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Nähtamatud Loomad on 2017. aastal tegevust alustanud loomakaitseorganisatsioon,

mille eesmärgiks on parandada loomade heaolu loomatööstuses aidates suurt hulka

loomi võimalikult efektiivselt. Me seisame põllumajandusloomade parema kaitse eest

ja tutvustame  võimalusi,  kuidas nii tarbijad, ettevõtted kui poliitikakujundajad saaksid

astuda loomasõbralikke samme. 
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PUURIVABA MUNATOOTMINE 
ON SAAMAS TOIDUTÖÖSTUSES
UUEKS NORMIKS

Tarbijad üle maailma tunnevad

suurenevat muret farmiloomade

elutingimuste ja heaolu üle ning

loobutakse toodetest, mis tulevad

kõige julmematest

tootmissüsteemidest. Näeme üha

suuremat fookust eetilisel ja

vastutus-tundlikul ettevõtlusel. 

Muutuvas väärtusruumis saavad

konkurentsieelise eetilised ja

vastutustundlikud ettevõtted. Need

omadused muudavad ettevõtte

jätkusuutlikuks ja edukaks ning

samal ajal parandavad

farmiloomade heaolu. 

72% Eesti elanikest ei toeta

munakanade puuris pidamist.¹ 

Tarbijateadlikkuse hoogne kasv viis

ka eduka Euroopa Liidu ülese

kodanikualgatuseni “End the Cage

Age”, millele andis toetava allkirja

1,4 miljonit Euroopa Liidu kodanikku.

Selle tulemusena andis Euroopa

Komisjon 30. juunil 2021 teada²,
et toetab põllumajandusloomade

puuris pidamise keelustamist

aastaks 2027.

See on ajalooline samm

põllumajandusloomade heaolu

nimel. 2023. aastaks esitab

komisjon seadusandliku ettepaneku

minna üle puurivabale

loomakasvatusele, mis läheb

Euroopa Parlamendis ja Euroopa

Liidu Nõukogus arutlusele.

Maailma suurimad toidusektori

ettevõtted teevad omapoolseid

samme juba enne puuripidamise

keelustamist. Toidukorporatsioonid

nagu Nestle, Unilever, Carrefour,

Mondelez International, Hilton,

Vapiano, Subway, Elior Group, ISS,

Sodexo, Aramark, Compass Group,

Lidl, Aldi ja paljud teised on

teatanud, et kõrvaldavad oma

tarneahelatest puurisüsteemidest

pärinevad munad. 

Puurivabadele munadele üleminek

puudutab nii jaekaubanduses

müüdavaid kanamune kui ka

toidukaupade koostises olevaid

munatooteid. 
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40% Eesti jaekettidest ja ligi 

100 toidusektori ettevõtet on

teatanud, et lõpetavad puuri-

kanade munade kasutamise.³

Nende seas on Rimi, Prisma,

Maxima, Stockmann, Baltic

Restaurants Estonia, Vapiano, Hilton

Hotell, Pagar Võtaks, Reval

Kondiiter, Basiilik, Carmen Catering,

Tokumaru, Naganaga, Poke Bowl,

Umami, Subway, Hestia Hotel

Europa, Hestia Hotel Ilmarine, Sokos

Hotels, Swissotel, Georgi Hotell,

NOA, Estonian Burger Factory,

Tuljak, Paju Villa, Reval Cafe,

McDonald’s, Fazer, Nordic Hotel

Forum, R-Kiosk ja paljud teised. 

Rimis⁴ ja Maximas⁵ tõusis

puurivabade kanade munade

osakaal sortimendis 2020. aastal

50% võrra.

2021. aasta oktoobris Nähtamatute

Loomade poolt Rimi, Prisma, Selveri

ja Coopi e-poodide sortimentide

põhjal tehtud hinnavõrdlus näitab,

et puurikanade ja õrrekanade

munade keskmine hinnavahe on

30 senti. Võrdluse aluseks võeti 10

munaga pakendite hinnad. Kõige

väiksem hinnavahe on Rimi ja kõige

suurem Coopi e-poes.
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Õrrekanade pidamine

Vabalt pidamine

Mahepõllumajanduslikul viisil

pidamine

MIKS LOOBUTAKSE                                   
PUURIKANADE MUNADEST?

