ohustatud liikide taastootmisel ja 
nende asurkondade taastamisel tuleb jälgida geneetilise 
mitmekesisuse säilitamise põhimõtteid. Iga populatsioon 
on kohanenud just oma elupiirkonna tingimustega ja 

tema hävimine vähendab liigi kui terviku säilimise või-
met. Seepärast tuleb taastootmisel kavandada asustamist 
asurkondade kaupa. Peamine nõue on see, et taastoot-
mise tagajärjel ei tohi tekkida järske muutusi populat-
siooni struktuuris ega väheneda selle geneetiline mitme-
kesisus, sest see ohustaks populatsiooni pikemaajalisemat 
püsimajäämist. Seetõttu ei tohi asustamiseks kasutada 
geneetiliselt kaugetest liinidest pärinevat materjali. Olu-
line on ära hoida ka liikide või liigisiseste eristunud vor-
mide (populatsioonide) ristamist ja nendevaheliste hüb-
riidide asustamist.

4.5.  Haiguste leviku vältimine
Kalade sissetoomine erinevatest ELi riikidest, samuti 
sisemaine vedu kalakasvanduste vahel toob paratamatult 
kaasa haiguste leviku ohu, mida tuleb vähendada võimali-
kult suurel määral. Asustusmaterjali tootmiseks ei tasu 
kasutada kalakasvandusi, kus on esinenud ohtlikke vii-
rus- ja bakteriaalhaigusi (VHS, furunkuloos).

Välismaalt, aga ka Eesti loodusest kalakasvandusse 
toodud asustusmaterjali suhtes võiks rakendada profülak-
tilist karantiini. Kalade üleviimisel ühest looduslikust vee-
kogust teise (ümberasustamine) tuleb enne kontrollida 
nii asustatava veekogu kui ka asustusmaterjali kogumise 
veekogu ihtüopatoloogilist olukorda ja lubada üleviimist 
vaid juhul, kui asustatavas veekogus uute haigustekita-
jate ülekandumise ohtu pole. Eriti tuleb seda põhimõtet 
jälgida vähi asustamisel. Mitte mingil tingimusel ei tohi 
lubada vähi asustamist mandrilt Saaremaale (jt saartele). 
Kalade vedamisel tuleb jälgida optimaalset asustamisre-
žiimi (aega, temperatuuri, hapnikurežiimi, veekogu sobi-
vust kalaliigile), et vältida kalade stressi, mille tagajärjeks 
võib olla hilisem haiguspuhang.

4.6.  Kalakasvatuslikku taastootmist 
vajavad Eesti kalad

Eestis vajab taastootmist mitu kalaliiki: Atlandi lõhe, 
siiad (meres ja jões kudevad vormid ja mageveevormina 
Peipsi siig), Euroopa angerjas, harjus, tõugjas, Atlandi 
tuur (Balti asurkond), säga, meriforell, sealhulgas jõefo-
relli vorm, haug, linask ja koha. Mõne liigi paljundamist 
ja/või kasvandustes ettekasvatamist tutvustatakse järg-
mistes peatükkides lähemalt.
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5.  Vikerforellikasvatus
5.1.  Vikerforelli bioloogiline iseloomustus 

kalakasvatuse seisukohalt

Vikerforell (Oncorhynchus mykiss) kuulub lõheliste seltsi 
(Salmoniformes) lõhelaste sugukonna (Salmonidae) ida-
lõhe perekonda (Oncorhynchus). Idalõhed on ka näiteks 
Eesti poodide kalaletis suitsukalana või konservina müü-
gil olevad gorbuuša ja keta. Vikerforelli rahvuskeelsed 
nimetused sisaldavad viiteid vikerkaarele: inglise kee-
les on see rainbow trout, saksa keeles Regenbogenforelle, 
prantsuse keeles truite arc-en-ciel ja vene keeles радуж-
ная форель. Vaid soome keeles kasutatakse omakeelset 
nimetust kirjolohi.

Vikerforellil on voolujooneline torpeedojas keha, suh-
teliselt väike pea ja väikesed uimed, sealhulgas lõhelastele 
iseloomulik kiirteta rasvauim seljauime ja sabauime vahel. 
Hea toitumuse korral võib kasvanduses toodetud forelli 
keha olla kõrgem ja ümaram. Vikerforelli keha katavad 
väikesed pehmed hõbedased soomused. Olenevalt tõu 
eripärast on vikerforell kirjatud kas väheste hõredate või 
paljude tihedate tumedate tähnidega (joonis 32).

Kasvandustes peetavatel isenditel on uimed, eriti saba, 
servadest sageli tugevasti kulunud. Vikerforelli seedesüs-

teem on röövkalale omaselt lihtne. Toit satub suust läbi 
neelu makku, mis lõpeb maolukutiga – see takistab toidu 
sattumist soolest tagasi makku. Sool on võrdlemisi lühike 
ja jaguneb peensooleks, kus toimub seedimine, ja jäme-
sooleks, kus vee ja soolade imendumise järel moodustub 
väljaheide. Maolukuti juurde kinnituvad lukutiripikud 
ehk püloorilised ripikud, mis on seedeprotsessile kaasa 
aitav sooleosa. 

Forelli maks on anatoomiliselt hästi eristunud kom-
paktne organ, mis eritab rasvade emulgeerimiseks vaja-
likku sappi. Sapp koguneb sapipõide, kust ta suunatakse 
soolde. Energiarikka söödaga intensiivselt söödetud 
vikerforell on rasvarikas kala. Tema liha rasvasisaldus 
on 10–15% toorkaalust. Suur osa söödaga saadavast ras-
vast talletatakse varurasvana soolestiku ümber ja side-
koelistesse kõhuäärtesse.

Vikerforelli bioloogilised iseärasused muudavad ta 
sobivaks kalakasvatusobjektiks ja määravad tema kasva-
tamiseks vajalikud keskkonnatingimused. Tema kudemis-
aega saab aretuse ja valgusrežiimi abil mõjutada. See 

Joonis 32. Vikerforelli tunnused 
on punane triip ja suurem ala 
lõpusekaantel
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lubab saada marja ja noorjärke tootmiseks sobival ajal ja 
kindlustada toodangu aastaringse turustamise. Samuti 
saadakse nn hiljaküpsevad kalad.

Vikerforellil on suured vähekleepuvad marjaterad. 
Marja saab lüpsta hormonaalse stimulatsioonita. See-
tõttu on paljundamise ja marja hautamise tehnoloogia 
lihtne. Vikerforell talub laia soolsusvahemikku. Kodu-
maal, Vaikse ookeani põhjaosa rannikul esinevad nii 
vikerforelli paikne kui ka siirdevorm. Seetõttu saab teda 
kasvatada ka suure soolsusega merevees, mitte ainult 
Läänemere riimvees.

Vikerforell on röövkala, kuid noorjärgud haaravad ka 
suvalisi jões allavoolu kanduvaid toiduorganisme. See-
tõttu õpivad nad inimese antavast kuivsöödast suhteliselt 
kergesti toituma.

Forelli luustik on küllalt pehme, mis teeb tema töötle-
mise kergeks: fileerimisel lõigatakse luud, eeskätt roided, 
läbi ühe kiire lõikega. Seljalihastes paiknevad roodluud 
on peenikesed ja painduvad ega ole söömisel suureks 
takistuseks. Väikese pea, luustiku ja sisikonna tõttu on 
lihasaagis suur – kuni 65%.

Kasvatatav vikerforell erineb tänapäeval oma loodusli-
kust eellasest kiirema kasvutempo, suurema viljakuse, hea 
stressitaluvuse jt kalakasvatuse seisukohast tähtsate oma-
duste poolest. Osaliselt tulenevad need erinevused üle 
saja aasta kestnud stiihilisest valikust, mis kaasneb kalade 
paljundamise ja pidamisega inimese loodud tingimustes, 
ning tänapäeva teadlikust tõuaretusest. Kuid väga palju 
on muutunud ka pidamistehnoloogia ja sööt, mis põhjus-
tavad erinevusi võrreldes kalakasvatuse aastatetaguste 
tulemustega, eriti kalade ellujäämise seisukohast.

Vikerforelli turustamine. Kasvanduse forelle kasvatatakse 
ja turustatakse kahe põhimõtteliselt erineva tootena. Esi-
mene neist on 250–400grammise valge või roosa lihaga 
portsjonforell (ingl pan size trout, table trout, joonis 33), 
teine, eelistatum toode on 1,5–3 kg kaaluv punase lihaga 
suur ehk lõheforell (ingl large trout, salmon trout).

Forelli turustamisest ja tarbimisest rääkides ja turuana-
lüüsi tehes tuleb täpsustada, kas tegemist on portsjon- 
või lõheforelliga. Sama kehtib restoranide kohta: Euroo-
pas eeldatakse, et kui valida ingliskeelsest menüüst trout, 
on tegemist väikese kalaga.

•  Portsjonforelli toodetakse ja tarbitakse rohkem 
Lõuna-Euroopas (Prantsusmaa, Itaalia, Türgi, His-
paania, Saksamaa), kus on väikese jõeforelli söömise 
pikemaajalisem traditsioon. Taani ja Poola tooda-
vad suures koguses portsjonforelli ekspordiks Sak-
samaale jt Euroopa riikidesse. 

•  Lõheforelli kasvatatakse peamiselt Põhja-Euroopas 
(Norras, Soomes, Šotimaal, Taanis), kus suur roosa 
või punase lihaga lõhe on olnud traditsiooniline püü-
gikala. Lõheforell ei erine Euroopa tavatarbija jaoks 
Atlandi lõhest ja see konkureerib kasvatatud lõhega. 
Eestis kasvatakse peamiselt suurt forelli (väiksemas 
koguses ka väikest forelli, mida mõnikord turusta-
takse beebiforelli nime all), kuigi portsjonforelli jaoks 
on potentsiaalne turg olemas nii meil kui ka teistes 
Euroopa Liidu riikides. 

•  Head sissetulekut saavad forellikasvatajad ka soolatud 
punase kalamarja (joonis 34) müügist.

Joonis 33. Suurem portsjonforell 

Joonis 34. Soolatud punane kalamari
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5.2.  Läbivoolse vikerforellikasvanduse 
ülesehitus

Vikerforelli toodang kaubakalana on Eestis püsinud 600–
1000 tonni juures aastas. Vikerforelli esineb ka loodus-
likes veekogudes, kuhu nad on sattunud kasvandustest 
põgenedes või kuhu kalasportlased on nad lasknud, kuid 
järglaskonda ta meil looduses ei anna. Seetõttu pole põh-
just lugeda vikerforelli Eestis invasiivseks võõrliigiks.

Praegu kasvatatakse vikerforelli Eestis läbivoolsetes 
süsteemides ning vähem suletud veekasutusega süstee-
mides ja meresumpades. Seetõttu keskendume siin ala-
peatükis esimese kasvatusviisi kirjeldamisele. 

Forellikasvatuseks sobiva vee omadused. Vikerforell on 
Eesti kliimas ja veekogudes kasvatamiseks sobiv kala, sest 
meil on tema kasvuks vajaliku temperatuuriga periood 
piisavalt pikk ning taluvuspiire ületavaid tingimusi esi-
neb vaid mõnel üksikul suvel. Vikerforelli jaoks on opti-
maalne kasvutemperatuur 15–18 °C, ent kuna ta on kesk-
konnatingimuste suhtes küllalt paindlik, elab ta ka 
tunduvalt laiemas temperatuurivahemikus: 0,5–23 °C. 
Temperatuuri letaalne ülempiir on 26 °C. Seega on forell 
pigem jaheda- kui külmaveeline kala. Vikerforelli marja 
inkubeerimiseks sobib 8–12kraadine vesi. Seetõttu on 
paiknenud haudemajad Eestis ajalooliselt allikaliste 
jõgede ääres, kust oli vikerforelli kevadisel kudemisajal 
ja marja hautamisel võimalik saada puhast, stabiilse tem-
peratuuriga vett. Tänapäeval kasutatakse kalakasvan-
duste haudemajades haiguste leviku vältimiseks puur-
kaevuvett.

Kui talvel on allikavesi küll suhteliselt soe (5–6 °C võr-
reldes pinnavee nullilähedase temperatuuriga), siis suvel 
jääb see kala kiireks kasvuks vajaliku 15 °C temperatuu-
riga võrreldes liiga külmaks ja seda tuleks eelnevalt soo-
jendada. Samuti on allikavee kogus läbivoolses süsteemis 
suurtootmiseks üldjuhul väike. Piisaval hulgal vett saab 
võtta jõest, ent selle puuduseks on suviti liiga kõrge ja 
talvel väga madal temperatuur. Samuti esineb jõest vee 
võtmisel reostus- ja nakkusoht teiste lähedal paiknevate 
kalakasvanduste tõttu.

Et vikerforell on lõhelane, on tema hapnikuvajadus 
suur. Allikavee teiseks puuduseks on selle hapnikuvae-
sus, mistõttu see vajab enne kalakasvatuses kasutamist 
aereerimist ja gaasirežiimi tasakaalustamist. Vajadusel 
lisatakse kasvatusvette hapnikku. Selleks lahustatakse 
veeldatud hapnikku hapnikukoonustes (vt joonis 11, lk 
17). Ideaaltingimustes peaks forellikasvanduse vee hap-
nikusisaldus olema lähedal küllastusele, kuid kaubakala 
on võimalik toota ka väiksema hapnikukontsentratsiooni 

juures (kuni 70% küllastusest). Optimaalne vee hapniku-
sisaldus on 9–10 mg/l, tootmiseks kõlblik alampiir 7 mg/l 
ja letaalne sisaldus on 2 mg/l.

Vikerforell elab ja kasvab hästi nii magedas kui ka 
mõõduka soolsusega merevees. 3–5promillise soolsusega 
Eesti rannikumere vesi sarnaneb kala füsioloogia seisu-
kohalt mageveega, mis on vajalik forelli paljundamiseks.

Forellikasvanduse veevarustus. Forellikasvanduse veega 
varustamise tehnilised lahendused olenevad nii veealli-
kast, veevoolu juhtimise süsteemist kui ka kalakasvatus-
like rajatiste konstruktsioonist. 

Veevarustuse järgi jagunevad kasvandused isevoolse-
teks ja pumbatavateks. Odavam ja töökindlam on isevoo-
lul põhinev veevarustus, mille korral voolab vesi kalakas-
vatusrajatistesse kanaleid, kraave, renne või torustikke 
mööda ja selle läbivoolu on võimalik reguleerida. Pum-
pamisel põhineva veevarustuse puhul saab kasutada nii 
põhjavett, jõevett kui ka merevett. Süsteemi puuduseks 
on kõrgem hind, mis tuleneb pumpade ja nende käita-
miseks vajaliku elektri maksumusest, aga ka vajadusest 
kindlustada pumpade pidev töö ja seiskumisest teavitav 
alarmisüsteem. Samuti on pumbatava veevarustuse mii-
nuseks kala hukkumist põhjustavate avariide oht. Kui 
pump mingil põhjusel (tehniline rike, elektrikatkestus) 
seiskub, katkeb läbivool ning basseinides olev kala huk-
kub hapnikupuuduse ja ainevahetusjääkide kogunemise 
tõttu kiiresti. 

Enamikus meie kalakasvandustest juhitakse vesi betoo-
nist kiirvoolukanalitesse või kitsastesse pinnasetiikidesse 
torustike, lahtiste kanalite või kraavide kaudu. Kiirvoolu-
kanalites pannakse vesi liikuma selle otsetes paiknevate 

Joonis 35. Vesi pannakse kiirvoolukanalites liikuma 
nende otstesse ehitatud õhktõstukite abil
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• kas kasvatatakse asustusmaterjali (nt RMK 
Põlula kalakasvandus), kaubakala, portsjon-
forelli või suurt forelli;

• millal saadakse vastsed või edasikasvatamiseks 
ostetud noorkalad;

• millal ja kui suurena need sisse ostetakse;
• kas kasvatamiseks kasutatakse loodusliku 

temperatuurirežiimiga magevett või stabiilse 
veetemperatuuriga ja suletud veekasutusega 
süsteemi.

Harilikus Eesti mageveelises looduslikku vett kasutavas 
forellikasvanduses algab forelli kasvatamine tavaliselt tal-
vel või kevadtalvel (mõnel juhul ka hiljem) mujalt sisse 
ostetud ja siin inkubeeritud marjast koorunud vastse-
test. Kogu tootmistsükkel kestab kolm suve, mille vahel 
on kaks talvitamist. Eesti mageveelistes läbivoolsetes 
kasvandustes ja meie sisevete temperatuurirežiimi puhul 
kestab forelli kasvuperiood umbes pool aastat (aprillist 
novembrini). Kasvamise vältel sorteeritakse kala vasta-
valt juurdekasvule ja paigutatakse ümber suurematesse 
rajatistesse.

5.4.  Paljundamine
Eesti kalakasvandustes pole pärast 1990ndate keskpaika 
vikerforelli peaaegu üldse paljundatud. Asustatav mater-
jal on ostetud naaberriikidest (Taanist, Soomest, Nor-
rast ja mujalt) silmtäppmarja, maimude või noorkalana. 
Siiski võiks eeldada, et Eestis hakatakse forelli uuesti 
paljundama. Vajadus kasvatatavat kala sisse osta pii-
rab tänapäeva Eesti forelli sumpkalakasvatuse arengut. 

Noorkala tiigid

Toite-
kanal

Haudemaja

Väljavool

Võre

Veeallkas  
(oja) ja võre

õhktõstukite abil (joonis 35). Harilikult on forellikasva-
tuse rajatised sõltumatu veevarustusega (joonis 36), kuid 
kasutatakse ka kaskaadina paiknevaid lahendusi. Forelli-
kasvatuse algaegadel toimus tiikides veevahetus vaid 2–
3 korda päevas, tänapäeval kasvatatakse kala palju inten-
siivsemalt ja seetõttu on ka veevahetus kiirem.

Forellikasvatusrajatised. Kasvatusrajatistes ei ole pea-
mine mitte tehniline lahendus, vaid veevahetuse kiirus ja 
vee hapnikusisaldus, millest omakorda sõltub peetavate 
kalade tihedus vees ja juurdekasv. 

Ajalooliselt vanimat tüüpi rajatisteks on piklikud pin-
nasetiigid või kanalid, mille seinad on kaetud betoon-
plaatidega. Pikemad, kanalikujulised tiigid võivad olla 
betoonist, metallist või puidust vaheseintega osadeks 
jagatud. Nüüdseks on neid palju ümber ehitatud. Enami-
kus Eesti forellimajandites kasvatatakse kala betoonist 
kiirvoolukanalites. 

Forellikasvatus ei eelda sügavat vett, sest forell liigub 
ja toitub peamiselt vee pinnakihis. Olenevalt kala suuru-
sest on tiikide ja kiirvoolukanalite vee sügavus 0,5–1,5 m. 
Vanemate tiikide välja- ja sissevooluregulaatorid on mun-
gad. Veetaset saab reguleerida munga vertikaalsetes siini-
des paiknevate šandoorilaudade äravõtmise või lisamise 
abil. Tänapäeval on veetaseme hoidmiseks ja muutmi-
seks ka teisi lahendusi. Kasvatatud kalade põgenemist või 
prügikala sissepääsu takistavad restid või võred. 

5.3.  Tootmistsükkel
Forelli- ja lõhekasvatuse tsükli iseärasused sõltuvad kala-
kasvanduses sellest, milline on tootmise eesmärk ja tingi-
mused. Arvestama peaks alljärgnevaga:

Joonis 36. Taani tüüpi 
forellikasvanduse sõltu-
matu veevarustusega 
tiikidega skeem
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Samuti toob pidev sissetoomine kaasa nakkushaiguste 
leviku ohu ja tekitab ebakindluse kvaliteedi suhtes. Eesti 
majanduse arengu huvides oleks vaja luua tõupuhast 
forelli asustusmaterjali tootev aretuskeskus. Eestis pal-
jundatakse lõhelastest praegu Atlandi lõhet, siiga ja on 
paljundatud Arktika paaliat, seega on meil pikaajaline 
kogemus olemas.

Sugukalad. Noorkalasid tootvas kalakasvanduses pee-
takse suguküpseid kalu, st sugukarja. Vikerforellide opti-
maalne paljundamisvanus on 4–6 aastat ja seepärast 
tuleb sugukalu tihti välja vahetada. Nende asendamiseks 
kasvatatavaid ja veel mitte päris suguküpseid kalu nime-
takse asenduskaladeks (vanemas kirjanduses remont-
kaladeks). 

Forelli sugulist küpsemist ja kudemisaega mõjutavad 
mitu tegurit: pärilikkus, valgusrežiim, temperatuur, toi-
tumine jt. Erinevatel forelliliinidel võib olla pärilik eel-
soodumus kas kevadel või sügisel kudemiseks. Valgus-
režiimi ja temperatuuri muutmisega saab kudemisaega 
nihutada, et varieerida marja saamise aega. See piken-
dab esimese aasta kasvuperioodi, kuid hajutab toodangu 
turustamise aega. Forelli saab panna kudema isegi kaks 
korda aastas, kui pidada teda kalakasvatushoones kunst-
valguses, mille puhul on valguse ja pimeduse perioodid 
on reguleeritud nii, et kalal tekib mulje kahe päeva möö-
dumisest tegelikus ööpäevas.

Eestis peeti 1980ndatel suuri, kuni 10 kg raskusi ja 12 
aastat vanu sugukalu. Majanduslikult ei pruugi nii suurte 
sugukalade pidamine olla otstarbekas. Suur emane sugu-
kala annab küll palju marja, ent tema ülalpidamine on 
kallis. Veel vähem on õigustatud väga vanade isassugu-
kalade pidamine.

Emaste forellide viljakus (vt alapunkt „Viljakus ja sugu-
produktide kvaliteet“) on väike ja seetõttu peab sugukari 
olema piisava arvukusega. Igal aastal peaks asenduskalade 
abil uuendama 25% sugukarjast. Emaste ja isaste arvuline 
suhe sugukarjas võiks olla 3 : 1. Isaseid läheb vaja vähem, 
sest ühe isaskala niisast piisab paljude emaskalade marja 
viljastamiseks ja pealegi saab isastelt kudemisaja vältel 
niiska mitu korda. Siiski ei ole see geneetiliselt soovitatav, 
sest toob kaasa suguluspaarituse ehk inbriidingu suure-
nemise.

Vältida tuleb marja üleküpsemist. Üleküpsenud mari 
on hele, rohke ovariaalvedeliku tõttu vesine, selle vil-
jastusprotsent ja ellujäämus on madal. Esimest korda 
kudevatel kaladel on mari tavaliselt väikeseteraline ja 
võib olla ebaühtlase suurusega. Heas kalakasvatusette-
võttes esmaskudenute marja noorkala tootmiseks isegi 
ei kasutata. Sellest võib teha soolatud marja.

Viljakus ja suguproduktide kvaliteet. Viljakus tähendab 
üldmõistena sugukaladelt saadavate sugurakkude arvu. 
Kalakasvatuses toodetavate kalade arvu määrab emaska-
ladelt võetavate marjaterade hulk. Seepärast pööratakse 
kalakasvatuses peatähelepanu selle näitaja hindamisele.

Emaskalade viljakust iseloomustatakse absoluutse 
(emaskala munasarjas olevate küpsete marjaterade arv) 
või suhtelise (küpsete marjaterade arv emaskala massi-
ühiku kohta) viljakuse kaudu. Absoluutne viljakus oleneb 
tugevasti kala suurusest – suuremal kalal on harilikult 
rohkem marjateri. Seetõttu aitab suhtelise viljakuse näi-
taja paremini arvestada, kui palju marjateri võib eri suuru-
sega kaladest koosnevalt sugukarjalt saada. Samal ajal 
mõjutab iga kala viljakust ka marjaterade suurus ja kala 
vanus. Noorematel kaladel on tavaliselt vähem marjateri 
ja need on väiksemad. Ka väga vanadel sugukaladel hak-
kab absoluutne viljakus kahanema.

Kalakasvatuse praktikas tuleb võtta arvesse tarbevil-
jakust (ingl actual fecundity), mis on emaskalalt marja 
lüpsmisel tegelikult kätte saadud marjaterade arv. Tarbe-
viljakus erineb absoluutsest viljakusest, sest kõiki marja-
teri ei õnnestu tavaliselt emaskalast välja lüpsta.

Vikerforellil, nagu teistelgi lõhelastel, on marjate-
rad suured. Paisumata marjatera diameeter on umbes 
5,0 mm ja mass 80 mg. Esmaskudejatel on mari väiksem, 
kaaludes isegi vaid 40 mg. Lõhelaste suurte marjaterade 
puhul on praktiline arvestada suhtelist viljakust. Viker-
forelli suhteline tarbeviljakus on 1300–2000 marjatera 
emaskala 1 kg massi kohta. Absoluutne tarbeviljakus 
sõltub tugevasti sugukalade suurusest ja ulatub 3000–
20 000 marjaterani. 

Sel ajal, kui Eestis veel forelli paljundati, oli tema tar-
beviljakus keskeltläbi 5500–6000 marjatera. Isaskalade 
niisa kvaliteeti hinnatakse tavaliselt spermatosoidide 
liikumisaktiivsuse ja -aja järgi mikroskoobi abil.

Marja ja niisa lüpsmine. Paljundamiseks lüpstakse sugu-
kaladelt mari ja niisk. 1–2 nädalat enne lüpsmist kalad 
sorteeritakse: valitakse välja küpsed emas- ja isaskalad, 
keda hoitakse kuni lüpsmiseni eraldi. Sugukalu kude-
mise eel ei söödeta.

Kudemisajal on lõhelaste sugu väliselt eristatav. Isas-
tel on pulmarüü, st nende nahk on tume (tavaliselt valge 
kõht võib muutuda tahmakarva mustjaks), punane värv 
külgedel on intensiivsem, soomused on tugevasti nahas 
kinni, pea on suurem ja alalõuad konksus. Ka emaskalade 
nahk tumeneb ja punane värv muutub eredamaks, kuid 
peamine suguküpse emase tunnus on ümar ja pehme 
kõht ning küpse marja vaba liikumine kõhuõõnes. 
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Kala püüdmine ja kinnihoidmine paneb ta rabelema, 
mis tekitab vigastusi ja stressi. Seepärast uinutatakse 
kala tavaliselt suguproduktide lüpsmiseks. Uinutamiseks 
kasutatakse Eestis kas kaubandusliku nimetuse MS222 
all tuntud trikaiinmetosulfonaati (turustatakse ka kauba-
märgi Finquel all) kontsentratsioonis 100 mg/l, hinaldiini 
(ingl quinaldine) koguses 50 mg/l ja teisi.

Kalad paigutatakse vanni, mis on täidetud nende täie-
likuks sukeldamiseks piisava koguse uinutuslahusega. 
Kalade liigutused vaibuvad mõne minuti jooksul. Uinu-
tamine lõdvestab kala kõhulihaseid ning sel moel on 
kergem marja kalast välja pigistada ja tarbeviljakus on 
suurem. Pärast käitlemise lõppu lastakse kalad kiiresti 
taas puhtasse hapnikurikkasse vette, kus nende nor-
maalne käitumine taastub 5–10 minuti jooksul.

Enne lüpsmist kuivatatakse kalad kergelt ja jälgitakse, 
et vesi koos uinutuslahusega ei satuks suguproduktidele, 
sest see võib vähendada viljastumisprotsenti. Kui hoida 
kala süles, kallutada saba allapoole ja triikida kergelt sõr-
mede või küünarnukiga kala kõhtu pea poolt saba poole, 

väljub küps mari emaskala suguavast ühtlase joana (joo-
nis 37). Isaskalade niisk väljub tavaliselt veel kergemini. 
Nii mari kui ka niisk lüpstakse algul eraldi kuivadesse 
nõudesse. Emaskalu tuleb hiljem üle lüpsta, et eemal-
dada kõhuõõnde jäänud marjaterad, muidu võivad need 
põhjustada häireid järgmise kudemise ajal. Isaseid kalu 
võib niisa saamiseks lüpsta korduvalt, kudemise ajal kaks-
kolm korda.

Marja loendamine. Marjaterade suure arvu tõttu ei saa 
neid ükshaaval loendada. 
• Lihtsaim ja kiireim, kuid väga ebatäpne on joon-
lauameetod, mil marjaterad asetatakse rennikujulisele 
joonlauale ritta ja loendatakse, mitu tera mahub 25 cm 
pikkusele lõigule. Seejärel on võimalik Norras koostatud 
tabelist vaadata, mitu marjatera on sel juhul liitris marjas. 
Sõltuvalt vikerforelli marjatera suurusest on neid ühes 
liitris 5000–10 000 tükki, tavaliselt 8000–9000.
• Kindlama tulemuse annab meetod, mille puhul kaa-
lutakse kogu emaskalalt lüpstud mari, loetakse ära sealt 

Joonis 37. Marja lüps-
mine emaskalalt

Joonis 38. Üleval: silmtäppmarja 
100 süvendiga kühvel; vasakul: 
marjaveokast
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võetud väikeses, 2–3 g kaalutises sisalduvad marjaterad 
ja arvutatakse välja, kui palju marjateri oli kogu saadud 
marjakoguses.
• Täpselt saab hiljem loendada silmtäppmarja, mis 
talub tõstmist marjakühvliga (joonis 38). Seda meetodit 
kasutatakse marja edasimüümisel. Kühvliks on plast-
plaat, milles on kindel arv, näiteks 25 × 25 = 625 süven-
dit, mis vastavad marjatera läbimõõdule. Kui tõsta seda 
plaati läbi veenõus oleva marja, jääb igasse auku üks 
marjatera ja ülejäänud veerevad vette tagasi. Kühvlitäite 
arvu järgi saab teada, mitu marjatera kokku on.

Korrektsed tulemused saadakse ka sorteerimisel auto-
maatloenduriga, kus kõik marjaterad mööduvad fotoele-
mendist. 

Marja viljastamine ja hautamine. Marja ja niiska, mis on 
lüpstud kalast kuivalt (marja puhul koos teatud koguse 
ovariaalvedelikuga) puhastesse plast- või emailnõudesse, 
säilitatakse jahedas (0–2 °C juures) ja kuivamise eest 

Häid tulemusi annab vee asemel ovariaalvedelikuga 
sarnase kontsentratsiooniga füsioloogilise lahuse (0,6% 
NaCl ja 0,02% CaCl2) kasutamine marja ja niisa segami-
seks ning aktiveerimiseks. Selles lahuses püsivad sperma-
tosoidid kauem liikumisvõimelistena.

Pärast viljastamist toimub loputamine, mille käigus 
uhutakse niisk, ovariaalvedelik või füsioloogiline lahus 
puhta veega ära. Viljastatud mari jäetakse vette paisuma. 
Marjaterad tõmbavad vett sisse, nende mõõtmed suurene-
vad kuni 40% ja nad kõvenevad. See võtab aega 3–4 tundi. 
Viljastatud mari paigutatakse hautamiseks ehk inkubee-
rimiseks haudeaparaatidesse. Mari haub pimedas, sest 
loode on tundlik lühilainelise ultravioletse ja sinise val-
guse suhtes.

Haudeaparaadid võivad konstruktsioonilt olla väga 
erinevad, kuid vee läbivoolusuuna järgi jagunevad need 
horisontaalseteks ja vertikaalseteks. 
• Horisontaalses haudeaparaadis paikneb mari õhu-
kese (ühe-kahe marjatera paksuse) kihina haudekastide 

kaitstuna eluvõimelisena 24 tundi. Kui 
niisk on lüpstud hermeetiliselt suletava-
tesse 100–200 ml soonkinnisega (Mini-
gripi) kilekottidesse, mis täidetakse hap-
nikuga, võib see 0 °C juures säilida elu- ja 
viljastamisvõimelisena mitu päeva. Sar-
naselt imetajate spermaga saab kalade 
niiska säilitada väga pikka aega ka sügav-
külmutatuna. Norras ja Soomes on kasu-
tusel lõhelaste niisa sügavkülmutamise 
tehnoloogia, Eestis on sellega alustatud. 

Marjaterad (munarakud) ja niisk 
(spermatosoidid) on enne veega kokku 
puutumist inaktiivsed. Marja viljastami-
seks kasutatakse forelli- ja lõhekasvatu-
ses kuivmeetodit (joonis 39). Marjale 
lisatakse väike kogus niiska (20 ml 3–4 
liitri marja kohta). Kuigi ühe isaskala nii-
sast piisaks paljude emaskalade marja 
viljastamiseks, kasutatakse enamasti 
mitme isaskala niiska, et kindlustada 
võimalikult paljude marjaterade viljasta-
mine, juhul kui mõne isaskala viljastus-
võime on väike. Mari ja niisk segatakse 
ja segu hoitakse ootel 2–3 minutit. Siis 
lisatakse vesi, segatakse marja taas ette-
vaatlikult ja hoitakse seda vee all rahus 
kuni 10 minutit. Vesi aktiveerib muna-
rakud ja spermatosoidid. Viimased liigu-
vad seejärel aktiivselt ja on viljastamis-
võimelised ligikaudu minuti vältel.

Joonis 39. Lõhelaste marja viljastamise etapid

Marja lüpsmine Niisa lüpsmine Segamine

Vee lisamine Ooteaeg Loputamine

Paisumine Loendamine Haudekastidesse
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võrejal põhjal, millest tõuseb läbi puhas hapnikurikas 
vesi (joonised 40 ja 41). Haudekastid on paigutatud pik-
kadesse plastrennidesse üksteise taha ja tervest rennist 
voolab seega vesi läbi horisontaalselt.
• Vertikaalsest haudeaparaadist voolab vesi läbi kas 
ülalt alla või alt üles. Mari laotakse õhukese kihina püs-
tistes seadmetes üksteise peal olevatele ümmargustele 
või nelinurksetele restidele (raamidele). Vertikaalse hau-
deaparaadi ülemine raam jäetakse tühjaks ja sinna lastud 
vesi tilgub alla, kattes alumistel restidel olevad marjate-
rad õhukese kihina. Marjatera kattev veekiht rikastub 
kergesti õhuhapnikuga ja annab sellele niiskust. Kuid 
sellistest aparaatidest tuleb mari enne vastsete koorumist 
veekeskkonda üle viia. 

Sarnaselt siia- või haugimarjaga saab forellimarja inku-
beerida ka vertikaalsetes pudelites, kus vesi tõuseb alt 
üles läbi paksu marjakihi. Kõige väiksem on veekulu siis, 
kui kasutada nõrghautamist. Selliselt töötavas haudeapa-
raadis asetsevad hauderestid vertikaalselt üksteise peal.

Loote areng. Loote arengu kiirus marjateras sõltub inku-
beerimise temperatuurist. Iga järjekordse arengustaadiu-
mini jõudmiseks peab loode saama kindla hulga soojust. 
Mida soojem on vesi, seda kiiremini loode areneb. Ent 
liiga kõrgel temperatuuril tekib palju väärarendeid.

Kalakasvataja jaoks on lihtsaim hinnata loote olu-
liste arengustaadiumide saabumise aega kraadpäevades. 
Selleks korrutatakse mõõdetud veetemperatuur marja 
inkubeerimise päevade arvuga. Näiteks vikerforelli marja 
arenemiseks viljastamisstaadiumist kuni silmtäppmarja 
staadiumisse jõudmiseni kulub 160 kraadpäeva, mis vas-
tab 16 ööpäevale 10 °C vees või 20 ööpäevale 8 °C vees.

Vikerforelli loote kriitilised arenguetapid, mil häiri-
mine võib tekitada väärarenguid, on paisumise ajal ja 60–
160 kraadpäeva vältel pärast viljastamist. Sel ajal peab 
mari olema rahus. Kalakasvatuse praktikas on väga olu-
line arenguetapp silmtäppmarja staadium. Selleks ajaks 
on loode välja kujunenud, tema silmad on pigmenteeru-
nud ning nähtavad kahe tumeda täpina läbi marja kesta. 
Silmtäppmari on võrreldes varasemate staadiumidega 
välismõjule vähem tundlik, seda on võimalik loendada, 
surnud terade eemaldamiseks läbi sorteerimisautomaadi 
lasta ja müügiks transportida.

Viljastamata või surnud marjaterad muutuvad valgeks 
ja läbipaistmatuks. Need on vaja kõrvaldada, sest nad 
kattuvad vees laialt levinud hallitusseene Saprolegnia 
niidistikuga (kala- ehk vesihallitusega) ja võivad nakatada 
ka terveid marjateri, mis seejärel samuti hukkuvad. Sur-
nud marjaterade kõrvaldamine (marja puhastamine) toi-
mub väiksemates kasvandustes käsitsi sifoonvooliku või 
pintsettidega. Suurte marjakoguste puhul kasutatakse 
sorteerimisautomaati, mis valgustab marjaterad ükshaa-
val läbi ja kõrvaldab läbipaistmatud surnud terad.

Haiguste leviku vältimiseks töödeldakse marja joodi 
sisaldavate desinfitseerivate preparaatide – jodofooridega. 

Joonis 41. Lõhelaste marja 
horisontaalse haudeapa-
raadi tööpõhimõte. Nool-
tega on näidatud veevool 
haudeaparaadis

Joonis 40. Lõhelaste nn vertikaalne haudeaparaat – 
haudekastide sahtlid paiknevad üksteise kohal
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Marja desinfitseeritakse jodofoori lahuses, mille vaba 
joodi sisaldus on vähemalt 100 mg/l. Sellist kontsentrat-
siooni peetakse marjale ohutuks ja samal ajal piisavalt 
tõhusaks ka haigustekitajate hävitamisel. Kui tegu ei ole 
silmtäppstaadiumis marjaga, tehakse desinfitseerimis-
lahus füsioloogilisse soolalahusesse, mispuhul on joodi 
imbumine marjatera sisse takistatud. Jodofoori võima-
liku mürgisuse vältimiseks peab desinfektsioonilahuse 
pH olema neutraalse lähedane (u 6,8). Tavaliselt kasuta-
takse selleks naatriumhüdroksiidi (NaOH) koos kaalium-
divesinikfosfaadiga (KH2PO4). Desinfitseerimiseks sobi-
vad tingimused tagavad soovitud efekti.

Traditsiooniline vahend marja desinfitseerimiseks 
(eriti Saprolegnia tõrjeks) on olnud malahhiitroheline 
(lahus vahekorras 1 : 100 000), mis on aga kantserogeense 
toime tõttu praegu Euroopa Liidus keelatud. Dekoratiiv-
kalade marja võib selle vahendiga endiselt töödelda. Kait-
sevahendina tuleb kasutada kummikindaid. 

