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• Eesmärk: läbi intervjuude ja tuginedes
avalikele allikate luua koondpilt vetika- ja
karbikasvatuse /-väärindamise tänasest
olukorrast ja väljakutsetest
• Meetod: väärtusahela analüüs

Makrovetikate kasvatamine ja kasutus on maailmas
tõusev trend
• Aastane vetikatoodang maailmas oli 2015 a ligi 30 mln tonni
(2010 a 19 mln tonni*), sellest 95% toodetakse Aasias**
• Loodusest kogutud vetikate osakaal on alla 5%
• Vaatamata kiirele toodangu kasvule ületab nõudlus
pakkumise
• Ligi 300 vetikaliiki omavad majanduslikku tähtsust (neist
pooled inimtoiduna)
• Kultiveeritakse peamiselt pruun- ja punavetika erinevaid liike

*https://www.researchgate.net/profile/Sasi_Nayar/publication/265518689_Current_status_of_global_cultivated_seaweed_production_and_markets/link
** FAO 2016

Vetikates sisalduvad peamised komponendid ja nende
kasutusvõimalused:

• Punavetika ja pruunvetika polüsahhariidid – toiduainetööstus,
kosmeetika- ja ravimitööstus
• Valgulised pigmendid - toiduaine- ja kosmeetika- ja
ravimitööstus
• Antioksüdandid - kosmeetika- ja ravimitööstus
• Mineraalained ja mikroelemendid (kaltsium, magneesium,
raud, mangaan, jood) – toiduainetööstus, väetised

Makrovetikate viljelemise ja väärindamise väärtusahel
Eestis
LOODUSLIKUD EELDUSED

Kassari lahe kinnitumata punavetikakooslus (agarik)pindalaga ca 180 km2 ja varuga 200 000 t.
Pikaajalised vaatlused kinnitavad, et agarikukoosluse püsimisele arvestatavad riskid puuduvad ja seda
ka juhul kui väljapüük oleks tänaste limiitidega võrreldes kordades suurem.
Pruunvetikatest on levinuim harilik põisadru

T&A

Teadustööd- ja artiklid,
rakendusuuringud, katsetused:
TÜ Mereinstituut
Teemad: Merevetikate ja- keskkonna
seire, agariku viljelemise uuringud ja
katsetused
• TLÜ Loodus- ja terviseteaduste
instituut.
Teemad: Vetikate koostis, omadused ja
vetikatoodete arendus

Sisendid

Tootmine

Agariku aastane
väljapüügi limiit
– 2000 t
Kaldalt kogutakse
lisaks 500 tonni
Väljakutse:
Viljelemiseks
efektiivne
tehnoloogia seni
puudub

50 aastat kogemust
furtsellaraani tootmisel
helvestena.
Uuem toode:
furtsellaraan pulbrina.
Väljakutse: Tehnoloogia
vetikate kompleksseks
väärindamiseks ja uued
kõrge lisandväärtusega
tooted

Turud

Stabiilne turg
furtsellaraanile
(helvestena)
Väljakutse:
uute turgude
leidmine

Uuringutes partneritena osalenud/osalevad ettevõtted ja arendusorganisatsioonid:
Vormsi Agar, MTÜ Eesti Vesiviljeluse Arenduskeskus, Ösel Harvest OÜ, Ösel Aquafarm OÜ, EstAlg Group OÜ, Almare Trio OÜ,
Nordic Seaweed Solutions OÜ, Vetik OÜ, Tartu Biotehnoloogia park, Tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

Makrovetika viljelemise ja väärindamise SWOT
Tugevused
•
•
•
•
•

Märkimisväärsed ja ainulaadsed punavetika
(agariku) varud ja nende pikaajaline seire
Teadustööd ja katsetused agariku viljelemisel
ja väärindamisel
50 aastat kogemust furtsellaraani tootmisel
Ettevõtjate huvi, investeeringud ja koostöö
ülikoolidega
Osalemile EL poolt rahastatud sinise
majanduskasvu projektides

Võimalused
•
•
•
•
•
•

Nõrkused
•
•
•

Puudub tehnoloogia agariku efektiivseks
(majanduslikult tasuvaks) viljelemiseks
Puudub tehnoloogia merevetikatest
väärtuslike komponentide tööstuslikuks
eraldamiseks
Eesti merealad on vetika biomassi
kasvatamiseks suhteliselt ebasoodsad