Puurikanade munad on kõige

intensiivsemal viisil peetavate

kanade munad. Kanad elavad

kitsastes traatpuurides, kus ühe linnu

jaoks peab seaduse järgi olema 750

cm2 ehk umbes A4 paberilehe

suurune traatpõrandaga ala.

Kusjuures osa sellest alast on 20 cm

kõrge. Ühes puuris on mitukümmend

lindu. Alates 2012. aastast on

Euroopa Liidus keelatud täiesti

tühjad puurid, nüüd peab puur

sisaldama näiteks pesa. Praktiline

tulemus kanade heaolule on siiski

pea olematu, sest iga kana kohta on

liiga vähe ruumi, et tegeleda

loomuomase liikumise ja

käitumisega. Esineb haigusi,

sulgede kaotust, luumurde, surma ja

kannibalismi. Puurikanad ei näe

mitte kunagi päikesevalgust ega

saa tiibu sirutada.

Kõrgema heaoluga puurivabade

pidamisviiside hulka kuuluvad: 
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72% Eesti elanikest ei toeta

munakanade pidamist kitsas

traatpuuris.

53% vastanutest leiab, et vabalt

peetavate kanade mune ei ole

lihtne poelettidel puurikanade

munadest eristada.

78% Eesti elanikest eelistab

süüa tooteid, mille valmistamisel

on kasutatud vabalt peetavate

kanade mune.

71% vastanutest arvab, et

kauplustes müüdavad tooted

peaksid olema valmistatud

farmiloomade heaolu silmas

pidades.

EESTI ELANIKUD EI TOETA
KANADE PUURIS PIDAMIST

2021. aasta oktoobris läbi viidud

Kantar Emori avaliku arvamuse

uuringu¹ kohaselt: 

TARBIJAD LOOVAD MUUTUST

Eesti jaekettide müüginumbrid

näitavad selgelt, et vabapidamisel

kanade munade müügi osakaal on

aina tõusmas. Rimi pressiesindaja

Katrin Batsi sõnul⁶ on

märkimisväärne muutus toimunud
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kõigest viimase kolme aasta jooksul.

“Varem müüsime pea

sajaprotsendiliselt ainult

puurikanade mune. Seega, mida

rohkem teadlikkust, seda rohkem

tarbijaid ning see toob omakorda

turule rohkem tootjaid – nõudlus

paneb kõik paika. Peab tunnistama,

et sedavõrd kiiret suhtumise muutust

pole me teiste teadlike valikute

puhul märganud,” sõnas Bats. 

Siiski moodustasid puurikanade

munad 2020. aastal 81% kogu Rimi⁴
valikust. Puurivabadest

pidamisviisidest pärinevaid mune oli

kokku vaid 19%.

Puurivabade munade leviku, müügi

ja kasutamise kiire kasv on olnud

viimastel aastatel nähtav nii

tarbijaeelistuste uuringutes,

edasimüüjate sortimentides kui

meedias. Trend liigub selgelt

puurivabade munade eelistamise

suunas ja puuris peetavate kanade

munade osakaalu vähenemine

veelgi on Eestis lähiaastatel väga

tõenäoline.

Lääne-Euroopas, Soomes ja teistes

Balti riikides on enamik jaekette

juba teatanud otsusest loobuda

puurikanade munade müümisest.

3
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1 EE 12345

2 EE 12345

3 EE 12345

3 - puuris peetavate 
kanade munad

TARBIJAD NÄEVAD HINNAST
KAUGEMALE

Üha suurem hulk tarbijaid ei toeta

lindude pidamisviisi, mille arvelt

soodsam hind kujuneb. Puuris

peetavatelt kanadelt on kulude

kokkuhoiu nimel ära võetud

liikumisruum ja võimalused teha

liigiomaseid tegevusi.

Majanduskasvu tingimustes otsustab

üha suurem hulk tarbijaid, et

kolmekümnesendine hinnavahe on

põhjendatud, kui see tagab

kõrgema heaolu ja parema toote

kvaliteedi. 