Koorumine ja eelvastsete areng. Koorumine toimub 300–
370 kraadpäeva pärast viljastamist, mil eelvastsed purus-
tavad marjatera kesta sabalöökidega. Algul ei meenuta 
forelli eelvastsed täiskasvanud kala. Nende kõhu all on 
rebukott, eristatavate uimede asemel on keha ümbritsev 
läbipaistev ja kiirteta uimekurd, suu ja lõualuud ei ole 
lõplikult välja kujunenud ega sobi toidu haaramiseks. 

Koorumisjärgne areng jaguneb eelvastseperioodiks (rebu-
kott on imendumata) ja vastseperioodiks (vabalt ujuv, 
välja kujunemata uimede ja soomusteta kala).

Marjaterast koorunud rebukotiga eelvastsed on esi-
algu väheliikuvad ja lebavad haudeaparaadi põhjal (joo-
nis 42). Nad toituvad endogeenselt rebukotis olevatest 
toitainetest. 500 kraadpäeva pärast viljastamist, kui suu-
rem osa rebukotist on imendunud, muutuvad vastsed 
aktiivseks ja algab nn ülesujumine – nad tõusevad aeg-
ajalt pinnale ja haaravad suutäie õhku, et täita ujupõit. 
Seejärel hakkavad nad normaalselt ujuma ja lähevad üle 
välistoidule, kuna rebukoti tagavarad on ammendatud ja 
suu välja kujunenud.

Kalakasvanduses tuleb õpetada vastseid inimese anta-
vat sööta sööma. See toimub startersöödaga, mida jaga-
takse käsitsi või söödaautomaatide abil. Söötmine peab 
sel ajal olema peaaegu pidev. 

Kadu paljundamise käigus kasutatud marjateradest 
kuni vabalt ujuvate ja toituvate vastseteni ei tohiks üle-
tada 30%. Soomuskatte väljakujunemisest alates on tege-
mist vabalt toituvate kalamaimudega ja paljundamisetapi 
võib lugeda lõppenuks.

Eelvastsed

Vastne

Joonis 42. Lõhelaste (lõhe, viker-
forell, paalia) areng viljastatud 
marjast vastseni 

silmtäppmari

Viljastatud marja areng

Vaata lisaks: 
https://aquagen.no/en/about-aquagen/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=Ce8oyhcLtpE
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5.5.  Kasvatustehnoloogia ehk  
kalade pidamine

Asustustihedus ja veevahetus. Kalakasvanduse olulisi-
mad tootmistingimuste näitajad on kalade asustustihe-
dus ja veevahetuse kiirus. Maksimaalselt võimalik asus-
tustihedus sõltub vee hapnikusisaldusest, temperatuurist 
ja kalade suurusest. Vee läbivool peab olema piisavalt 
kiire, vähemalt 5 cm/s, et kanda ära põhja vajuv kala-
sõnnik.

Vesi on kalade elukeskkond, mis toob nendeni aineva-
hetuseks vajaliku hapniku ja kannab ära mürgised aine-
vahetusjäägid, eeskätt süsihappegaasi ja ammoonium-
ühendid. Veetemperatuur määrab kala kui kõigusoojase 
organismi ainevahetuse kiiruse, seeläbi ka söödavajaduse 
ja selle omastamiseks kuluva hapniku koguse. 

Noorkalu saab sama suures veehulgas pidada arvuli-
selt rohkem, kuid kaalult vähem kui suuri kalu, sest sama 
kogukaalu (biomassi) juures kasutavad väikesed kalad 
mitu korda rohkem hapnikku kui suured. Vikerforellikas-
vanduste intensiivse veevahetusega kiirvoolukanalites, 
kus vett rikastatakse hapnikuga, võib kalade tihedus olla 
alla 70 kg/m3, lühikest aega ka veidi üle 100 kg/m3.

Kalakasvataja eesmärk on tagada tihedus, mille juures 
kalade juurdekasv ehk massi-iive on suurim ja söödaka-
sutus optimaalne. Optimaalse tiheduse ületamisel (üle-
asustus) ei jätku sööda metaboliseerimiseks hapnikku, 
ainevahetusjääkide (orgaanilise aine) sisaldus vees suu-
reneb ja kalad kannatavad stressi all, juurdekasv vähe-
neb, tekivad lõpusekahjustused ja suureneb bakteriaal-
haiguste oht. Liiga väikese tiheduse korral ei kasutata aga 
rajatiste potentsiaalset tootmisvõimsust ära. 

Kalade tiheduse ja söötmise intensiivsuse ülempiiri 
määrab sissevoolava vee hapnikusisaldus. Toituv kala 
tarvitab sööda metaboliseerimiseks vees sisalduva hap-
niku ära ja hapnikusisaldus väheneb basseinis ja kiirvoo-
lukanalis sissevoolust väljavoolu poole kiiresti. Väljavoo-
lukohas ei tohiks hapnikusisaldus langeda alla 7 mg/l.

Sorteerimine ja väljapüük. Mõned kalad kasvavad teistest 
kiiremini. Vastsed pole koorudes ühesuurused ning need, 
kes on suuremad ja varem sööma õppinud, saavad kasvu-
eelise. Kalade edaspidisel kasvamisel see vahe suureneb. 
Ka vanemas eas tekivad kalade vahel pidevalt suuruse 
erinevused. Need ei tulene mitte niivõrd pärilikult erine-
vast kasvupotentsiaalist, kuivõrd toitumiskäitumisest ja 
karja hierarhiast. Teistest suuremad kalad on toitumisel 
agressiivsemad ja takistavad väiksematel sööda juurde 
pääsemist, väiksemad kannatavad suuremate domineeri-
misest põhjustatud stressi all ja nende kasv pidurdub. See-
tõttu jääb loodetud toodang osaliselt saamata.

Kalade ebaühtlus takistab ka söötmise korraldamist. 
Kui samas basseinis või kiirvoolukanalis on väga erineva 
suurusega kalu, on söödaosakesed mõne kala jaoks liiga 
suured, teistele liiga väikesed. Ka turustamisel võib kalade 
ebaühtlane suurus töötlejat või edasimüüjat häirida. 

Seepärast tuleb kalad suuruse järgi rühmadesse sor-
teerida ja eraldi basseinidesse või kiirvoolukanalitesse 
paigutada. See annab kasvus mahajäänud (stressis elanud 
ja vähem süüa saanud) kaladele võimaluse normaalselt 
kasvama hakata ja optimeerib nende söötmist.

Kalad sorteeritakse tavaliselt kahte või kolme rühma. 
Sorteerida tuleks kolm korda haudemajas ja kaks-kolm 
korda pidamise vältel. Kalade juurdekasvu, söödaka-

Joonis 43. Kast käsitsi sortee-
rimiseks. Pilude laius on kala 
suuruse järgi muudetav

sutuse ja sorteerimise vajaduse 
kindlakstegemiseks tehakse kont-
rollkaalumisi. 

Kõige lihtsam sorteerimisva-
hend, mida kasutatakse eeskätt 
noorkala puhul, on käepideme-
tega klaasplastist või puidust kast 
(joonis 43). Selle põhi koosneb 
torujatest ribidest, mille vahed 
vastavad ligikaudu sorteeritava 
kala paksusele. Kala tõstetakse 
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kahvaga kasti, mida liigutatakse kergelt vee kohal. Väikse-
mad kalad kukuvad torude vahelt läbi, suuremad jäävad 
kasti ja paigutatakse teise basseini.

Üle paarisajagrammiste kalade ja suure tootmismahu 
puhul pole kastiga käsitsi sorteerimine otstarbekas ja sel 
juhul kasutatakse töönduslikke sorteerimisseadmeid  
(joonis 44). Sorteeritav kala koondatakse nooda või bas-
seinis liigutatava võre abil tihedasti kokku ja tõstetakse 
tigumehhanismiga tõstuki või vaakumiga töötava kala-
pumba abil rennikujulisse ratastel sorteerimisseadmesse. 
Selle roostevabast metallist seadme põhjas olevad pilud 
lähevad kala sisestamise kohast alates järjest laiemaks. 
Seepärast pudenevad algul läbi pragude väiksemad kalad, 
hiljem suuremad. Eri suurusega kalad satuvad sortee-
rimisvanni põhjast algavatesse erinevatesse torudesse, 
mida mööda saab nad omakorda juhtida erinevatesse 
tiikidesse, basseinidesse või kiirvoolukanalitesse. Toru-
des paikneb fotoelemendi põhimõttel töötav loendur ja 
seetõttu saadakse teada ka igasse basseini sorteeritud 
kalade arv, mis on vajalik edasise kasvatamise ja söötmise 
planeerimiseks. Sorteerimise puhul kehtivad samad 
kalade käitlemise nõuded (eelnev söötmise katkestamine, 
kontsentreerimine, madala temperatuuri eelistamine) 
mis väljapüügil ja vedamisel (vt 3. peatükk „Eluskala 
käitlemine ja vedu“).

Rajatiste ja seadmete hooldamine. Tasuva tootmise ja 
toodangu kvaliteedi kindlustavad heas korras veevarus-
tus, kalade ainevahetusjääkide kiire eemaldamine ja bio-
turvalisuse nõuete järgimine. Noorkala ja kaubakala kas-
vatamine erinevad paljude üksikasjade poolest, mis on 
seotud rajatiste suurusega, kuid tehnoloogia põhimõtted 
on samad. 
• Tagatud peab olema pidev värske vee läbivool. See-
pärast tuleb kiirvoolukanaleid ja basseine pidevalt puhas-

Joonis 44. Töönduslikud sorteerimisseadmed

Joonis 45. Kaldu seintega kiir-
voolukanalite hooldus on töö-
mahukam kui püstiste seintega 
kanalite puhastamine
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tada. Sisse- ja väljavoolurestid tuleb hoida vabad, kind-
lustamaks vee maksimaalne läbivool. Looduslikust 
veekogust vett saavates kalakasvandustes ummistuvad 
restid puulehtedega või vetikate pealekasvuga ja vee läbi-
laskvus väheneb. Basseinide ja kanalite aeglasema vee-
vooluga piirkondadesse kogunevad sõnnikujäägid ning 
bakteritest ja vetikatest moodustuv pealekasv tuleb eemal-
dada. See on heaks kasvukeskkonnaks haigusi tekitava-
tele bakteritele ja see halvendab veevarustust. Varem 
rajati kalduste seintega kanaleid (joonis 45). Sellisele sei-
nale sadeneb aga sõnnik ja neid on vaja seetõttu tiheda-
mini mehaaniliselt puhastada.
• • Ka torustikku peab kontrollima. Teada on juhtumid, 
kus torud on ummistanud ja veevoolu seisanud konnad 
(kes otsivad sügiseti talvitamiskohta) või angerjad. Inten-
siivse tootmise korral on hädavajalik häiresüsteem, mis 
teavitab kalakasvatajat automaatselt veevoolu katkemi-
sest. Eriti käib see pumbataval veel töötava või suletud 
veekasutusega süsteemi kohta, kuid avariisid võib juh-
tuda ka isevoolusüsteemides. Kalakasvandusel peab see-
tõttu olema töökorras diiselgeneraator juhuks, kui elekt-
rivarustus katkeb.
• Palju abi on puhta hapniku vette pihustamise sead-
metest. Looduslikus vees esineb märkimisväärseid öö-
päevaringseid hapnikukõikumisi. Kasvatusveele lisatav 
puhas hapnik võimaldab suurendada kalade tihedust raja-

tistes ja söötmise intensiivsust. Lisaks aitab see hädaolu-
korras päästa ka veevoolu katkemisel hapnikupuudusse 
jäänud kalad.

Vee rikastamiseks puhta hapnikuga kasutatakse plas-
tist või roostevabast terasest hapnikukoonuseid (vt joo-
nis 11, lk 17). Koonuse sisemusse lastakse rõhu all olevat 
puhast hapnikku ja ülalt pihustatakse sisse vesi. Mööda 
koonuse siseseina alla valguv vesi rikastub hapnikuga 
ja see juhitakse basseinidesse. Hapnikku ja õhku saab 
pihustada vette ka difuusorite abil.

Andmete registreerimine ehk logiraamat. Mida täpse-
malt on korraldatud kõigi tootmisnäitajate registreeri-
mine, seda parem on kalakasvatajal toimuvaid protsesse 
hinnata ja jälgida. Olulisimad korrapärast kirjapanekut 
vajavad näitajad on veetemperatuur ja hapnikusisaldus, 
söödakasutus, kalade mass ja suremus. Temperatuuri 
ja hapnikusisalduse andmed tuleb üles märkida mitu 
korda päevas, sest need kõiguvad (eriti suvel) ööpäeva 
vältel oluliselt. See on vajalik kalade kasvu jälgimiseks ja 
söötmisrežiimi optimeerimiseks. 

Tõendatud on näiteks surnud kalade arvu pidevast 
ülesmärkimisest saadav kasu. Tuhandete kalade pida-
misel on loomulik, et mõni neist sureb. Kui tavaliselt 
registreeritakse pidevalt 2–3 surnud kala päevas, aga 
paaril päeval tõuseb see arv kümneni ja järgmistel päe-
vadel juba 20–30ni, on see tõsine ohumärk. Korrapärane 
kirjapanek võimaldab kohe näitajate muutumist ja seost 
kalade suremusega märgata ning tegutsema asuda. Kui 
surma põhjuseks on haiguspuhang, saab kohe diagnoo-
simist ja ravi alustada, kui asi on söödas või veekvalitee-
dis, saab puudused kiiresti kõrvaldada ja nii välditakse 
suuremat kahju.

Suure tootmismahu ning keeruliste veevarustus- ja 
puhastussüsteemide puhul on väga suur abi andurisüs-
teemidest, mis salvestavad andmed arvutisse. Sama liigi, 
kuid erinevate tõuomadustega kalade pidamisel või eri 
söötade kasutamisel on vaja registreerida kalade kasv ja 
kvaliteet basseinide kaupa, et tekkinud erinevusi saaks 
usaldusväärselt hinnata.
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6.  Karpkalakasvatus

6.1.  Karpkala bioloogiline iseloomustus 
kalakasvatuse seisukohalt

Karpkala (Cyprinus carpio) kuulub karpkalaliste seltsi 
(Cypriniformes) karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna 
karpkala perekonda (Cyprinus). Selle sugukonna kalade 
iseloomulikud omadused on hammaste puudumine lõua-
luudel, neeluhammaste olemasolu alaneeluluudel, üks 
seljauim ja suur kaheosaline ujupõis. Tuntumates keeltes 
tuleneb karpkala nimetus enamasti samast tüvest – ing-
lise keeles on see carp, saksa keeles Karpfen, prantsuse 
keeles carpe ja vene keeles карп.

Kodustatud karpkala looduslik lähtevorm on ulukkarp-
kala ehk sasaan, kelle levila paikneb Euraasias ning on 
jagunenud läänepoolseks (Musta, Kaspia ja Araali mere 
vesikond) ja idapoolseks (Ida- ja Kagu-Aasia) piirkon-
naks. Need levilad on olnud isoleeritud juba sadu tuhan-
deid, kui mitte miljoneid aastaid. Selle tulemusena on 
mõlema piirkonna sasaanid geneetiliselt ja morfoloogili-
selt eristunud ning neid käsitletakse erinevate alamliiki-
dena, milleks on Euroopa ehk Doonau sasaan (Cyprinus 
carpio carpio) ja Kaug-Ida ehk Amuuri sasaan (Cyprinus 
carpio haematopterus). Et karpkalu peeti tiikides nii 
antiikse Rooma impeeriumi territooriumil kui ka muist-
ses Hiinas, siis on tõenäoline, et karpkala on kodustatud 

Euroopas ja Aasias sõltumatult. Kodustamise, valiku ja 
aretustöö tulemusel on kasvatataval tiigikarpkalal suu-
rem suu, pikenenud sooltoru, parem sööda omastamine 
ja kasvukiirus, kõrgem ja lamedam kehakuju ning erinev 
soomuskate (soomus- ja peegelkarpkalad).

Karpkala on jõudnud paljudesse maailma maadesse. 
Toidukalana kasvatatakse teda enamikus Ida-Aasia ning 
Kesk- ja Ida-Euroopa riikides (joonis 46). Mõnes piirkon-
nas, näiteks Suurbritannias ja Põhjamaades, hinnatakse 
karpkala vaid harrastuspüügi objektina. Põhja-Ameeri-
kas ja Austraalias aga suhtutakse temasse kui tüütusse 
võõrliiki, mida tuleb hävitada. Karpkalu mürgitatakse ja 
maetakse maha, et tühjendada neist veekogud ja vabas-
tada pind kohalikele liikidele. Karpkala kasvatatakse 
maailmas u 4,19 mln tonni aastas (joonis 47). Ligikaudu 
95% toodangust tuleb Aasiast (sh 70% Hiinast) ja vaid 
5% karpkalast toodetakse Euroopas.

Euroopa suurimad karpkalatootjad on Poola, Tšehhi, 
Saksamaa, Ungari ja Prantsusmaa. Kesk-Euroopas, eriti 
Tšehhis, on karpkala traditsiooniline jõulukala. Eestis on 
teda kasvatatud ligi 120 aastat. Esimest korda toodi karp-
kala meile 1893. aastal Lätist (Kuramaalt) Kazdangast 
ja üle poole sajandi kasvatati siin vaid Euroopa päritolu 
karpkala. Alates 1966. aastast on introdutseeritud Vene-
maalt Leningradi oblastist mitmel korral ropša karpkala – 
Euroopa karpkala ja Amuuri sasaani hübriidist aretatud ja 

Joonis 46. Karpkala on üks 
maailma levinumaid mage-
vees kasvatavaid liike
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jahedasse kliimasse sobivat karpka-
latõugu. Selle tõu kasulike omaduste 
(kiire kasv esimesel eluaastal, suur 
elulisus ja talvekindlus) tõttu ristati 
siin ropša karpkalu kohalike tõutute 
karpkaladega. 1977. ja 1995. aastal 
toodi Eestisse ka Saksa peegelkarp-
kala. Väheste soomuste, kõrge keha 
ja hea kasvu tõttu on teda kasvata-
tud Eestis nii puhaskultuurina kui 
ka erinevates ristandkombinatsioo-
nides teiste vormidega. 

Välimik ehk eksterjöör. Karpkala 
eristavad muu hulgas talle sarnasest 

Kõrge keha ei ole seotud suure kasvukiirusega. Samaväär-
setes tingimustes kasvatamisel on soomusteta peegel-
karpkala kõrgema kehaga ja tüsedam kui soomuskarp-
kala.

Karpkalade seas esineb normaalse soomuskattega 
kalade kõrval peegelkarpkalu, kelle nahk on soomustega 
kaetud vaid osaliselt ning kelle soomused on ebakorra-
pärase kujuga ja suured (joonis 49). Eestis kasvatatakse 
vaid soomus- ja hajuspeegelkarpkalu. Tarbijad eelistavad 
peegelkarpkalu, sest neid on kergem puhastada ja nende 
liha kvaliteet on parem. Eestis on aga soomuskarpkalade 
elulisus kõrgem kui peegelkarpkaladel ja nõudlus tema 
järele kasvab aasta lõpul, mil traditsioon eeldab kala 
aastavahetuse peolaual ning suuri soomuseid rahaõnne 
sümbolina.

Joonis 49. Peegelkarpkala

Joonis 48. Normaalse 
soomuskattega karpkala. 
Sugukalade kaal võib üle-
tada 10 kg
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Joonis 47. Karpkalalaste 2017. aasta toodang maailmas võrd-
luses lõhe ja vikerforelliga (tuhandetes tonnides)

hõbekogrest kaks paari poiseid, millest pikemad on suu-
nurkades ja lühemad ninamiku lähedal (joonis  48). Pika 
seljauime ja lühikese anaaluime teine kiir on tugev ja selle 
tagaserv teravalt saagjas. Karpkala värvus on väga muut-
lik ja sõltub tihti tema kasvukohast. Liivase põhjaga vee-
kogudes on kalad heledad, turbastes tumedamad. Kala 
värvust võib mõjutada ka sööt, mille karoteenirohkus 
muudab kala kollakaks, ja soomuskatte tüüp. Soomus-
karpkala on enamasti hallikas-mustjas, seljaosa on tume-
dam, küljed ja kõht hõbedasemad. Peegelkarpkala värvus 
on väga varieeruv, ulatudes tume- või rohekaspruunist 
seljaosas kuni kollaseni kõhuosas. Paarilised uimed ja 
saba on tihti punakad. Karpkala eksterjööri mõjutavad 
tõuline kuuluvus, keskkonnatingimused, toitumine ja 
vanus. Kehakuju varieerub sihvakast kuni ümmarguseni. 
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Välimuse hindamiseks (kõigil kalaliikidel) kasutatakse 
tüseduse ja kehakõrguse suhtnäitajaid ehk indekseid. 

• Fultoni tüsedusindeks näitab kala suhtelist massi tema 
standardpikkuse kohta ja seda arvutatakse valemi 
F = TW × 100/SL3 järgi, kus TW (ingl total weight) on 
kala kehamass grammides ja SL (ingl standard length) 
kala standardpikkus ninamikust soomuskatte lõpuni 
sentimeetrites. Samasuvise kalade tüseduskoefitsient 
peaks olema vähemalt 3,0. Esimese kolme eluaasta 
tüsedusindeks on soomuskarpkala puhul 2,9–3,3, 
peegelkarpkala puhul kuni 4,0. Sugukalade tüsedust 
mõjutavad kala sugu ja tõug. 

• Kehakõrguse indeks on kala keha suurima kõrguse 
(ingl height, H) ja standardpikkuse suhe (H/SL) prot-
sentides. 

Eluviis looduses. Looduslikus veekogus on karpkala eelis-
tatuimad elupaigad seisva või aeglase vooluga, suvel hästi 
läbisoojenevad, taimestikurikkad ja mudase põhjaga alad. 
Päikeselisel suvepäeval hoidub ta meelsasti veepinna 
lähedale. Karpkalale soodsaim temperatuur on 18–25 °C, 
kuid ta suudab elada ka jahedates kiirevoolulistes veekogu-
des või mõõduka soolsusega (kuni 5‰) rannikumeres. 
Sigimiseks ja maimude kasvuks peaks vee soolsus olema 
alla 2‰. 

Karpkala noorjärgud toituvad planktonist, hiljem 
lisanduvad põhjaloomastik ja veetaimed. Kolmandast-
neljandast eluaastast alates on karpkala peaaegu kõige-
sööja. Kündes toiduotsingul veekogu põhja, muudab ta 
selle väikeste lohkude ja muhkudega kuppelmaastikuks 
(joonis 50).

Joonis 50. Tühjendatud 
väike karpkalatiik Ilmatsa-
lus. Põhjas on näha karp-
kala toitumisel tekkinud 
lohud

Karpkala roll veekogu taimestiku piiramisel võib olla 
päris oluline. Teisalt pole välistatud ka karpkala enda 
ja teiste liikide noorkalade sattumine toiduks. Ainult 
loodusliku toidu arvel võib karpkala juurdekasv olla 50–
150 kg ühe hektari veepinna kohta.

Suguküpseks saab karpkala Eestis 4–5aastaselt, kui 
tema kehakaal ületab 2,5 kg. Eesti oludes koeb ta mai 
lõpul või juuni algul. Madalas, hästi läbi soojenenud ja 
taimestikurikkas veekogus võib tihti näha kasvandustest 
vallapääsenud karpkala kudemist. Üldjuhul ei jää aga loo-
duses koetud marjast kasvanud järglased ellu. Järelkasvu 
on leitud vaid veekogudest, kus puuduvad röövkalad.

Karpkala võib elada 35–40 aastat vanaks. Rekord-
isendid on ühe meetri pikkuse juures kaalunud 25–30 kg. 
Erialakirjanduse andmeil on vanim karpkala olnud 
47aastane, üksikud isendid 42–44aastased. Eesti suu-
rim karpkala püüti 1948. aastal Lohja järvest ja see kaa-
lus 18,4 kg. Ligikaudu sama suuri kalu on hiljem püütud 
korduvalt ka Peipsist ja Kasari jõest.

Kasvandused. Eestis on suuremaid karpkalakasvandusi 
kolm ja hobikalakasvatajaid, kes peavad karpkala oma 
lõbuks väikestes tiikides, võib olla mitukümmend. Võr-
reldes teiste karpkalalastega sobib karpkala Eesti tiiki-
desse hästi, sest tal on suur kasvukiirus ning ta kohaneb 
kiiresti veetemperatuuri, hapniku- ja teiste keskkonna-
tingimustega. Ta on vee koostise ja kvaliteedi suhtes 
vähenõudlik ning toitub mitmekesiselt (sobib nii loodus-
lik toit kui ka vähene või täielik söötmine). Peale selle on 
karpkalal tiikide põhjastruktuuri parandav ehk biomelio-
ratiivne mõju veekogule – ta aitab oma toiduotsingutega 
ära hoida tiigi või muu veekogu kinnikasvamist, piirates 
vähesel määral veetaimestiku arengut.
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6.2.  Karpkalakasvanduse ülesehitus

6.2.1. Vesi karpkala elukeskkonnana
Karpkalakasvanduse veetarve sõltub tiikide kasutamise 
otstarbest, kalade asustustihedusest ja veekvaliteedist. 
Näiteks ühe kolmesuvise ja umbes kilose kaubakarp-
kala suviseks tiigis pidamiseks on vaja 10–20 m3 vett. 
Olulisel kohal on veetaseme säilitamine (veekadu tiiki-
dest toimub aurumise või filtratsiooni kaudu). Suguka-
latiikides peetakse vajalikuks vee juurdevoolu 0,5–1 l/s, 
kasvutiikides 1–1,5 l/s, talvitustiigis 20 l/s hektari kohta. 
Nagu näha, on veetarve talvitustiikides palju suurem, 
sest kalade asustus on seal väga tihe. Läbivooluta tiikides 
peaks kaladele sobiva keskkonna loomiseks vee süga-
vus olema 1,5–2 m, et veetaseme langus neid veevaesel 
perioodil ei ohustaks. Suve- ja talveperioodil on karpkala 
nõuded veekvaliteedi suhtes (tabel 1) osaliselt erinevad.

Nagu öeldud, on karpkala keskkonnatingimuste suh-
tes üks kõige kohanemisvõimelisemaid kalaliike ja ta 
talub lühikest aega ka väga suuri kõrvalekaldeid nor-
mist. Näiteks on tema hapnikusisalduse taluvuse alam-
piir 2,5 mg/l ja letaalne näitaja 0,8 mg/l; temperatuuri 
alampiir 0,1 °C, ülempiir 35 °C ja letaalne näitaja 38 °C. 

6.2.2.  Karpkalakasvatuse viisid
Karpkalakasvatusel on Eestis ajaloolised eripärad. Roh-
kem kui 100 aastat tagasi kasvatati karpkalu forellitii-
kides söödajäätmete koristajana ja neid peeti puhas-
kultuurina harva. Sellegipoolest valitses suur nõudlus 
asustuskalade järele, sest peale tiikide asustati karpkalu 
ka järvedesse ja paisjärvedesse.

1960ndail üritati karpkala kasvatada nii tiikides, pais-
järvedes kui ka looduslikes veekogudes. Sel ajal töötati 
välja Eesti oludele sobiv karpkala paljundamise tehnoloo-
gia. Seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel hakati 
karpkala kasvuperioodi pikendamiseks kasutama Eesti 
ning Balti Soojuselektrijaama jahutusvee tehnoloogilist 
heitsoojust, st eelsoojenenud ehk termaalvett. Sellega 
kaasnesid meie oludes täiesti uudsed intensiivkasvatuse 
viisid sumpades ja basseinides. Termaalvees kasvatati 
vaid kaubakala ja asustusmaterjal toodeti looduslikel 
vetel olevais kasvandustes. Üheksakümnendatel lõpetati 
karpkalade kasvatamine nii termaalvees kui ka tiikides 
ning see asendus kahetuhandendatel tuura ja vikerforelli 
kasvatamisega.

Karpkala pidamine looduslikes veekogudes (järved, 
rannikumeri, suletud merelahed) ja osaliselt kontrolli-
tavates, peamiselt kastmissüsteemide varustamiseks 
rajatud tehisveekogudes (paisjärved) ei ole osutunud 
otstarbekaks. Selle kala jaoks sobivad kontrollitava vee-
vahetusega veekogud, mis on täielikult tühjendatavad, 
sõltumatu ja reguleeritava veevarustusega ning võima-
lusega tõkestada rööv- ja prügikala sissepääs.

Siiski on Eestis teatud tingimustel võimalik saada 
väikest karpkalatoodangut ka tehisveekogudest ja vee 
korduskasutusega süsteemist. Seda, millisel määral vas-
tab tehisveekogu (kunstlik veehoidla) karpkalakasvatuse 
nõuetele, tuleb otsustada igal konkreetsel juhul eraldi. 
Üks selline kasvatuskoht on veehoidla, mis rajatakse 
tavaliselt jõe või oja paisutamise teel. Kuigi veehoidla 
võib ehitada täiesti tühjendatavana, pole suurema vesi-
konna puhul võimalik reguleerida sissevoolu intensiiv-
sust ja tõkestada loodusliku kala pääsu veehoidlasse. 
Seepärast ei sobi enamik veehoidlaid intensiivkalakas-
vatuseks, küll aga saab valida kas kultuur- või looduslike 
kalade baasil toimuva ekstensiivkalakasvatuse või kom-
bineeritud lahendi (näiteks karpkala ja looduslike kalade 
kooskasvatamine) vahel. Karpkala tuleb sellisel puhul 
asustada korrapäraselt ja vähemalt ühe aasta vanusena, 
seega 50–250 g raskusena (asustatava karpkala suurus 
sõltub röövkalade populatsiooni arvukusest ja nende 
suurusest). 

6.2.3.  Erinevate karpkalatiikide otstarve 
Karpkalatiikide rajamisel kasutatakse hüdrotehnilisi ehi-
tisi, nagu tammid, reguleerimislüüsid, vee sisse- ja väl-
javooluregulaatorid, vee tooma- ja viimakanalid, püü-
gibasseinid kalade väljapüügi hõlbustamiseks tiigist, 
kogumiskraavide võrk tiigi põhjas jms. Tavaliselt raja-
takse karpkalakasvanduse kunstlik paistiik mingi oja 

Tabel 1.  Olulisemad veeparameetrid karpkalade kasvatamisel

Näitaja, mõõtühik Kasvuperiood Talvitusperiood

Temperatuur, °C
pH
Hapnik, mg/l
Fosfaadid, PO3

–mg/l
Ammoonium, mg N/l
Nitraadid, mg N/l
Üldraud, mg/l
Hõljuvained, mg/l
BHT5 , mg O2/l
Väävelvesinik, mg/l

18–25
7–8

5–10
0–0,4
0–0,5

0,2–1,0
1–2
< 25
< 9,0

0

0,5–4
7–8

5–10
0–0,2
0–0,5

0,2–1,0
< 0,8
< 10
< 5,0

0
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ülespaisutamise teel või kaevatakse peatiik ehk paisjärv 
eraldi kunstlikule jõeharule. Paisjärve täitumise järel 
juhitakse vesi isevoolu teel üksteisest sõltumatutesse 
tiikidesse, kus see soojeneb. Nüüdisaegses tiigimajan-
dis on tiikidel kindel paiknemise järjekord (joonis 51). 
Peatiigist allpool, vahetult paisu taga on talvitustiigid. 
Nende vahetusse lähedusse rajatakse noorkala- ehk mai-
mutiigid, mille järel tulevad erinevad kasvutiigid. Need 
tootmistiigid võivad paikneda mitmesugustes kohtades, 
sõltuvalt nende ehitamiseks sobivast maastiku reljee-
fist. Tiigikasvanduse lõpuossa, peatiikidest võimalikult 
kaugele, rajatakse karantiinitiigid, mille ehitamisel jäl-
gitakse põhimõtet, et neist väljalastav vesi ei satuks teis-
tesse tiikidesse.

Kasvandusesisese veevarustussüsteemi poolest jao-
tuvad tiigid sõltuvateks ja sõltumatuteks. Kalakasvatus-
likust ja epidemioloogilisest aspektist on paremad sõltu-
matu veevarustusega tiigid.

Tootmistüübilt liigitatakse karpkalakasvandused 
täie- ja mittetäiesüsteemseteks. Täiesüsteemses tiigi-
majandis kasvatatakse kalad vastsest kaubakalani (kolm 
suve) ning lisaks peetakse seal sugu- ja asenduskarja. 

6.2.4.  Tiikide vajadus täiesüsteemses kasvanduses
Täiesüsteemses kasvanduses vajab iga karpkala vanuse-
järk kasvuks erinevaid tiike, mistõttu on tiigipind ots-
tarbe järgi ära jaotatud.

Sugu- ja asenduskalade tiigid on ehituselt tavalised 
kasvutiigid. Nende suuruse ja arvu määrab sugukarja 
suurus. Sugu- ja asenduskalu on soovitatav pidada eraldi 
tiikides. Paljundusperioodil peab olema võimalik hoida 
ka emaseid ja isaseid sugukalu eraldi.

I järgu kasvutiigid on mõeldud kalade kasvatami-
seks vastsest kuni samasuviseni (maimutiigid). Soovita-
valt võiks need tiigid olla 1–1,2 m sügavused, 0,1–1 ha 
suurused ning kiiresti veega täidetavad ja veest tühjen-
datavad.

II järgu kasvutiigid ja tootmistiigid on eelmistega 
sarnased, kuid suuremad. Kasvutiigis kasvatatakse kala 
kahesuviseks, tootmistiigis kolmesuviseks (kaubakalaks). 
Poolintensiivse kalakasvatuse puhul on kalade väljapüügi 
optimaalseks korraldamiseks sobivad kuni 30 ha pind-
alaga lauge põhjaga 1–2 m sügavused tiigid.

Talvitustiigid on mõeldud sugu- ja asenduskalade, 
samasuviste ja kahesuviste kalade talvitamiseks. Need on 
väikesed – 0,1–1 ha suurused – ja pikliku kujuga (laiuse 
ja pikkuse suhe 1 : 5 – 1 : 8), kuid kasvutiikidest sügava-
mad. Kalu saab talvitada ka suuremates tiikides, aga siis 
on raskem veevahetust reguleerida ja kalu jälgida. Talvi-
tustiigid peaksid olema rajatud mineraalpinnasele.

Karantiinitiigid on vajalikud siis, kui kasvandus toob 
asustusmaterjali teistest riikidest ja kasvandustest. Need 
peavad olemas sõltumatu veevarustusega ja neis hoitakse 
sissetoodud kalu senikaua, kuni on selge, et need pole 
nakkushaigusi kaasa toonud.

Joonis 51. Karpkalatiikide 
paigutus Härjanurme kala-
kasvanduses
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6.2.5.  Karpkalakasvatuse tsükkel 

Karpkalakasvatuse tsükkel jaguneb kasvu- ja talvitamis-
perioodideks. Kasvuperiood, mil kala viibib kasvutiigis, 
toitub intensiivselt ja võtab kaalus juurde, kestab Eesti 
oludes 150–180 päeva. Ülejäänud osa aastast, 180–210 
päeva, on karpkala talvitustiigis või hoidlas, kus ta ei toitu 
ja eriti juurde ei kasva, vaid pigem kõhnub, kattes ener-
geetilised vajadused varuainete arvel. Täiesüsteemses 
kasvanduses kestab kaubakala tootmise tsükkel kolm kas-
vuperioodi ja kaks talvitamist. Müügikõlblikuks (üle 1 kg 
raskuseks) saab kala kolmanda kasvusuve lõpuks. Selle 
aja vältel paigutatakse kalad ümber, s.o nad püütakse välja 
ja asustatakse talvitus- või suvetiiki 6–7 korda. 

Kasvatamise tsükkel algab mais-juunis sugukaladelt 
järglaste saamisega ja nende asustamisega tiikidesse. Tiiki 
asustatud vastsetest kasvavad sügiseks noorkalad, s.o 
samasuvised karpkalad (tähis K0+ või 0+). Esimene kas-
vuperiood kestab 3,5–4 kuud, juunist septembri lõpuni. 
Sügisel püütakse kalad kasvutiigist välja ja paigutatakse 
talvituma. Kevadeks on talve üle elanud kalad üheaas-
tased (tähis K1+ või 1+) ja nende ümberpaigutamisega 
kasvutiiki algab uus kasvuperiood. Ümberpaigutamine 
jätkub sama rütmi järgi: sügisel viiakse kala talvitustiiki-
desse, kevadel tuuakse taas kasvutiikidesse.

Selline tootmistsükkel on Eestis kasutusel vaid suur-
tes kasvandustes. Teised karpkalakasvatajad ostavad 
sealt vastsed või noorkalad ja peavad neid tiikides kuni 
turustamiseks vajaliku suuruse saavutamiseni.

6.2.6.  Karpkala paljundamine
Sugukalade pidamine ja valik. Kvaliteetse järglaskonna 
saamiseks on tähtis moodustada õige tõulise ja soolise 
koosseisuga sugu- ja asenduskalade kari ning pakkuda 
neile häid pidamistingimusi.

Asenduskalad valitakse esimesel või teisel kasvuaastal 
massvaliku meetodil välimiku alusel. Põhilisteks para-
meetriteks on seejuures kala mass, eksterjöör ja tervis-
lik seisund, mitte aga vanemate ja neilt saadud järglaste 
omadused ja fenotüüp. Ka karpkala suur viljakus lubab 
laia valikut.

Siiski tuleb meeles pidada, et valik kala massi alu-
sel on selle tunnuse vähese päritavuse ja ebastabiilsuse 
tõttu vähetõhus. Esimesel ja teisel aastal rekordsuuru-
sega silma paistnud kalade juurdekasv võib hiljem olla 
tunduvalt väiksem kui keskmise massiga isendeil. Ka 
eksterjööri puhul peab valikuintensiivsus olema mõõdu-
kas. Keskmisest palju kõrgema kehaga karpkaladel esine-
vad sagedamini selgroodefektid, selgroolülide suurema 

arvuga kaasneb aga väiksem vastupidavus hapnikude-
fitsiidile.