Agariku viljelemise ja väärindamise
efektiivsete tehnoloogiate väljatöötamine
Furtsellaraani turupositsiooni tugevdamine
Kõrge lisandväärtusega toodete arendamine
Vetikakasvatus keskkonnameetmena
kombineerituna teiste meremajanduse
valdkondadega (kalakasvatus, tuulepargid)
Teadustöö ja innovatsiooni riiklik
fokusseeritud rahastamine vetikatoodete
arendamisel
Koostöö Lääne– ja Põhjamere teadlaste ja
praktikutega („käsi pulsil“)

Ohud
•
•
•

Investeeringute ja tegevusriskid keskmisest
kõrgemad
Uute võimalike toodete arendus- ja tururiskid
(aeg, raha, regulatsioon, asendustooted,
konkurents jt)
Allajäämine Aasiast pärit vetikatoodetele

Karpide viljelemise ja väärindamise väärtusahel Eestis
Kuhu suunata fookus?
LOODUSLIKUD EELDUSED
Eesti rannikuvetes on merevee soolsus madal ja karpide kasv aeglane. Kasvab põhiliselt kahte liiki karpe: söödav
rannakarp ja rändkarp
Soodsamad merealad karbikasvatuseks paiknevad Saaremaast ja Hiiumaast lääne poole ja Liivi lahe pühjaosas

T&A
TÜ Eesti Mereinstituut
Teemad: Karpide viljelemise
uuringud ja katsetused
Erinevate tehnoloogiliste
võimaluste selgitamine
Väljakutse:
Karbikasvatuse kui
keskkonnameetme tulude-kulude
selgitamine

Sisendid

Sisendid
tootmisse
puuduvad
Väljakutse:
Karbikasvatuseks efektiivse
tehnoloogia
väljatöötamine

Tootmine

Tooted ja tootmine
puuduvad
Väljakutse:
Tootmise omahinna
ja tasuvuse
selgitamine

Turud

Pole pakkumist
Väljakutse::
Turu ja
konkurentsitingimuste
selgitamine
karbipõhistele
toodetele

Uuringutes partneritena osalenud/osalevad ettevõtted ja arendusorganisatsioonid:
Vormsi Agar, Agro Marine ?

Karpide viljelemise ja väärindamise SWOT
Tugevused
•
•
•

Uuringud ja esimesed katsetused karbi
viljelemisel
Osalemile EL poolt rahastatud sinise
majanduskasvu projektides
Karbikasvatusega on arvestatud merealade
planeerimisel

Võimalused
•
•
•
•

Nõrkused
•
•
•
•

Eesti merealad on karbi kasvatamiseks
suhteliselt ebasoodsad, kasvukiirus madal ja
karbid jäävad väikesteks
Katsetuste maht ja tulemused on ebapiisavad
tasuvusarvutusteks ja suuremas mahus
ettevõtluse alustamiseks
Karbiuuringutele spetsialiseerunud teadlaste
arv on pigem vähenemas
Regulatsioon alles arengujärgus

Orgaaniliste toodete nõudluse kasv (karpidest
loomasööt on kõrge kvaliteediga)
Eesti merealadele sobivate karpide viljelemise
ja väärindamise efektiivsete tehnoloogiate
väljatöötamine ja rakendamine
Karbikasvatus keskkonnameetmena, s.h.
kombineerituna teiste meremajanduse
valdkondadega (kalakasvatus, tuulepargid)
Koostöö Lääne– ja Põhjamere teadlaste ja
praktikutega . Õpingud ja stazeerimine
välismaa ülikoolides , teaduskeskustes ja
ettevõtetes

Ohud
•
•
•

Karbikasvatus Eesti merealadel ei osutu
majanduslikult konkurentsivõimeliseks
Karbikasvatus keskkonnameetmena ei kujune
EL prioriteediks Läänemeres ega leia rahastust
Karbikasvatuse ja –väärindamise uuringud
Eestis võivad hääbuda vähese rahastuse ja
teadurite ressursi piiratuse tõttu

Eesti konkurentsieelised makrovetikate ja karpide
viljelemisel / väärindamisel
Vetikas:
• Maailmas ainulaadsed ja looduslikult taastuvad
punavetika
(furcellaria lumbricalis ehk agarik) varud
• Ülikoolide teaduspotentsiaal ning uuringutest ja
katsetustest saadud teadmised agariku looduslikest
varudest, vetikate koostisest ning viljelemise ja
väärindamise võimalustest
Karp:
• On küll tugevusi ja võimalusi kuid konkurentsieelised
Eestil puuduvad (tänase teadmise baasil)

SUURED TÄNUD!