Puuris peetavate kanade munade ja

kõrgema heaoluga pidamisviisidest

pärinevade munade hinnavahe on

viimastel aastatel vähenenud.

Nõudluse kasvu tõttu on turule

tulnud suur hulk soodsamaid õrre- ja

vabalt peetavate kanade munade

tootjaid. Teiste riikide arengutest on

näha, et erinevatest pidamisviisidest

pärinevate munade hinnad

ühtlustuvad, ning õrrekanade

munade hind muutub aja jooksul

puurikanade munade hinnaga

sisuliselt võrdseks.

Puurikanade pidamine on neljast

pidamisviisist kõige intensiivsem ja

tööstuslikum. Üha rohkem tarbijaid

ei soovi toetada kõige

intensiivsemaid ja julmemaid

tootmisviise. Ühtlasi hindavad nad

aina enam toodete kõrget kvaliteeti.

Seega hindavad tarbijad nii toiduks

tarbitava tooraine kvaliteeti kui ka

selle saamiseks peetud loomade

elukvaliteeti. 

Puurivabade munade ostmine on

väärtuspõhine otsus, mis seab

esikohale kanade heaolu. Teadlik

tarbija avab kaupluses munakarbi ja

loeb munakoodi, et teada, kuidas

linde on tootmises peetud:

     Kuidas valida puurivaba muna? 
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0 EE 12345

0 - mahepõllu-
majanduslik tootmine

2 - õrrekanade
munad

1 - vabalt peetavate 
kanade munad

Joonis 1. Munatempli esimene number

paljastab kanade elamistingimused.



Statistikaameti andmetel⁷ tarbiti

Eestis 2020. aastal mune pea 313,6

miljonit ehk 235 tükki iga elaniku

kohta. Munade tarbimine ületas

toodangut ligi kahekordselt ja iga

teine söödud muna oli importmuna.

Eesti munatootjate jaoks on turul

seega ruumi kasvada. Kasvada,

suurendades samal ajal

puurivabade pidamisviiside mahtu.

Šveits, Austria ja Tšehhi on

keelustanud kanade puuris

pidamise. 

Ameerika Ühendriikides on

kanade puuris pidamine

keelustatud California ja

Michigani osariikides. 

MAAILM LIIGUB KINDLATE
SAMMUDEGA PUURIVABA
TOOTMISE SUUNAS

Puurivabad munad on muutumas

uueks normiks nii Euroopas kui mujal

maailmas. 

Rahvusvahelised poeketid,

toidutootjad, hotellid ja restoranid

on teatanud, et loobuvad

puurikanade munadest oma

tarneahelates⁸:

Uus-Meremaa plaanib kanade

puuris pidamise keelustada

aastaks 2022 ja Belgia aastaks

2024.

Aastaks 2022 lähevad

Prantsusmaa jaeketid üle

puurivabade kanade munade

müügile.

Aastaks 2025 lähevad

Saksamaa, Poola ning Soome

jaeketid üle puurivabade

kanade munade müügile.

Taanis ja Hollandis on kõik

supermarketid läinud üle

puurivabade kanade munade

müügile.

2025

Loomakaitseorganisatsioonid üle

maailma teevad tööd selle nimel, et

aastaks 2025 läheks toidutööstus

üle puurivabade kanade munade

kasutamisele toodetes ja

tarneahelates. 

Algatusega on liitunud kõik

toidutööstuse suurkorporatsioonid:

Nestle, Unilever, Mondelez

International, Hilton, Vapiano, YUM,

8
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Subway, Wendy´s, McDonald´s Elior

Group, ISS, Sodexo, Aramark,

Compass Group, Lidl, Aldi,

Carrefour, Netto, Kroger, Walmart ja

paljud teised.