Tõuaretuse seisukohalt on ka karpkala suur viljakus 
tootja jaoks pigem puuduseks. Karpkala praeguse toot-
mismahu juures piisaks kümnest emasest sugukalast, et 
rahuldada kogu Eesti asustusmaterjali vajadus. Suguka-
lade väikese arvuga kaasneks aga genofondi vaesumine 
ja suguluspaaritus. Seetõttu peetakse sugukarjas kalu 
tootmisvajadusest mitme korra jagu enam.

Emas- ja isaskalade optimaalne arvuline vahekord 
sugukarjas on 1 : 1. Nad vajavad optimaalset tihedust 
(olenevalt vanusest 400–600 isendit hektari kohta). Karp-
kala on portsjonkudeja, kes võib suve jooksul mitu korda 
kudeda. Seetõttu kujuneb sugukalade tiigis arvukast loo-
duslikust kudemisest maimude põlvkond, mis halvendab 
sugukalade pidamistingimusi nii suvel kui ka talvel. Selle 
vältimiseks võib sugukalatiiki asustada haugi (vastsed või 
aastased kalad), kes hävitavad korduvkudemisel tekki-
nud maimud. 

Sugukalade edukas paljundamine sõltub eelneva suve 
pidamistingimustest. Siis ilmnevad tõulised, vanuselised, 
soolised ja individuaalsed erinevused. 

Sugukalade ettevalmistus kudemiseks algab nende 
väljapüügiga talvitustiikidest kohe pärast jää sulamist. 
Väljapüügiga ei tohi viivitada, sest kudemise ootel jääb 
emaskalade mari juuni alguseks III–IV arenguastmesse 
ja küpsuskoefitsient (gonaadide massi ja kala kehamassi 
suhe) on 1,7–14,5%. Viljastumiseks ja normaalseks aren-
guks sobivat marja annavad emaskalad alles siis, kui kesk-
mine küpsuskoefitsient on 28,5%. 

Kevadise väljapüügi ajaks on sugukalad enamasti väli-
muse põhjal soo järgi eristatavad. Emaskaladel on kõht 
puhetunud ja pehme, suguava punsunud, kergelt punetav 
ja ümmargune, lõpusekaante välispind läikiv (joonis 52). 
Isaskalade suguproduktid on sel ajal tavaliselt IV–V küp-
susastmes ja niisk võib erituda juba kergel kõhule vajutu-
sel. Isaskalade tunnuseks on kitsam kõht, piklik-pilujas 
hele suguava ja pulmarüü (lõpusekaaned, selja- ja kõhu-
uimed on karedad – tekkinud on helmeskate).

Väljapüügil eraldatakse emas- ja isaskalad ning asus-
tatakse eraldi tiikidesse, et ära hoida spontaanset ehk 
metsikut kudemist. Soojema kliimaga maades on soovi-
tatav ka talvitada isas- ja emaskalasid eraldi tiikides. 
Sugukalade väljapüügil ja ümberpaigutamisel tuleb olla 
väga ettevaatlik, sest isegi väike trauma võib põhjustada 
marjatrombi tekke või halvendada niisa kvaliteeti. Kude-
miseelseks hoidmiseks sobivad väikesed madalaveelised 
tiigid, mida saab kiiresti tühjendada. Sugukalu hakatakse 
söötma, kui vee temperatuur on üle 10 °C. Talve jooksul 
on kalad kaotanud 15–17% kehamassist ja gonaadide 
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valmimise perioodil vajavad nad kergesti omastatavaid 
valkusid ja rohkesti süsivesikuid.

Juba enne sugukalade väljapüüki talvitustiikidest 
peaks valmis olema ristamisplaan sobivate tõuliste kombi-
natsioonide paljundamiseks. Paljundamiseks võetakse 
vanuse, massi, viljakuse jt näitajate alusel parimad kalad. 

Individuaalsed ja tõulised erinevused. Parim tulemus 
on saadud ropša ja soomuskarpkala ristandilt. Arvesta-
des sugukala kasutusajaks 6–8 aastat, saab ühe emas-
kala potentsiaalsest järglaskonnast tema eluea vältel ligi 
700 tonni kaubakala.

Vanus. Kuigi isaskala saab suguküpseks juba kolme-
nelja-aastaselt ja emaskala tavaliselt aasta võrra hiljem, 
ei ole esmaskudejate mari ja niisk kvaliteetsed ja seetõttu 
ei soovitata neid kasutada. Sugukalade optimaalne iga 
on 7.–12. eluaastal. Ilmatsalu kasvanduses on häid tule-
musi saadud ka optimaalsest vanemate sugukaladega 
(13–16aastastega).

Mass. Sugukala mass on tugevas positiivses korre-
latsioonis viljakusega. Eelistatumad on siiski kuni 6 kg 
raskused kalad, sest nendega on marja ja niisa võtmisel 
kergem ümber käia ja ka marjatrombi oht on väiksem.

Viljakus. See näitaja sõltub kala vanusest, tõulisest 
kuuluvusest, pidamistingimustest ja individuaalsetest 
iseärasustest. Paljundamiseks vajalike kalade arv määra-
takse sugukalade tarbeviljakuse alusel. Portsjonkudeva 
kalana on karpkala absoluutne viljakus tunduvalt suu-
rem. Eestis võib ühe sugukala keskmiseks viljakuseks 
arvestada 400 000 – 760 000 marjatera, suhteline viljakus 
on 110 000 – 215 000 marjatera sugukala kehakaalu ühe 
kilogrammi kohta.

Mari. Hea kvaliteediga marja saamiseks peaks jälgima 
eraldi iga üksiku sugukala küpsemist, kuid kalakasvandu-
ses on see võimatu. Seepärast lähtutakse üldistest para-
meetritest. Tavaliselt vajab karpkala marja küpsemiseks 
1. jaanuarist arvestades vähemalt 1000kraadpäevast soo-
jushulka. Peetakse soovitavaks, et enne marja võtmist 
oleksid sugukalad olnud vähemalt 10–14 päeva tempera-
tuuril üle 15 °C. Eesti kogemused on näidanud, et suurem 
oht on marjavõtmisega hilineda, kui seda liiga vara teha.

Temperatuurist sõltub palju: madalamal, alla 19 °C 
temperatuuril annab marja 90–100% süstitud kaladest 
ja trombioht puudub peaaegu täielikult. Kõrgemal tem-
peratuuril tekib ligi 20% kaladel marjatromb, mille üheks 
põhjuseks võib olla hapnikuvaegus. Karpkala mari on 
rohekas või rohekas-kollakas. Kollane värvus võib vii-
data marja üle küpsemisele. Üleküpsenud marja korral 
on kadu suur eelkõige inkubeerimisperioodil. 

Paljundamise optimaalne aeg on olenevalt kevadistest 
ilmadest 20. mai ja 5. juuni vahel, tihti hiljemgi. See 
algab sugukalade väljapüügiga tiigist (hoidlast). Kalad 
paigutatakse lahtiselt või võrkkotis (peamiselt emased 
kalad) haudemajja basseini, renni või tiiki sumpa. Sugu-
produktide saamiseks ehk ovulatsiooni tekkeks stimu-
leeritakse kalu hormonaalselt, süstides neile teiste sugu-
küpsete kalade hüpofüüsi ehk ajuripatsi suspensiooni. 
Hüpofüüs on sisesekretsiooni nääre, mis toodab mitut 
hormooni, sealhulgas suguproduktide arengut stimu-
leerivaid gonadotropiine. Tavaliselt kasutatakse kude-
ajal püütud ja töödeldud latika hüpofüüsi, kuid sama 
häid tulemusi annab karpkala, säina ja teiste karplaste 
hüpofüüs. See nääre on anatoomiliselt hästi eristunud, 

Joonis 52. Suguküpse 
karpkala kõht on puhe-
tunud ja anaalava välja 
sopistunud
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paiknedes aju põhja all, seepärast on seda suguküpsete 
karplaste ajust varakevadel enne kudemist lihtne kirurgi-
liselt eraldada (joonis 53). Hüpofüüsi suurus sõltub nii 
kala suurusest kui ka liigist. Näiteks isase latika hüpofüüs 
kaalub atsetooniga töödeldult ja kuivatatult harilikult 
1,72 mg, emase oma 2,2–3,0 mg. Samal eesmärgil kasuta-
takse ka gonadotropiini sünteetilisi analooge.

Jahedas hoitud ja hästi suletud klaas- või plastanu-
mas on hüpofüüs kasutuskõlblik mitu aastat. Süstimi-
seks kaalutakse vajalik kogus kuivatatud hüpofüüsi, mis 
hõõrutakse uhmris pulbriks ja lahustatakse kas füsio-
loogilises lahuses (0,6% keedusoolalahus), destilleeritud 
vees või 0,5% novokaiinis (joonis 53). 

Emaskaladele süstitav hüpofüüsi doos on 3 mg ühe 
kilo kehamassi kohta. Marja ühtlasemaks valmimiseks 
tuleks vajalik hüpofüüsikogus süstida kahes järgus. Esi-
mese süstiga (eelsüst) antakse viiendik ja 12tunnise vahe-
aja järel põhisüstiga neli viiendikku kogudoosist. Isas-
kalu süstitakse üks kord arvestusega 1,5 mg hüpofüüsi 
ühe kilo kehamassi kohta. Hüpofüüsi suspensioon süsti-
takse kala selja- või küljelihastesse, aga soovitada võib ka 
süstimist kõhuseina (joonis 54). Isaskalu tuleks süstida 
20–24 tundi enne eeldatavat niisavõtmist. Emaskalad 
annavad normaalsel temperatuuril (üle 17 °C) marja (toi-
mub ovulatsioon) 8–14 tundi pärast põhisüsti, madala-
mal temperatuuril aga tunduvalt hiljem.

Joonis 53. Hüpofüüsi võtmine ja 
ettevalmistamine süstimiseks

Joonis 54. Emaskala süstimine kõhuseina; paremal: hüpofüüsi 
süstimine – emaskaladele kaks, isaskaladele üks kord
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Marja ja niisa lüpsmine. Marja lüpsmist alustatakse siis, 
kui see voolab vabalt või kohe, kui kala kõhule kergelt 
vajutada. Selle eel on soovitav kalad anesteetikumide 
abil uinutada. Näiteks võib kasutada MS222 kontsent-
ratsioonis 100 mg/l.

Kõigepealt kuivatatakse kala kõht, sest veetilkade sat-
tumine marja ja niisa hulka aktiveerib osa neist ja vähen-
dab viljastumise protsenti. Karpkalamari on pärast veega 
kokkupuutumist viljastumisvõimeline ainult 90 sekundit, 
niisk 100–120 sekundit. Ent kuivana jahedas (1–2 °C) 
hoituna säilib mari mitu tundi, niisk kuni nädala.

Marja lüpsmiseks hoitakse kala poolpüsti asendis 
kaenlas või külgasendis laual (joonis 55). Mari lüpstakse 
kuiva siledapõhjalisse nõusse (kopsikusse või kaussi). 
Lüpstav mari ei tohi kukkuda kõrgelt, vaid peab voo-
lama mööda nõu serva. 

Niisk lüpstakse isaskaladelt vahetult enne marja võt-
mist. Niisa viljastamisvõime sõltub vee pH-st, mis peaks 
olema vahemikus 7–9. Happelises keskkonnas spermato-
soidid hukkuvad. Üks isaskala annab korraga kuni 30 ml 
niiska. Isaskalade korduslüpsmisel võib uuesti niiska 
saada 4–5 päeva pärast. Niisa kvaliteeti hinnatakse sper-
matosoidide liikuvuse ja niisa konsistentsi järgi.

Marja viljastamine ja kleepuvuse eemaldamine. 1 kg 
marja viljastamiseks piisaks 3 ml niisast, tegelikult aga 
kulutatakse seda palju enam, lisaks kasutatakse mitme 
isaskala niisa segu. Niisk ja mari segatakse kuiva linnusule 
või kummikindas käega (joonis 56) ning segu valatakse 
pidevalt segades marja kleepuvust eemaldavasse lahu-
sesse, kus toimub marja viljastumine. 

Joonis 55. Marja lüps-
mine emaskarpkalalt

JUHEND HÜPOFÜÜSI ETTEVALMISTAMISEKS  
(Konradti järgi)

Võetud hüpofüüs veetustatakse keemiliselt puhta atse-
tooni abil ja kuivatatakse. Lisaks veetustamisele lahustab 
atsetoon ka hüpofüüsi ümbritsevad rasvad. Töötlemine 
koosneb mitmest etapist:

pärast eraldamist paigutatakse hüpofüüs keemi-
liselt puhtasse atsetooni, mille kogus peab organi 
katma. Selliselt hoitakse hüpofoüüsi 1 tund;

seejärel paigutatakse hüpofüüs hästi suletavasse 
klaasnõusse, kus atsetooni kogus ületab organi 
mahu 10–15 korda (esimene etapp). Selliselt hoi-
takse hüpofüüsi 12 tundi;

siis valatakse atsetoon ära ja asendatakse 
uuega. Atsetoonikogus jääb sarnaseks esimese 
etapi kogusega (teine etapp). Selliselt hoitakse 
hüpofüüsi 6–8 tundi;

pärast seda võetakse töödeldud hüpofüüs atse-
toonist välja ja pannakse filterpaberile toatempe-
ratuuril kuivama. Hüpofüüsi ülemäärasel soojen-
damisel hormoonide aktiivsus kaob. Kuivanuks 
loetakse hüpofüüsi siis, kui atsetooni lõhna enam 
tunda ei ole. Seejärel pannakse hüpofüüs säilita-
miseks õhukindlalt suletavasse nõusse.
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Kleepuvuse eemaldamiseks kasutatakse erinevaid 
lahuseid. Eelistatavaim on lahustada 30 g karbamiidi ja 
40 g keedusoola 10 liitris vees. Oluline on lahuse ja marja 
õige vahekord – ühe osa marja kohta lisatakse 0,5 osa 
lahust, 2–3 minuti pärast segatakse kõik läbi ja kui mari 
hakkab paisuma, lisatakse lahust vähehaaval juurde, 
segades seda pidevalt kergelt. Kokku töödeldakse marja 
20–25 minutit ja siis jäetakse see umbes tunniks seisma, 
seda aeg-ajalt käega segades. Seejärel lisatakse sama-

Joonis 56. Kleepuvuse 
eemaldamine käega 
segades

Joonis 57. Vasakul: karpkala marja paigal-
damine inkubeerimispudelitesse;  
paremal: marja hautamine Weissi pudelites

moodi käega segades teine, tanniinilahus (15 g tanniini 
10 liitris vees), kus hoitakse marja 10 sekundit. Lõpuks 
pestakse töödeldud marja veega ja see pannakse hau-
duma (joonis 57).

Väga häid tulemusi on marja kleepuvuse eemaldami-
sel saadud Ilmatsalus, kus karbamiid on asendatud ühe 
liitri täispiimaga. Sel juhul võib ära langeda ka tanniini 
kasutamise vajadus.
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Marja inkubeerimine. Marja optimaalne inkubeerimis-
temperatuur on harilikult 18–20 °C ning see ei tohiks 
langeda alla 10 °C ega tõusta üle 26 °C. Optimaalsest 
kõrgemal temperatuuril on embrüonaalne areng küll 
kiirem, kuid väheneb hapniku lahustuvus vees, tekki-
nud mullikesed kinnituvad marja külge, muudavad selle 
kergeks ja mari võib pudelist välja voolata. Selle vältimi-
seks võib katta pudelid restidega või paigaldada pudeli 
ümber võrgust krae. Optimaalsest madalamal tempe-
ratuuril on marja inkubeerimisaeg pikk ja seenhaiguse 
(saprolegnioosi) kahjustuse võimalus suurem. 

Loode moodustub kiiresti esimese ööpäeva jooksul, 
aga seejärel areng aeglustub. Seetõttu on optimaalsed 
tingimused olulisimad esimese 1,5 ööpäeva jooksul. Sel 
perioodil kontrollitakse ka marja ellujäämust. Alates 
teisest ööpäevast hakkavad surnud marjaterad kogu-
nema haudepudeli ülemisse ossa, kust nad eemaldatakse 
sifooni abil. Vajaduse korral ühendatakse lähedase ellu-
jäämisprotsendiga marjapartiid ühte pudelisse.

Zooloogiliselt jaguneb kala areng pärast koorumist 
eelvastse-, vastse- ja maimuperioodiks (joonis 58). Eel-
vastseperiood lõpeb rebukoti imendumise ja välistoidule 
üleminekuga, vastseperiood soomuskatte tekkimise ja 
uimede väljakujunemisega. Igapäevakeeles nimetavad 
kalakasvatajad ka eelvastseid vastseteks ja siin õpikus 
on lühiduse huvides samuti talitatud.

Optimaalsel temperatuuril kooruvad vastsed 3,5–5 
päeva pärast, purustades marjakesta sabalöökidega. Vast-
koorunud vastne on umbes 5 mm pikkune. Spontaanne 
koorumine on ajaliselt ebaühtlane, seepärast kasutatakse 
koorutamist, st koorumise stimuleerimist kas haude-
aparaatides vee vähendatud läbivoolul (kuni 0,5 liitri-
ni minutis) või kaussides. Kui sel juhul 20–30 minuti 
jooksul masskoorumist ei alga, tuleb taastada endine 
läbivool.

Hoidmine puhkeseisundis. Marjast koorunud eelvast-
sed jäävad sõltuvalt temperatuurist 2–7 päevaks puhke-
seisundisse, kleepudes mingile alusele, näiteks peente 
okastega kadakaokstele või tihedale võrgule. Koorunud 
vastseid hoitakse madalates rennides või sumpades. 
100 000 vastse kohta peab vee läbivool olema 25–40 liit-
rit tunnis, et rahuldada nende hapnikutarve (83 mg/h 
100 000 vastse kohta). Ujuma hakkavad vastsed 2–3 päe-
va jooksul pärast puhkeseisundi lõppu. Siis tuleb nad viia 
tiikidesse või järelkasvatuse rajatistesse, sest nad vajavad 
kiiresti toitu. 

Soomuskate hakkab tekkima 14.–16. elupäeval, mil 
vastsed on umbes 18 mm pikkused, ning kujuneb täie-
likult välja 22–25 mm pikkuses. Esimesed soomused 
tekivad karpkalal erinevalt teistest karpkalalastest keha 
eesmises osas, lõpusekaane taga. 

Viljastatud 
marjatera

Blastodermi 
ehk looteketta 
moodustumine

Loode ümbritseb rebukotti, moodus-
tunud on pea (näha silmapõieke), 
selgroog, saba

Silmtäppmari (silmad 
pigmenteerunud)

Koorumine

Rebukotiga eelvastne

Joonis 58. Üleval: karpkala embrüonaalne areng;
vasakul: vastsete kogumise seade
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Karpkala varases arengus eristatakse kuut erineva tund-
likkusega perioodi, mil tuleb jälgida kindlat tempera-
tuuri.
1.  Embrüonaalne periood. Normaalset arengut tagava 

temperatuuri (18–20 °C) alampiir on 10–12 °C. 
Mõnes staadiumis (lõigustumine, silmtäpi pigmen-
teerumine) võib temperatuur olla veidi madalam. 
Marja suremus on siis küll tavalisest suurem, kuid 
koorunud vastsed on elujõulised.

2.  Eelvastsed resorbeerumata rebukotiga (1–2 päeva 
pärast koorumist kuni iseseisva toitumise alguseni). 
Minimaalne temperatuur võib olla 0 °C piires.

3.  Vastsed paaritute uimede uimekiirte diferentsee-
rumiseni (mass 20–60 mg). Temperatuuri alampiir 
on 6–7 °C.

4.  Vastsed soomuste tekkimiseni kehal (mass 100–
150 mg) taluvad temperatuuri langust 2–4 °C-le.

5.  Soomuste ilmumise ajal (mass 100–150 mg) on 
temperatuuri alampiir 5–6 °C.

6.  Arenenud soomuskattega karpkala talub tempera-
tuurilangust 0 °Cni.

Karpkalavastsete arvu määramine. Vastsete arvu kindlaks-
tegemiseks on mitu viisi.
1.  Varem kasutati etalonmeetodit, mille puhul mõõ-

detakse etalonnõusse kindel kogus vett ja sellesse 
loendatakse kindel arv vastseid (näiteks 5000 või 
10 000). Teistesse sama suurtesse nõudesse mõõ-
detakse etaloniga võrdne kogus vett ja lisatakse 
silma järgi hinnates sarnane kogus vastseid. See 
meetod on väga subjektiivne ja nõuab vilunud 
silma.

2.  Tänapäevase loendusmeetodi puhul kogutakse 
vastsed suuremasse nõusse ja sealt omakorda tõs-
tetakse mõõdunõuga (klaas, purk) pange, lugedes 
ära vastsete arvu igas kümnendas mõõdunõus. 
Vastsete koguarv saadakse mõõdunõus loendatud 
vastsete keskmise arvu korrutamisel mõõdunõu 
tõstete arvuga.

3.  Mahumeetodit kasutatakse kahel viisil. Vahetult 
enne marja koorumist mõõdetakse haudeapa-
raadis ära marja maht kuupsentimeetrites. Sel-
leks kasutatakse sõelpõhjaga ja kindla mahuga 
anumaid. Igast marjapartiist võetakse üks lugem, 
milles määratakse surnud ja elus marjaterade arv 
ühes kuupsentimeetris. Marjapartii kogumaht 
(kuupsentimeetrites) korrutatakse loendatud 

elusate marjaterade arvuga kuupsentimeetris ja 
nii saadakse prognoositav vastsete kogus. Ühes 
kuupsentimeetris on enne koorumist keskmiselt 
170–200 vastset.

      Teine mahumeetod on esimesega analoogne, 
aga erinevus seisneb selles, et marja asemel mõõde-
takse ja loendatakse vastseid (joonis 59). Viimane 
meetod on praktikas praegu laialdasemalt kasu-
tuses. Vastseid tuleb loendada vahetult enne välja-
viimist kasvutiikidesse, sest nende suurus muu-
tub ja juba kahe päeva pärast on vahe peaaegu 
1,5kordne. Ühes kuupsentimeetris on keskmiselt 
425 (350–500) vastset.

Vastsete loendamiseks on ka elektroonilised aparaadid, 
aga meie tootmistehnoloogia puhul, kus vastsete kinni-
tussubstraadina kasutatakse kadakaoksi, need ei sobi.

6.2.7.  Karpkalade sööt ja söötmine
Karpkala toitumise ja toidu omastamise eripära mää-
rab asjaolu, et tal puudub magu. Kuigi tal on pikk sool-
toru (keha ja sooltoru pikkuse vahekord on 1 : 2,5 kuni 
1 : 3), seedib toit põhiliselt selle eesmises laienenud osas, 
mida nimetatakse ka pseudomaoks. Toidu omastamine 
sõltub paljudest teguritest, millest üks olulisemaid on 
veetemperatuur. Kõige paremini omastab karpkala toitu 
temperatuuril 20–25 °C. Sellest kõrgemal ja madalamal 
temperatuuril kalad küll toituvad, kuid toitumisreakt-
sioon aeglustub ja toidu omastamine halveneb. Näiteks 

Joonis 59. Karpkala vastsed on tõusnud ujuma
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veel 4 °C juures esineb küll toitumisreaktsioon, kuid toitu 
ei omastata (seedeensüüme ei toodeta), sest see lihtsalt 
läbib sooltoru. Üle 26 °C temperatuuri puhul läbib toit 
sooltoru kiiremini kui seedimiseks vaja.

Karpkala eelvastsed toituvad rebukotist, vastsed aga 
infusooridest ja planktonist (keriloomad, väiksemad 
vähilised jt; vt lisaks 2. peatükk „Kalade söötmine“). Üle 
1 g raskuse kala toiduratsioonis on juba küllalt suur osa 
põhjaloomastikul. Suuremad karpkalad on kõigesööjad 
ja valivad rohkearvulisemalt esinevaid toiduobjekte. Sel-
leks tuleb tiigid varakult ette valmistada.

Lisasöötmisega tuleb alustada õigel ajal ja see sõltub 
kala vanusest, asustustihedusest ja loodusliku söödabaasi 
hulgast. Samasuviseid kalu hakatakse söötma tavaliselt 
juulikuus, kahe- ja kolmesuviseid juunikuus. Päevase 
söödakoguse määravad veetemperatuur ja söödaliik. 
Maksimumkogus (4–5% kala kehamassist) antakse tem-
peratuuril üle 18 °C.

Kui kala söödetakse granuleeritud jõusöödaga, siis 
ei tohi maksimumkogust korraga ette anda, sest muidu 
võib juhtuda, et kala sööb algul ära vaid osa sellest ja 
kui ta pöördub pärast esimese portsjoni osalist seedi-
mist söötmiskohale tagasi uue portsjoni järele, on sööt 
juba lagunenud, suure osa oma väärtusest kaotanud ja 
ühtlasi tiigivett reostanud. Seetõttu on soovitav anda 
jõusööda päevaratsioon kahel korral, pool hommikul ja 
teine pool õhtul. Tänapäeval kasutatakse jõusööta pea-

miselt noor- ja kaubakarpkala kasvatamiseks, vähem 
sugukalade pidamiseks.

Kui kalale antakse söödaks teravilja, mis ei lagune ega 
rikne kiiresti ja tarbitakse päeva jooksul ära, võib kogu 
päevase söödanormi korraga ette anda.

Karpkala toitainevajadus. Looduslik toit sisaldab kõiki 
karpkala kasvuks ja arenguks vajalikke toitaineid. Pool-
intensiivse kasvatuse puhul ei ole tiigis kõigi kalade jaoks 
looduslikku toitu piisavalt ja mingil perioodil tuleb anda 
lisasööta. Kalade sööt peab sisaldama kindlas vahekorras 
valku, rasva, süsivesikuid, mineraalaineid ja vitamiine. 
Eriti tähtsad on valgud, mille kvaliteeti hinnatakse ami-
nohappelise koostise põhjal. Sööda väärtuse hindamisel 
kasutataksegi valgusuhet, jälgides, mitu kaaluosa seedu-
vaid lämmastikuta toitaineid on ühe kaaluosa seeduva 
valgu kohta. Samasuviste kalade sööda valgusuhe peaks 
olema 1 : 0,4–0,5; kahesuvistel ja kolmesuvistel 1 : 5–8. 

Rasv on kala põhiline energiaallikas, mille abil ta 
kogub talvitumiseks tarvilikku energiavaru. Sööda ras-
vasisaldus peaks olema 2–5%. Süsivesikud moodusta-
vad põhilise osa söödas leiduvatest lämmastikuta ekst-
raktiivainetest ja karpkala on võimeline omastama neid 
50–70% ulatuses. Mineraalaineid saab ta söödast ja tii-
giveest. Vitamiine kala organism ei sünteesi, neid omas-
tab ta söödavatest organismidest ja söödaga. Seepärast 
lisatakse söödasse vitamiinide segu – premikseid.

Joonis 60. Toidubaasi kogumine 
põhjakopa abil ja hindamine 
Secchi kettaga
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Karpkalasööt. Karpkala toitainevajadus sõltub tema suu-
rusest. Kõige tähtsam on kalade toitumine maimupe-
rioodil, mil see peaks põhinema looduslikul toidul. Kuni 
100 g raskused samasuvised ja aastased kalad vajavad 
juba täisväärtuslikku jõusööta. Kahe- ja kolmesuvise 
karpkala söötmiseks sobib peaaegu iga teravili, eeldusel 
et osa toitainevajadusest kaetakse tiigis elavate loodus-
like organismidega, mis sobivad toitumiseks. Enim söö-
dana kasutatavad teraviljad on nisu, oder ja mais, mis 
antakse tiiki leotamata ja tavaliselt tervena. Vaid väik-
semate kalade jaoks vili purustatakse.

Söötmisel tuleb arvestada kala ööpäevase toitumis-
rütmiga. Karpkala toitub kõige intensiivsemalt õhtupoo-
likul kella 16 ja 21 vahel, kasutades ära üle 50% päeva-
sest söödast. Teine aktiivsema toitumise periood on 
hommikupoolikul kella 8 ja 12 vahel. Sööta tuleb kindla 
rütmiga – võimalikult samal kellaajal, ühesuguse inter-
valliga ja kindlas kohas. Kalal kujuneb välja refleks, mis 
muudab söötmise tulemuslikumaks.

Peale veetemperatuuri ja vee hapnikusisalduse mõju-
tavad kalade toitumist järsud ilmastikumuutused. Vihm, 
tugev tuul ja äike võivad kalade toitumise katkestada, 
aga ilma paranemisel toitumisrütm ja toidu tarbimine 
taastuvad.

Söödakoguse planeerimise aluseks on kalade arv tii-
gis ja eeldatav juurdekasv. Kogu juurdekasvuks planee-
ritav söödakogus jaotub kasvuperioodil sõltuvalt kala 
vanusest kolme kuni nelja kuu vahel. Sööda ärakasuta-
mist tuleb pidevalt kontrollida. Selleks tuleb võtta sööt-
miskohas tihedasilmalisest võrgust kahva abil proove 
(joonis 60). Kui sööt on täielikult ära kasutatud ja sööt-
miskoha ümbruses vesi väga sogane, näitab see vajadust 
söödakogust suurendada. Osaliselt kasutamata jäänud 
sööda või toitumise intensiivsust vähendava järsu tem-
peratuurilanguse puhul söödetakse kala jällegi harvem.

Karpkala söötmistehnoloogia sõltub tiikide suurusest, 
kalade hulgast ja sööda kogusest. Väiksemates kasvan-
dustes tuuakse sööt kohale auto või traktoriga ja antakse 
tiiki käsitsi. Suuremates kasvandustes on söötmine meh-
haniseeritud. Söödaautomaate Eestis ei kasutata.

Söödaväärindus on igal söödal erinev. Teravilja sööda-
väärindus on 4–5, maisil 4, jõusöödal sõltuvalt koosti-
sest 1–2. Söödaväärindust mõjutab suvine temperatuur, 
hapnikusisaldus ja kalade asustustihedus. Väikese asustus-
tiheduse puhul on söödakoefitsient väiksem, sest loodus-
liku sööda osakaal on suurem. 

Söötmiskohad peavad asuma tiigis 0,4–0,8 m süga-
vusel ja soovitavalt kõval pinnasel. Väikesesse tiiki võib 
teha puidust või plekist söödaalused.

6.2.8.  Karpkalakasvatuse tehnoloogia

Karpkalu võib kasvatada ekstensiivselt, poolintensiivselt 
või intensiivselt. Viimane variant on Eesti looduslikes tin-
gimustes keeruline – napib soojust ja jõusööda hind on 
tiigis kalade kasutamiseks liiga kõrge. Tiikides on sööda 
kadu suur, osa sellest vajub mutta ja jääb söömata, osa 
tarbivad ära veelinnud. Eesti oludes oleks intensiivkasva-
tus mõeldav vaid sooja tööstusvee (näiteks elektrijaama 
jahutusvesi) kasutamise korral, sest kalade kasvuks on 
vajalik pikka aega püsiv üle 20 °C temperatuur ja pidev 
söötmine. 

Ekstensiivkasvatuses saadakse kogu kala juurdekasv 
loodusliku toidu baasil, poolintensiivkasvatusel kasvab 
kala nii loodusliku toidu kui ka lisasöötmise arvel. Suvise 
kasvuperioodi vältel on eesmärk kasutada kalade kasvu-
potentsiaal täielikult ära, saada maksimaalne juurdekasv 
ja toodang minimaalsete kadude ja kulutustega. Selleks 
tuleb iga vanuserühma jaoks kindlustada optimaalne 
asustustihedus ja õige söötmine. Talviseks pidamiseks 
tuleb luua tingimused, mis tagaksid võimalikult väikese 
kaalulise ja arvulise kao.

Asustustihedus. Asustustihedus (kalade arv pinnaühiku 
kohta) sõltub kalade vanusest ja kasvatamise intensiiv-
susest. Samasuviste kalade kasvatamiseks sobivad kuni 
hektari suurused ja keskmiselt 1,1–1,2 m sügavad hästi 
läbisoojenevad tiigid. Kevadel asustatakse sinna ligi 
30 000 karpkalavastset ühe hektari veepinna kohta. Tii-
gid täidetakse veega vaid mõni päev enne vastsete tiiki 
toomist, et soodustada õige toiduahela teket ja takistada 
röövputukate (kahjurid) massilist arengut. 

Tiigid tuleb veega täita läbi tiheda resti, et vältida 
teiste kalamaimude (sel perioodil on kõige ohtlikumas 
suuruses ahvenamaimud) sattumist tiiki. Tiigi väetami-
seks ja planktonorganismide arengule kaasaaitamiseks 
võib taimestikuvabades ja toitainete poolest vaestes tiiki-
des kasutada tiigitammidelt niidetud heina või hobuse jt 
loomade sõnnikut (kuhilatena veepiiril).

Kahe- ja kolmesuviste kalade kasvatamiseks sobivad 
suuremad tiigid, mille optimaalne keskmine sügavus 
on 1,5–1,6 m. Kahesuviste kalade kasvutiikide täitmisel 
veega on vajalik tõkestada suuremate röövkalade sisse-
pääs, sest kevadel on aastased kalad veel väikesed (25–
35 g) ja isegi üksikud röövkalad võivad teha palju kahju. 
Ka muu looduslik kala (ogalik, luukarits, särg jt) ei ole 
karpkalatiigis soovitatav, kuigi nende sissepääsu suur-
tesse tiikidesse on raske või isegi võimatu takistada.

Kalad asustatakse tiikidesse võimalikult vara, et nad 
saaksid pärast pikka ja kurnavat talve esimesel võima-
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lusel toituma hakata. Asustustihedus on 2000–3000 ühe-
aastast või 600–1000 kaheaastast karpkala hektari kohta. 
Varakevadisel asustamisel ei tohiks kalade transpordiks 
kasutatud vee ja asustatava veekogu temperatuurierine-
vus olla üle 2–3 °C. Kalade asustamisel soojemasse vette 
võib temperatuurierinevus olla eeltoodust paari kraadi 
võrra suurem. Jahedamasse vette asustamisel kattuvad 
kalade lõpused limaga, gaasivahetus muutub raskeks 
ja kaladel võib tekkida lämmastiku autointoksikatsioon. 
Eriti ohtlik on kalade asustamine liigjahedasse vette, mis 
võib aga kevadel kergesti juhtuda, sest asustamise väl-
tel soojeneb transpordivesi päikesepaistel väga kiiresti. 
Vastsete puhul saab temperatuurierinevust vähendada, 
kui asetada nad veopakendis (kilekott) kõigepealt tiigi-
vette. Vanemate kalade transpordivett jahutatakse seda 
uue asupaiga veega segades.

Vastsed peaks asustama hajutatult tiigi kaldatsooni. 
Suuremad kalad võib vette lasta ühes kohas, kuna nad 
hajuvad kiiresti ja leiavad sobiva elupaiga. 

Kalade ellujäämus. Kõigil kalakasvatustsükli etappidel 
hukkub osa kalu erinevatel põhjustel. Lõpptulemust hin-
natakse protsentuaalselt kas ellujäämuse (väljatulek) või 
hukkumise (kadu) järgi, võrreldes seda mõne eelneva kas-
vatusperioodiga. Kogu kalakasvatustsükli edukust saab 
hinnata lõpptulemuse, st kaubakala väljatuleku järgi. 

Kadu oleneb suuresti kalakasvatustehnoloogia tase-
mest. Kolmest suvisest kasvuperioodist on kalade arvu-
line kadu suurim esimesel (kuni 40–50%) ja väikseim 
kolmandal kasvusuvel (kuni 5–10%). Kokku on arvuline 
kadu karpkala kasvatamisel vastsest kaubakalani kuni 
70–80%. Sellest kogukaost langeb tootmistsükli vältel 
suurim osa esimesele kasvu- ja talvitusaastale. Kui min-
gil etapil esineb suurem kadu, viitab see kas halbadele 
kasvuoludele, haigustele, vargusele või röövlindude ja 

-loomade tegevusele. 

Kalaproduktiivsus ja kalatoodang. Kalaproduktiivsus on 
kalade juurdekasv pinna- või ruumalaühiku kohta. Tiiki-
des arvutatakse seda kilogrammides ühe hektari, bassei-
nides ja sumpades ühe kuupmeetri kohta. Tiikides saa-
dakse juurdekasv nii loodusliku toidubaasi kui ka sööda 
arvel. Tiigi looduslikku produktiivsust mõjutavad paljud 
tegurid – eeskätt veetemperatuur, aga ka tiigi kuju, suu-
rus ja põhi, vee sügavus ja kvaliteet.

Kalade söötmisega satub tiiki aineid, mis suurendavad 
looduslikku toidubaasi. Eesti oludes võib tiikide loodusli-
kuks produktiivsuseks lugeda 80–150 kg/ha. Poolinten-
siivse karpkalakasvatuse puhul on kalaproduktiivsus 

400–850 kg/ha, sealhulgas samasuvistel 600–850, kahe-
suvistel 400–650 ja kaubakalal 550–650 kg/ha.

Kalatoodang on tiigist saadav kala kogus, mis tähen-
dab asustatava kala massi ja sesoonse juurdekasvu sum-
mat. Väljendatuna suhtes pinnaühikuga (kg/ha) langeb 
see samasuvise karpkala puhul kokku kalaproduktiivsu-
sega, kahe- ja kolmesuvisel kalal on see aga suurem. 

Karpkala kasvukiirus. Kala kasvu mõjutavad paljud 
tegurid, näiteks tiigi suurus ja põhi, vee sügavus, asustus-
tihedus ning söötmine, kuid esikohal on siiski veetempe-
ratuur ja lahustunud hapniku hulk. Temperatuur mõju-
tab kala kasvu otseselt ainevahetuse kiiruse ja kaudselt 
tiigi toidubaasi produktsiooni kaudu. Karpkala kasvuks 
sobiv veetemperatuur on üle 18 °C. Ta kasvab ka jahe-
damas vees (15–18 °C), aga siis on toitumine ja sööda 
omastamine aeglasem ning kala juurdekasv tunduvalt 
väiksem.

Kasvuperioodi pikkuse määrab see, kui palju on päevi 
õhutemperatuuriga 10 °C ja üle selle. Karpkala kasvata-
miseks on vaja, et temperatuuride summa (soojuse hulk 
kraadpäevades) keskmise temperatuuriga 10 °C ja üle 
selle oleks 1600 ning üle 15 °C päevi oleks rohkem kui 70. 
Kuigi temperatuur eri aastail varieerub, on Eesti kliima 
muutunud viimasel aastakümnel karpkala kasvatamiseks 
soodsamaks. Kui aastail 1965–1969 oli päevi tempera-
tuuriga üle 15 °C keskmiselt 62, siis 1990–2003. aastal oli 
neid keskmiselt 101. Päevade arv temperatuuriga 10 °C 
ja üle selle on olnud viimasel perioodil 139–173, 15 °C 
ja üle selle 71–123 (erandiks oli 1990. aasta, mil selliseid 
päevi oli 53).

Karpkala kasvuperioodi pikkus sõltub ka kala vanu-
sest. Ühe- ja kaheaastane kala paigutatakse talvitustiiki-
dest kasvutiikidesse tavaliselt aprillikuu jooksul. Vastsed 
asustatakse tavaliselt juunikuu algul, väga harva ka mai 
lõpul.

Massi-iive. Eestis on turunõudlus enamasti üle kilo kaa-
luva karpkala järele ja seetõttu on tootmistsükkel kolme-
suvine. Esimese kasvusuve lõpuks on karpkala keskmiselt 
35–50, teisel 350–500 ja kolmandal 1000–1500 g raske. 
Suhteline juurdekasv on kõige suurem esimesel aastal 
(16 000 – 35 000 korda), mil kevadisest 1–1,5 mg vastsest 
kasvab sügiseks kuni 50 g raskune (mõnel juhul 100 g) 
kala. Teisel aastal suureneb kala mass 8–10 ja kolmandal 
aastal 4–4,5 (erakordselt kuni 6) korda.

Juurdekasv on suurim juulis-augustis. Keskmine 
ööpäevane juurdekasv on neil kuudel samasuvistel 0,6–
1 g, kahesuvistel u 5 g ja kaubakalal 10–13 g. 
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Pikkuskasv. Karpkala ja mitme teise kalaliigi asustus-
materjali müügil on hinna arvestamise aluseks tihti kala 
pikkus. Eestis on kvaliteetne asustusmaterjal samasuvise 
karpkala puhul vähemalt 11 cm, kahesuvise puhul üle 23 
cm ja kolmesuvise puhul üle 36 cm pikk. Vanemad, 4–
12aastased karpkalad, on keskmiselt 48–66 cm pikad.

Karpkala pikkuse ja massi vahekorda mõjutab elu- ja 
kasvutingimuste kõrval märgatavalt ka kala tõug. Eestis 
kasvatatavatest karpkalatõugudest on kõige sihvakam 
ropša ja kõige jässakam Saksa peegelkarpkala.

6.2.9.  Karpkala talvitumine
Eestis tuleb pidada karpkala enamiku osa aastast (180–
220 päeva) talvitustingimustes, mil ta ei toitu ja katab 
oma energeetilised vajadused suvel kogutud varuainete 
arvel. Karpkalu talvitatakse tiikides või basseinides tihe-
dalt koos. 

Talvitumine tiikides. Talvitustiigi asustustihedus sõltub 
kala vanusest ning tiiki juurdevoolava vee kogusest ja 
kvaliteedist. Talvitustiigid peavad olema piklikud, piisava 
sügavusega (üle 1,5 m), kõva ning taimestikuvaba põhja 
ja rikkaliku veevarustusega. Hapnikusisaldus ei tohi tiigi 
väljavoolu juures väheneda alla 4 mg/l.

Samasuviseid kalu võib ühele hektari kohta talvitama 
panna 250 000 – 350 000 isendit (7000 – 10 000 kg). 
Kõige suurem kadu tekibki samasuvise kala talvitamisel. 
Talutavaks kaoks võib lugeda kuni 30%, heaks näitajaks 
on talvituskadu 15–20%.

Talvitama pandava kala füsioloogilise seisundi hinda-
miskriteeriume on palju, kuid lihtsaimad näitajad on kala 
keskmine rasva- ja valgusisaldus. Eestis võiks samasuvise 
karpkala puhul normiks pidada 4% toorrasva- ja 11% 
toorvalgusisaldust. Talve jooksul väheneb toorvalgusisal-
dus keskmiselt 10% (maksimaalselt 22%) ja rasvasisaldus 
34% (maksimaalselt 48%). Kogu energiasisaldus väheneb 
keskmiselt 22% (maksimaalselt 34%).

Talvituskao vähendamiseks on vaja jälgida pidevalt 
kalade tervislikku seisundit (parasitoloogiline kontroll 
kord kuus), vee temperatuuri ja hapnikusisaldust. Nor-
mist suurema talvituskao võivad põhjustada kala halb 
talvituseelne füsioloogiline seisund (varuainete vähesus, 
stress), parasiidid, hapnikupuudus ja röövloomad (mink, 
saarmas). Varuainete ärakasutamise tagajärjel väheneb 
kala kaal ja normaalsetes oludes on see talve järel väik-
sem. Kuid väiksemate kalade hukkumise tõttu võib talvi-
tuse üle elanud kalade keskmine mass isegi tõusta.

Kahesuviste ja vanemate kalade talvitamine tiikides 
on heade tingimuste korral väiksema riskiga ja tavaliselt 

paremate tulemustega. Kahesuviste kalade asustustihe-
dus on 30 000 – 40 000 isendit (10 000 – 15 000 kg) ühe 
hektari kohta ja see võib olla ka suurem, kui on tagatud 
vee piisav läbivool. Kahesuvise kala talvitamisel peaks 
arvuline kadu jääma 5–10% piiresse. Kalade kogumass 
väheneb talvitumisel 6–17%. 

Talvitumine basseinides. Hoones asuvates betoon- või 
plastbasseinides on veevahetus ja kalade seisund tiiki-
dega võrreldes kergemini kontrollitav ja reguleeritav. 
Seetõttu saab asustustihedust suurendada kuni 150–
200 kg/m2-ni. Basseinides talvitamisel on samasuvise 
karpkala kadu võrreldes tiikidega kuni kaks korda väik-
sem. Suuremad – kahesuvised ja vanemad – kalad võivad 
basseinides peaaegu kogu koosseisus talve üle elada. 

Eestis kasutatakse basseine põhiliselt kaubakala müü-
gieelseks hoidmiseks. Enne püsijää tekkimist tuleb kalad 
tiigist välja püüda ja hoida neid basseinides realisee-
rimise lõpuni, s.o vähemalt kolm kuud. Optimaalseks 
asustustiheduseks basseinides peetakse kuni 150 kg/m3. 
Asustustihedus võib olla suur, nii et kala ja vee vahekord 
on 1 : 2 kuni 1 : 10. Veevajadus sõltub temperatuurist. 
Hea kvaliteediga vee puhul on 1000 kg kala kohta vajalik 
vee juurdevool 8 °C temperatuuri juures 2 l/s, 10 °C juu-
res 3 l/s ja 12 °C juures 4 l/s. Sumpades hoidmisel võib 
kalade asustus olla kuupmeetri kohta 200 kg ja enamgi, 
kuid optimaalseks peetakse 150 kg.

Eelkõige kaubakala puhul tekitab majanduslikke 
probleeme talvine massikadu. See sõltub paljudest teguri-
test – hoidmise kestusest, aastaajast, kalade suurusest, 
veetemperatuurist. Viimane mõjutab massikadu eriti 
tugevalt sügisperioodil. 5–8 °C juures väheneb kalade 
mass 2–3 nädala jooksul kuni 5,5%, aga 2 °C juures samal 
perioodil vaid 1,3%. Kui veetemperatuur langeb alla 2 °C, 
on edasine massi kahanemine suhteliselt väike (kuni 
1,5% kuus), kahest kraadist kõrgemal temperatuuril aga 
4,3–5,3% kuus.

Alates veebruarikuust suureneb massikadu märgata-
valt ja sellele lisanduvad kalade hukkumiskadu, hoidmis- 
ja tööjõukulu. Seetõttu tõuseb kala omahind talvise hoid-
misega ligikaudu 25%. Heade hoiutingimuste korral, 
stabiilsel temperatuuril ja kalade vähesel häirimisel püsib 
karpkala kvaliteet läbi talve ühtlasena ja massikadu 
oktoobrist aprillini peaaegu puudub. 



66

6.3. Kalakasvatus kodutiikides

Eestis on palju maaomanikke, kelle maal asub väikesi, 
mõnekümne ruutmeetri kuni paari hektari suurusi vee-
kogusid, mida nad soovivad kasutada kalakasvatuseks. 
Teised kavatsevad neid rajada. Selles alapeatükis antakse 
soovitusi, kuidas kodutiigis kalu kasvatada.

Kui algaja kalakasvataja kavandab kalade pidamist 
väikestes ja aeglase läbivooluga kodutiikides, peaks ta 
esimese asjana endale selgeks tegema, mis on tema tege-
vuse eesmärk: kas raha teenimine, koduaia ilu suurenda-
mine, lemmikloomade pidamisest saadav meelelahutus 
või ajaviide? Tavaliselt ei saa kodutiigis kasvatada kala 
koguses, mida tasub müüa turukalaks. Väikese tiigi oma-
nikul on otstarbekam hakata pakkuma tasulist õngitse-
misteenust. Enne tuleb tal aga leida vastused järgmistele 
küsimustele.

Kus kala kasvatada? Väikeveekogude omanikud 
peavad kalu erineva ehituse ja veevarustusega 

tehisveekogudes, sealhulgas tiikides ja dekoratiivbassei-
nides.

Aiatiik on läbivooluta ja puhastusseadmeteta väike 
veesilm, mis on mõnekümne, parimal juhul mõnesaja 
ruutmeetri suurune. Selline on näiteks saunaalune sup-
lus- ja veevõtutiik või kastmisveetiik suvilate juures. 
Harilikult on see tekkinud madalamatele aladele kaeva-
tud süvendisse või järskude kallastega nn pommiauku ja 
täitunud allika- või sademeveega.

Selline tiik on tihti liiga sügav, et suvel täielikult läbi 
soojeneda, või liiga madal, nii et see võib talvel peaaegu 
põhjani läbi külmuda. Läbivooluta veekogude jääkatte 
paksus on meil üle 40 cm. Meetrisügavuses tiigis jääb 
kaladele talvitamiseks liiga vähe vett ja tekib hapniku-
puudus. Allikate olemasolu tiigipõhjas ei päästa olukorda, 
sest allikavesi on hapnikuvaene. Lisaks hapnikupuudu-
sele ohustavad kalu põhjamudas anaeroobsetes tingi-
mustes tekkivad mürgised gaasid nagu metaan (CH4) ja 
vesiniksulfiid (H2S).

Kalade ellujäämisele saab kaasa aidata talvel jäässe 
auke raiudes ja vett aereerides. Kuid lihtsalt aukude raiu-
mine jäässe võib olla väheefektiivne ja kasu asemel kahju 
tuua. Tiigis tekkinud hapnikupuuduse tõttu võivad kalad 
koguneda jääaugule ja hukkuda külmumise tõttu. Sulape-
rioodil võivad kalad paremate tingimuste otsingul ujuda 
jääle tekkinud veekihti ja temperatuuri langedes sinna 
külmuda.

Paremaid tulemusi annab õhu pumpamine kompres-
sori abil perforeeritud toru kaudu jää alla. Efekt on suu-
rem, kui õhumullid on väikesed ja tihedad – selleks on 

vaja peente aukudega toru või pihustit. Jämedast vooli-
kust suurte mullidena vette pumbatavast õhust on hap-
nikuga rikastamise seisukohalt vähe kasu.

Ilutiigid, betoonist ja plastist aiabasseinid on Eestis 
tavaliselt läbivooluta ja sobivad ilukalade ajutiseks pida-
miseks suveperioodil. Siiski kohtab iluaedades aina sage-
damini ka tiike (basseine), kus vesi ringleb – see pumba-
takse tiigist puhastusseadmesse, kust see voolab tagasi 
tiiki. Selliste seadmete soetamine on omajagu kulukas ja 
nende ülalpidamine nõuab teatud vilumist.

Läbivooluga tiik on saadud tavaliselt oja või selle 
haru paisutamisel. Selles saab reguleerida veetaset, seda 
võib kalade kättesaamiseks tühjaks lasta, mudast puhas-
tada, kalahaiguste leviku korral kemikaalidega töödelda. 
Läbivoolne tiik ei jää talvel ummuksile ehk hapniku-
puudusesse ja selles saab arendada kalakasvatust tõsise-
mas mõttes. Tihti on sellised veekogud mitme omaniku 
ühiskasutuses ja nende kasutusotstarve sõltub ühishu-
videst. 

Milline peaks olema kalatiik? Asjaarmastajast 
kalakasvataja tiik peaks olema vähemalt 1000–

5000 m2 suurune, 1,5–2 m sügavune ja läbivooluga. Tiigi 
põhi peaks olema ühtlaselt kaldu väljavoolu poole. Värs-
kelt kaevatud tiigis on esimesel aastal kaladele loodus-
likku toitu vähe, sest põhiliselt putukavastsetest koosnev 
toidubaas vajab tekkimiseks ja arenguks aega. Sügavama-
tes ja järskude kallastega tiikides on kaladele sobiva söö-
dabaasi tekkeks aga kohta vaid kalda ääres, kuna suurem 
osa põhjast jääb sügavale vee alla ja kalad seal toitumas 
ei käi, sest seal on vesi liiga jahe. Nii ilu kui ka toidubaasi 
seisukohalt on soovitatav mõningane taimestik, kuid 
selle tihe kinnikasvamine pole kindlasti hea.

Väljavoolul peaks olema veetaset reguleeriv ja restiga 
varustatud veeregulaator ehk munk. Kodutiigil peaks 
munk olema võimalikult lihtsa konstruktsiooniga – näi-
teks võib betooni või terase asemel kasutada puitu. Sisse-
voolutoru ees peavad olema restid või võrkkastid, et 
takistada rööv- ja prügikalade pääsu tiiki. Avatud tiiki-
desse satub suuremal hulgal noori hauge ja ahvenaid, kes 
söövad kasvatatavat kala. Samuti võivad sinna jõuda särg, 
kiisk, luukarits ja mudamaim, kes ei kasva suureks ning 
raiskavad vaid tiigi toiduvarusid ja hapnikku.

Keda kasvatada? Kodutiikides (saunatiikides) 
enam levinud kalad on koger, hõbekoger, linask, 

karpkala ja valgeamuur. Tihti on vaja piirata mõne kala, 
eriti kokrede arvukust või hävitada sinna sattunud prü-
gikala (mudamaim, särg jt). Selleks sobib hästi väikese 
arvu sobivas suuruses haugide lisamine.

?
?

?
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Tõelisi ilukalu – värvilisi karpkalu (koi), kuldsäinast 
(orfa, punane säinas), punast linaskit, punast hõbekokre 
(kuldkala, komeet), eri liiki tuurasid – kasvatatakse Ees-
tis aina rohkem just spetsiaalselt rajatud väiketiikides. 
Värvilised karpkalad on pärit soojemast kliimast ja see-
tõttu on nad õrnemad. Meil paljundatud koid on küll 
vastupidavamad, aga nende dekoratiivne väärtus on tihti 
rohkem kui küsitav.

Lõhelaste (vikerforelli ja jõeforelli) kasvatamine sobib 
väikekalakasvatajale vaid erandjuhul. Kui maaomani-
kul on kasutada hea veega tiigid, mis toituvad puhtast 
voolavast veest ja mille temperatuur ei tõuse üle 20 °C, 
saab seal lõhelasi pidada. Vikerforell on levinuim õnge-
turismiobjekt. Teiste väärtuslike toidukalade paljunda-
mist ja kasvatamist tutvustatakse täpsemalt järgmises 
peatükis.

Karpkalast ja tema kasvatamisest on eespool juba 
põhjalikult kirjutatud. Karpkalaliste seltsi karpkalalaste 
sugukonda kuuluvad ka koger (Carassius carassius 
(Linné)) ja hõbekoger (Carassius auratus gibelio (Bloch)), 
kes on väliselt sarnased: keha on kõrge, külgedelt lame-
nenud, selja- ja pärakuuime eesosas on hambuline oga-
kiir. Hõbekogrel on seljauime esimene kiir tugevam ja 
jämedamate saagjate hammastega, soomuste tagaserv 
kaarjam. Kindel eristustunnus on hõbekogre must kõhu-
kelme.

Koger toitub noorkalana planktonist, hiljem põhja-
loomastikust. Ta sööb sama sööta mis karpkala. Varem 
soovitatud keedetud kartulit ja saia ei ole mõistlik tiigi-
vette visata, küll aga võib anda leotatud teravilja. Talvel 
koger ei toitu ja on talveunes. Ta talub pikaaegset nälgi-
mist (rekord on 293 päeva looduslikul temperatuuril).

Võrreldes karpkalaga on koger väga aeglase kasvuga. 
Esimese aasta kasv (SL 3–5 cm, TW ≤ 3 g) on 10 korda, 
kolmanda aasta oma (SL 8–10 cm, TW 20–50 g) isegi 
20–30 korda väiksem kui karpkalal. Suguküpseks saab 
isaskoger 3–4aastaselt, emane aasta hiljem. Koger on 
portsjonkudeja kala, kes koeb suve jooksul kolm-neli 
korda. Suure viljakuse (ühel kudemisel 200 000 – 300 000 
marjatera) tõttu tekib kogreveekogudes, kus pole piisa-
valt röövkalu, kergesti üleasustus. Harilikul kogrel on 
kalduvus muutuda kääbusvormiks, mudakogreks.

Koger on väga vastupidav kala, eriti hapnikupuuduse 
ja külma suhtes. Kaevudes sügavale mudasse, jääb ta ellu 
ka põhjani külmuvates veekogudes. Seetõttu elab ta ain-
sana talve üle ka täiesti läbivooluta väiketiikides.

Linask (Tinca tinca) on maitsva lihaga huvitav spor-
dikala, kellel on kogrega ühiseid omadusi – vastupidavus 
hapnikupuudusele, külma- ja kuumakindlus. Ka temal 
on kaitsemehhanismiks suve- ja talveuinak, milleks kala 

kaevub tiigimudasse. Põhjalikumalt on linaski paljunda-
mist ja kasvatamist kirjeldatud järgmises peatükis.

Väikekalapidajal tuleb arvestada, et karpkala, linask ja 
koger on toidukonkurendid, nende toit on ühesugune ja 
nende kolme kalaliigi kooskasvatamisel kannatab kõige 
enam kiirekasvuline ja suure toiduvajadusega karpkala. 
Hästi sigiv ja rasketele oludele vastupidav koger võib 
muutuda tiigis nuhtluseks nagu umbrohi põllul. Kogre-
linaski kooslus tiigis on mõeldav, kui hoida kogre arvu-
kus kontrolli all. Selleks tuleks tiiki üheks suveks asustada 
aastaseid haugi noorkalu või püüda kogre noorkalu pide-
valt välja. Haugi asustamisel peab tiik olema tühjendatav 
või selle põhi võimaldama noodapüüki, et suurt haugi 
oleks võimalik sügisel täielikult välja püüda.

Karpkala kasvab kõige paremini monokultuurina. Kui 
on soov mitmekesistada tiigielustikku linaskiga, ei tohiks 
viimase osakaal ületada 10%. Kogre-karpkala kooslus 
tiigis ei ole mõttekas ega soovitatav. Teistest karplastest 
(valgeamuur, pakslaup jt), kelle kooskasvatamist karpka-
ladega võiks sobivaks pidada, tuleb juttu edaspidi.

Kust saada asustusmaterjali? Eestis saab infot 
asustusmaterjali müüjate kohta nii kalakasvata-

jate erialaliitudelt kui ka tegutsevatelt kalakasvatajatelt.

Millal ja kui palju kalu asustada? Korrapäraselt 
tuleks asustada vaid väljapüütavat karpkala ja 

teisi nn Hiina karpe. Kokre ja linaskit (kui teda välja ei 
püüta) ei ole mõtet pidevalt sisse tuua, sest kui tingimu-
sed on nende paljunemiseks soodsad, annavad nad ise 
järglaskonda. Kui nad peaksid talviti hukkuma, tuleb 
leida tehnilised lahendused nende elushoidmiseks või 
kaaluda, kas selles veekogus on mõtet kalu pidada.

Kalakasvatajad müüvad kalu üldjuhul kaks korda 
aastas – kevadel ja sügisel. Selle järgi tuleb planeerida 
ka asustamine. Karpkala on soovitav asustada varake-
vadel kohe pärast jääminekut (tavaliselt aprillis), väga 
heade talvitusolude tagamisel ka sügisel oktoobris. Neil 
perioodidel toimub kalakasvandustes kalade väljapüük 
ja ümberpaigutamine, sest jahe temperatuur sobib asus-
tamiseks ja kalade veoks. Asustatava kala vanus ja kogus 
sõltub asustamise eesmärgist ja veekogu sobivusest.

Samasuvise ja üheaastase karpkala asustamisel peab 
arvestama, et keskkonnatingimused oleksid kalade aasta-
ringseks pidamiseks soodsad. Tiiki lastavate karpkalade 
arv sõltub nende vanusest, plaanitavast söötmise inten-
siivsusest ja muudest teguritest. Tootmisele orienteeri-
tud kalakasvandustes asustatakse üheaastasi karpkalu 
2000–4000, kaheaastasi 500–1000 isendit hektari kohta. 
Sellise asustustiheduse juures tuleb kalu aga korrapära-

?

?
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selt sööta. Karpkala võib kasutada ka tiigi puhastamiseks 
taimestikust. Selleks valitakse suuremad (üle 500 g ras-
kused) kalad ja asustatakse tavalisest tihedamalt.

Haugivastseid ja -maime saab osta mais-juunis, sama-
suviseid sügisel. Asustatavate haugide hulk sõltub saak-
kala (nt koger) arvukusest, kuid 10–20 isendit 0,1 ha tiigi 
kohta on piisav. 

Kas ja millega kalu sööta? Kõige paremini sobib 
tiigikalade söödaks spetsiaalselt valmitatud graa-

nulsööt, aga ka nisu jm teravili, hernes ja vähemal mää-
ral ka sai. Tasub järgida kindlat söötmisrütmi, millega 
kujundatakse kala toitumisharjumus, tagatakse sööda 
parem kasutus ja kala hea kasv.

Karpkala haarab toitu suhu juba küllalt madalal tem-
peratuuril, kuid söötmist võiks alustada veetemperatuu-
ril üle 15 °C ja lõpetada 8 °C juures. Söötmisperioodi 
algus jääb maikuusse ja jätkub terve suve oktoobrikuuni. 
Söötmiseks valitakse tiigis vähemalt 40 cm sügav kõva 
põhjaga koht. Supluspaik söötmiseks ei sobi. Mudase 
põhjaga tiigis tuleks sööt panna spetsiaalsele alusele, söö-
dalauale, eriti kui kalu (koid, kuldkalad, tuurad, forellid) 
kasvatatakse sumpades. Väiketiikides võib karpkala sööt-
mist alustada ujuvate helveste või graanulitega ja minna 
seejärel paari nädala pärast üle odavamale teraviljale. 
Linaskit võiks sööta põhja langeva söödaga ja röövkalad 
peavad ise väikestest kaladest toituma.

Millal kalad välja püüda? Suvisel ajal võib kala-
del olla võõras maitse, mida põhjustavad tiigis 

massiliselt kasvavad sinivetikad ja kiirikbakterid ehk 
aktinomütseedid. Teistsuguse maitse eemaldamiseks 
tuleks eluskalu enne tarbimist hoida küllalt pikalt bas-
seinis või sumbas voolavas puhtas vees. Seepärast on 
parem püüda kalad välja sügisel enne külmade tulekut, et 
nad ei jääks jää alla. Sel ajal on nad lõpetanud toitumise 
ja nende liha kvaliteet on parim.

Karpkala on kerge kätte saada tühjendatavast tiigist. 
Kindlasti tuleb väljapüügiks sulgeda täielikult vee sis-
sevool tiiki, sest ainult siis kogunevad kalad tiigi välja-
voolule. Karpkala ja linask ujuvad veepinna alandamisel 
vastuvoolu, s.o sissevoolu poole. Kui vett ei saa alla lasta, 
peab katsuma kala välja püüda võrkude, nooda, mõrra 
või õngega. Karpkala ja linask on ettevaatlikud ja väldivad 
osavalt püüniseid. Jahedas vees muutuvad kalad passiiv-
semaks ja neid saab kergemini noodaga püüda. 

Kui palju tiigist saaki saab? Kodutiikidest pole 
suurt toodangut oodata. Karpkala suvine juurde-

kasv on 600–700 g ja saak on 90–140 kg/ha. Intensiivse 
söötmise korral võib saak olla 550 kg/ha ja enamgi. Kodu-
tiigis piirab kalakasvatuse mahtu vee kogus ja kvaliteet. 
Suure paigutustiheduse korral ja intensiivsel söötmisel 
mürgistub seisev või aeglaselt vahetuv vesi kalade aine-
vahetusproduktidest, lagunevatest söödajääkidest (mitte 
kasutada saia ja keedukartulit!) ja õitsevatest vetikatest.

NÕUANDEID ALGAJALE TIIGIKARPKALAKASVATAJALE

•  Alusta tiigi sobivuse hindamisega 
kalade jaoks. Tee kindlaks läbivoo-
lava vee kogus, temperatuuri ja hap-
nikusisalduse aastane muutumine. 
Seda, kas kalad elavad tiigis talve üle, 
saab otsustada vaid katse käigus.

•  Pea nõu asjatundjatega, küsi nõu 
kalakasvatajatelt ja otsi kontakte 
sarnaste tiikide omanikega.

•  Asusta karpkala pigem kevadel kui 
kalakasvatajad müüvad asustuskalu.

•  Telli asustuskala varakult kalakasva-
tajalt ära.

•  Täida tiik enne asustamist aegsasti 
veega ja veendu, et kaladel ei ole või-
malust üles- ega allavoolu ära ujuda.

•  Tõkesta sisse- ja väljavool tiheda 
metallvõrguga, et vältida prü-
gikala (särg, ahven, mudamaim, 
kiisk, koger) sattumist tiiki.

•  Kala aastaringseks pidamiseks 
veekogus peavad olema head 
talvitamistingimused, soovita-
valt läbivool ja sobiv jää alla jääv 
sügavus.

•  Läbivooluta kodutiigid sobivad 
vaid kogre, parimal juhul linaski 
pidamiseks. Karpkala on neis 
soovitav kasvatada puhaskultuu-
rina üksnes suve jooksul – keva-
del asusta kaheaastased kalad ja 
sügisel püüa nad välja.

•  Läbivooluga ja valitsetavatesse 
tiikidesse sobivad karpkala ja 
linask, jahedaveelistesse läbi-
vooluga tiikidesse ka vikerforell 
(puhaskultuurina või koosluses 
eeltoodud kaladega).

•  Karpkala ohustavad röövtoidu-
listest veeloomadest enim mink 
ja saarmas, lindudest haigrud, 
kotkad ja kajakad.

•  Väike (samasuvine, üheaastane) 
karpkala on haugile sobiv toit, 
seepärast tohib tiigis olla vaid 
karpkalast väiksemaid hauge.

•  Kogrel ja linaskil on karpkalaga 
üks toidulaud, seega pole mõtet 
neid samas tiigis pidada.

?

?

?
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7.  Lisakalad karpkalakasvanduse tiikides

Karpkalakasvatuseks ehitatud tiikides saab koos karp-
kalaga või eraldi kasvatada ka teisi kalu. Tähtsamad 
neist on haug ja linask, aga ka koha ja ahvena noorkalad. 
Aina populaarsem on kasvatada lisakaladena ka nn Hiina 
karpkalasid, nagu valgeamuur, pakslaup, jämepea jt.

Teiste kalade pidamine karpkalatiikides teenib erine-
vaid eesmärke. Mõnel juhul kasutatakse karpkalatiike 
teiste liikide noorkalade kalakasvatuslikuks taastoot-
miseks. Polükultuurina võidakse asustada röövkalu bio-
melioratsiooniks, aga ka taim- ja planktontoidulisi kalu 
tiigipuhastuseks ja kalatoodangu suurendamiseks ja mit-
mekesistamiseks.

7.1.  Haug
Haug (Esox lucius L) kuulub hauglaste sugukonda (Eso-
cidae). Ta on Eestis kõige laiemalt levinud kalaliik, keda 
esineb enam kui 90%s järvedest, enamikus jõgedest ja 
peaaegu kõikjal rannikumeres. Ta on väärtuslik biomelio-
raator ja väga hinnatud harrastuspüügi objekt.

Bioloogiline iseloomustus. Haugil on pikk keha ja laper-
gune pardinokataoline nina (joonis 61). Suu on tal suur 
ja paljude teravate hammastega. Värvus sõltub elukesk-
konnast, aga tavaliselt on haugi seljaosa ja pea tumerohe-
lised, küljed heledamad, kollakate laikude või triipudega. 
Veekogus elavad haugid tavaliselt üksikuna küllalt piira-

haug 20 000 – 40 000 marjatera. Viljastamata marjatera 
läbimõõt on 2,0–2,5 mm, pärast viljastamist ja vees paisu-
mist 2,3–2,9 mm.

Haugimaimud söövad zooplanktonit jt selgrootuid 
ning lähevad varakult üle toitumisele kalamaimudest. 
Toiduobjektideks on teised kaldapiirkonna kalad – särg, 
ahven, kiisk, roosärg jt. Põhiline toidu hankimise taktika 
on saakloomade varitsemine. Allaneelatud kala mass on 
tavaliselt kuni 20% haugi enda massist. Haug toitub aasta 
ringi, kuid intensiivsemalt kevadel ja sügisel.

Looduses mõjutavad haugi arvukust eelkõige klimaati-
lised ja hüdroloogilised tegurid. Aastail, mil olud ei või-
malda normaalset kudemist, võib tekkida vajadus järve 
haugivarusid täiendada. Haugi kunstliku paljundamise, 
kasvatamise ja asustamise eesmärk ongi haugivarude 
taastamine, täiendamine ja veekogude biomanipulat-
sioon.

Paljundamine. Haugi on Eestis paljundatud vähemal 
või suuremal määral peaaegu 70 aastat. Alguses piirduti 
vaid haugimarja inkubeerimisega, 1969. aastal alustati 
ka vastsete lühiajalise järelkasvatamisega (12–19 päeva). 
Paljundamiseks püütakse varakevadel looduslikust vee-
kogust või tiigist sugukalad, kes paigutatakse sumpa-
desse või basseinidesse, nii et isas- ja emaskalad on eraldi. 
Marja võtmisega tuleks alustada, kui veetemperatuur on 
vähemalt 5 °C.

Joonis 61. Haugi kasvatatakse tiikides polükultuurina koos karpkala sugukaladega
tud alal. Üksnes kudemisperioodil teevad 
sugukalad pikemaid rändeid.

Isaskalad saavad suguküpseks 2–3aas-
taselt, emaskalad 3–4aastaselt. Kõige kva-
liteetsemat marja ja niiska annavad 0,8–
2 kg raskused (35–60 cm) emaskalad ja 
0,5–1,5kilosed (35–50 cm) isaskalad. Suu-
rematel kaladel valmivad suguproduktid 
ebaühtlaselt ja kunstlikul viljastamisel on 
kadu suur.

Haug koeb kevadel 2–3 nädala jooksul 
vahetult pärast jää lagunemist, sisevetes 
tavaliselt aprillis, veetemperatuuril 4–5 °C. 
Koelmud asuvad 0,5–1 m sügavusel üle-
ujutatud luhtadel. Mari koetakse surnud 
taimestikule ja marja areng kestab loodu-
ses u 25 päeva. Sõltuvalt suurusest koeb 
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Tavaliselt annavad emaskalad marja ilma eelneva ette-
valmistuseta, kuid marja ühtlasemaks ja kiiremaks val-
mimiseks võib süstida hüpofüüsi suspensiooni. Selleks 
sobib haugi, latika või karpkala hüpofüüs kontsentrat-
sioonis 3–4 mg 1 kg kala elusmassi kohta. Hüpofüüsisüsti 
ettevalmistamine toimub samamoodi nagu karpkalade 
puhul.

Pärast hüpofüüsi süstimist valmib mari 1–2 ööpäeva 
jooksul. Kala kõhuosa kuivatatakse enne marjavõtmist 
veest ja limast. Et mari vabalt välja voolaks, peab kala 
pea asetsema kõrgemal kui sabaosa ja kõht peab olema 
veidi kumeraks painutatud. Mari lüpstakse kuiva puh-
tasse ja kahjustamata sisepinnaga email- või plastkaussi, 
soovitatavalt üks liiter marja (100 000 – 120 000 marja-
tera) igasse anumasse. Mari ei tohi kukkuda kõrgelt, see-
pärast peab kala suguava asetsema kausi serva lähedal. 
Marja väljutamiseks gonaadide eesmisest osast massee-
ritakse kergelt kala kõhtu. Küps mari voolab kala kõhu-
õõnest peene joana välja. Tükiline verine mari tuleb enne 
viljastamist kausist eemaldada. Ka üleküpsenud, rohke 
ovariaalvedelikuga mari ei sobi inkubeerimiseks.

Haugilt vajaliku niisakoguse saamine väljalüpsmise 
teel võib olla komplitseeritud. Sel juhul võib gonaadid 
eemaldada kala kõhuõõnest lahkamise teel, mille järel 
niisk tükeldatakse ja surutakse läbi marli marja peale. 
Enne niisa kasutamist on soovitav kontrollida selle aktiiv-
sust mikroskoobi abil.

Jahedas ruumis püsib haugi mari viljastumisvõime-
lisena 6–8 tundi. Kuiva purgikesse või soonkinnisega 
kotti kogutud niisk on temperatuuril 1–2 °C viljastamis-
võimeline kuni kolm ööpäeva. Viljastamine toimub kuiv-
meetodil ja selle juures kasutatakse vähemalt kolme kala 
niisa segu. Niisk peab olema valge, hapukooresarnase 
konsistentsiga. Verine, sinaka või kollaka tooniga niisk 
viljastamiseks ei sobi.

Enne veega kokku puutumist on niisas olevad sperma-
tosoidid liikumatud. Vees aktiveeruvad nad kuni neljaks 
minutiks. Pärast niisa lisamist segatakse marja linnusu-
lega, valatakse peale looduslik või kraanivesi ja segatakse 
ettevaatlikult. Marja peal peaks olema umbes ühe sen-
timeetri paksune veekiht. Mari jäetakse ligikaudu viieks 
minutiks seisma, kuni spermatosoidid kaotavad aktiiv-
suse. Seejärel pestakse viljastunud marja kuni kleepuvuse 
kadumiseni. Õrnalt segades ja iga 10 minuti tagant vett 
vahetades kaob kleepuvus umbes tunniga. Seejärel jäe-
takse mari paisuma ning vett vahetatakse ja segatakse iga 
poole tunni tagant. Paisuva marja kiht kausis ei tohiks 
olla üle 3 cm ja veekiht selle peal üle 10 cm. Marja täieli-
kuks paisumiseks kulub 4–5 tundi ja pärast seda on ühes 

liitris 44 000 – 66 000 marjatera. Veetemperatuur peaks 
olema kogu protseduuri jooksul ühesugune.

Inkubeerimiseks kasutatakse Weissi pudeleid, mis 
sarnanevad karpkala paljundamisel kasutatavate anu-
matega. Ühte 6–8-liitrise mahuga pudelisse pannakse 
2–3 liitrit paisunud marja. Inkubeerimise tulemused ole-
nevad vee läbivoolust, temperatuurist ja hapnikusisaldu-
sest. Veevool haudeaparaadis peaks olema kuni 2 l/min 
(algul soovitavalt väiksem), temperatuur 8–14 °C (sellest 
allpool enamik marja hukkub) ja hapnikusisaldus vähe-
malt 8 mg/l. Inkubeerimisel tuleks jälgida marja aren-
gut ja eemaldada surnud marja pidevalt. Inkubeerimise 
esimesel poolel, kuni silmtäpistaadiumini, on mari väga 
tundlik ja kadu kõige suurem. Marja inkubeerimine kes-
tab 120 kraadpäeva, seega näiteks 10 °C veetemperatuu-
ril kooruvad vastsed 12 päeva pärast.

Haugi areng. Vastseperiood kestab tavaliselt neli nädalat. 
Koorunud haugi eelvastne on 6,0–8,5 mm pikk, umbes 
8 mg raske ja ta toitub rebukoti varude arvel. Eesti olu-
des hakkavad vastsed ujuma tavaliselt 8–10päevaselt. 
Selleks ajaks on nad 11–12 mm pikkused ja 10–11 mg 
raskused. 

Enne aktiivsele elule üleminekut läbitakse puhkepe-
riood. Siis vajab vastne kinnitussubstraati, milleks sobi-
vad kadakaoksad, väikesesilmaline võrgulina jms. Puh-
keperioodi kestus sõltub temperatuurist. Veekihi paksus 
ei tohi vastsete hoidmisnõudes (haudeaparaatide rennid, 
väikesed basseinid) olla üle 25 cm, sest selles arengu-
staadiumis täitub ujupõis õhuga ja selleks peavad vast-
sed suutma tõusta veepinnale. Lõuad pikenevad, uime-
kurd diferentseerub selja-, saba- ja anaaluimeks. Tekivad 
hammaste alged, keha pigmentatsioon suureneb, rebu-
kott imendub täielikult. Umbes kolme nädala vanuselt 
on vastsed 20 mm pikad ja nad alustavad röövtoitumist. 
Põhiliseks toiduobjektiks on esialgu zooplankton, hil-
jem putukate ja kalade vastsed. Nad muutuvad järjest 
enam täiskasvanud kalade sarnaseks ja omandavad liigi 
põhilised tunnused: pardinoka taolise ninamiku, tugeva 
saba, vöödid ja laigud kehal. Vastseperiood lõpeb soo-
muste kujunemisega. Selles vanuses tuleb haugivastsed 
kas kohe järelkasvatustiikidesse ümber paigutada või 
lasta looduslikesse veekogudesse.

Maimuperioodi alguseks on kalad 26–27 mm pikad ja 
umbes 240 mg rasked. Haugi järelkasvatuse edukus sõl-
tub toidu hulgast ja kvaliteedist. Haugimaimud tarbivad 
ainult elustoitu. Esimesel kahel päeval vajab üks maim 
ööpäevas 50, aga 21–33 mm pikkusena juba 600 vähi-
laadset planktonorganismi. Kolme nädala jooksul piisab 
haugi kasvuks rikkalikust planktonist.