Eestis on sellise lubaduse

andnud 40% jaekettidest ja ligi

100 toidusektori ettevõtet.³

Algatusega on liitunud:

JAEKETID:

Rimi, Maxima, Prisma (2026),

Stockmann, R-Kiosk, Circle-K

RESTORANID JA KOHVIKUD:

OKO, Ore Restoran, Paju Villa,

Vapiano, NOA, PÕHJALA, Poke

Bowl, Burger King, F-Hoone, Hell

Hunt, Kaja Pizzaköök, Tokumaru,

Tuljak, Umami, Uulits, Reval Cafe,

Rucola, Kivi Paber Käärid, Puree,

Aida Kohvik, Apelsini Raudtee,

Basiilik, Beguta Taimetoidukohvik,

China Red, Pierre, Dereku Burger,

Dvigatel, Estonian Burger Factory,

Good Mood Food, Gotsu, Kaks

Kokka, Kärme Küülik, Kohvik Kroon,

Layk Stuudiokohvik, McDonald´s,

Mila Studio, Naiiv, Naganaga,

Northmen Kohvik, NR99 Kohvik,

Ocean Sushi Baar, Ralf Cafe, 

Restoran Ö, Sailors Home, Saka

Mõisa Restoran, Speakeasy,

Subway, Sushi Tiger, Tänav,

Tervisetoidukoda, Vanaema juures,

Vilde ja Vine, Lennunduspubi

Legend, Mamma Bistroo, Take Off

One/Two

PAGARIÄRID:

Reval Kondiiter, Fazer Eesti, Pagar

Võtaks

CATERING:

Baltic Restaurants, Carmen

Catering, Tuli Catering, Event

Catering, Oaas Catering,

Foodgasm Catering

HOTELLID JA MAJUTUS:

Georgi Hotell, Hestia Hotel Ilmarine,

Hilton Tallinn Park Hotel, Hotell

Euroopa, Hotell Telegraaf, Huusi

Holiday and Spa , Kivi Turismitalu,

Kõpu Kõrtsitalu, Looming Hostel,

Mokko Maahotell, Nordic Hotel

Foorum, Sokos Hotell, Swisshotel,

Vaskna, Turismitalu, Vergi

Külalistemaja

9
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Saksamaal 93%

Suurbritannias 63%

Itaalias 38%

Poolas 13%

Eestis 18%

Euroopa Liidus keskmiselt 47%

MUNAKANADE PIDAMINE
EUROOPA LIIDUS

47% Euroopa Liidu kanadest elab

kõrgema heaoluga pidamisviisides,

milleks on õrrekanade pidamine,

vabapidamine ja mahepõllu-

majanduslik pidamine⁹. 

Puurivabadest süsteemidest

rakendatakse kõige rohkem

õrrekanade pidamist. Neid kanu

peetakse hoonesiseselt vabalt. Nad

pääsevad puuridest välja ja saavad

kasutada hoone erinevaid tasapindu

ja õrsi ning neil on võimalus

kasutada allapanu ja siblida. 

Munakanu peetakse Euroopa Liidus

puurivabalt näiteks:

MUNADE TOOTMINE EESTIS

Statistikaameti andmetel⁷ toodeti

Eestis 2020. aastal 159,3 miljonit

muna, mida on 3% rohkem kui aasta

varem. Munatoodang küll aasta

võrdluses suurenes, kuid jäi siiski

oluliselt alla viimaste aastate

Eestis elab ligi miljon munakana.

82% neist lindudest elab

puurides.  

Puurikanade mune toodetakse

Eestis neljas tootmisettevõttes.

Ülejäänud kasvatusviise

rakendavad 1272 ettevõtet,

milles toodetakse 18%

munadest. 

tavapärastele mahtudele ning ei ole

madalseisust taastunud. Peamiseks

mõjutajaks on olnud salmonella-

puhangud, mille tõttu on hukatud

kümneid tuhandeid linde. 2021.

aasta PRIA andmetel¹⁰:

Võrreldes Euroopa Liidu

keskmisega peame Eestis

rohkem munakanu puurides ja

vähem kõrgema heaoluga

pidamisviisides. 

Kõigist Eestis peetavatest kanadest

elab kitsas traatpuuris Euroopa Liidu

keskmisest poolteist korda rohkem

linde.