71

Haug toitub pidevalt ja tema magu on kogu aeg täis. 
Kui hoida kalu pidevas elussöödakülluses (nn sööda-
pilves), on võimalik kasvatada nad 6–8 cm pikkuseks. 
Röövtoiduliste kaladena söövad haugid kõigi ettejuh-
tuvate kalade – karpkalalaste, ahvena, koha, ogaliku jt 
maime ning olulisel kohal on ka konnad ja konnakulle-
sed. Tiheda asustuse ja sobiliku sööda vähesuse korral 
tekib haugidel aga juba vastseperioodil kannibalism (liigi-
kaaslaste söömine). 

Haugi järelkasvatuse tehnoloogia sõltub kasvatuspe-
rioodi pikkusest. Lühiajaliseks, 2–3 nädalat kestvaks (st 
28–30 päeva koorumisest) kasvatuseks kasutatakse sum-
pasid, renne ja tiike. Pikemaajaline, s.o samasuviseks 
kasvatamine toimub tiikides. 

Lühiajaline järelkasvatus rennides. Katseliselt on 
nn hautamisrennides haugi kasvatatud kuni kolme nädala 
jooksul. Sellisel juhul on asustustihedus väike: kuni 
2500 isendit ruutmeetri kohta. Optimaalseks kasvatuse 
kestuseks peetakse 18–23 päeva, mil asustustihedus on 
40 000 – 50 000 isendit kuupmeetri kohta. Haugimaimud 
kasvatatakse sel viisil 20–22 mm pikkuseks, sest alates 
23 mm pikkusest suureneb kannibalism järsult.

Rennidel peab olema eemaldatav päikesekaitse, vee-
vool 2–4 l/min kuupmeetri vee kohta, vajaduse korral 
aeratsioon, temperatuur 15–20 °C ja pidev söödakül-
lus zooplanktoni kujul. Nagu varem öeldud, on esimese 
kasvatusnädala alguses noorkaladele vaja 250–300 g ja 
lõpus 600 g zooplanktonit päevas. Teisel kasvatusnäda-
lal suureneb söödakogus veelgi. Kalu söödetakse kaks 
korda päevas. Heaks tulemuseks loetakse seda, kui kas-
vatusperioodi lõpul on ühel kuupmeetril alles 20 000 – 
25 000 haugimaimu. 

Maimuperioodi suurimad ohud on haigused – sapro-
legnioos, trihhodinoos ja madal veetemperatuur (8,4 °C 
juures on maimud renni põhjas, toitumine loid).

Lühiajaline järelkasvatus tiikides. Haugimaimude 
jaoks sobivad väiksemad (soovitav 0,1–0,3 ha), vähemalt 
0,5 m sügavused ja hea kallakuga karpkala kasvutiigid, 
mis on täielikult tühjendatavad 2–3 päevaga – kiirem 
tühjendamine vigastaks haugimaime. Kasvatusperiood 
kestab keskmiselt kaks nädalat. Pikemal kasvatamisel on 
tulemused kannibalismi tõttu halvemad.

Eesti oludes on haugivastsete optimaalne asustustihe-
dus 50 000 – 60 000 isendit hektari kohta ja järelkasvatus-
aeg peaks kestma kuni 19 päeva, mil kalad kasvavad kuni 
5 cm pikkuseks. Sellisel juhul on kalade ellujäämus 22,2–
41,5%. Asustustiheduse suurendamisel, kasvatusperioodi 
pikendamisel ja kalade kasvades suureneb kadu järsult.

Järelkasvatuse tulemusi mõjutab ka vastsete asusta-
mise viis. Vastsed peab hajutama kogu kaldajoone ulatu-
ses. Väljapüügil tuleb kalad paigutada pimedasse, näiteks 
musta kilega kaetud renni, sumpa või basseini. 

Samasuvise haugi kasvatamine. Samasuviseks võib haugi 
kasvatada koos vanema (vähemalt kaheaastase) karp-
kalaga. Kindlasti peab tiigis olema muid kalu, näiteks 
särge, ahvenat jt, kelle noorjärgud on haugile toiduks. 
Vajalik on ka taimestiku olemasolu, et noorhaugid saak-
sid varjuda.

Haugivastsed sobivad hästi asendus- ja sugukarpka-
lade tiiki. Et karpkala on suure viljakusega portsjonku-
deja, on haugivastsed neis tiikides heaks biomelioraato-
riks, hävitades karpkalavastseid ja -maimusid ning luues 
suurtele kaladele soodsamad kasvutingimused. Haugi-
vastseid soovitatakse asustada vähese prügikala korral 
50–150, selle piisaval olemasolul 200–300 ja rikkalikul 
esinemisel kuni 500 isendit hektari kohta.

Samasuviste haugide saagis on seda suurem, mida 
väikesem on asustustihedus. Optimaalne asustustihedus 
on 500–1000 isendit hektari kohta. Sel viisil kasvatatud 
samasuvine haug on keskmiselt 20–22 cm pikk ja kaalub 
40–50 g. Normaalseks peetakse kadu 78–90%, seega saab 
asustatud vastseist samasuviseks vaid 10–22%. Ühelt 
hektarilt tiigipinnalt võib niisiis saada 3–12 kg samasu-
vist haugi saagisega 5–10%.

Haugi järelkasvatamine on ettevõtmine, mis on eba-
kindel, kallis ja keeruline eeskätt kannibalismi tõttu. 
Samuti tuleb järgida transpordi ja asustamise head tava. 
Hauge tuleb vedada pimendatult, näiteks mustades kile-
kottides.

Asustamiseks looduslikku veekogusse peetakse eelista-
tuimaks samasuvist või vähemalt 2–3 nädalat järelkasva-
tatud kala. Asustamisel tasub järgida järgmisi soovitusi:
• vastsetena saab haugi asustada juhul, kui vee-

kogus puuduvad teised röövkalad, näiteks 
angerjas ja ahven;

• järelkasvatatud haug sobib igasse veekogusse, 
kus on sobivad keskkonnatingimused;

• samasuvise ja vanema haugi asustamine annab häid 
tulemusi rikkaliku särjepopulatsiooni olemasolul;

• haugid tuleb vette asustada hajutatult: vastseid 
üks-kaks isendit ühe meetri kaldajoone kohta, 
5 cm pikkusi maime üks isend iga 5–25 m järel, 
sõltuvalt söödast.
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Esimesel eluetapil on ahvena toiduks zooplankton. 
Noorahvenad hakkavad seda haarama eelvastsestaadiu-
mis. Erinevate uuringute järgi on 11–20 mm pikkuse 
ahvena esimesteks toiduobjektideks aerjalgsete noor-
järgud.

Ahvena toitumine ja kasv sõltuvad aastaajast. Kõige 
intensiivsem on toitumine hiliskevadest suve alguseni 
ja suve teisest poolest sügiseni (august-september). 
Oktoobris ja novembris väheneb toitumisaktiivsus mär-
gatavalt veetemperatuuri languse tõttu. Ahvena toitu-
misaktiivsus oleneb kellaajast: kõige suurem on see päe-
val ja õhtupoolikul.

Ahvena kasvatamise ajalugu ei ole kuigi pikk, kogemu-
sed on vähesed ja metoodika kujunemine on alles algus-
järgus. Ajalooliselt on ahvenat peetud kasvandustiikides 
ebasoovitavaks lisaliigiks, sest ta konkureerib kasvata-
tavate liikidega toidu pärast (zooplankton ja zoobentos) 
ning kasvades toitub teiste kalade noorjärkudest. Praegu 
on ahvenat hakatud tiikides kasvatama muu hulgas kui 
biomelioraatorit. Ahvenakasvatus on levinud Tšehhis, 
Iirimaal ja Prantsusmaal. Eestis on ühes spetsialiseeru-
nud väikefarmis ahvena proovikasvatus. 

Kuigi ahvenat väärtustatakse toidukalana praegu veel 
vähestes riikides, on ta Euroopas perspektiivne kasvatus-
objekt, sest tema liha peetakse piirkonniti väga maits-
vaks. Ahven sobib dieetkalaks väikese rasvasuse (13%) 
ja kalorsuse (80–90 kcal) tõttu.

7.2.  Ahven

Ahven (Perca fluviatilis L.) kuulub koos koha ja kiisaga 
ahvenlaste sugukonda (Percidae). Ahven on laialt levi-
nud väga erinevates veekogudes – vooluvetes, järvedes, 
läbivooluga tiikides ja rannikumeres (joonis 62). Ahvenat 
peetakse eurütermseks liigiks, mis tähendab, et ta talub 
suuri temperatuurivahemikke. Seepärast esineb ahvenat 
mitmes kliimavöötmes. Tema levikuala ulatub Euraasia 
kesk- ja põhjaosa mage- ning riimvetest kuni Kolõma 
jõeni idas. Euroopas puudub ahven vaid mõnes piir-
konnas (Pürenee poolsaarel, Itaalias, Islandil, Šotimaal 
ja Lääne-Norras). Liiki on introdutseeritud ka lõuna-
poolkerale (Edela- ja Kagu-Austraaliasse, Tasmaaniasse, 
Uus-Meremaale ja Lõuna-Aafrikasse). 

Ahvenal puudub selge suguline dimorfism. Vahetult 
enne kudemist on siiski märgata mõningaid väliseid soo-
tunnuseid. Emastel on kõhupiirkond mõnevõrra paisu-
nud ning suguküpsetel isastel eritub kätte võttes niiska. 
Sugukalad valitakse selliselt, et püütud isendid on sugu-
küpsed ning heas füüsilises ja tervislikus seisundis.

Eestis saavad isaskalad suguküpseks 2–4aastaselt, 
9–17 cm pikkusena, emased aasta vanemana, olles 14–
21 cm pikad. Tehiskeskkonnas on suguküpsuse saabu-
mise aega võimalik kuni ühe aasta võrra kiirendada. Pal-
jundamiseks sobivad enim emased ja isased, kes kaaluvad 
vastavalt 200 g ja 100 g. Väiksemate isaste spermapro-
duktsioon on suhteliselt suurem kui suurematel isastel. 

Ahvena paljundamisel nii tiikides kui RASis (vt ka 
alapeatükk 8.2.2) peetakse kõige määravamaks veetem-
peratuuri. Suguproduktide valmimiseks vajab ahven 
vähemalt 160päevast jaheda vee perioodi, mil tempera-
tuur peab jääma alla 8 °C. Kui temperatuur jõuab 8 °C-le, 
algab ahvena kudemine. Kudemisperiood kestab üldju-
hul 3–4 nädalat ja lõpeb, kui veetemperatuur on tõusnud 
14–20 °C-le. 

Ahvena kudu kujutab endast limajat, võrkseinaga 
ümbritsetud ja kokku langenud toru, mida nimetatakse ka 
marjalindiks. Väikestel isenditel on see mõnekümne sen-
timeetri pikkune, suurtel kuni 1,5 meetrit pikk. Ahvena 
arengus eristatakse lootelist ehk embrüonaalset, vastse-, 
maimu-, noorkala- ja suguküpsuse staadiume. Lootelise 
arengu staadiumi iseloomustab endogeenne toitumine 
rebukoti toiduvarude arvel. Koorunud 5–7 mm pikku-
sed eelvastsed on väikese rebukotiga ja hästi arenenud. 
Vastsestaadium algab üleminekuga välistoidule. Vast-
sed vajavad vaid paaripäevast kosumisaega, pärast mida 
kogunevad nad parvedesse ja asuvad toitu otsima. Mai-
mustaadiumis kaovad vastseelundid ja selle lõpuks kuju-
nevad välja kõik liigiomased tunnused. 

Joonis 62. Ahven on laialt levinud erinevates veekogudes
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Kasvatustingimused. Üldiselt sobib ahvenakavatuseks 
tiigivesi, mida peetakse sobivaks ka karpkalakasvatuse 
jaoks. Tavaliselt kasutatakse läbivoolseid tiike, kus vee 
äravoolu reguleerivad mungad. Tiigi laius ja pikkus võib 
varieeruda sõltuvalt oludest, aga enamasti on see 0,1–
0,8 ha suurune ja 0,5–2 meetri sügavune (keskmiselt 
1,5 meetrit). Kaks kuud enne vastsete asustamist lastakse 
tiik tühjaks ning substraati töödeldakse desinfitseerimise 
eesmärgil kloorilahuse või lubjaga. Selline töötlemine 
eemaldab tiigist putukad, kes võivad marja ja vastseid 
ohustada, ning tagab zooplanktoni õigeaegse arengu. Iga 
kahe aasta tagant puhastatakse tiike põhjalikumalt. Sel-
leks kooritakse nende põhjasubstraat koos arenenud tai-
mestikuga ära ja veetakse välja. 7–15 päeva enne marja 
või vastsete asustamist täidetakse tiigid kaevuvee või loo-
dusliku pinnaveega, et tagada ahvena vastsetele sobivaim 
toit ja toiduobjektide tihedus (100 zooplankterit liitris).

Tiike väetatakse orgaaniliste või anorgaaniliste väetis-
tega. Viimaste puhul võiks eelistada vedelaid väetisi, sest 
need mõjuvad kiiremini ja on efektiivsemad. Väetamise 
vajadus oleneb vee koostisest. Anorgaanilise väetise 
kasutamisel (nt 52% lämmastikku ja 32% P2O5) väeta-
takse tiike kuni seitse päeva, orgaanilise väetise (sõnniku) 
puhul 10–15 päeva enne asustamist.

Väetamine tagab fütoplanktoni arengu, millele järg-
neb keriloomade ja aerjalgsete noorjärkude arvukuse 
kiire kasv. Ka edaspidine väetamine on vajalik, et tagada 
lämmastiku ja fosfori kõrge suhtarv (20 : 1) – liitri vee 
kohta peaks olema 600 μg N ja 30 μg P.

Lisaks on vaja jälgida pidevalt tiigivee kvaliteeti, näi-
teks mõõta iga päev vee hapnikusisaldust ja pH väär-
tust. Vesi võib olla päeval hapnikuga üleküllastatud kuni 
200%ni, öösel aga langeda normaalrõhul kuni 50%ni kül-
lastatusest – see on ahvena noorjärkudele juba letaalne. 

Asustamine. Ahvenat asustatakse enamasti aprillis. Vast-
seid kasvatatakse pinnasetiikides, kuhu paigutatakse koo-
runud vastsed või viljastatud mari (silmtäppstaadiumis 
või paar päeva enne koorumist). Silmtäppstaadiumis mari 
paigutatakse tiiki väikestes sumpades (0,4 × 0,4 × 0,4 m), 
mille võrgusilma läbimõõt on 1,5 mm. Viljastatud marja-
lindid asetatakse tiigis laiali spetsiaalsetele tugedele. Asus-
tustihedus varieerub, ulatudes 10 000 – 60 000 marjate-
rani 100 m2 tiigipinna kohta.

Oluline on silmas pidada, et asustataks samas aren-
gustaadiumis olevat marja. Vanuseline erinevus võib olla 
kuni kolm päeva. Ühevanuse asustusmaterjali puhul on 
ahvenate kasv üsna homogeenne ja kannibalismi ega 
suurt kasvuerinevust ei esine.

Zooplanktoni arvukust on vaja pidevalt jälgida. Pisut 
enne arvukuse kahanemist eemaldatakse ahvenad tiiki-
dest, et vältida kannibalismi. Vastsete kogumiseks las-
takse tiigid tühjaks. See paneb kalad kogunema kasti-
desse, mis on seatud väljavoolu juurde.

Senised kogemused on näidanud, et olenemata asus-
tustihedusest on ahvena produktsioon 1000–1500 isen-
dit (0,5–1,5 g) 100 m2 tiigipinna kohta ja ellujäämus on 
5–20%. Kui väljapüük jääb septembrisse, tõuseb kanniba-
lismi osakaal ja suureneb väljapüütavate ahvenate kasvu-
erinevus – kehamass varieerub 2–40 grammini. 

Ekstensiivset kasvatusmeetodit kasutatakse eelkõige 
sugukarja või asustusmaterjali tootmiseks. Sel juhul 
kasvatatakse ahvenaid nii monokultuurina väiksemates 
tiikides kui ka polükultuurina koos teiste kalaliikidega 
suuremates tiikides. Meetod on levinud Prantsusmaal, 
Iirimaal ja Tšehhis. USAs kasvatatakse tiikides kollast 
ahvenat, kes saavad ka lisatoitu: 17–20 mm pikkustele 
ahvenatele hakatakse andma tursa kuivsööta. Lisasööt on 
uuringute kohaselt efektiivne, kuna ellujäämus paraneb. 
Isenditel, mille pikkus ninamikust kuni sabauime lõpuni 
(ingl total length, TL) oli alla 50 mm, täheldati positiivset 
fototaksist (liikumist valguse poole), mille tõttu hakati 
öösiti söötmispaiku valgustama. 

Poolintensiivse kasvatusmeetodi puhul kooruvad vast-
sed tiigis ja toituvad looduslikust söödast. Umbes kaheksa 
nädalat pärast koorumist (ajavahemikus juuni keskpai-
gast augusti lõpuni), kui ahvenavastsed on kasvanud 
umbes 0,3–1 g raskusteks, lastakse tiik tühjaks. Vastsed 
kogutakse kokku, et paigutada nad sobivatesse bassei-
nidesse. Enne seda vannitatakse kalu 20 minuti jooksul 
soolalahuses (12 g/l). Selline töötlemine puhastab lõpu-
seid ja vähendab tekkinud stressi. Vastsete ümberpaigu-
tamisel sorteeritakse kalad suuruse järgi, et vähendada 
hilisemat kannibalismi.

Basseinides harjutatakse kalu sööma granuleeritud 
tehissööta. Alustatakse 0,8–1 mm läbimõõduga graanu-
litega, mis on mõeldud ahvena või tursa kasvatamiseks. 
Õige asustustihedus hõlbustab üleminekut kunstsöödale 
ja vähendab kannibalismi.

Söömaõpetamine kestab umbes viis päeva. Pärast 
seda paigutatakse ahvenamaimud ümber vee korduska-
sutusega süsteemi (nt viiekuupmeetrised mahutid koos 
automaatsööturitega). Seal kasvavad ahvenad kuni üle-
viimiseni järelkasvatussüsteemi. Aeg-ajalt on sealgi vaja 
kalu suuruse järgi sorteerida. 

Poolintensiivse kasvatusmeetodi eelis on võimalus 
toota tiigis suurel hulgal vastseid palju väiksemate kulu-
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dega kui kinnises süsteemis. Samuti on selle meetodi 
puhul kunstsöödale üleminek üsna edukas (ellujäämus 
70–90%) ning tiigis koorunud ja esimese kasvuetapi läbi-
nud vastsete kvaliteet ja tervis on parem (esineb vähem 
arengudeformatsioone). Siiski valmistab üleviimine tii-
gist basseini kaladele stressi, mis muudab nad haigustele 
vastuvõtlikumaks. Samuti on kunstsöödaga harjutamise 
ajal vaja kalu sagedasti käsitsi sööta, puhastada basseine 
ja teha muid lisatöid. Meie oludes on selline kasvatusviis 
seotud ka ilmaolude ebastabiilsusest tingitud riskidega. 

Intensiivseks kasvatuseks kasutatakse 50 ja 100 m3 suu-
ruseid ja 50 cm sügavusi välibasseine. Süsteemis kasu-
tatakse jõe- ja/või kaevuvett. Basseinid on varustatud 
veevahetiga, mis soojendab süsteemi vett (soe vesi on 
pärit elektrijaama jahutussüsteemidest), hapnikupihusti 
ja degasaatoriga. Süsteemis hoitakse püsivat veetempera-
tuuri ja gaasisisaldust. Basseinid on kaetud kattega, mis 
kaitseb liigse päikesekiirguse eest ega lase niitjatel veti-
katel vohada.

15 päeva enne viljastatud marja paigutamist basseini-
desse täidetakse need veega ja neid väetatakse kanakaka-
graanulitega (u 1,5 kg basseini kohta). Veetemperatuuri 
hoitakse 23 ja 27 °C vahel, et stimuleerida fütoplanktoni 
ja väikesemõõdulise zooplanktoni (keriloomad, aerjalg-
sete vastsestaadiumid) arengut. Sellistes tingimustes on 
zooplanktoni tihedus peagi 2000–6000 isendit liitris. Sel 
perioodil ei toimu süsteemis veevahetust.

Viljastatud silmtäppstaadiumis marjade (kuus päeva 
pärast viljastamist 15 °C juures) lindid asetatakse bassei-
nidesse kandikutel asustustihedusega 4000–6000 mar-
jatera ruutmeetril veetemperatuuri 17 °C juures. Mari 
koorub kahe-kolme päeva jooksul ja sel ajal ei vahetata 
süsteemis vett. Hiljem lisatakse juurde kaevuvett ning 
80% basseinist kaetakse kattega. Vee hapnikusisaldust 
ja temperatuuri tuleb kontrollida iga päev, nitraatide ja 
nitritite sisaldust kaks korda nädalas.

Kolm päeva pärast ahvenavastsete koorumist haka-
takse andma lisasöödana tavalise soolavähi (ld Artemia 
salina) vastseid (viis korda päevas, ühest toitmiskohast). 
Kuus päeva hiljem lisatakse automaatsööturite abil antav 
tehissööt, mis on 45–65% valgu- ja 18–20% rasvasisal-
dusega. Artemia salina vähikute ja graanulsöödaga 
toidetakse vastseid seni, kui need on saanud 23 päeva 
vanuseks. Edaspidi kasutatakse vaid tehissööta. Sööda-
graanulite suurus tuleb valida vastavalt vastsete suuru-
sele: kuni kahe nädala vanustele sobivad 200–300 μm, 
kuni kolmenädalastele 300–500 μm ja kuni kuue nädala 
vanustele 500–700 μm suurused graanulid. 

44 päeva pärast alandatakse veetaset poole võrra, 
veele lisatakse soola (3 g/l) ja vastsed kogutakse süstee-
mist kahva abil kokku. Eemaldatakse kannibalismile üle 
läinud isendid (u 2,5 korda suuremad kui teised), kes 
paigutatakse edasikasvatamiseks uutesse tingimustesse. 

Intensiivkasvatusmeetodi edukus sõltub suuresti 
temperatuurist. Kõrgemal temperatuuril on kasv kiirem 
(17 °C juures 190–280 mg, aga 23 °C juures 370–860 mg), 
kuid see vähendab ellujäämust: 44päevase kasvatamise 
järel on see 17 °C juures 38,5%, kuid 23 °C juures ainult 
18,9%. Lisaks tuleb arvestada, et kõrgemal temperatuuril 
on patogeenid aktiivsemad, kalade suurus diferentseeri-
tum ja seeläbi ka kannibalism suurem. Üldiselt on see 
meetod aga produktiivne.

7.3.  Koha

Koha (Sander lucioperca (L.)) kuulub koos ahvena ja 
kiisaga ahvenlaste sugukonda (Percidae). Koha on üks 
olulisemaid röövkalu Euroopa sisevete avaveekooslus-
tes (joonis 63). Teda leidub järvedes, jõgedes, paisjär-
vedes ja rannikumeredes. Eestis elab koha Peipsi järves, 
Narva veehoidlas, Võrtsjärves, mõnes suuremas jões 
(Emajõgi, Pärnu jõgi), 36 väiksemas järves (enamasti 
Kagu-Eestis, kuid ka mõnes Pärnu jõe valgala järves) ja 
rannikuvetes (Pärnu lahes, Väinameres ja Narva lahes). 
Suurimad asurkonnad on Peipsi järves, Pärnu lahes ja 
Võrtsjärves. Osa populatsioonist rändab kudema jõge-
desse ja ojadesse.
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Bioloogiline iseloomustus. Koha on pika ja saleda kehaga, 
sujuvalt süstjas. Tema pea on piklik ja kitsas ning selle 
pikkus on võrdne keha kõrgusega või sellest natuke 
pikem. Tema suuava on suur, ülalõug ulatub silmast taha-
poole. Lõua- ja suulaeluudel on enamasti väiksed ham-
bad, suu eesosas suured kihvad (kaks ala- ja kaks üla-
lõual), kokku on hambaid umbes 18. Kohal on kaks 
ligistikku asetsevat seljauime – esimene tugevate, teine 
valdavalt pehmete kiirtega. Pärakuuim on 2–3 tugeva ja 
11–13 pehme kiirega. Kõhuuimed asetsevad üksteisest 
üsna eemal, nende vahe on võrdne uimealuse laiusega. 
Koha küljejoon ulatub sabauimele ja sellel on 84–95 soo-
must. Selja- ja sabauim on pruunikad, tumedate täpikes-
tega. Pärakuuim on roosakas või hallikas, rinnauimed 
läbipaistvad, kõhuuimed pruunikate või hallikate laiku-
dega. Koha küljed on hõbedaläikelised, alaosa ja kõht on 
enamasti valged, selja värvus ulatub tumehallist rohekani. 
Üleminek tumedalt heledale on võrdlemisi järsk. Seljal 
on 10–16 sinkjasmusta püstivööti, mis on heledal kõhu-
poolel vaid nõrgalt märgatavad. Pealae värvus varieerub 
tumedast oliivirohelisest mustani, lõpusekaane alumine 
osa on sinakasvalge, lõuaalune ja huuled on tavaliselt 
roosakasvalged. Eestis järvedes elavad kohad on tavaliselt 
tumedamad kui nende liigikaaslased, kes elavad liivase 
põhjaga Pärnu lahes. Silmad on pronksikarva.

Koha areng. Koha peetakse pigem soojaveeliseks kala-
liigiks. Sobivaim temperatuur marja inkubatsiooniks 

on 12–20 °C, täiskasvanud isendite jaoks optimaalne 
temperatuurivahemik on 24–29 °C. Uuemad uuringud 
näitavad, et noorjärkudele sobib veelgi kõrgem veetem-
peratuur (25–30 °C). Temperatuuril alla 16 °C ei haara 
80–90% kohamaimudest toitu isegi juhul, kui toiduob-
jektide kontsentratsioon vees on suur.

Soolist dimorfismi kohadel väljaspool kudeaega üldi-
selt ei esine, kuid mõnedel andmetel on isaskaladel mõne-
võrra suuremad paarisuimed kui emaskaladel. Kudemis-
eelsel ajal eristatakse emas- ja isaskalu keha kõrguse ja 
anteanaalala (kala pikkus ninamikust anaalavani) alusel. 
Viimane on marja kandval emasel suurem.

Isased kohad saavutavad suguküpsuse keskmiselt 2–3 
aasta vanuselt, emased 3–4aastaselt. Eesti vetes on tähel-
datud hilisemat suguküpsust: isastel 3–4aastasena (TL 
37–45 cm), emastel 4–5aastasena (TL 40–50 cm). Pari-
maks kudemistemperatuuriks peetakse vahemikku 12–
16 °C. Olenevalt laiuskraadist koevad kohad eri kuudel.

Kudemispaigad on enamasti veekogu kõval, liivase-
kivise põhjaga alal 0,5–2 m sügavusel. Kohad koevad 
marja üsna väikesel alal pesadesse, mis on tehtud lii-
vast, kruusast, savist või taimedest. On täheldatud kude-
mist ka paljaks uhutud taimejuurtele ning kapronkiudu-
dest ja võrguribadest tehiskoelmutele. Koha koeb marja 
ühe portsjonina ja tema absoluutne viljakus on üldiselt 
100 000 kuni miljon marjatera (Eestis 350 000 – 400 000). 
Koha suhteline viljakus on 130–270 marjatera.

Koha mari on helekollane või peaaegu värvitu ja 
mõõtmetelt väike – viljastamata marjatera läbimõõt on 
0,6–1,0 mm ja viljastatud marjatera oma 0,9–1,6 mm. 
Ühes kilogrammis on 1,5–2,2 miljonit viljastamata või 
1,0–1,5 miljonit viljastatud marjatera. Mari on suure õli-
tilgaga ja algul see kleepub tugevasti, aga hiljem kleepu-
vus kaob. 

Haudeaeg on olenevalt veetemperatuurist 3–10 päeva 
(20 °C juures kolm ja 10 °C juures kümme päeva). Peipsi 
järves kestab inkubatsioon 20 °C juures kolm ööpäeva. 
Isased kohad kaitsevad aktiivselt koelmuid kogu haude-
aja ehk 7–10 päeva jooksul, ventileerivad rinnauimede 
liigutamisega marja, kõrvaldavad muda ja prahi, peleta-
vad röövkalu eemale. Hiljem kaitsevad isased mõne 
päeva jooksul ka vastseid.

Kohavastsed on väiksed ja pigmenteerumata, nende 
kehamass on 0,4–0,5 mg ja kogupikkus 4–5 mm. Vast-
sed toituvad alguses rebukotist, mille varudest piisab 
kuni 5,8–6,5 mm suuruseks kasvamiseni. Koha toitumise 
puhul on eristatud kolme faasi: rebukotistaadium, toitu-
mine zooplanktonist ning üleminek kalatoidule.

Noorkohasid kasvatatakse pinnasetiikides enamasti 
polükultuurina, näiteks koos karpkaladega. Sellisel juhul 

Joonis 63. Koha on üks olulisemaid rööv-
kalu Euroopa sisevete avaveekooslustes
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on karpkalasaak mõnevõrra väiksem kui tavaliselt (500–
1000 kg/ha). Harvem kasvatatakse noorkohasid pinna-
setiikides monokultuurina. Seda tehakse 0,2–2 hektari 
suurustes tiikides, kuhu paigutatakse 0,2–0,5grammised 
kohavastsed tihedusega 4000–6000 tk/ha. Tiike väeta-
takse enne kohamaimude sisseviimist sõnnikuga (20 t/
ha). Samuti paigutatakse tiikidesse potentsiaalseid saak-
kalu kas kudevate kalade, marja või vastsetena. Kõige 
enam kasutatakse selleks särge (Rutilus rutilus), linaskit 
(Tinca tinca) ja rünti (Gobio gobio).

Looduslik paljunemine. Kudevad kalad (üks emas- ja 
kaks isaskala) lastakse 1–4 ha suurustesse pinnasetiiki-
desse (näiteks karpkalatiiki). Pärast kudemist jäetakse 
kalad tiiki veel 6–8 nädalaks.

Kontrollitud looduslik paljundamine. Kudepaika-
deks sobivad väiksemaid pinnasetiigid (hoiu- või talvitus-
tiigid) pindalaga 500–1500 m2 ja sügavusega 1,5–2 m. 
Kuna koha heidab looduses marja üsna väiksele kude-
alale, soovitatakse kasutada kudepesana kunstkoelmuid 
ehk tehispesi, mis paigutatakse 3–5 m vahega tiigipõhja. 
Tehispesa võiks olla mõõtudega 60 × 60 cm ja selle saab 
valmistada kõrrelistest, merirohu- või riisivartest, lepa- 
või pajujuurtest, männi-, kuuse- ja kadakaokstest ning 
isegi haokubudest. Tänapäevane marjakinnitussubstraat 
valmistatakse kunstmaterjalist, millest moodustatakse 
kudemismatid. Kudepesi peaks tiigis olema 10% võrra 
rohkem kui isaseid kalu. Samuti peaks olema tiikidesse 
paigutatud 10% rohkem isaseid kui emaseid. Pärast kude-
mist viiakse kudepesad marja koorumise ajaks teise tiiki 
või haudemajja.

Paljundamine tiiki paigutatud sumpades. Kasutada võiks 
ümmargusi ujuvsumpasid, mille läbimõõt ja kõrgus on 
umbes 2 m. Levinud on ka suuremad (30–50 m3) kandi-
lised sumbad, kuhu paigutatakse suuremaid kudepesasid 
(u 1,2 m2) ning kudekaladena 2–4 emas- ja 5–10 isaskala. 
Ent kasutusel on ka väiksemad sumbad või aedikud. Nn 
Rootsi aedikud koosnevad kahest osast: ülemine kudeja-
tele – üks emane ja üks-kaks isast (nt 1,2 × 0,6 × 0,8 m) – 
ja alumine vastsetele (nt 1,2 × 0,6 × 0,1 m). Optimaalseks 
peetakse aedikuid, mis mahutavad üht kudepesa (poole-
meetrise läbimõõduga) ja kuhu paigutatakse kuni kolm 
emas- ja neli isaskala.

Sumpades ja aedikutes paljundamisel stimuleeritakse 
emaseid kalasid hormonaalselt. Isased kalad tavaliselt 
lisastimulatsiooni ei vaja. Kalad viibivad sumpades või 
aedikutes üldjuhul 6–13 päeva. Pärast kudemist eemal-
datakse kudepesad sumpadest ning viiakse teise tiiki 
või haudejaama. Kaheosalistes sumpades areneb mari 

kohapeal. Sumba väiksusest tingituna võib alumises osas 
mari kuhjuda ja sellel hakkavad levima hallitusseened, 
mistõttu võib suremus olla väga suur.

Vastsete kasvatamine. Vastseperiood algab üleminekuga 
välistoitumisele. Sel perioodil arenevad vastseelundid 
(nt paaritu uimekurd) ja ujupõis täitub õhuga. Vastse-
perioodi algul on koha keskmiselt 4,4–6,7 mm, perioodi 
lõpus 11,7–12 mm pikkune.

Poolintensiivse meetodi puhul kasvatatakse vast-
seid esmalt pinnasetiikides, mille optimaalne suurus on 
1,5–2 ha ja keskmine sügavus 1,2–1,5 m. Piisava toidu-
baasi tekkeks on tiike enne vaja väetada näiteks sõnni-
kuga (5–8 t/ha). Tiik toodab hektari kohta 50–250 kg 
kohavastseid massiga 0,2–0,7 grammi. Vastsed kogu-
takse tiigist kokku 6–8 nädalat pärast koorumist – aeg 
sõltub peamiselt ilmastikuoludest. Kogumiseks lastakse 
tiigid tühjaks ja kaladel lastakse koguneda väljavoolu 
juurde kinnitatud sumpadesse.

Püütud kohavastsed pakitakse transpordikottidesse, 
mis on poolenisti veega täidetud. 30 l vette mahutatakse 
sõltuvalt vastsete suurusest, temperatuurist ja transpordi 
kestusest 600–3000 kohavastset. Seejärel lisatakse hap-
nik (30 l veele 30 l hapnikku) ja kotid suletakse õhu-
kindlalt. Selliselt on võimalik transportida 18 000 vast-
set kuupmeetri vee kohta, kui transpordiaeg on 15 tundi 
ja veetemperatuur 20 °C. Kui transpordiaeg on näiteks 
kaks tundi ja veetemperatuur 15 °C, võib vastsete tihe-
dus olla kuni 120 000 kuupmeetri kohta.

Kohavastsed vee korduskasutusega süsteemis (vt 
ka alapeatükk 8.2.3). Sobiv RAS koosneb 1–3 m3 suu-
rustest (üle 40 cm, kuid optimaalselt 70–100 cm süga-
vustest) veeringlusega mahutitest. Valgustustihedus kas-
vumahutites ei tohiks ületada 50 luksi. Optimaalseks 
temperatuuriks peetakse 22 °C. Algne paigutustihedus 
peaks olema 5–8 vastset liitri vee kohta (1,5–3 kg/m3).

Kalu söödetakse suure valgu- (üle 50%) ja rasvasisal-
dusega (12–18%) tööstusliku lõhesöödaga. Algses kas-
vatusfaasis (st uute tingimustega kohanemise ajal) peaks 
söödatera suurus olema 0,4–0,7 mm. Toidetakse isu järgi 
(ad libidum) 16–24 tundi päevas. Esimestel nädalatel 
peaks päevane toiduratsioon moodustama 15–17% keha-
massist. Selline kohanemisperiood kestab 2–3 nädalat 
ning selle jooksul on kalade ellujäämus 50–90%. 

Et kannibalism võib meetodi tõhusust sel perioo-
dil suuresti mõjutada, soovitatakse kalavastsed suuruse 
järgi sorteerida. Seda tuleb teha mitu korda: kohe pärast 
haudemajja toomist ja iga 3–4 nädala järel. Tavaliselt kes-
tab haudemajaperiood 8–12 nädalat.
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Maimude kasvatamine. Koha maimuperioodi on suhte-
liselt vähe uuritud. Sellel etapil kujunevad välja uimed, 
tekivad küljejooneelund ja soomused. Kohamaimud on 
11,7–12 mm pikad ja kaaluvad umbes 0,2–0,5 g. Sel-
les staadiumis paigutatakse noorkala uude kasvukesk-
konda.

Ekstensiivne meetod. Haudejaamadest tuuakse 
kohamaimud 0,5–2 ha suurustesse pinnasetiikidesse 
(200 000 – 500 000 is/ha). 10–14 päeva enne maimude 
tiikilaskmist väetatakse tiike sõnnikuga (4–8 t/ha). See-
järel täidetakse see peaaegu poolenisti (40% mahust) 
veega. 10–14 päeva pärast maimude asustamist lisatakse 
ülejäänud vesi. 

Polükultuurina kasvatatava koha puhul paigutatakse 
tiiki kas sugukalad (kaks isast ja 1–1,5 emast hektari 
kohta), viljastatud mari (0,5–1 pesa hektari kohta), koo-
runud vastsed (2000–10 000 is/ha) või maimud (2000–
5000 is/ha). Noorkalad püütakse välja sügisel koos karp-
kaladega. Produktsioon jääb vahemikku 20–25 kg/ha, 
kusjuures ühe isendi mass on umbes 10–15 g. Sellise 
kasvatusviisi puhul on tulemus aastati varieeruv.

Kaubakala kasvatamiseks tiikides sobivad 15–
30grammised noorkohad ja seda võib teha nii eksten-
siivselt kui ka intensiivselt. Sel perioodil on optimaalne 
temperatuurivahemik 10,4–26,9 °C. Kasvatusetapi lõpul 
sobivad kohad turustamiseks. Üle kolmeaastaste kohade 
paigutustihedus on 20–100 isendit pinnasetiigi hektari 
kohta. Kohad saavutavad turustamiseks sobiva keha-
massi (400–1000 g) pärast 3–4aastast kasvatamist, seega 
on kohatiikide toodang 5–50 kg/ha.

7.4.  Linask

Linask (Tinca tinca; joonis 64) kuulub karpkalalaste 
sugukonda (Cyprinidae). See on tüüpiline Euroopa kala, 
kelle levik ulatub idas Siberisse Jenissei jõeni. Euroo-
pas pole linaskit Šotimaal, Islandil, Põhja-Skandinaa-
vias ning Krimmi ja Balkani poolsaarel (v.a Egeuse mere 
põhjapoolsetes jõgedes). Linaskit on viidud Euroopast 
väljapoole Põhja- ja Lõuna-Aafrikasse, Austraaliasse, 
Uus-Meremaale, Indiasse, Põhja-Ameerikasse ja Tšii-
lisse. Eestis ei ole ainult Hiiumaa veekogudest linaskit 
kinni püütud.

Toidubaas tiigis. Pinnasetiikides kasvatatavad kohad toi-
tuvad olenevalt kasvustaadiumist kas zooplanktonist, 
põhjaloomadest (nt sääsevastsed) või kasvutiikidesse 
paigutatud saakkaladest. Turustamiseks sobivad kohad 
püütakse välja pärast tiigi tühjakslaskmist.

Kasvatamine varude rikastamiseks. Varude taastamise 
eesmärgil on koha vaja ette kasvatada. Parim viis selleks 
tiigikasvatus. Noorkalade kasvatamisel tiikides arene-
vad neil paremini välja eluks vajalikud oskused, näiteks 
võime kohaneda kisklusega ja oskus jälgida ümbritsevat 
keskkonda. Samuti hakkavad nad elussöödast kiiremini 
toituma. Need omadused aitavad väikestel kohadel loo-
duslikes oludes paremini hakkama saada ja neil ei teki 
kasvus mahajäämust võrreldes teiste, looduslikus vee-
kogus juba elavate noorkohadega. 

Joonis 64. Linask on vastupidav ja 
vähenõudlik kala, kes elab looduses 
taimestikurikastes mudase põhjaga 
veekogudes
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Bioloogiline iseloomustus. Linaski keha on paks ja ümar, 
lühikese jämeda sabavarrega (joonis 64). Väikesed soo-
mused paiknevad paksu limase naha sees. Suunurkades 
on väikesed poised. Värvuselt on linask enamasti tume-
pruuni (tumerohelise) selja, heledamate pronksjate kül-
gede ja kollakasvalge kõhuga. Isaskalad on emaskaladest 
eristatavad kõhuuimede kuju järgi – teine, hargnemata 
uimekiir on isaskaladel jämenenud. 

Linask on mageveekala, kes elab peamiselt järvedes 
või ka aeglase vooluga jõgede neis lõikudes, kus on täiesti 
mudane põhi ja rikkalik taimestik. Üksikuid linaskeid on 
leitud ka riimveelisest rannikumerest, peamiselt suure-
mate magedaveeliste jõgede suudmete ümbruses, kus 
soolsus jääb vahemikku 4–10‰. Linask eelistab vees 
olla ühe meetri sügavusel ja seetõttu sobivad talle seisu-
veekogud, mis hästi soojenevad. Linask on võimeline 
elama ka suuremate järvede sügavamas litoraalvööndis. 
Suuremaid neist on leitud 7–17 m sügavuselt. Arvata-
vasti liigile omase halva nägemise tõttu väldib linask 
suuremates järvedes avatud ja hästi valgustatud kohti. Ta 
muutub aktiivseks videvikus, on öise eluviisiga ja eelistab 
enamiku päevast veeta varjulistes kohtades. Linask on 
paigatruu kala, kes elab üksikuna. Peamiselt liigub ta vee-
kogudes teistesse piirkondadesse siis, kui algse elupaiga 
toiduvarud on vähenenud või taimestik hävinenud.

Toitumine ja areng. Linask toitub algul planktonist, hiljem 
põhjaloomastikust, sealhulgas molluskitest, aga kasutab 
ka taimset toitu. Talvel linask ei toitu, vaid on talve-
unes. Ta talub pikaaegset nälga: rekordiks olevat 254 öö-
päeva. Võrreldes meie teiste looduslike karpkalalastega 
on linaski kasvukiirus hea. Kasvutempo oleneb soost – 
emased kasvavad 30–40% kiiremini kui isased. Isaskalad 
saavad suguküpseks 3–4 aasta vanuselt, emaskalad 4–
5aastaselt. Linask on portsjonkudeja. Esimene kudu on 
hiljem kui karpkalal, tavaliselt juuni teisel poolel, hilise-
mad kudemised jäävad augustisse. Kala talub hästi ka 
happelist vett (pH kuni 5,5, letaalne alla 5) ja on vähetund-
lik hapnikupuuduse suhtes (kuni 0,3 mg/l).

Linaski vastupidavus ja vähenõudlikkus, võime elada 
taimestikurikastes mudase põhjaga veekogudes ja head 
maitseomadused on teinud temast ühe populaarsema 
kala Eesti hobikalakasvatajate seas. Samuti asustatakse 
linaskit kalastiku rikastamiseks looduslikesse veekogu-
desse. 

Kasvatamine. Eestis on linaski asustusmaterjali kasvata-
misel omad iseärasused ja probleemid:
• linask koeb suhteliselt hilja, tavaliselt juuni teisel poo-

lel. Elujõulisi järglasi saab vaid esimesest (harvemini 

teisest) kudust. Hilisema kudu maimud on liiga väi-
kesed ega sobi edasiseks kasvatamiseks, sest nad hal-
vendavad toitumistingimusi tiigis;

• asustustihedust tiigis ei ole võimalik osalise väljapüü-
giga reguleerida, sest maimud hoiduvad põhja lähe-
dale;

• väljapüügil tuleb veepinda alandada sellise kiirusega, 
et maimud ei jääks taimestiku alla ega mudasse. Soo-
vitatav on öine püük.

Vajaliku asustusmaterjali saamiseks kasutatakse kala-
kasvandustes haudemajas paljundamist. Linaskit saab 
paljundada samamoodi nagu karpkala: suguproduktide 
valmimist stimuleeritakse hüpofüüsisüstiga, seejärel 
eemaldatakse viljastatud marja kleepuvus, inkubeeri-
takse marja Weissi pudelites, koorutatakse vastsed ja 
asustatakse nad tiikidesse. Üksikasjades aga erinevad nii 
linaski hüpofüüsi doseerimine, süstimine kui ka marja 
küpsemiseks ja inkubeerimiseks vajalik temperatuur. 300–
500 g emaskalale süstitakse 12–14 mg hüpofüüsi (s.o 
sama palju kui 4–5 kg raskusele karpkalale). Hüpofüüsi 
suspensioon süstitakse kõhuõõnde ja sobivaim koht on 
kõhuuimede vahel.

Lisaks kasutatakse linaskilt järglaste saamiseks sugu-
kalade looduslikku kudemist tiikides. Linaski kudemis-
tiigid peavad olema rohke taimestikuga ja 0,5–1 hektari 
suurused. Selleks sobivad väiksemad karpkala kasvutii-
gid, mis on täiesti tühjendatavad ja puhastatud kogumis-
kraavidega. Soovitatav oleks pehme taimestikuga tiik, et 
koetud marja jaoks oleks olemas kinnitumiseks sobiv 
substraat.

Linask koeb veetemperatuuril vähemalt 20 °C tuule-
vaikse, sooja ja niiske ilmaga. Kuigi juba 125 g raskune 
kala on suguküps, kasutatakse kudemiseks vähemalt 
350 g, soovitavalt 500 g ja suuremaid kalu. Selliste linas-
kite viljakus on 300 000, suurematel isenditel ühe miljoni 
marjatera piires. Mari on peeneteraline, läbimõõduga 0,5–
0,6 mm, väga kleepuv ja kinnitub tugevalt taimestikule.

Vees on mari viljastumisvõimeline kuni kaks minutit, 
spermatosoidid on aktiivsed 1–1,5 minutit. Kuivas kesk-
konnas on mari ja niisk haudemaja soojal temperatuuril 
eluvõimelised kuni üks tund, külmkapis säilib mari kuni 
12 tundi ja niisk 7 päeva. Kudema pannakse 10 emast ja 
12–15 isast ühe hektari kohta. 20 °C veetemperatuuril 
kestab marja areng 3–3,5 päeva (60–70 kraadpäeva). Ka 
marja küpsemiseks ja inkubeerimiseks peab vesi olema 
vähemalt 20 °C soe.

Äsjakoorunud eelvastne on 4–5 mm pikkune ja ta 
toitub rebukoti tagavaradest. Eelvastne kinnitub taimes-
tiku külge ja jääb 6–10 päevaks puhkeseisundisse. Seejä-
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rel tõuseb ta aeg-ajalt veepinnale, et täita ujupõis õhuga. 
Kui vastne on ujumisvõimeline, läheb ta üle aktiivsele 
toitumisele. Algul on toiduks 0,05–0,1 mm suurune zoo-
plankton, põhiliselt keriloomad. Alates 11 mm pikkusest 
toituvad maimud juba ka väiksematest põhjaloomadest.

Linaski lisasöödana kasutatakse purustatud teravilja 
ja karpkalamaimude jõusööta, mille toorvalgusisaldus 
jääb alla 30%. Kuna linask toitub hämaral ajal, söödetakse 
kalu õhtuti. Maimud jäävad samasse tiiki kasvama kuni 
sügiseni. Ilmatsalu kalakasvanduses (1992.–2002. aasta 
andmed) on samasuvise linaski keskmine pikkus olnud 
4,7–5,8 cm. Suuremad, esimese kudu järglased olid 8–

7.5.  Valgeamuur

Valgeamuur (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 
inglise keeles grass carp või white amur (kasutatakse 
rohkem Ameerika mandril, kuna sõnal carp on sealkan-
dis prügikala halvustav varjund juures); saksa k Weisser 
Amur; soome k ruohokarppi; läti k baltais amurs; leedu 
k baltasis amuras; poola k amur bialy; vene k белый 
амур) kuulub luukalade klassi karpkalaliste seltsi karp-
kalalaste sugukonda ja on valgeamuuride perekonna (Cte-
nopharyngodon) ainus liik. Tema nimetuse päritolu viitab 
Amuuri jõele.

Valgeamuuri looduslik areaal hõlmab Ida-Aasias 
Venemaa ja Hiina piiril paikneva Amuuri jõe kesk- ja 
alamjooksu ja sellest jõest lõuna poole jäävaid siseveeko-
gusid kuni Põhja-Vietnamini. Valgeamuur eelistab elada 

Joonis 65. Valgeamuur on aktiivne taimestuiku kasvu piiraja

10 cm pikad, kahesuvised linaskid kasvasid keskmiselt 
11–17 cm pikkuseks.

Kasvutiigist väljapüügil tuleb veetaset alandada aeg-
laselt, sest linask ei tule tiigi kiirel tühjendamisel veega 
kaasa, vaid kaevub mudasse. Efektiivsem on öine püük. 
Püügiks paigutatakse tiigi väljavoolutoru alla püügikast 
või peenesilmaline noodalina. Sealt tõstetakse kalad kah-
vaga sumpa, vanni või muusse nõusse. 

Kuigi linask on elutingimuste suhtes väga vastupidav, 
on ta käitlemisel (püük, vedu, ümberasustamine) arva-
tust tundlikum, ainult et saadud kahjustus avaldub hiljem 
ja järk-järgult. 

aeglaselt voolavates suurtes taimestikurikastes jõgedes, 
aga ka nende jõgedega ühenduses olevates järvedes ja 
vanajõgedes. 

Bioloogiline iseloomustus. Valgeamuuri keha on välja 
venitatud ja pea suhteliselt väike (joonis 65). Ninamik 
on väga lühike ja selle pikkus on võrdne silma läbimõõ-
duga või isegi sellest lühem. Suu on alaseisune ja suu 
ümber poised puuduvad. Selg on rohekas- või kollakas-
hall, küljed tumekuldsed ja kõht helekuldne. Soomu-
sed on ääristatud tumeda randiga. Selja- ja sabauim on 
tumedad, kõik teised uimed heledamad. Silma vikerkest 
on kullakarva. Valgeamuur võib kasvada väga suureks ja 
kaaluda üle 30 kg.
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See kalaliik on kohastunud taluma suurt temperatuuri-
vahemikku (0–38 °C). Mageveekalana tunneb ta end hästi 
ka riimvees (soolsus kuni 10‰) ja talub hapnikusisalduse 
vähenemist kuni 0,5 mg/l-ni.

Toitumine ja areng. Valgeamuur on taimtoiduline kala. 
Maimueas sööb ta zooplanktonit ja põhjaloomi, aga 
ka vetikaid. Maimueast väljajõudnuna sööb ta peaaegu 
eranditult ainult kõrgemat taimestikku. Toitu peenestab 
see kala tugevate neeluhammastega. Erinevalt paljudest 
teistest taimtoidulistest loomadest puudub tema sooles-
tikus mikrofloora, mis suudaks tselluloosi lagundada. 
Seeduv osa taimedest ei ületa 50%. Täiskasvanud valge-
amuur sööb oma energiavajaduse rahuldamiseks päevas 
kolm korda niipalju, kui ta ise kaalub.

Valgeamuuri toitumispiirkonda on kerge leida hanede 
väljaheidet meenutavate poolseedunud ekskrementide 
järgi, mis ujuvad massiliselt veepinnal. Peale veetaimede 
toitub valgeamuur edukalt ka maismaalt niidetud värs-
kest rohust ja kuivatatud heinast. Eriti valiv valgeamuur 
toidu suhtes ei ole. Nooremana sööb ta palju niitvetikaid; 
vanemas eas nende osatähtsus langeb. Piisava asustusti-
heduse korral on see liik võimeline ühe-kahe aasta jook-
sul kogu taimestiku veekogus hävitama. Talvitumise ajal 
valgeamuur ei toitu. 

Seda kala on viimastel aastatel toodud ka Eestisse. 
Tiigikalana on teda soovitatud kasvatada just väiketiiki-
des, et nad piiraksid selles taimestiku vohamist. Sagedasti 
ei ela nad aga vähese veevahetusega saunatiikides üle 

talve. Soodsates oludes kasvab valgeamuur väga kiiresti, 
võttes aastas pikkuses juurde 10 cm. Oma kodumaal on 
valgeamuuri pikkuseks saadud üle 1,2 m ja see kala kaa-
lus 32 kg. Ka Eestis on valgeamuurid suureks kasvanud, 
kuid järglasi pole andnud.

Amuuri jõgikonnas saavad emased suguküpseks 8–
9aastaselt, kui nad on juba üle 70 cm pikad. Väike osa 
hakkab kudema ka varem (6–7aastaselt) ja 60 cm pikkuse 
juures. Sobiv veetemperatuur on 20–30 °C, kuid kude-
mist on registreeritud ka 15 °C juures. Valgeamuuri vilja-
kus jääb sõltuvalt emaskala mõõtmetest vahemikku 
237 000 – 1,7 miljonit marjatera. Kala on portsjonilise 
kudemisega ja looduslikus areaalis koeb ta aprillist kuni 
augusti keskpaigani. 

Valgeamuuri mari on veest natuke raskem ja see are-
neb suurtes suhteliselt kiirevoolulistes jõgedes hõljuvas 
olekus allavoolu kandumise jooksul. Selline liikumine 
on vajalik selleks, et mari saaks piisavalt hapnikku. Arva-
takse, et kui mari vajub veekogu põhja, siis ta hukkub. 
Marja normaalseks arenguks peab ta läbima vähemalt 
50 km pikkuse teekonna ja see on ka ilmselt üks põh-
jus, miks valgeamuur pole Eestis kudemisvõimelist asur-
konda moodustanud.

Eestis sõltub kalade asustustihedus hektari tiigipinna 
kohta taimestiku rohkusest või heinaga varustamisest. 
Ilma taimestikuta tiikides tuleb valgeamuuri kindlasti 
sööta. Tiheda taimestikuga tiikides, kus kasvatatakse 
kolmesuvist karpkala suurusjärgus 800–1000 is/ha, võib 
valgeamuure asustada 20–50 tükki hektari kohta. 

7.6.  Pakslaup

Pakslaup, ka hõbekarp (Hypophthalmichthys molitrix), 
on kalaliik karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alam-
sugukonna Xenocyprinae pakslaupade perekonnast (Hypo-
phthalmichthys). Inglise keeles kannab ta nimetust silver 
carp; saksa keeles Silberkarpfen; soome keeles hopea-
paksuotsa, hopeakarppi ja vene keeles толстолобик.

Pakslaup asustab Ida-Aasia (Amuuri jõest kuni 
Lõuna-Hiinani) jõgesid (joonis 66). Ta suudab elada kli-
maatiliselt väga erinevates piirkondades. Pakslaup on 
morfoloogiliste iseärasuste tõttu kohastunud toituma 
fütoplanktonist ja tema lõpuseaparaat kujutab enesest 
tõelist planktonivõrku. Kevadel toitub pakslaup peami-
selt detriidist, suvel, vee õitsemise ajal fütoplanktonist.

Pakslauba huvitav iseärasus on see, et ta hüppab müra 
peale veest välja. Ta suudab hüpata lausa 2,5–3,5 m kõr-
gusele ja seepärast on ta sageli kukkunud ka kalapaati. 
Pakslaup kasvab kuni meetri pikkuseks ja 16 kg rasku-
seks. Hiinas kasvatatakse teda juba üle 2000 aasta tiiki-
des. Haruharva tabatakse pakslaupa ka Eesti loodusest, 
aga sel juhul on tegemist kasvatustest loodusesse pääse-
nud isenditega. Näiteks saadi 2005. aastal Pärnu lahest 
kätte ligi meetripikkune pakslaup.

Kaubakala tootmiseks mõeldud karpkalatiikidesse 
võib neid kalu asustada kuni 200–300 tükki hektari 
kohta. Tihedus sõltub tiigi planktoni produktsioonist. 
Eestis kasvatatakse peamiselt Leedust või Poolast oste-
tud noorjärkusid ja sugukalu meil ei peeta.
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7.7.  Jämepea

Jämepea, ka kirju pakslaup (Hypophthalmichthys nobilis), 
on kalaliik karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alam-
sugukonna Xenocyprinae pakslaupade perekonnast 
(Hypophthalmichthys). Teiste keelte vasted on bighead 
carp (inglise); Marmorkarpfen (saksa); raibais platbieris 
(läti); margasis plasiakaktis (leedu); marmoripaksuotsa 
(soome); пестрый толстолобик (vene).

Bioloogialt on see kala lähedane pakslaubale, kuid tal 
on suurem pea ning pikemad ja tumedama värvusega 
rinnauimed (ulatuvad kõhuuimede alustest tahapoole;  
joonis 67). Jämepea on suur, kiire kasvuga soojalembene 
kala. Ta elutseb Hiina jõgedes, Amuuri jõgikonnast lõuna 
pool. Suguküpse jämepea menüüs on taimtoidu kõrval 
küllalt suure tähtsusega ka zooplankton.

Jämepea suurimaks pikkuseks on saadud 146 cm 
(tavaliselt 60 cm) ja suurimaks massiks 40 kg. Pikima elu-
eana on registreeritud 20 aastat.

Jämepead on eeskätt veekogude taimede vohamise 
tõrjumiseks asustatud Euroopasse, Lõuna- ja Põhja-
Ameerikasse ja mitmesse Aasia riiki (India, Pakistan jt). 
Kohati (nt USAs) on jämepea, nagu ka pakslaup, tülikas 
invasiivne liik. Paljud Aasia taustaga tarbijad eelistavad 
osta jämepead elusana.

Jämepea liha on valge ning selles on märksa vähem 
fileesiseseid luid kui karpkalas. Karpkalatiikides võib 
selle kala asustustihedus jääda 100–150 isendini hektari 
kohta. Eestis selle kala kasvatamise kohta spetsiaalseid 
uuringuid tehtud ei ole.

Pakslaup ja jämepea ristuvad kergesti omavahel.

Joonis 66. Pakslaup 
toitub peamiselt 
fütoplanktonist

Joonis 67. Jämepea 
menüüs on taimtoidu 
kõrval küllalt suure 
tähtsusega ka zoo-
plankton
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8.  Vee korduskasutusega süsteem  
ja selles peetavad kalad

Soojaveeliste kalade jaoks on meie veed pikalt külmad, 
külmaveeliste jaoks aga suvel liiga soojad. Vee korduskasu-
tusega süsteemil (ingl Recirculation Aquaculture system, 
RAS) on looduslike veekogude ees mitu eelist: sõltuma-
tus välistemperatuurist, mis võimaldab kalu kasvatada 
aasta läbi sobival temperatuuril, vähene veevajadus ja 
väiksem keskkonnakoormus, mis on Eesti keskkonna-
saaste maksustamise poliitikat arvestades väga tähtis. 
Siinses peatükis on koostajad kasutanud muude alli-
kate kõrval „Vee korduvkasutusega vesiviljeluse juhendi“ 
(2012) andmeid. 

Bioloogiliselt on RAS-kasvanduses võimalik kasva-
tada samu liike mida traditsioonilistes kasvandustes. 
Hoones paiknevas RASis saab keskkonnatingimusi regu-
leerida vastavalt kasvatatavale kalaliigile ning seega ei ole 
liikide vaheldamisel erilisi takistusi. Optimaalse kasvata-
misrežiimi korral võib kala kasvada RASi abil sama hästi 
kui traditsioonilises kasvanduses.

RAS-kasvandustes soovitatakse kasvatada eelkõige 
vääriskalu, sest nende kõrge müügihind korvab suure-
mad tootmiskulud. Hea näide on angerjas, mille hind või-
maldab suuremaid tootmiskulutusi. Siiski on üha suurem 
tendents kasvatada RASis ka vähemväärtuslikke kalu. 
Konkreetse kalaliigi sobivus sõltub paljudest teguritest, 
näiteks tasuvusest, keskkonnatingimustest ja bioloogi-
lisest sobivusest.

8.1.  Ülevaade vee korduskasutusega 
süsteemist

RASis on vaja pidevat vee käitlemist, et eemaldada kalade 
eritatavad jääkained ja lisada hapnikku. Kasvubasseinist 
välja voolav vesi juhitakse esmalt mehaanilisse filtrisse 
ja seejärel biofiltrisse. Biofiltrist väljuv vesi aereeritakse, 
sellest eraldatakse süsihappegaas, misjärel juhitakse 
puhas vesi tagasi kalabasseini. Vajaduse korral saab vett 
rikastada puhta hapnikuga, töödelda ultraviolettkiirgu-
sega ja desinfitseerida osooniga. Võimalik on pH ja soo-
juse reguleerimine, lämmastiku eraldamine jms.

Kalu on vaja sööta mitu korda päevas. Söödud ja see-

ditud toitu kasutatakse kala ainevahetuses energia ja toit-
ainete saamiseks, et tagada kasv ja muud füsioloogilised 
protsessid. Läbi lõpuste sisse hingatud hapnik (O2) on 
vajalik energia tootmiseks ja valgu lõhustamiseks, kus-
juures süsinikdioksiid (CO2) ja ammoniaak (NH3) väl-
jutatakse lõpuste kaudu jääkainetena. Seedimata sööt 
jõuab vette orgaanilise ainena. Selle tulemusena on hap-
niku ja sööda tarbimise tagajärjel süsteemis ringlev vesi 
saastunud väljaheidete, süsinikdioksiidi ja ammoniaa-
giga. Võimalikult tõhusa söödakasutuse eesmärgil soovi-
tatakse RASis eelistada graanulsööta – nii tekib vähem 
jääkprodukte ja vee puhastamine on lihtsam. Õigesti 
planeeritud söötmisel kasutavad kalad ära peaaegu kogu 
sööda. Üle jääv sööt on asjatu kulu ja koormab filtrisüs-
teemi. Saadaval on spetsiaalselt RASile mõeldud graanul-
sööt, milles sisalduva valgu kasutab kala täiel määral ära 
ja tänu sellele väheneb ammoniaagi eritumine.

Mehaaniline filtratsioon. Basseini väljavoolus eemalda-
takse orgaanilised jäätmed filtermaterjali abil või setita-
mise teel. Tänapäeval kasutatakse RAS-kalakasvanduses 
basseinist välja voolava vee filtreerimiseks 40–100mik-
ronilist filterkangast või kogutakse jäätmeid settekoo-
nustes. Seni kõige laialdasemalt kasutatav mehaaniline 
seliti on trummelfilter, mille disain aitab osakesi veest 
kergelt eemaldada.

Trummelfiltri tööpõhimõte:
• filtreeritav vesi siseneb trumlisse;
• trumli seesmise ja välimise veetaseme erinevus 

põhjustab veevoolu, tänu millele filtreeritakse vesi 
läbi trummelfiltri elementide;

• tahked osakesed jäävad filtrielemendile või kangale 
kinni ja pöörlev trummel suunab need pesualasse;

• filtrikangast pestakse väljaspool filtrielemente asu-
vate pihustite abil. Eemaldatud orgaaniline materjal 
suunatakse torustiku abil sõnnikuhoidlasse;

• orgaaniline materjal voolab koos veega filtrist ja 
kasvandusest edasi välisesse reoveepuhastisse.
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Trummelfiltri eelised:
•  veekeskkonna orgaanilise aine sisaldus väheneb;
•  orgaaniliste osakeste veest eemaldamine muudab 

vee läbipaistvamaks;
•  kuna biofilter ei ummistu, säilivad nitrifikatsiooni 

tingimused.

Biofiltratsioon. Mehaaniline filter ei eemalda veest kogu 
orgaanilist ainet. Peenemad osakesed läbivad filtri koos 
vees lahustunud ühenditega, nagu fosfaadid ja lämmas-
tikühendid. Fosfaat on toksilise toimeta inertne aine, läm-
mastik on aga vaba ammoniaagi vormina (NH3) toksiline 
ja tuleb biofiltris muuta ohutuks nitraadiks. Orgaanilise 
aine ja ammoniaagi eraldamine on bioloogiline protsess, 
mida teevad biofiltris elavad aeroobsed nitrifitseerivad 
bakterid. Orgaanilise aine tarbimisel kasutavad hete-
rotroofsed bakterid hapnikku ning toodavad süsinik-
dioksiidi ja muda. Nitrifitseerivad bakterid muudavad 
ammoniaagi nitritiks ja lõpuks nitraadiks. Biofiltri tõhu-
sus sõltub eelkõige süsteemi veetemperatuurist ja pH 
väärtusest.

Et saavutada sobiv nitrifikatsioonitase, tuleb veetem-
peratuur hoida 10–35 °C ja pH 7–8 piires. pH väärtust on 
vaja reguleerida sõltuvalt biofiltri tõhususest, sest mida 
madalam pH, seda kesisemalt biofilter töötab. Kõrge 
bakteriaalse nitrifikatsiooni taseme tagamiseks tuleb 
pH-d hoida üle 7. Samas aga kasvab pH näitaja tõustes 
(toksilise) vaba ammoniaagi (NH3) hulk. Seetõttu tuleb 
leida pH reguleerimisel tasakaal. Soovituslik pH vahe-
mik on 7–7,5. 

RASis mõjutavad pH-d peamiselt
• CO2 kaladelt ja biofiltri bioloogiline aktiivsus;
• nitrifikatsiooni käigus tekkinud hape.

CO2 eemaldatakse veest aereerimise käigus (degaseerimi-
sega). Nitrifikatsiooni käigus tekib happeline keskkond 
(vesinikioonide H+ sisaldus suureneb ja pH väärtus lan-
geb). pH väärtuse stabiliseerimiseks tuleb lisada aluse-
list ainet, milleks võib olla lubi, naatriumhüdroksiid või 
muu alus. 

Kala väljutab ammoniaagi ja ammooniumi segu (kogu 
ammooniumnitraat (ingl total ammonia nitrate, TAN, 
üldlämmastik) = ammooniumiühendid (NH4

+) + ammo-
niaak (NH3)), kus ammoniaak moodustab eritise pea-
mise osa. Üldiselt on ammoniaak kala jaoks toksiline, kui 
see on üle 0,02 mg/l. Kuigi madalam pH väärtus vähen-
dab riski, et ammoniaagisisaldus kerkib üle 0,02 mg/l, 

soovitatakse kalakasvatajal hoida pH 7 juures, nagu enne 
öeldud, et suurendada biofiltri tõhusust. Nitrit (NO2) on 
nitrifikatsiooniprotsessi vaheetapp ja on kaladele mür-
gine, kui selle sisaldus vees ületab 2 mg/l. Kui RASis 
ahmivad kalad õhku olenemata piisavast hapnikusisal-
dusest, võib põhjuseks olla nitritite rohkus. Need jõua-
vad läbi lõpuste kala verre, kus need takistavad hapniku 
omastamist. Nitritite omastamine on takistatud, kui viia 
vee soolsus 0,3‰ni. 

Nitraat on nitrifikatsiooni lõpp-produkt ja kuigi seda 
peetakse kahjutuks, on täheldatud selle suure sisalduse 
(üle 100 mg/l) ebasoodsat mõju kala kasvule ja söödavää-
rindusele. Kui veevahetus on süsteemis väga väike, siis 
nitraadid kuhjuvad ja tagajärjeks on nende kõrge tase. 
Nitraatide kuhjumist saab vältida värske vee lisamisega 
süsteemi, mille tulemusel lahjeneb kontsentratsioon 
madalama ja ohutuma tasemeni. Teisalt on RASi mõte 
säästa vett ja mõnikord on vee kokkuhoid isegi äärmiselt 
oluline. Normaaltingimustes piisab nitraatide kontsentrat-
siooni lahjendamiseks vähemalt 300 l veest 1 kilogrammi 
sööda kohta. 

Biofiltris kasutatakse tavaliselt plastist filtrielemente, 
millel on biofiltri kuupmeetri kohta suur pindala. Bak-
terid kasvavad filtrielemendil õhukese (u 100 mikronit) 
biokatukihina, hõivates märkimisväärse pindala. Hästi 
projekteeritud biofiltri eesmärk on saavutada võimalikult 
suur elementide pindala kuupmeetri kohta, kuid samal 
ajal peab seal olema piisavalt liikumisruumi, et ei tekiks 
orgaanilise aine pealekasvu ja elementide pinna ummis-
tumist. Seetõttu on oluline jätta küllaldaselt vaba ruumi 
vee jaoks, mis võimaldab teha biofiltri läbipesu. Sõltu-
valt biofiltri koormusest peaks seda läbi pesema kord 
nädalas kuni kord kuus. Biofiltris kasutatakse turbulentsi 
loomiseks suruõhku, mille abil pestakse orgaaniline aine 
elementide pinnalt lahti. Läbipesu ajaks peatatakse bio-
filtri pestava osa töö. Kui saastunud vesi on filtrist välja 
voolanud ja filter uue veega täidetud, ühendatakse pes-
tud biofiltri osa taas süsteemi. 

RASis kasutatakse nii liikumatu kui ka liikuva ele-
mendiga filtreid. Liikumatu biofiltri puhul on plastist 
filtrielement fikseeritud ega liigu. Vesi läheb läbi liiku-
matu filtrielemendi laminaarvooluna, et kontakteeruda 
bakterikihiga. Liikuva elemendiga filtris on plastist ele-
ment, mis liigub vees ringi filtrisse pumbatava õhu abil. 
Kuna filtrielemendid on pidevas liikumises, saab neid 
panna tihedamalt kui liikumatu elemendiga filtreid ja sel-
lega tekib suurem vee läbilaskevõime biofiltri kuupmeetri 
kohta. Siiski pole läbilaskevõimel ruutmeetri kohta (filtri 
pindala) suurt erinevust, sest bakterikiht on mõlema filtri-
tüübi puhul enam-vähem sama tõhus. Samas eemalda-
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takse liikumatu elemendiga filtris orgaanilised osakesed 
siis, kui need jäävad bakterikihi külge. Niisiis töötab liiku-
matu elemendiga filter ka mehaanilise filtrina, muutes 
tänu mikroskoopilise orgaanilise aine eemaldamisele 
vee puhtamaks. Liikuva elemendiga filtri puhul sellist 
efekti ei ole, sest pidev liikumine ja isepuhastumine teeb 
orgaaniliste osakeste kinnijäämise võimatuks.

Mõlemat filtrit saab kasutada samas RASis ja neid 
on võimalik kombineerida. Liikuva elemendiga filter on 
ruumisäästlik, ent liikumatu elemendiga filtri puhul tekib 
kinnitumisefekt. Sõltuvalt kasvanduse suurusest, kasva-
tatavatest liikidest, kalade suurusest jne võib kasutada eri 
lahendusega biofiltrisüsteeme.

Degaseerimine ja aereerimine. Enne vee tagasijuhtimist 
kalabasseini tuleb sellest kõrvaldada vette kogunenud 
gaasid. Degaseerimine (soovimatutest gaasidest vabane-
mine) toimub vee aereerimise käigus ja/või selle mehaa-
nilisel läbijuhtimisel filterelemendist. Vesi sisaldab kalade 
hingamise tulemusena ja biofiltri bakterite suure kont-
sentratsiooni tõttu süsihappegaasi ja vaba lämmastikku 
(N2). Vette kogunenud süsihappegaas ja lämmastik või-
vad halvendada kalade heaolu ja pidurdada kasvu. Vett 
on võimalik aereerida, kui pumbata sinna õhku. Õhumul-
lide ja vee segunemisel surutakse gaasid välja. Niisugune 
veealune aereerimine võimaldab samal ajal ka vett lii-
kuma panna, kui kasutada näiteks õhktõstukit. Sedalaadi 
õhutussüsteem pole aga gaaside eemaldamiseks nii tõhus 
kui nõrgfilter. Nõrgfiltriga läbivoolusüsteemis eralduvad 
gaasid vee ja sambana asetseva plastist filtrielemendi 
füüsilisel kokkupuutel. Vesi juhitakse filtri ülemisest 
osast sisse läbi aukudega jaotusplaadi, kust see nõrgub 
alla plastist filtrielemendi kaudu ja puutub kokku õhuga, 
mis kujutabki endast nn gaaside eraldamise protsessi. 
Nõrgfiltrit nimetatakse sageli ka CO2 eraldajaks. 

Sõltuvalt hapnikuküllastusest vees lisatakse õhustuse 
käigus vette hapnikku, et õhus ja vees olevad gaasid vahe-
tuksid. 100% küllastuse juures on vee hapnikusisaldus 
tasakaalus. Kui vesi on kalabasseinid läbinud, on selle 
hapnikusisaldus väiksem. Küllastus on tavaliselt alla 70% 
ja biofiltris väheneb see veelgi. Vee õhustamine võib 
suurendada hapnikuküllastust 90%ni, mõnes süsteemis 
ka 100%ni. Sageli eelistatakse sissevoolavas vees veelgi 
suuremat hapnikuküllastust, et tagada piisav hapniku-
sisaldus kalade kiireks ja stabiilseks kasvuks. Kõrgema 
küllastustaseme saavutamiseks on vaja kasutada puhta 
hapnikuga rikastamise süsteemi. Puhast hapnikku tarni-
takse tavaliselt vedela hapniku mahutis. Kasvanduses on 
seda võimalik toota ka hapnikugeneraatoriga.

Hapnikuga üleküllastatud vee (hapnikuküllastus 200–
300%) saamiseks on mitu viisi. Tavaliselt kasutatakse 
hapnikukoonuseid või sügavaid kaevusid. Tööpõhimõte 
on mõlemal sama. Vesi ja puhas hapnik segatakse rõhu 
all, mistõttu hapnik lahustub vees. Hapnikukoonustes 
on pumba tekitatud rõhk tavaliselt u 1,4 bar. Et pumbata 
vett rõhu all hapnikukoonustesse, kulub palju elektrit. 
Sügavas kaevus saavutatakse rõhk toru paigaldamisega 
näiteks kuue meetri sügavusele ja hapnikku lisatakse toru 
põhjast. Veesamba rõhk, praegusel juhul 0,6 bar, surub 
hapniku vette. Sügava šahti eelis on see, et pumpamisele 
kulub vähe energiat, kuid selle rajamine on raske ja hap-
nikukoonustest tunduvalt kallim. 

Ultraviolettkiirgus. Kalakasvatuses tuleb haigust teki-
tavad bakterid ja üherakulised organismid hävitada. 
Bakterid kasvavad orgaanilises aines väga kiiresti, nii 
et nende kontrollimine traditsiooniliste meetoditega ei 
ole alati tulemuslik. Kui kasutada desinfitseerimiseks 
ultraviolettkiirgust, hävitab teatud lainepikkusega val-
gus bioloogiliste organismide DNA. Parimad tulemused 
saavutatakse tõhusa mehaanilise filtri kombineerimisel 
biofiltriga, kus orgaaniline aine eemaldatakse töödel-
davast veest ja lisaks töödeldakse vett UV-kiirgusega. 
UV-kiirguse doosi saab mõõta mitme ühikuga, näiteks 
mikrovattsekunditega ruutsentimeetri kohta (μWs/cm2). 
Mõju sõltub eelkõige hävitatava organismi suurusest ja 
liigist ning töödeldava vee läbipaistvusest.

Et bakterite ja viiruste arengut piirata, on vaja vett 
töödelda doosiga 2000–10 000 μWs/cm2, mis tapab 
90% organismidest. Seente puhul peaks kasutama doosi 
10 000 – 100 000 ja väikeste parasiitide puhul 50 000 – 
200 000 μWs/cm2. Et UV-lambi mõju oleks maksimaalne, 
peab see asuma vees. Veepinna kohale asetatud lamp ei 
ole kuigi tõhus, sest veepind peegeldab valgust tagasi.

Osoon. Vee töötlemine osooniga on väga tõhus soovima-
tute organismide hävitamise viis, mille efekt saavutatakse 
orgaanilise aine oksüdatsiooniga. Osooni (O3) üledo-
seerimine võib aga põhjustada kaladele ränki kahjustusi. 
Hoones asuvas kalakasvanduses võib osoon olla kahjulik 
ka seal töötavatele inimestele, kes seda sisse hingavad. 
Osooniga töötlemist on soovitatav kasutada, kui RASi 
lisatav värske vesi vajab desinfitseerimist. Sageli on UV-
töötlemine siiski parem ja turvalisem alternatiiv. 

pH reguleerimine. Biofiltris toimuv nitrifitseerimine muu-
dab vee happelisemaks ja vee pH langeb. Selle püsivana 
hoidmiseks tuleb vette lisada aluselist ainet. Mõnesse 
süsteemi on lisatud lubja segamise seade, mis tilgutab pH 
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stabiliseerimiseks lubjavett. Teine võimalus on kasutada 
automaatset dosaatorit, mille pH-mõõdik annab dosee-
rimispumbale tagasisideimpulsi. Sellises süsteemis on 
soovitatav kasutada naatriumhüdroksiidi ehk seebikivi 
(NaOH), sest selle käsitsemise lihtsus muudab süsteemi 
hooldamise kergemaks. Hapete või alustega töötavad ini-
mesed peavad olema ettevaatlikud, sest need võivad silmi 
ja nahka raskelt põletada. Kemikaalide turvaliseks käitle-
miseks tuleb ettevaatusabinõuna kanda prille ja kindaid.