Euroopa Liidu riikides peetakse

puurikanu Eestist protsentuaalselt

rohkem vaid Poolas, Portugalis,

Slovakkias, Lätis, Leedus ja Maltal. 
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EKSPORT JA IMPORT

Kaks aastat tagasi toimunud järsk

vähenemine tootmises, eelkõige

salmonelloosi tõttu, tõi kaasa

munade impordi kasvu. 2020.

aastal vähenes munatoodete import

Eestisse 10 900 tonnini. Sisseveost

peaaegu kolmveerandi moodustasid

tervel kujul munad. Koorega

kanamunade impordist pärines ligi

pool Lätist, kolmandik Poolast ja

kümnendik Leedust. 

Munade eksport oli 1200 tonni, mis

on viimase kümne aasta madalaim

ekspordi hulk. Arvestades

toodangut, importi ja eksporti, on

Eesti munadega isevarustatuse tase

51%.⁷ Kohaliku puurivaba tootmise

arendamises on näha suurt

potentsiaali — lähiaastatel saame

kindlasti tunnistada puurivabalt

peetavate kanade osakaalu kasvu

Eestis, mis rahuldab tarbijate üha

kasvavat huvi puurivabade toodete

vastu.
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Joonis 2. Tarbimise hindamiseks on kasutatud toodangu ja ekspordi andmeid. Tarbitud

koguses on munadele lisaks arvestatud veel mõnesid munatooteid pulbrilisel või vedelal

kujul. Viimased on teisendatud arvestuslikult samuti ümber põhitooteks ehk munaks.

Isevarustatus on arvestatud toodangu ja tarbimise suhtena. 
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EESTI TOIDUTÖÖSTUS TEEB
SAMME PUURIVABADUSE
SUUNAS

Kuigi 40% Eesti jaekettidest ja ligi

100 toidusektori ettevõtet on

teatanud, et asendavad

puurikanade munad oma toodetes

ja tarneahelates puurivabadest

süsteemidest pärinevate munadega

aastaks 2025, ei ole Eesti

munatööstuses suuremaid muutusi

tootmisviiside lõikes veel näha. 

Eesti tootjad näevad, et tulevik

on puurivaba. Selleni jõudmine

pakub nende sõnul väljakutseid.

Eesti tootjad on väga teadlikud

tarbijate aina kasvavast nõudlusest

kõrgema heaoluga loomsete

toodete järgi. Samme puurivaba

tootmise suunas teevad nad aga

mõõdukas tempos ja kalkuleeritult.

Pidamisviise vahetatakse esmalt

eelkõige tootmishoonete

kohandamise võimaluste piires. Nii

saavad õrrekanadest vabapidamisel

kanad, kui neile tekitatakse sobiva

väliruumi olemasolu korral õues

käimise võimalus. Või muudetakse

puurisüsteemi tootmishooneid järk-

järgult õrrekanadele sobivaks. See

tähendab, et kanade puuris 

pidamise asemel rakendatakse

hoonesisest vabapidamist. 

Põhjuseks ei ole mitte ainult kasvav

tarbijateadlikkus, vaid ka keeruline

konkurents puurikanade munade

turul. Nagu eelpool mainitud, siis

pea pooled Eesti turul müüdavad

munad imporditakse. Baltimaades ja

Poolas toodetakse palju ja

hinnakonkurents on halastamatu.

Samuti tõusevad pidevalt toorainete

hinnad ja muud püsikulud. Sellisest

olukorrast pakub väljapääsu

väärtuspakkumise tõstmine. Mitmed

suuremad Eesti munatootjad

plaanivad järk-järgult puurivaba

pidamise osakaalu suurendada ja

sellele mõistliku aja jooksul täielikult

üle minna. Küll aga ei ole nad altid

välja kuulutama kindlat kuupäeva,

nagu tegi Põhja-Euroopa suurim

munatootja Balticovo. 

Julgustame munatootjaid seda

kindlasti tegema. Poliiside välja

kuulutamisega pakuvad nad

edasimüüjatele turvatunnet,

kinnitades, et Eestist on võimalik

tulevikus puurivabu mune saada.
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BALTICOVO LÄHEB ÜLE
PUURIVABALE TOOTMISELE

2021. aasta alguses teatas Põhja-

Euroopa juhtiv munatootja

Balticovo¹¹ üleminekust puurivabale

munatootmisele. Ettevõte astub

juba praegu tähtsaid samme

munakanade heaolu tõstmise

suunas.

"Oleme alustanud väga kindlat

teekonda 100% puurivaba

munatootmise ja munakanade

heaolu parandamise suunas. Usume

tõepoolest, et tarbijad hindavad

seda," teatas Balticovo juhatuse

esimees Vladimir Mkhitaryan.

Läti ettevõte lõpetab munakanade

puuris pidamise aastaks 2026 ja

investeerib selleks 30 miljonit eurot.

Konkurentsitult Baltimaade suurima

munatootja otsus mõjutab 3,5

miljoni munakana heaolu. Otsus

põhineb ettevõtte pikaajalisel

arengustrateegial, mis järgib

globaalset dünaamikat ja mille

eesmärk on kiirendada kohaliku

munatööstuse eemaldumist

puurisüsteemidest.

EESTI TOOTJAD ARVAVAD, ET
LÕPLIK ÜLEMINEK PUURIVABALE
TOOTMISELE TOIMUB SEL
KÜMNENDIL

Eesti munatootjad soovivad tõsta

puurivaba tootmise osakaalu omas

tempos ja vastavalt võimetele. 

Kõige suuremat potentsiaali

nähakse õrrekanade pidamises ehk

munakanade hoonesiseses

vabapidamises. Ühe Eesti suurima

munatootmisettevõtte juhi sõnul on

see kompromiss looma ja inimese

vahel. 

Tootjad tunnistavad, et tootmises

peetavate lindude heaolu on

paremini tagatud puurivabades

süsteemides. Samuti näevad nad

nõudluse kasvu kõrgema heaoluga

loomsete toodete järgi. Eesti

munatootjad koguvad hoogu ja

julgust muutuste elluviimiseks.

TOOTJATE TAKISTUSED
PUURIVABAKS MINEMISEL

Kõige rohkem munakanu peetakse

puurides lihtsal põhjusel —

tootmiskulud on selle pidamisviisi

rakendamisel kõige väiksemad. 
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Õrrekanadele peavad olema

tagatud võimalused puurist

väljas käia ja hoone erinevaid

tasapindu kasutada, põrandale

siblima minna ja õrsi kasutada.

Vabapidamisel kanadele

võimaldatakse ligipääs kiskjate

eest kaitstud õuealale. 

Mahepidamisel on täielikult

esikohale seatud kanade

heaolu. Keelatud on nokkade

kärpimine.  

Just kulude kokkuhoiu eesmärgil on

puurikanalates lindudelt ära võetud

liikumisruum ja võimalus teha

liigiomaseid tegevusi. Nii mahub

kanu tootmisalale kaugelt kõige

rohkem ja ka söödakulud on

väiksemad, sest linnud kasutavad

vähem energiat. 

Iga samm kõrgema heaoluga

tootmise poole tõstab kulusid ja

nõuab rohkem ka tootmisruumidelt

ja -alalt. 

Loomade heaolu tõstmisel

suurenevad tootmises kulud.

Probleemiks on see siis, kui

ärimudeli järgi on vaja munade hind

odav hoida. 

Teisisõnu siis, kui ärimudeliks on

masstootmine. 

Liikudes eemale kõige

intensiivsematest tootmisviisidest,

tuleb nii ärimudel kui ka väärtus-

pakkumine ümber mõtestada ja

viimast tarbijale või sisseostjale

selgelt kommunikeerida.

Eesti suured munatootjad

lähenevad tulevikuplaanide

tegemisele erinevalt. 

Üks võimalus on jätkata

masstootmist puurides ja hoida

toote hind võimalikult madalal.

Kulusid hoitakse kokku kanade

heaolu arvelt. Nii tehakse liiga suuri

kompromisse suunas, mis pikas

plaanis ei ole kasumlik. 40% Eesti

jaekettidest on avalikult välja

öelnud, et nad lõpetavad

puurikanade munade müügi aastaks

2025 või 2026. Aina rohkem

ettevõtteid kogu maailmas võtab

vastu sama otsuse. 