Vee ringlemise tagamine. Vee ringlemapanemiseks kasu-
tatakse eri tüüpi pumpasid. Pumpamine nõuab elektri-
energiat, mistõttu on jooksvate kulude optimeerimiseks 
tähtsal kohal väike tõstekõrgus, sobiv tootlikkus ja õige 
paigaldamine. Vee ülespumpamine peaks toimuma vaid 
ühes kohas vee korduskasutuse tsükli jooksul, pärast 
seda voolab vesi gravitatsioonijõu mõjul ise pumpadeni 
tagasi. Kõige sagedamini on pumbad paigutatud biofiltri-
süsteemi ette, kust algab degaseerimine, st vee ettevalmis-
tusprotsess. Igal juhul peavad pumbad asuma mehaani-
lise filtri järel, sest nii hoitakse ära kalabasseinidest tuleva 
kalasõnniku peenestamine.

Tänapäeval on enamiku süsteemide kogu tõstekõr-
gus alla kahe meetri, mistõttu on väikese tõstekõrgusega 
pumpade kasutamine kõige ratsionaalsem. Mõnes süs-
teemis rakendatakse vee liigutamiseks ja aereerimiseks 
õhktõstukeid. Neis süsteemides on degaseerimine ja vee 
liigutamine liidetud üheks protsessiks, mis teebki väikese 
tõstekõrguse võimalikuks.

Kontrolli- ja häiresüsteemide kasutamine. Intensiivne 
kalakasvatus nõuab tootmise pidevat jälgimist ja kont-
rolli, et tagada kaladele püsivalt parimad tingimused. 
Tehnilised rikked võivad põhjustada kalade hukkumist, 
seetõttu on häiresüsteemid turvalise töö tagamiseks elu-
lise tähtsusega.

Paljudes moodsates kasvandustes seirab ja kontrol-
lib hapnikutaset, temperatuuri, pH-d, veetaset ja pum-
pade tööd juhtimiskeskus. Kui mõni parameeter väl-
jub määratud piiridest, püüab sisse-väljalülitusprotsess 
probleemi lahendada. Kui seda ei õnnestu automaatselt 
teha, käivitub alarm. Ka automaatne söötmine võib olla 
juhtimissüsteemi osa. See võimaldab sünkroniseerida 
söötmist hapniku doseerimisega, sest hapnikutarve kas-
vab söötmise ajal. Lihtsamates süsteemides ei ole seire 
ja kontroll täielikult automatiseeritud, mistõttu töötajad 
teevad seadistusi käsitsi.

Igal juhul ei tööta kasvanduses ükski süsteem ilma 
personali järelevalveta. Juhtimiskeskusesse tuleb paigal-
dada häiresüsteem, mis teavitab töötajaid suurematest 
riketest. Soovitatav on vähem kui 20minutiline reagee-
rimisaeg isegi siis, kui on paigaldatud varusüsteem. 

Elektrivarustuse tagamiseks on hädavajalik varugene-
raatori olemasolu. Varusüsteem peab tagama eelkõige 
hapniku kättesaadavuse. Veeringluse peatumisel hak-
kab tõusma ka süsihappegaasi ja mürgise ammoniaagi 
tase, mis väheneb taas pärast hapniku kättesaadavuse 
tagamist. Veevool tuleb taastada vähemalt 15 minuti 
jooksul.

8.2.  RASis kasvatatavad  
soojaveelised kalaliigid 

8.2.1.  Angerjas

Euroopa angerjas (Anguilla anguilla) 
kuulub angerjaliste seltsi. Angerjalised 
on pika maokujulise kehaga kalad (joo-
nis 68). Nende pikk seljauim ja pärakuuim 
on liitunud sabauimega, rinnauimed on 
väheldased ja ümarad, kõhuuimed puudu-
vad. Väikesed soomused paiknevad süga-
val nahas, nahk on limane ja libe.

Joonis 68. Euroopa angerjas 
kasvab hästi vaid soojas vees
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Angerjakasvatuse ja laiemalt ka angerjamajanduse 
teeb raskeks kala keeruline, moondega kulgev elutsükkel. 
Angerjalised on katadroomsed siirdekalad, kes koevad 
meres ja kasvavad suguküpseks magedas vees. Euroopa 
angerjas koeb Atlandi ookeani keskel asuvas Sargasso 
meres rohkem kui 500 m sügavusel. Pärast kudemist 
angerjas hukkub. Tema vastsed tõusevad sügavatest vee-
kihtidest pinnale ja Golfi hoovus kannab nad Euroopa 
rannikule. Selle kaks-kolm aastat aega võtva rände ajal 
teevad angerjavastsed läbi moonde, muutudes vahepeal 
läbipaistvaks pajulehe kujuliseks Leptocephalus’eks ja 
seejärel täiskasvanud isendi taoliseks, kuid läbipaistvaks 
klaasangerjaks. Klaasangerjad jõuavad Euroopa ranni-
kule ning tõusevad eeskätt Hispaania, Portugali, Prant-
susmaa ja Inglismaa jõgedesse, kust neid püütakse ja 
viiakse teistesse maadesse edasikasvatamiseks. Angerja 
püük nii sisevetest kui ka kuderände ajal merest, klaas-
angerja tarbimine toiduks ja püük jõgedest Euroopa ja 
Aasia kasvanduste jaoks on põhjustanud angerjavaru 
kõikumist Euroopa vetes. Looduslikul teel Läänemerre 
jõudvate angerjate arv on pidevalt vähenenud. Klaasan-
gerja saagi vähenemine ja püügi piiramine on põhjusta-
nud nende hinnatõusu ja takistanud angerjakasvatuste 
laienemist. Kuid loodusolude muutumise või ELi õigus-
aktide tõttu on klaasangerjate arvukus nüüd uuesti kasva-
nud ja turuhind langenud. 

Euroopa angerjat ei osata praegu veel inimese kont-
rollitavates tingimustes paljundada. Vaikses ookeanis 
elava Jaapani angerjaga (Anguilla japonica) on see juba 
õnnestunud. Euroopa angerja puhul on korda läinud 
indutseerida marja ja niisa küpsemist, viljastada marja 
ja saada isegi angerjavastseid, kuid kasvatada neid (üle 

leptotsefaali staadiumi) klaasangerjaks polnud vähemalt 
2019. aastaks veel õnnestunud. Intensiivne teaduslik 
uurimistöö viib loodetavasti varsti ka selle probleemi 
lahendamiseni. Hetkel sõltub kogu angerjakasvatus loo-
dusest püütavatest klaasangerjatest. 

Klaasangerjaid veetakse niiskes keskkonnas isoter-
milistes vahtpolüstüroolist kastides (joonis 69). Et hoida 
vajalikku temperatuuri (2–4 °C) ja vältida maimude kui-
vamist, lisatakse kastidesse jääd. Niiskes keskkonnas ja 
madalal temperatuuril püsivad klaasangerjad anabioosi-
lähedases seisundis (kalad on liikumatud, nende südame- 
ja hingamistegevus on vaevu märgatav) elujõulistena 
mõnikümmend tundi. 

Kasvatamine. Kuna erinevalt forelli- või karpkalakasva-
tusest põhineb angerjakasvatus loodusest püütud vast-
sete (klaasangerjate) edasikasvatamisel, mõjutavad nii 
Eesti kui ka teiste riikide angerjakasvatuse tulevikku 
klaasangerjate hind ja kättesaadavus.

2000. aastate algul alustas esimesena Eestis selles 
valdkonnas tegevust Triton AS, kelle kogemuste toel 
on nüüdseks rajatud edukaid angerjakasvandusi. Hetkel 
on Eestis kaks tegutsevat RASis reguleeritava tempera-
tuurirežiimiga angerjakasvandust Viiratsis ja Vändras. 
Kaubaangerjat toodetakse eeskätt Hollandi turu nõuetest 
lähtudes. Seal tarbitakse 120–300 g suuruses angerjat. 
Praegu eksporditakse peaaegu kogu Eestis kasvatatud 
angerjas Hollandisse.

Angerjat kasvatatakse nii kaubakalaks kui ka mai-
muna loodusesse asustamiseks. Angerja asustamise ees-
märk on luua kaluritele püügivaru ja kasutada sisevete 
toidubaas ära vääriskalade tootmiseks. Asustusmaterja-

Joonis 69. Klaasangerjate õige pakendamine ja kiire lennu-
transport tagab kalade ellujäämise veol

Joonis 70. Angerjad on aplad toiduhaarajad
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lina on kasutatud nii klaasangerjaid kui ka kasvanduses 
mõnda aega suuremaks kasvatatud maime. Järve lastud 
klaasangerjas jõuab kaluriteni keskmiselt kuuenda asus-
tamisaasta sügisel 55 cm pikkusena.

Suhteliselt väikese tagasipüügi juures on majanduse 
seisukohalt oluline ka rändangerjate väljaränne meie 
sisevetest ja riigi panustamine ohustatud liigi taastoot-
misse. Tsükli lühendamiseks ja asustusangerjate ellujää-
mise (ja ka tagasipüügi protsendi) suurendamise huvides 
on võib-olla otstarbekas kasvatada klaasangerjatest enne 
järve laskmist kasvanduses noorkalad. Angerjas on ainus 
kala, kelle järelkasvatatud maimude asustamine loodusli-
kesse veekogudesse on olnud majanduslikult tasuv. 

Kasvatamine vee korduskasutusega kasvanduses. Kuna 
angerjas on soojalembene kala, sõltub tema kasvutempo 
oluliselt veetemperatuurist. Sooja kliimaga maades, näi-
teks Itaalias, on võimalik kasvatada angerjaid ka avatud 
tiikides ja basseinides, eriti kui saab kasutada ka tööstu-
sest pärit sooja vett. Eestis on intensiivne angerjakasva-
tus tasuv vaid RASis, kus on võimalik hoida stabiilselt u 
25 °C temperatuuri. Vee pH peab olema 7,0 või veidi alla 
selle, sest kõrgema pH-väärtuse puhul tekib kaladel 
ammoniaagimürgituse oht. Ent Eesti põhjavee pH on 7,5, 
mis tõuseb pärast aereerimist 8,5ni. Seetõttu tuleb neutra-
liseerimiseks lisada algul vette soolhapet. Kui angerja 
juurdekasvu tõttu tõuseb kalade mass üle 75 kg/m3, lan-
geb pH nende väljahingatava süsihappegaasi mõjul alla 
7 ja keskkonna pH-väärtust tuleb CaHCO3 või mõne muu 
aluse lisamisega tõsta. Hapnikusisaldus on soovitav hoida 
8 mg/l, kuigi angerjas talub ka vahemikku 3–15 mg/l.

Söötmine ja kasv. Kasvandusse toodud klaasangerjaid 
söödetakse algul tursamarjaga. Tursa marjaterad on pii-
savalt väikese läbimõõduga, et angerjavastsele suhu mah-
tuda, ja samal ajal tugeva lõhnaga, mis meelitab kalu ligi. 
Noored kuni 10–20 g raskused angerjad toituvad eeskätt 
haistmismeele järgi, suuremad hakkavad orienteeruma 
ka nägemise järgi. 

Angerjasööt on kõigil kasvatusetappidel vikerforelli-
söödast veidi energiarikkam. Kõige nooremate angerjate 
söömaõpetamiseks ja söötmiseks kasutatavad startersöö-
dad on 0,3–0,4 mm läbimõõduga ja valgurikkad (51–57% 
valku, 21–27% rasva ja 18–19 MJ/kg metaboliseeruvat 
energiat). Seejärel minnakse üle järjest suurema läbi-
mõõduga söödagraanulitele (0,4–3 mm). Angerjad haara-
vad ujuvaid või aeglaselt uppuvaid graanuleid (joonis 70). 
Angerja varased noorjärgud söövad päevas 5% oma keha-
massist, täiskasvanud kalad 1,3%. 

Angerjasööda puhul kehtib üldine seaduspärasus, et 
noorkalade sööt sisaldab rohkem valku, aga kaubakala 
söödas suurendatakse vastavalt kala suurusele energia-
sisaldust, st eeskätt rasvade osatähtsust. Kaubaangerja 
1–3 mm läbimõõduga sööt sisaldab 46–48% valku, 28–
32% rasva ning metaboliseeruvat energiat on selles üle 
20 MJ/kg. Eestisse sissetoodavad klaasangerjad kaalu-
vad olenevalt sissetoomise ajast ja päritolust 0,15–0,3 g. 
Järve asustamiseks sobiva noorangerja (4–5 g) kasvata-
miseks kulub RASis umbes neli kuud.

8.2.2.  Ahven 

Ahvena suguproduktide saamiseks mõeldud sugukalad 
võivad pärineda teistest kasvandustest või neid püütakse 
sügisel või kevadel looduslikest vetest. Seejuures on üli-
malt oluline neid ettevaatlikult käsitseda. Mõistlik on 
püüda kudekalu vetest, kus ahvenad on kiiremakasvuli-
sed ja kus nende populatsioon on geneetiliselt vaesestu-
mata. On täheldatud, et sugukalade kvaliteet paraneb, 
kui püütud kalu kõigepealt „kodustatakse“, st lastakse 
neil enne suguproduktide võtmist mõnda aega kasvan-
duse tingimustega kohaneda. Katsed on näidanud, et 
loodusest püütud sugukalade pidamine RASis vähemalt 
360 päeva jooksul parandas märgatavalt järglaste kvali-
teeti ja suurendas nende kasvu kuni 35% – tingimusel, et 
kaladele anti vaid kvaliteetsööta.

Sugukarja puhul peetakse kõige tõhusamaks nende 
ettekasvatamist RASis (joonis 71). Asustustihedus peaks 
olema 20 kg/m3 ja vee hapnikutase vähemalt 80%. Sobi-
vad on basseinid mahuga vähemalt 1,5 m3. Õige sööt ning 
mõjutamine temperatuuri- ja valgusrežiimiga valmistab 

Joonis 71. Ahvena eraldatud sugukalad
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sugukalad ette paljunemiseks (joonis 72). Sobivates tingi-
mustes on kuni 90% emaskaladest paljunemisvõimelised. 

Varem kasutati söödaks külmutatud hironomiidide 
vastseid ja kala. RASis antav sööt, mis on rikastatud 
E- ja C-vitamiinidega või kvaliteetsete rasvhapetega, 
suurendab mõnevõrra paljundamise edukust. Kuivsööt 
mõjutab eelkõige emaskalade ovulatsioonitsüklit, aga ka 
marja viljastumisprotsenti ja vastsete koorumise edu-
kust. Tänapäeval pakuvad kõik suuremad söödatootjad 
ahvenate jaoks väga erineva graanulisuuruse ja toitainete 
sisaldusega kuivsöötasid.

Loodusest püütud ahvena sugukari on vangistuses 
üsna stressitundlik. Marja ja niisa lüpsmisel võib osu-
tuda vajalikuks kalade uinutamine mõne kõigusoojaste 
loomade anesteseerimiseks kasutatava vahendiga, näi-
teks nelgiõliga (annus 0,03 ml/l, toimeaeg 3–4 minutit). 
Kalu peaks käsitsema vaid kinnastatud kätega, ruumid 
peaksid olema hämarad ja madala müratasemega.

Paljundamine. Kunstliku paljundamise korral hoitakse 
emas- ja isaskalu paljundamise eel ja ajal eraldi basseini-
des. Emaskalade ovulatsiooni esilekutsumiseks kasuta-
takse hormoonsüste ja mari lüpstakse käsitsi (joonis 73). 
Suguküpsetel isastel kaladel eraldub niisk lüpsmisel tava-
liselt ilma hormoonsüstita. 

Pärast marja lüpsmist mari viljastatakse lintidena. 
Ahvena puhul kasutatakse marja viljastamiseks nii kuiv-

viljastamist (joonis 74) kui ka märgviljastamist. Kuiv-
viljastamisel kasutatakse 2 ml niiska 100 g marja kohta. 
Kuigi ühe isaskala niisast piisaks paljude emaskalade 
marja viljastamiseks, kasutatakse enamasti umbes kolme 
niisa segu, et kindlustada võimalikult paljude marjate-
rade viljastumine ka juhul, kui mõne isaskala niisa viljas-
tusvõime peaks olema väike. Spermide liikuvust on mõis-
tlik enne niisa kasutamist ka kontrollida.

Mari ja niisk segatakse ning seda segu hoitakse kaks-
kolm minutit, siis lisatakse vesi, segatakse taas ettevaatli-
kult ja hoitakse segu vee all liikumatult kuni kümme 
minutit. Vesi aktiveerib munarakud ja spermatosoidid. 
Viimased liiguvad seejärel aktiivselt ja on viljastamisvõi-
melised ligikaudu minuti vältel. Häid tulemusi annab vee 
asemel ovariaalvedelikule sarnase kontsentratsiooniga 
füsioloogilise lahuse (0,9% NaCl ja 0,02% CaCl2) kasuta-
mine – selles püsivad spermatosoidid kauem liikumisvõi-
melised. Seejärel loputatakse marja ettevaatlikult puhta 
veega ja jäetakse paisuma. Marjaterad imavad vett, pai-
suvad kuni 40% ja marjakestad muutuvad kõvemaks. See 
võtab aega kolm-neli tundi, pärast mida eemaldatakse 
marja kleepuvus. Viljastumise protsent on umbes 45.

Märgviljastamisel pannakse sperma ja mari korraga 
vette. Sellise meetodi kasutamisel peab viljastumine toi-
muma kahe minuti jooksul, mille järel spermatosoidid 
kaotavad viljastamisvõime. Märgviljastumise protsent 
on 80–97. 

Joonis 72. Kudevalmis 
kalal on anaalava välja 
sopistunud

Joonis 73. Marjalindi väljutamine 
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Hooajaväline paljundamine on uusim kunstliku paljun-
damise meetod, mida kasutatakse eelkõige RASis ja sel-
listes kasvandustes, kus on võimalik vett vajaduse korral 
jahutada. Meetod võimaldab saada uusi põlvkondi soovi-
tud ajal, s.o loodusliku kudemise ajast varem või hiljem. 
Varem kasutati suguproduktide hooajavälise küpsemise 
esilekutsumiseks hormoonsüste, kuid uuemate uurin-
gute järgi peetakse siiski parimaks viisiks mõjutamist 
temperatuuri- ja valgusrežiimi abil. Sedasi on võimalik 
ahvenate kudemist sünkroniseerida, et saada ühetaoliste 
noorkalade toodang. Veetemperatuur ja valgusrežiim 
mõjutavad ahvena sugurakkude valmimist, kudemisaega, 
marja kvaliteeti ja sugukarja suremust. Nende keskkon-
natingimuste mõjutamine võimaldab stimuleerida sugu-
rakkude küpsemist hooajaväliselt. 

Temperatuurirežiimi reguleerimiseks on mitu või-
malust, kuid kõige tõhusamaks peetakse temperatuuri 
sujuvat vähendamist kahes etapis, sellele järgnevat jahe-
dat perioodi ja kiiret soojendamist.

Esmalt vähendatakse kolme nädala jooksul veetem-
peratuuri 23 °C-lt 14 °C-le ning üheksa nädala pärast 
14 °C-lt 6 °C-le. Jahe periood (6 °C) peaks kestma umbes 
viis kuud. Pikk jahedaveeline periood tagab kõrgema vil-
jastumisprotsendi võrreldes lühemate temperatuuri lan-
getamise perioodidega. Emaste gametogeneesi ajal tõs-

tetakse ühe kuu jooksul temperatuur 6 °C-lt 14 °C-le. 
Selline temperatuurirežiimi muutmine võimaldab sugu-
kaladel esile kutsuda suguproduktide küpsemist iga 
kaheksa kuu tagant (või hiljem), seega lühendada sobivas 
vanuses kalade reproduktsoonitsüklit mõne kuu võrra. 
Siiski on täheldatud, et hooajavälise paljundamise korral 
on kalade suguproduktide kvaliteet ja paljunemise edu-
kus mõnevõrra väiksem kui normaalse pikkusega (u 12 
kuud) tsüklite korral.

Lisaks veetemperatuuri muutmisele aitab gametoge-
neesile kaasa valgustingimuste muutmine. Katsed on näi-
danud, et kui ööpäevas oli 24tunnine valgusrežiim, ei are-
nenud suguproduktid ei emas- ega ka isasahvenatel. Kui 
aga hoiti püsivat režiimi, mille korral oli 16 tundi valge 

Joonis 74. Niisa võtmine, kuivviljastamine, 
segamine ja loputamine



90

ja 8 tundi pime, valmisid suguproduktid 54%-l emas- ja 
30%-l isaskaladel. Selline valgusrežiim põhjustas aga 
kudemise edasilükkumist võrreldes normaaltingimus-
tega ning 45% emas- ja 65% isaskaladest ei paljunenud 
üldse. Režiimis, mille korral oli 12 tundi valge ja 12 tundi 
pime, oli marja kvaliteet halb. Seevastu muutuva päeva 
pikkusega, st normaalse valgusperioodi ja kunstlikult 
tekitatud normaalse režiimi puhul paljunes 100% isas- ja 
emassugukaladest ning üsna homogeenselt. 

Kudemise hormonaalne stimuleerimine. Hormonaalse 
stimulatsiooni eesmärk on sünkroonida paljundamist 
sugukarjas ja nihutada kudeaega. Seda liiki stimulat-
siooni kasutamist ahvenatel on küll uuritud, kuid prak-
tikas on seda vähe kasutatud. Siiski peetakse hormooni-
süste võimaluseks vältida nn hilist paljunemist, mille 
puhul marja ja vastsete kvaliteet on väga varieeruv ja 
halveneb märgatavalt kudemisperioodi teisel poolel. 

Kudemise hormonaalseks stimulatsiooniks kasuta-
takse hüpofüüsist valmistatud gonadotroopseid hor-
moonpreparaate. Kasutatakse valmispreparaate: inimese 
kooriongonadotropiini (ingl human corionic gonadotro-
pins, hCG) 200–600 toimeühikut ühe kilo kala keha-
massi kohta või karpkala hüpofüüsi ekstrakti (ingl carp 
pituitary extract, CPE) 2–5 mg/kg. Sama häid tulemusi 
annab karpkala, säina ja teiste karplaste hüpofüüsist ise-
valmistatud preparaat. 

Hormonaalselt stimuleeritakse emaskalasid, kes on 
vähemalt 200 g raskused, isaskaladele ei ole hormooni-
süste vaja teha. Kalu süstitakse seljapiirkonda. Hormo-
naalstimulatsiooni ja ovulatsiooni vaheline aeg sõltub 

nii süstitavast doosist kui ka veetemperatuurist ning 
võib varieeruda 14 tunnist (kui kasutatakse hCGd ja 
CPEd 10 °C juures) kuni 103 tunnini (kui kasutatakse 
gonadotropiini vabastavat hormooni, ingl gonadotropin-
releasing hormone, GnRH, 15 °C juures). Süstimiseks 
kaalutakse vajalik kogus kuivatatud hüpofüüsi, see 
hõõrutakse uhmris pulbriks ja lahustatakse kas füsio-
loogilises lahuses (0,6% keedusoolalahus), destilleeri-
tud vees või 0,5% novokaiinis. Enamasti doseeritakse 
gonadotroopseid hormoonpreparaate järgmiselt:

• CPE: 4000 μg/kg;
• hCG: 5700 IU/kg;
• hCG + CPE: 500 IU/kg + 4000 μg/kg.

Neid doose kasutatakse veetemperatuuril 10 °C. GnRHd 
kasutatakse 15 °C juures koguses 50 μ/kg. Sellise hormo-
naalstimulatsiooni puhul on ovulatsioon enamasti 100%, 
viljastusprotsent jääb vahemikku 60–89%.

Mari. Suguproduktide lüpsmiseks kalad uinutatakse, sest 
väljapüük, kinnihoidmine ja muud toimingud tekitavad 
stressi. Kalad paigutatakse vanni, mis on täidetud nende 
täielikuks sukeldamiseks piisava koduse uinutuslahusega. 
Lahuses vaibuvad kalade liigutused minuti-kahe jooksul. 
Pärast käsitsemise lõppu lastakse kalad võimalikult kii-
resti taas puhtasse hapnikurikkasse vette. Seal taastub 
nende normaalne ujumine 5–10 minuti jooksul. Uinuti 
lõdvestab kala kõhulihaseid ja sel moel on kergem marja 
kõhuõõnest välja lüpsta ning kättesaadava marja kogus 
(tarbeviljakus) on suurem. Ahvena marja inkubatsiooni-

Joonis 75. Marjalindi 
sirutamine haudeapa-
raadis olevale võrgule 
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aeg on sarnane teiste ahvenaliste omaga. Marja hauta-
mine kestab sõltuvalt veetemperatuurist 4–21 päeva (80–
160 kraadpäeva): 25 °C juures 4 päeva ja 13 °C juures 
14 päeva. Soovituslik temperatuur on 15–16 °C. 

Marja inkubeeritakse haudemajades, kuhu paiguta-
takse sõltuvalt mahutist kas üksikud marjalindid või ühe 
partii marjalindid. Need laotatakse mahutites laiali uju-
vatele kandikutele või traadist kanduritele (joonis 75), et 
oleks tagatud hea hapnikuvarustus. Veevool mahutites 
peaks olema piisavalt aeglane. Vee pH peaks jääma alla 8 
(et vältida kaltsiumi ladestumist marjale) ning tempera-
tuur ja hapnikusisaldus peaksid olema konstantsed. Hau-
dejaamas imavad viljastatud marjalindid endasse esialgu 
palju vett ja paisuvad märgatavalt. Ahvena marja areng 
on kiire ja vajab pidevat kontrolli, et tagada vastsete hea 
kvaliteet. Kontrolli käigus sorteeritakse välja marjakogu-
mid, mis ei arene korralikult.

Iiri ja Taani kasvatuskogemuste põhjal soovitatakse 
marjalinte kolm päeva pärast viljastamist desinfitseerida 
jodofooridega, näiteks Buffodini lahusega. See hoiab ära 
võimalikud marjaterade pinnal asuvad viirus-, bakteriaal- 
ja seeninfektsioonide tekitajad ning vähendab ohtu koo-
ruvatele vastsetele. 

Ahvena marja koorumine on protsess, mida tuleb 
pidevalt jälgida. Vajalikuks võib osutuda marjakesta meh-
haaniline lõhkumine, et aidata vastsetel kooruda. Selleks 
paigutatakse mari anumasse ja seda hoogsalt segades 
vabastatakse kestast veel koorumata vastsed. Pärast koo-
rumist eraldatakse vastsed koorumata marjast vooliku 
abil ja paigutatakse vastsete kasvatamiseks mõeldud ren-
nidesse. 

Niisk. Niisa kogumine toimub suhteliselt hõlpsasti ja 
ilma hormonaalstimulatsioonita. Sperma lüpsmiseks 
piisab kala alakõhule surumisest; väljuv niisk kogutakse 
süstlaga (vt joonis 74). Niisas sisalduvad spermatosoidid 
on enne veega kokkupuutumist inaktiivsed. Niiska on 
võimalik lühikest aega säilitada tavalises külmikus (4 °C). 
Sellele peab olema tagatud hapniku juurdepääs, st niiska 
ei tohi hoida tihedalt suletud nõus juhul, kui sinna ei ole 
hapnikku lisatud. Hästi sobivad hermeetiliselt suletavad 
100–200 ml kilekotid (soonkinnisega Minigripi kotid), 
millesse lüpstud niisale lisatakse hapnikku ja mis seejärel 
suletakse õhukindlalt. Uriini või verega saastumata niisk 
säilitab 2–4 °C juures viljastamisvõime kuni 24 tunniks. 
Kestvaks säilitamiseks on võimalik külmutada niisk vede-
las lämmastikus (krüopreservatsioon).

Kasvatamisetapid. Pärast marjast koorumist kasvata-
takse ahvenat kahes etapis. Nendeks on (1) vastsete kas-

vatamine koorumisest kuni maimustaadiumi lõpuni (kui 
kala kaalub 1,5-3 g) ja (2) järelkasvatus kuni turustami-
seks sobiva suuruseni. Keskkonnatingimused on nendel 
etappidel erinevad. 

Vastsete kasvatamine. Koorunud vastsed eraldatakse 
koorumata marjast vooliku abil ja paigutatakse vastsete 
kasvatamiseks mõeldud rennidesse.

Intensiivne kasvatusmeetod. Intensiivmeetodil kas-
vatataksegi ahvenavastseid enamasti RASis. Selle süs-
teemi basseinid võivad olla erinevatest materjalidest 
(PVC, klaasfiiber), ümmargused või kandilised. Kasu-
tatakse ka sumpasid, mille võrgusilma suurus on 250–
300 μm ja mis asetatakse suurematesse betoonist kana-
litesse. Eelistatumad on suured basseinid mahutavusega 
300 liitrist (0,3 m3) kuni mõne kuupmeetrini, sest väikes-
tes mahutites hoiab ahven seina äärde ega toitu. Mahutite 
valmistamisel soovitatakse kasutada heledamaid mater-
jale, et sööt paremini silma paistaks. Kõigil mahutitel 
peaks olema eraldi vee juurdevoolu ja hapniku reguleeri-
mise võimalus ning veeparameetreid peaks kontrollima 
iga päev.

Ahvena mari paigutatakse mahutitesse silmtäpp-
staadiumis (15 °C juures kuus päeva pärast viljastamist). 
Kandikutel marjalindid asetatakse mahutisse, kus vee-
temperatuur peaks olema sama mis inkubatsiooni ajal. 
Ühe päeva jooksul tõstetakse veetemperatuur süstee-
mis järk-järgult 20 °C-le. Vastsestaadiumi jooksul peaks 
temperatuur püsima vahemikus 19–23 °C. RASis kasu-
tatakse siiski valgusrežiimi, kus on 16 tundi valge ja 
8 tundi pime. Valguse intensiivsus veepinnal peab jääma 
vahemikku 90–400 luksi. Vahel kasutatakse vee pindpi-
nevuse vähendamiseks ka veepihusteid, et hõlbustada 
vastsete juurdepääsu õhule ujupõie täitmiseks. See on 
siiski ahvena kasvatamisel vähem oluline kui näiteks 
koha puhul. 

Asustustihedus jäetakse vahemikku 20–50 isendit 
liitri kohta. Kõige esimeses etapis võib olla asustusti-
hedus ka suurem (nt 100 is/l), kuid seda tuleb kalade 
kasvades vähendada. Üks-kaks päeva pärast koorumist 
hakatakse ahvenavastseid toitma väikesemõõtmeliste 
(350–380 μm) Artemia salina vähikutega, et tagada mak-
simaalne eksogeensele toidule üleminek. Mõningatel 
juhtudel on enne Artemia vastsetega toitmahakkamist 
kasutatud ka keriloomi (Brachionus calyciflorus), kuid 
see muudab kasvatamise tuntavalt kallimaks.

Väiksemõõtmelisi Artemia vähikuid kasutatakse 
kuni kolm päeva, seejärel minnakse üle normaalsuuru-
ses (420–450 μm) Artemia vähikutele. Söötmine toimub 
enamasti käsitsi. Esimesel nädalal antakse 500–1000 
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Artemia vähikut kala kohta. Teisel kuni kolmandal näda-
lal vähendatakse toiduportsjonit: päevane sööt (kuiv-
mass) moodustab 10–35% kalade massist. 21 päeva 
pärast koorumist (vastsed on u 5 g raskused) hakatakse 
andma kõrvale graanulsööta (300–500 μm) ja samal ajal 
vähendatakse elussööda osakaalu. Üleminek kunstsöö-
dale peaks toimuma nelja päeva jooksul.

Intensiivsel vastsekasvatusel on palju eeliseid: võima-
lus kasutada hooajavälist paljundamist, püsivad kasvu-
tingimused, stabiilsem noorkalade produktsioon, tõhu-
sam kontroll kannibalismi üle jne. Siiski mõjutab mõni 
kriitiline kitsaskoht ahvena intensiivse kasvatamise edu-
kust. Tõsiseks probleemiks on vastsestaadiumile sobiva 
tehissööda puudumine, mistõttu on esialgu vaja kasutada 
elussööta. Lisaks on vastsete suurus väga varieeruv ja 
asustustihedus liialt suur, mistõttu kasvab kannibalis-
mioht ja suremus. Kannibalismi soodustab looduslikul 
paljundamisel saadud marja kasutamine – marjatera 
suurus ja kudemise aeg varieeruvad. Seega tuleks RASis 
puhul eelistada kunstlikku viljastamist, mis vähendab 
mõnevõrra vastsete suuruse erinevust.

Kasvatamine RASis (joonis 76). Suletud süsteemi mee-
tod on siiani arendamisel. Katseid tehakse peamiselt 
Šveitsis, Iirimaal ja Prantsusmaal, kuid need on olnud 
väga edukad ka ühes Eesti ettevõttes. Šveitsis tehtud kat-
sete kohaselt soovitatakse ahvena intensiivse kasvatuse 
korral kasutada 2,6 m3 (2 × 2 × 0,65 m) suuruseid rohe-
lisi klaasfiibrist läbivooluga mahuteid, milles on põhjast 
tühjendamise võimalus. Neisse paigutatakse umbes 3 g 
ahvenad, keda hoitakse 16 tundi valguse käes ja 8 tundi 

pimedas. Mahutites peab olema pidev veevahetus ligi-
kaudu 8% päevas. Ahvenate asustustihedus on 19 kg/m3. 
Kalu söödetakse hommikuti käsitsi ja ülejäänud päeva 
jooksul automaatsööturite abil. Sobiv sööt sisaldab 4,5–
9% rasvu ja 44–57% valku.

Kuigi looduslikes tingimustes on ahvenad vee hapni-
kusisalduse ja muude näitajate suhtes üsna leplikud, on 
intensiivse kasvatuse korral need näitajad võrreldavad 
lõhelaste kasvatuses ettenähtud tingimustega. Kõige 
intensiivsemat kasvu täheldati 23 °C juures, mil kuni 
300 g raskuste kalade juurdekasv oli 0,06–1,80 g kala koh-
ta päevas.

Kaubakala kasvatamine. RASis kasvatatakse ahvenad 
turustamiseks sobiva suuruseni. Šveitsis loetakse selleks 
kuni 100grammiseid ahvenaid, Saksamaal, Itaalias ja 
Prantsusmaal eelistatakse mõnevõrra suuremaid (u 200-
grammiseid) kalu. Kasvatamine toimub enamasti inten-
siivmeetodil ja sel perioodil on optimaalne temperatuur 
23 °C.

8.2.3.  Koha
21. sajandi alguses hakati Lääne-Euroopas ka koha (vt 
ka alapeatükk 7.3) RASis kasvatama. Kuigi intensiivse 
kasvatamise meetodid on veel arendusjärgus, loetakse 
koha Euroopas, sealhulgas Eestis, heade turuväljavaadete 
tõttu üsna perspektiivseks liigiks. 

Sugukalad püütakse looduslikest veekogudest sügi-
sel (oktoobris-novembris põhjanootadega) või kevadel 
(märtsis-aprillis mõrdadega) või kasvatatakse neid spet-
siaalselt sigimiseks. Sugukalu tuleb väga hoolikalt käsit-
seda, sest isegi mõrra või nooda tühjendamise juures 
vigastada saanud koha ei anna tihti marja. Kevadisel 
sugukalade püüdmisel tuleb silmas pidada seda, et isas-
kalad ilmuvad koelmutele mõni päev varem kui emaska-
lad. Samuti koevad eri vanuses kalad erineval ajal. See-
tõttu tuleks neid püüda mitmes järgus. 

Püütud sugukalu peab vedama aereeritavates paaki-
des. Kui veoaeg on pikem kui kaks tundi ja veetempera-
tuur 8–15 °C piires, saab ühekuupmeetrises mahutis 
transportida kuni 60 kg eluskala. Veo ajal soovitatakse 
kasutada stressi vähendavaid aineid, näiteks keedusoola 
(5 g NaCl/l). Kui sügisel püütud sugukalu hoitakse üle 
talve tiikides, tuleb ühe kilo kudeva kala kohta arvestada 
10 m2 tiigi põhjapinda ja 1,5–3,5 kg elussööta. Kudejad 
paigutatakse talvitustiikidest ümber kudemistiikidesse, 
kui päevane keskmine temperatuur tõuseb 8–9 °C-le. 
Mõni kasvandus hoiab sobivamõõdulist sugukarja loo-
duslikes tiikides paigutustihedusega 50–80 is/ha.

Joonis 76. Ahvenate kasvatamine RASi basseinides
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Kunstlik paljundamine. Pärast haudemajja viimist sortee-
ritakse kudekalad soo järgi ja emaskalad omakorda kude-
misvalmiduse järgi. Kuna kohal saabub nn jooksva marja 
staadium suhteliselt järsku ja vältab lühikest aega (10–
15 min), siis on marja lüpsmise hetke raske tabada.

Kõiki kalu stimuleeritakse hormoonpreparaatidega, 
kuid isaskalade puhul võib kasutada kaks korda väik-
semat doosi. Pärast suguproduktide võtmist mari kuiv-
viljastatakse, lisades 100 g kohta 1–2 ml niiska. Kuigi ühe 
isaskala niisast piisaks paljude emaskalade marja viljasta-
miseks, kasutatakse enamasti mitut niiska, et kindlustada 
võimalikult paljude marjaterade viljastamine ka juhul, 
kui mõne isaskala niisa viljastamisvõime on väike.

Mari ja niisk segatakse ning seda segu hoitakse kaks-
kolm minutit, siis lisatakse vesi, segatakse ettevaatlikult 
ja hoitakse segu vees veel kuni kümme minutit. Vesi akti-
veerib munarakud ja spermatosoidid. Viimased liiguvad 
seejärel aktiivselt ja on viljastamisvõimelised ligikaudu 
minuti vältel. Häid tulemusi annab marja ja niisa sega-
mine ning aktiveerimine füsioloogilise lahuse (0,6% NaCl 
ja 0,02% CaCl2) keskkonnas. Selles püsivad spermatosoi-
did kauem liikumisvõimelised. Seejärel loputatakse mari 
puhta veega niisajääkidest ja jäetakse paisuma. Marja-
terad imavad vett, paisuvad kuni 40% ja marjakestad 
kõvenevad. See võtab aega kolm-neli tundi. Kleepuvuse 
eemaldamiseks mari seejärel loputatakse. Koha marja-
terad muutuvad kleepuvaks alles 15–20 minutit pärast 
viljastamist. 