Teine võimalus on üleminek

puurivabadele pidamisviisidele.

Eestis on tootjaid, kes sellest

tulenevalt, et puurimune on

“hinnasõjas” ja muutuvas

väärtusruumis aina keerulisem müüa, 
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näevad oma ettevõtte tulevikku

kõrgema heaoluga pidamisviisides.

Keskendutakse väärtuspakkumise

arendamisele ja oma toodete

väärindamisele. Äride ümber

struktureerimine on investeeringute-

rohke ja ajamahukas, kuid pikas

plaanis on see ärilise edu võti.

Oht ajale jalgu jääda

Aeglane algus ja liigne

ettevaatlikkus muudatuste

elluviimisel peidab endas ohtu

muudatustega hiljaks jääda. Need,

kes viivad muutused läbi esimeste

seas, saavad turul eelise. 

Saaremaa Mahemuna omanik ja

ETV armastatud telesaate “Tanel ja

kanad” peategelane Tanel Tang

ütleb¹² 22. jaanuaril 2021 ERRi

artiklis helgelt: “Kui ma oleks

investeerinud puurikanadesse, siis

ma oleks nagu investeerinud

diiselauto arendamisse. 5-10 aasta

pärast on see kadunud.”

MUNATOOTMISE TULEVIK

30. juunil 2021 teatas Euroopa

Komisjon², et toetab põllumajandus-

loomade puuris pidamise

keelustamist aastaks 2027.

See on ajalooline samm

põllumajandusloomade heaolu

nimel. Järgmise aasta lõpuks hindab

komisjon 2023. aastal esitatava

seadusandliku ettepaneku üksikasju,

mis vajavad seejärel Euroopa

Parlamendi ja Euroopa Liidu

nõukogu heakskiitu. 

Sellele eelnes esimene edukas

kodanikualgatus “End the Cage

Age”, millele andis toetava allkirja

1,4 miljonit Euroopa Liidu kodanikku. 

Euroopa Komisjoni otsus

keelustamist toetada annab

tööstusele sisendi seada

farmiloomade heaolu

tootmissüsteemides tähtsale kohale.

Seni on toiduks peetavate loomade

kasvatust arendatud pigem

eesmärgiga mahte suurendada ja

tootmist efektiivsemaks muuta. 

Oleme jõudnud olukorda, kus

tarbijate jaoks ei ole enam

vastuvõetavad need kompromissid,

mis on tehtud tootlikkuse tõstmise

nimel farmiloomade heaolu arvelt.

Puuris peetavatelt loomadelt on ära

võetud liikumisruum ja võimalused

teha liigiomaseid tegevusi. 
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28. aprillil 2021 avaldas Euroopa

Parlament avaliku kirja¹³ vormis

pöördumise Euroopa toidusektori

ettevõtetele. Kirja eesmärgiks on

juhtida ettevõtete tähelepanu

loomade heaolu tõstmisele tootmis-

süsteemides ja tarneahelates.

Puurikanade tõsiste heaolu-

probleemide kõrval tuuakse kirjas

esile ka murettekitavad riskid mune

tarbivate inimeste tervisele, mis

tulenevad intensiivsest

tootmissüsteemist. Eraldi tuuakse

esile salmonelloosi haigestumise risk

ja viidatakse 2019. aastal avaldatud

Euroopa Toiduohutusameti

raportile¹⁴, mille andmetel

puurivaba pidamise osakaalu

suurenemine Euroopa Liidus on

vähendanud salmonelloosi-

mürgistuste juhtumeid. 

Peamiseks tootmisviisiks saab

õrrekanade pidamine.

Euroopa Liidus peetakse 2020.

aasta seisuga 34% kõigist

munakanadest lindlates.¹⁵ See on

hoonesisene vabapidamine ehk

õrrekanade pidamine ja on

puurivabadest pidamisviisidest

kõige ruumiefektiivsem. 

Ka Eesti puurimunade tootjad

näevad kõige suuremat puurivaba

tootmise kasvu potentsiaali

õrrekanade pidamise

suurendamises. Olemasolevaid

tootmisruume on selleks kõige

lihtsam kohandada. 
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