Hooajaväline paljundamine on uusim kunstliku pal-
jundamise meetod, mida kasutatakse eelkõige vee jahu-
tamise võimalusega RASis. Meetod võimaldab saada 
uusi kalapõlvkondi soovitud ajal, s.o väljaspool kalade 
kevadist kudeaega. Varem kasutati sugukalade hooaja-
välise kudemise esilekutsumiseks hormoonpreparaate, 
kuid uuemate uuringute järgi peetakse parimaks kude-
aegade muutmise viisiks mõjutamist temperatuuri- ja 
valgusrežiimi abil.

Sobiva temperatuurirežiimiga on võimalik kudemist 
esile kutsuda looduslikust kudeajast kolm-neli kuud 
varem või hiljem ning lühendada suguküpsuse saabumise 
aega. Veetemperatuuriga manipuleerimine võib kesta 
18 nädalat: esmalt kaheksa nädalat jahutamist (20 °C-lt 
8 °C-le), seejärel kuus nädalat jahedat perioodi (4–8 °C) 
ja viimaks neli nädalat soojendamist (8 °C-lt 12 °C-le). 
Uuemad uuringud on siiski näidanud, et paljunemisprot-
sessi algatamiseks on parim hoida veetemperatuur 
12 nädala jooksul 12 °C juures. Selliselt talitades tõuseb 
suguhormoonide tase märkimisväärselt ja suguküpsus 
saavutatakse kiiremini. Selline temperatuurirežiim sobib 
nii emas- kui ka isaskaladele, kiirendades nii niisa kui ka 

marja arengut. Pärast suguproduktide valmimist loe-
takse sobivamaks mõnevõrra kõrgemat temperatuuri 
(14 °C).

Lisaks temperatuurirežiimi kohandamisele aitab sugu-
produktide valmimisele kaasa valgusrežiimi muutmine. 
Seda tehakse eranditult soojendamisperioodi ajal, mil 
kasutusel olnud režiim (8 tundi valgust ja 16 tundi pime-
dust) asendatakse uuega (14 tundi valgust ja 10 tundi 
pimedust). Pärast valgusrežiimi muutmist rakendatakse 
hormonaalset stimulatsiooni, nagu seda tehakse tavalise 
kunstliku paljundamise puhul.

Kudemise hormonaalne stimuleerimine. Hormonaalse sti-
mulatsiooni eesmärk on sünkroonida kudekarjas kude-
misprotsessi ja nihutada kudemise ajastust. Nii nagu 
ahvena puhul, kasutatakse ka kohade kudemise hor-
monaalseks stimulatsiooniks hüpofüüsist valmistatud 
gonadotroopseid valmispreparaate: hCGd 200–600 toi-
meühikut ühe kilo emaskala kehamassi kohta või CPEd 
2–5 mg/kg. Süstimiseks kaalutakse vajalik kogus kuivata-
tud hüpofüüsi, see hõõrutakse uhmris pulbriks ja lahus-
tatakse kas füsioloogilises lahuses (0,85–0,9% keedusoo-
lalahus), destilleeritud vees või 0,5% novokaiinis (1 cm3 

lahust 3–4 mg kuivaine kohta). Ühe kilogrammi emas-
kala kehamassi kohta süstitakse seda lahust 1 cm3. Isas-
kalade puhul kasutatakse poole väiksemaid doose.

Mari. Kuivviljastamiseks peab marja ja niisa saama kätte 
kas elusatelt või surmatud kaladelt. Suguproduktide lüps-
miseks eluskalad tavaliselt uinutatakse, et vältida stressi. 
Kalad paigutatakse vanni, mis on täidetud nende täieli-
kuks sukeldamiseks piisava koguse uinutuslahusega.

Pärast marja lüpsmist see viljastatakse ja eemalda-
takse kleepuvus marja loputamise teel. Koha jaoks pee-
takse kõige sobivamaks tärklisesuspensiooni, milles on 
marja ellujäämus umbes 90%. Samuti võib marja lopu-
tada 2–5 minutit tanniini vesilahuses (kontsentratsioon 
0,5–1,0 g/l) või kaks minutit 0,5% proteaasi vesilahu-
ses. Kasutatakse ka keedusoola, talgi ja vee segu (100 g 
NaCl + 25 g talki + 10 dm3 vett), milles loputatakse marja 
45–60 minutit. Hallituse tekke vastu kasutatakse profü-
laktiliselt näiteks formaliinivanne vahekorras 1 : 10 000 
(100 ppm) viie minuti jooksul. Pärast töötlemist paigu-
tatakse mari haudeaparaatidesse. 

Sageli inkubeeritakse marja plastrennides. Sellistel 
puhkudel asetatakse marjaga tehiskoelmu ühekuup-
meetristesse rennidesse, millesse juhitakse 16–21 °Cni 
soojendatud vett (2–5 l/min). Hautamiseks kulub kaks-
kolm ööpäeva. Ühes seitsmeliitrises Weissi pudelis toi-
mub inkubeerimine temperatuurivahemikus 12–17 °C ja 
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inkubeeritakse keskmiselt 0,5–5 liitrit marja. Soovitatav 
vee juurdevool on inkubatsiooni algul 0,5 l/min, hiljem 
4–5 l/min. Hallitusseente tõrjumiseks on soovitatav van-
nitada marja inkubeerimisel profülaktiliselt formaliiniga 
vahekorras 1 : 10 000 (100 mg formaliini liitri vee kohta 
viie minuti jooksul)

Niisk. Niiska lüpstakse samamoodi nagu marja. Niisas 
sisalduvad spermatosoidid on enne veega kokku puutu-
mist inaktiivsed. Niiska on võimalik lühikest aega säili-
tada vett lisamata tavalises külmkapis (4 °C). Sellele peab 
olema tagatud hapniku juurdepääs, st niiska ei tohi hoida 
suletud nõus juhul, kui sinna ei ole hapnikku lisatud. 
Hästi sobivad 100–200 ml soonkinnisega Minigripi kotid, 
millesse lüpstud niisale lisatakse hapnikku ja mis seejärel 
suletakse õhukindlalt. Sellistes oludes säilib niisk kuni 
24 tundi. Kestvaks säilitamiseks on võimalik külmutada 
doonoritelt saadud sugurakud vedelas lämmastikus, mis 
võimaldab sugukalade spermat säilitada palju pikemat 
aega. Selleks on vaja esmalt niiska lahjendada samade 
lahuste abil, mida kasutatakse ka teiste kalade puhul, näi-
teks glükoosi, sahharoosi või kaaliumkloriidi lahusega.

Intensiivne meetod. Kohavastsete intensiivse kasvata-
mise meetod sarnaneb nii olemuselt kui ka raskusastmelt 
pigem mereveeliste kui mageveeliste kalaliikide kasvata-
mise meetoditega. 

Kohavastseid kasvatatakse 0,5–1,5 m3 veeringlusega 
mahutites. Esimestel nädalatel kasutatakse pihustamis-
süsteemi, lõhkumaks vee pindpinevust, et vastsetel oleks 
võimalik pääseda välisõhule ligi ja täita oma ujupõis. 
Algne paigutustihedus veetemperatuuril 20 °C on vahemi-
kus 20–50 isendit liitris. Sobivaks temperatuurivahemi-
kuks peetakse 26–30 °C, sest madalamal temperatuuril 
on juurdekasv palju väiksem. Kasvatamise algfaasis sobib 
vastsetele tugevam valgus, kuid hilisemates kasvatusetap-
pides (u 0,6 g raskused kalad) soovitatakse hämarust (alla 
45 luksi). On teada, et liigse valgustatuse korral söövad 
vastsed vähem ja suureneb nende suremus.

Esimese 14 päeva jooksul antakse vastsetele koos nii 
tööstuslikku sööta kui ka tavalise soolavähi (ld Artemia 
salina) vastseid. Kohavastsetele antakse vähemalt kolm 
portsjonit päevas. Üks portsjon on 200–300 vähikut kala 
kohta. Kahe nädala vanustele kohavastsetele antakse 
ainult kunstsööta. Graanuli suurus perioodi esimesel 
10–14 päeval on 0,1–0,3 mm, kolmandal ja neljandal 
nädalal vastavalt 0,2–0,4 ja 0,3–0,5 mm. Sööda valgu-
sisaldus peab olema suur (55–62%); sobiv rasvasisaldus 

on 10–16%. Vastseid toidetakse automaatsööturiga ad 
libitum ööpäev läbi.

Kunstsööda kasutamisel vastsestaadiumis on määrav 
vastse algne suurus ja veetemperatuur. Vastsed võib 
kunstsöödale üle viia ühekorraga, aga seda võib teha ka 
järk-järgult, andes elussöödale lisaks kuivsööta või kui-
vatatud naturaalset sööta (nt kuivatatud surusääsevast-
seid). Katsed on tõestanud, et kohavastsed pikkusega 
38,61 ± 2,40 mm (TL) ja kaaluga 0,45 ± 0,08 g saavad 
ühtmoodi hästi hakkama mõlema söötmisrežiimiga. On 
täheldatud, et kunstsööta on lihtsam kasutama hakata, 
kui kohad on juba suuremad, 4–5 cm pikkused.

Kui ühes basseinis olevate vastsete suurus erineb 
märkimisväärselt, kasvab kohe ka kannibalism ning sure-
mus küündib kuni 50%ni. Kalade ühtlase suuruse korral 
on ellujäämus umbes 90%. Vastsete suuruse erinevused 
tulenevad loodusliku paljunemise teel saadud segamarja 
kasutamisest – varieerub marjatera suurus, kudemisaeg 
jne. Seega tuleks RASi puhul eelistada kunstlikku viljas-
tamist, mis vähendab mõnevõrra sellist varieeruvust.

Maimude kasvatamine intensiivmeetodil. 0,2–0,7-
grammised kohamaimud paigutatakse 2–5 m3 suurus-
tesse RAS-basseinidesse (kümme isendit liitri vee kohta), 
mille veetemperatuur on 22–24 °C. Päevane söötmis-
norm on 10–12% kalade massist. Võrreldes haudejaamas 
kasutatud valgustusega vähendatakse valguse intensiiv-
sust veepinnal soovituslikult 20–30 luksini. Kalade kasva-
des tuleb vähendada paigutustihedust. 3–10 g kehamas-
siga kohamaimudele sobib tihedus 6 is/l ehk 18–60 kg/m3. 
Sellistes oludes kasvatatakse kohamaime 8–10 nädalat.

Noorkala kasvatamine RASis. Noorkala kasvatamisel 
RASis kehtivad basseini suuruse, temperatuuri, valguse 
ja söödakoguse kohta samad tingimused mis maimude 
kasvatamisel intensiivmeetodil. Erinevused seisnevad 
aga kalade kaalus ja paigutustiheduses. Noorkalad on 
RAS-basseini paigutamisel 0,2–10grammised. Kui nad 
on väiksemad kui 3 grammi, on soovituslik paigutusti-
hedus 6 is/l, aga kui nende mass on juba 3–10 g, siis kuni 
10 kg/m3. Sellel eluetapil määratakse kasvutempo iga 
2–4 nädala tagant, kuni kohad on umbes 15 g raskused. 
Üldjuhul kulub ka noorkaladel selleks 8–10 nädalat.

Kaubakala kasvatamine. Järelkasvatuseks sobivad 15–
30grammised noorkohad. Sel perioodil on kohale opti-
maalne temperatuurivahemik 10,4–26,9 °C. Etapi lõpuks 
sobivad kohad turustamiseks. 
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Kaubakohade kasvatamiseks mõeldud RASid on 
arendusjärgus. Euroopas kasutatakse neid vaid mõnes 
üksikus kasvanduses.

Esialgu paigutatakse RAS-basseini 15–30grammised 
noorkohad. Kui need on kasvanud 15–100 g raskuseks, 
peaks nende paigutustihedus 2–5 m3 basseinides olema 
10–30 kg/m3. Suuremaid basseine (20–30 m3) kasuta-
takse kasvatamise viimases staadiumis, kui kalad kaa-
luvad juba kilo ringis. Sellise suurusega kalade suurim 
paigutustihedus hoitakse 80 kg/m3 piires.

Järelkasvufaasis sorteeritakse kalu kaks-kolm korda: 
esimest korda siis, kui nad on 100–150grammised, teist 
korda siis, kui nad on 200–250grammised, ja viimaks 
siis, kui kohad on 500–600 grammi raskud. Üle kilose 
kehamassiga kalu saadakse RASis siis, kui järelkasvatus 
on kestnud 15–18 kuud.

Söötmine. RASis kasutatav sööt on suure valgu- (42–50%) 
ja rasvasisaldusega (8–14%). Kasutatakse tööstuslikku 
kuivsööta, mis on valmistatud spetsiaalselt kohale. Sel-
les on teiste kalaliikide söödaga võrreldes loomse valgu 
sisaldus suurem ja rasvasisaldus väiksem. Algstaadiumis, 
kui kohad on 15–80grammised, on soovitatav graanuli 
suurus 2–2,5 mm, lõppstaadiumis, kui kohad on ühe-
kahe kilo raskused, on graanuli suurus 9–13 mm. Kalu 
toidetakse automaatsööturite abil vähemalt kolm korda 
päevas, kuid neid võib ka pidevalt sööta. Üldjuhul kulub 

alla 1 kg kehamassiga kohadel 1 kg juurdekasvu saami-
seks 1 kg sööta (söödaväärindus ≤ 1) ning üle 1 kg keha-
massiga kaladel 1,3–1,5 kg sööta.

Keskkonnatingimused. Sellel kasvuetapil peetakse koha 
jaoks optimaalseks temperatuuriks 27–28 °C, kuid kiire-
mat kasvu on märgata juba 23 °C juures. Vee sissevoolu 
juures peaks hapnikusisaldus olema 100–120% küllas-
tatusest normaalrõhul, kuid väljavoolu juures ei tohiks 
see olla langenud alla 50%. Sobivaks loetakse pH-d, mis 
jääb 6,5–8,2 piiresse. Ammooniumioonide kontsentrat-
sioon väljavoolus peaks olema kuni 0,40 mg/l; nitritite 
(NO2 – N) sisaldus kuni 0,03 mg/l.

Töötlemine. Koha saagis on roogitud ehk sisikonnast 
puhastatud kala puhul 84–88% eluskaalust, roogitud 
peata rümba puhul 63–66%, nahaga filee puhul 54–57% 
ja nahata filee puhul 48–51% eluskaalust. Kohaliha pee-
takse väga väärtuslikuks. Loodusest püütud koha (nahaga) 
filee sisaldab 100 g kohta 215 mg polüküllastumata rasv-
happeid. RASis kasvatatud kohal võib õige söödakasu-
tuse ja ratsiooniga olla selleks näitajaks kuni 730 mg 
100 g kalaliha kohta. Asendamatute rasvhapete (nt eikosa-
pentaeenhappe (EPA) ja dokosaheksaeenhappe (DAH)) 
sisaldus on looduslikest vetest pärit kohadel vastavalt 
32 ja 103 mg, aga RASis kasvatatud kaladel võib see olla 
vastavalt 140 ja 370 mg 100 g kalaliha kohta.
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9.  Kalade heaolu

Kalade heaolu seavad ohtu inimtekkelised keskkonna-
muutused, töönduslik kalapüük, harrastusõngitsemine, 
dekoratiivkalade püük ja kinnistes tingimustes hoidmine, 
teaduskatsed, aga ka võhiklikult korraldatud vesiviljelus.

Kalade, lindude ja imetajate heaolu hindamisel on 
mitmesuguseid erinevusi. Näiteks on toidupuuduse mõju 
kalade heaolule muude teguritega võrreldes vähem olu-
line. Palju tähtsamal kohal on elukeskkond, millega kalad 
on oma lõpuste ja suure kehapinna tõttu vahetus kokku-
puutes. See mõjutab kalade kehatemperatuuri ja muudab 
nad tundlikuks halva veekeskkonna ja vees lahustunud 
saasteainete mõju suhtes. Looduses elab osa kalaliike 
suurtes parvedes ja neile võib olla häiriv hoopis hõre 
asustus- ehk paigutustihedus. On leitud, et haiguste levik 
looduslike ja kasvatatavate kalade vahel on kahepoolne, 
kahjustades mõlemat populatsiooni. Igal juhul võib teiste 
põllumajandusloomade heaolupõhimõtete otsene üle-
kandmine kaladele olla viimastele kahjulik ja ohtlik. Selle 
asemel on hädavajalik liigispetsiifiline lähenemine iga 
kalaliigi vajadustele, kuigi see on väga keerukas ja aega-
nõudev. Ent tarbijatel on ju õigus küsida, kuidas on taga-
tud toiduks kasvatatavate kalade ja teiste veeorganismide 
heaolu ning millistel eetilistel alustel toimub kalade are-
tus, söötmine ja pidamine laiemas mõttes. 

Eestis on määrusega „Lemmikloomade pidamise 
nõuded“ (RTL 2008, 66, 938) kehtestatud lemmikloo-
made, sealhulgas akvaariumikalade ja selgrootute pida-
mise nõuded, mis sisaldab ka tingimusi ruumide või 
ehitiste kohta. Teise määrusega „Katseloomade kasva-
tamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade 
kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas 
katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded 
ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded“ (RT I, 
14.07.2017, 1) reguleeritakse kalade pidamist, katseloo-
made kasvatamist, nendega varustamist ja nende kasuta-
mist ettevõtetes. Ent viimati nimetatud määrus puudutab 
üksnes akvaariumikalu ning katsetiikides ja -basseinides 
kasvatatavate kalade kohta ei ole nõudeid esitatud. Puu-
dub eraldi määrus (või selle osa), mis reguleeriks eri liiki 
kalade heaolu nende toiduks kasvatamise eri etappidel, 
seejuures pidamistingimusi kalu paljundavates ja kau-
bakala kasvatavates ettevõtetes. Sellist õigusakti oleks 
aga vaja, sest kasvatatavate veeloomade rohke hukku-
mine viitab loomapidamisnõuete ning heade tavade rik-

kumisele, üldisemalt aga kalade puudulikule heaolule 
ettevõtetes.

Kasvatatavate kalade heaolu mõjutab nende asus-
tus- või paigutustihedus, vee kvaliteet, sööda kogus ning 
erinevad toimingud, näiteks püük, vaktsineerimine ja 
sorteerimine. Kalad on häiritud vedamisel, kudemise 
ajal, haigestumisel ja enne surmamist. Kalade kasvata-
misel tuleb järgida nende käitumuslikke ja sotsiaalseid 
vajadusi ning teadma peab stressi, immuunsüsteemi ja 
haiguslike seisundite otsest või kaudset mõju. Ravimise 
käigus tekkida võiv hapnikupuudus või veekeskkonna 
muutus halvendab kalade seisundit otseselt. Sageli esi-
neb kalakarjades agressiivsust ja tuleb ette röövloomade 
või -lindude ründeid. Nende tõkestamine või kõrvalda-
mine vähendab stressi ja parandab märgatavalt kalade 
olukorda. Kõiki neid toiminguid tuleb teha kalu üldiste 
loomakaitse- ja heaolupõhimõtete kohaselt.

Ilmaoludest tingitud heaolu vähenemist ei saa sageli 
otseselt muuta. Siiski on võimalik ressursi- ja energiatõhu-
suse ning vee ratsionaalse kasutamise abil muuta vee-
varustuse kindlust. See aga nõuab investeeringuid, mis 
pole kalakasvatajatele alati kättesaadavad.

Kasvatatavate kalade heaolu on põhjalikumalt uuri-
tud alates selle sajandi algusest. Selle aja jooksul on koos-
tatud kalade heaolu teaduspõhine kontseptsioon. Kalade 
heaolu peab olema võimalik füüsiliste kahjustuste ula-
tuse ja käitumishäirete alusel kiiresti hinnata.

Eri kalaliikide heaolu üldnõuded ja nende rakenda-
mine on RASides ühesugused ja looduses paiknevate vee 
läbivooluga kalakasvandustes veidi teistsugused. Pea-
mine erinevus on see, et viimati nimetatud kalakasvan-
duste vee kvaliteet ja hulk muutub vastavalt looduslikele 
oludele. Seega võib näiteks vikerforellide heaolu mõnel 
kuumal suvekuul olla tõsiselt häiritud kõrge tempera-
tuuri tõttu, kevadel võib tekkida üleujutuse oht, talvel aga 
veenappus ja hapnikupuudus. Teisalt erinevad traditsioo-
niliste forellikasvanduste tingimused omakorda suurte 
karpkala- või tilaapiatiikide omadest, mille pindala ula-
tub sageli hektaritesse ning mille veerežiimi ja -kvaliteedi 
mõjutamine on arusaadavalt ääretult keeruline. 

Järgnevalt kirjeldatakse kalade heaolu mõttes  
ideaalilähedasi keskkonnatingimusi.
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Kalade heaoluks vajalikud keskkonna-
tingimused

Eri arengujärkudes kaladele pakutakse nende kasvamisel 
erinevaid keskkonnatingimusi, mis sõltuvad bioloogi-
liste ja füsioloogiliste vajaduste muutumisest erinevatel 
arenguetappidel.

Veevoolu kiirus peab olema kalade tavapäraseks elute-
gevuseks ja veekvaliteedi hoidmiseks sobiv. Liiga tugev 
veevool häirib kalu rohkem kui aeglane. Näiteks vikerfo-
rellide kasvutiikides (basseinides) ei tohiks vesi voolata 
ühe sekundi jooksul rohkem kui kala kogupikkus. Kui 
aga kala on juba pikem kui 20 cm, peab veevoolu suurim 
kiirus jääma alla 20 cm/s. Optimaalne veevoolu kiirus 
on väikeste vikerforellide puhul 2–3 cm/s ja suuremate 
puhul 4–10 cm/s.

Nagu eespool öeldud, peab veevoolu kiirus olema pii-
sav selleks, et tagada vee hea kvaliteedi püsimine. Kiir-
voolukanalites puudub gravitatsioonijõu mõjul osakeste 
eemaldamise hüdrauliline efekt, mille tõttu hõljum ei 
sadene kanali põhja, nagu ümarates basseinides. See-
tõttu võib keskkond muutuda kaladele häirivaks. Prob-
leemi aitab leevendada sobilik kalade hulk rajatises, sest 
optimaalse paigutustiheduse korral sõltub rajatise isepu-
hastusvõime pigem kalade aktiivsusest kui basseini või 
kiirvoolukanali kujust.

Kaladel peab olema normaalseks liikumiseks piisav 
veeruumala. See sõltub kalade suurusest, vanusest, tervi-
sest ja kasutatavast söötmismeetodist. Näiteks vikerfo-
rellide kasvatamine ei eelda sügavat vett, sest kalad liigu-
vad ja toituvad peamiselt vee pinnakihis (0,5–1,5 m).

  Kalade vajadust mööda 
korraldatud aereerimine aeg-
lase veevahetusega tiigis

Müra peab nii kasvandustes kui ka akvaariumides olema 
võimalikult väike. Müra või vibratsiooni tekitavad sead-
med, näiteks elektrigeneraatorid, filtrisüsteemid ja aeraa-
torid, tasub paigutada kalade basseinidest kaugemale. 

Elupaiga mitmekesisus. Kõige keerukamaks võib kas-
vandustes osutuda nõue luua kaladele mitmekesine kesk-
kond ja vajaduse korral tagada neile peitumisvõimalus. 
Tiigikalakasvanduses on see nõue tänu tiikide suurele 
pinnale enam-vähem täidetud. Selle tagamine kiirvoo-
lukanalites või basseinides on aga kasutatava tehnoloo-
gia tõttu kalade tervisele häiriv ja ohtlik. Kui ehitada 
kiirvoolukanalisse või basseini varjepaigad, muutub 
kalade püüdmine raskeks või isegi võimatuks. Takistus-
teta kiirvoolukanalis saab kala väljapüügiks, sorteeri-
miseks või ravimiseks kokku koondada ühe noodatõm-
bega, takistuste korral aga tõmmatakse noota mitu korda, 
mis tähendab suuremat stressi ja võib tekitada kaladele 
vigastusi.

Kui vees ei ole takistusi, lähevad jääkained rajatisest 
otse väljavoolu poole ja seega keskkonnast välja. Takis-
tuste korral orgaaniline sete sadeneb, see on aga hea kas-
vukeskkond heterotroofsetele, sealhulgas potentsiaalselt 
patogeensetele bakteritele. Lisaks suureneb siis bioloo-
giline hapnikutarve ja väheneb või muutub kõikuvaks 
mehaanilise filtri tõhusus, mille tagajärjel muutub vesi 
hägusemaks. Viimaks häirivad varjepaikadeks ehitatud 
takistused sageli kalade normaalset liikumist ja suuren-
davad otseselt vigastuste ohtu.
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Paigutustihedus kalade heaolu mõjutajana. Võiks arvata, 
et suurema hulga kalade paigutamisel kalakasvatusraja-
tistesse saab tehtud investeeringute tasuvusaega lühen-
dada. Selline arvamus on aga lühinägelik, sest kalade 
heaolu on suure paigutustiheduse korral tõsiselt häiritud 
ja oodatav majanduslik kasu jääb tulemata.

Ühest küljest väidetakse, et kaladel puuduvad valu ja 
hirmu kogemiseks vajalikud ajupiirkonnad. Teisalt on 
leitud teatud füsioloogilisi, käitumuslikke ja anatoomi-
lisi tõendeid, mis näitavad kalade valutundlikkust ja seda, 
et nad võivad kogeda kannatusi. Kuna selgelt kinnita-
tud tõendeid ei ühe ega teise poole seisukohtade kohta 
praegu ei ole, tuleb kalade pidamisel arvestada võimalu-
sega, et nad tunnevad valu ja kogevad kannatusi. Seepä-
rast peab kalade paigutustiheduse valimine põhinema 
kalade keskkonna-, tervise- ja heaoluvajadustel. Sealjuu-
res tuleb arvesse tuleb võtta kalade liigiomaseid vajadusi, 
näiteks lahustunud hapniku sisaldust ja tundlikkust jääk-
ainete, näiteks üldlämmastiku (TAN) kontsentratsiooni 
suhtes.

Liiga suur paigutustihedus on kroonilise stressi tekke-
allikas, avaldades kahjulikku mõju kalade füsioloogilistele 
näitajatele, tervisele, käitumisele, sigivusele ja haigustalu-
vusele (joonis 77). Need probleemid halvendavad oma-
korda heaolu kalakarjas. Kui põllumajandusloomadele on 
loomade füsioloogilistest vajadustest tulenev minimaalne 
eluruum sätestatud, siis, nagu enne öeldud, ei ole vesivil-
jeluses õiguslikult reguleeritud, millist paigutustihedust 
tuleks erinevate kalaliikide kasvatamisel rakendada. 

Üldlevinud arusaama kohaselt on siiski mõningad 
tavad välja kujunenud. Näiteks vikerforelli kaubakala sobi-

vaks paigutustiheduseks peetakse nii suletud kui ka läbi-
vooluga kasvandustes 50–130 kg/m3. Mitu korda väiksem 
on aga karpkala paigutustihedus Eesti tiigikasvanduses, 
kus kaubakala toodang on ligikaudu üks tonn (1000 kala) 
hektari kohta. Vooluveekogudesse paigutatud sumpade 
puhul või karpkala kasvatamisel RASis on aga tingimused 
jällegi umbes samasugused nagu forelli puhul. Basseini 
(tiigi) põhjas elavate kalade (nt lestlaste ja kammeljate) 
kasvatamisel kasutatakse paigutustiheduse kirjeldamisel 
mahuühikute asemel hoopis basseini põhja pindala, see 
tähendab kalade hulka ühe ruutmeetri kohta. 

Joonis 77. Karpkalade tihedat 
kooshoidmist isegi lühikest 
aega tuleks vältida

  Kalad väljapüügi ajal. Pikaaegne kalade suur tihedus 
loob soodsa keskkonna erinevate parasiitide levimiseks 
kalade vahel
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Stress. Kaladel põhjustavad stressi äärmuslikud tingimu-
sed, milleks võivad olla suur paigutustihedus, sobimatud 
keskkonnatingimused, vedu, väsimus ja kurnatus. Stress 
on organismi vastus ärritajale, mille korral häirub muu 
hulgas hormonaalne tasakaal. Vahel on stress hea ja nor-
maalne nähtus, mis tagab organismi eduka toimimise 
ning ellujäämise, kuid pikaajaline stress mõjub kude-
dele hävitavalt. Kauaaegne võimetus stressiga toime tulla 
mõjutab kala heaolu tõsiselt ja lõpeb kroonilise stressi-
seisundiga. 

Stressi korral vallanduvad vereringesse stressihor-
moonid, mis kiirendavad südame tööd, tõstavad vere-
rõhku, muudavad protsesse seedesüsteemis ja suuren-
davad glükoosisisaldust vereringes. Lihased pingestuvad 

Joonis 78. Eri kalaliikide 
elutsüklit mõjutavad 
temperatuurivahemikud 

  Lõhelaste marja ja eelvastseid 
peab koorumise järel hoidma 
pimedas, et vältida stressi teket 

ja hingamine muutub kiiremaks (hüperventilatsioon). 
Maksale tähendab see ülekoormust rohkema glükoosi 
eritamise tõttu. Kala juurdekasv võib stressi tõttu aeglus-
tuda ja sigimisvõime väheneda.

Joonisel 78 on antud mõne kalaliigi näitel ülevaade 
sellest, millist mõju võib avaldada veetemperatuur. 

Stressireaktsioon on sama kõigi stressorite puhul ja 
kõigil kõrgematel loomadel sarnane. Tegemist on adre-
naliinil põhineva stressireaktsiooniga: aju tuvastab ohu-
allika, stimuleerib hüpotalamust tootma kortikotropiini 
vabastavat hormooni, mis omakorda stimuleerib adreno-
kortikotroopse hormooni vabanemist ajuripatsist, mõju-
tades sellega neerupealiste säsis toimuvat adrenaliini 
tootmist. Adrenokortikotroopne hormoon kiirendab 

��������

��������

��������

������������������������

����

����

����

��������
����

�� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� ���

������������������������

������������������������

��������������������������

����������������������������

������

������

������

������

��������

��������

��������

������������������������

�� ��� ��� ��� ���

������
������������������

�����
�������������������

�����
���������������������

���������
�������������������

��������

��������

������

������

��������������

������

����

����

����

��������

��������

��������

��������
����



100

ka stressihormooni kortisooli vabanemist neerupealiste 
koorest. Kortisool lõhustab (energia saamiseks) lihas- ja 
rasvkude, nõrgendab immuunsust ja võib mõjutada luu-
koe struktuuri. See hormoon halvendab looma üldist 
kohanemisvõimet, aeglustab kasvu, vähendab sigimis-
võimet ja mõnel juhul ei suudagi loom enam sigida. Kui 
loom saab olukorraga hakkama, annab stressireaktsioon 
järele ja adrenaliini tootmine lakkab. Kui loomal ei ole 
võimalik olukorraga toime tulla (nt puudub võimalus 
varjuda, pole toitu või kiskjate vältimine ei ole võimalik), 
muutub stress krooniliseks. 

Teadlased on ühel meelel, et stressihormoonide toot-
mise ja kalade paigutustiheduse vahel on seos. Teadusalli-
kate järgi on kalade üleasustusest tingitud heaolu halve-
nemine seotud tertsiaarse stressi tekkega ning selle 
näitajateks loetakse muutusi kasvukiiruses ja kalade 
halba terviseseisundit. Kalad küll kohanevad teatud 
negatiivsete ehk stressirohkete olukordadega, kuid tee-
vad seda enda heaolu arvelt.

Ühine seisukoht puudub aga selles, kui ulatuslik on 
paigutustihedusest tekkiv stress ja milline on keskkonna 
või kalade individuaalsete tunnuste osa selles. Igal juhul 
on viimastel aastatel inimtoiduks kasvatatavate kalade 
aretuses tähtsal kohal ka stressitaluvuse suurendamine. 
See aga teeb stressi mõju kalade heaolule raskemini hin-
natavaks. 

Vähest stressitaluvust näitab see, kui kalad on pärast 
vedu, sorteerimist või ümberpaigutamist ebamõistlikult 
kaua apaatsed ja loobuvad söödast. Põhjusi tuleb otsida 
sel juhul keskkonnast ja kalade varasemast pidamisest.

Immuunsus. Katseliselt on tõestatud, et paigutustihedus-
nõuete eiramine vähendab immuunsüsteemi tõhusust ja 
selle tagajärjel võib kala haigestuda või surra. Kui katse-
kaladel tekitati krooniline stress, vähenes nende võime 
võidelda patogeenide vastu. Kalade üleasustamisel oli 
tulemuseks immunosupressioon ja immunodepressioon. 
Üleasustatud ja stressis kalakarjas soodustavad halvad 
keskkonnatingimused haigestumist veelgi, sest potent-
siaalselt patogeensete bakterite ja seente kontsentrat-
sioon on seal suurem kui puhtas vees. Tihe paigutus 
suurendab kindlasti ka vigastuste teket ja patogeenide 
ülekandumist otsekontakti teel. 

Uimede vigastused. Teatud asustustiheduse juures suu-
reneb sabauime vigastuste arv (mõnel juhul koguni kõigil 
kasvanduse kaladel). Samal ajal võib rinna-, kõhu- või 
seljauimede seisund olla üldjuhul rahuldav. Põhjus, miks 
uimed vigastada saavad, ei ole täpselt teada. Levinud on 
arvamus, et selle taga võib olla tihedast paigutusest tin-
gitud agressiivsus ja/või juhuslik sabauime haaramine 
toitmise ajal. Välistatud ei ole ka kriimustamine vastu 
liigikaaslasi või basseini seinu.

Kui on võrreldud kalade paigutustihedust 10 kg/m3 
ja 40–80 kg/m3, siis on leitud, et suurema tiheduse kor-
ral veritsevate uimehaavade arv suureneb. Selline suun-
dumus on iseloomulik Arktika paaliale, Atlandi lõhele 
ja vikerforellile. Seevastu mõnel teisel kalaliigil ei olene 
kahjustuste arv paigutustihedusest. Nendesse uurin-
gutulemustesse tuleb suhtuda siiski ettevaatusega, sest 
teiste kalaliikide paigutustiheduse ja uimekahjustuste 
vahelisi seoseid on vähe uuritud.

  Dekoratiivkalade kas-
vatamisel on olulisel 
kohal sobiv paigutustihe-
dus ja varjepaikade ole-
masolu. Tiigi kaldad 
peaksid olema nii kõrged, 
et need takistaksid 
kalade väljahüppamist
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Kalade kasvukiirus. Kalakasvatuse tulemuslikkus taga-
takse võimalikult tõhusa söödakasutusega. Stress vähen-
dab seda tõhusust ja suurendab energiakulu, mis viib 
energiabilansi tõenäoliselt tasakaalust välja ja väljendub 
kalade väiksemas kasvus. Lisaks mõjutab stress kasvuhor-
moonide tootmist organismis ja ka see omakorda kasvu. 
Need muutused halvendavad organismi normaalset talit-
lust ja seega ka kalade heaolu.

Laboritingimustes ja vesiviljelusettevõtetes tehtud 
katsete tulemused näitavad, et paigutustiheduse mõju 
kalade kasvule on liigiti väga erinev. Näiteks vikerforel-
likasvatuses vähendab suur paigutustihedus kasvukiirust, 
kuid teiste lõhelaste puhul ei ole see selge suundumus. 
Katsetes, mille käigus kasutati Atlandi lõhet ja Arktika 
paaliat, võis asustustiheduse suurenemisel märgata hoo-
pis kasvu kiirenemist. 

Suure paigutustiheduse suhtes kõige vastupidavamaks 
peetakse Aafrika säga, kelle noorjärke uurides leiti posi-
tiivne seos suurenenud paigutustiheduse ja kiirema kasvu 
vahel või ei mõjutanud see kalade kasvu üldse. Paraku 
olid katsetustingimused väga erinevad ja oletatakse, et 
paigutustihedus üksi ei määra kalade kasvukiirust.

Kindel on see, et kalade suurem arv ruumalaühikus 
muudab keskkonda. Teisalt tuleb meeles pidada, et 
kalade kasvu mõjutavad ka muud keskkonnastressorid, 
nagu orgaanilise aine hulk, TAN, muutunud pH, lahustu-
nud hapniku vähenenud kogus jne. Kala kasvatamisega 
seotud katsete planeerimisel tuleb kõiki neid tegureid 
arvestada ja jõuda kalade heaolu seisukohalt parima 
lahenduseni. 

Kalade tervis. Vesiviljeluses tõlgendatakse sõna tervis 
sageli kui ilmset haiguse puudumist. Seetõttu pööratakse 
haiguste ennetamisele enam tähelepanu kui tõrjumi-
sele. Kalade heaolu vaatenurgast on tervis tavapäraste 
füsioloogiliste funktsioonide täitmine rakkude ja kudede 
tasemel, mis tagab kalade vastupanuvõime haigustekita-
jatele ja mittenakkavatele mõjuritele, võimekuse säilitada 
homöostaas jne. Seega tähendab halb tervis kala orga-
nismi vähenenud toimimisvõimet, vähest stressitaluvust 
ja puudulikku võimekust muutunud oludes kohaneda, 
ühesõnaga heaoluprobleeme.

Vesiviljeluses on oluline meeles pidada, et kui heaolu 
on tagasihoidlikul tasemel, põhjustab see tihti veeorga-
nismide haigestumist. Ägedat nakkushaigust võivad siiski 
põdeda ka need kalad, keda on peetud parimates tingi-
mustes. Heaolunõuete täitmine vesiviljeluses annab tarbi-
jatele kindluse, et toodang on kvaliteetne ning veeorga-
nisme on peetud ja kasvatatud hea tava kohaselt, st neile 
pole valmistatud ebamugavust, piina ega kannatusi, nad 
pole tundnud nälga ega pikaajalist hirmu.

Kuigi heaolu ja kalade tervise vahele ei saa otseselt 
võrdusmärki panna, on tähtis mõista, et kui kala on terve, 
on ka tema heaolu garanteeritud. See annab omakorda 
veendumuse, et kalad on kõigil kasvatamise etappidel 
nakkushaigustele vastupidavad.

  Katsekaladele tuleb 
tagada heaolu ja pari-
mad kasvutingimused 
kogu teaduskatse vältel
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