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ALUSTAN TAAS OMA LEHTE SELLE TUNTUD HUUATUSEGA. ENT IKKA EI OLE SfrE
KALAKASVATAJATE PARIS OMA LEHT, LEHERUUMI ON ANDNUD MEIE KIRJANDUS.
KLASSIKU AUTOGRAMMI ALLA KONSPIREERUNUD ARAVUSE KALAMAJAND, KELLELE
EESTI KALAKASVATAJATE LIIDU VAHENDITEST KULUTUSED HUVITATAKSE.
. AUE AJAKIRJANDASSEADUSE PROJEKTrc ON AELDUD, ET IGA UUE VALJAANDE
ASUTAMINE LAHEB MAKSMA PEAMINISTRI KUUPALGA. TEA, PALJU TA KA SAADA
VOIB? NO K|]LL ON VALITUD KA MOODUPUUI NII EDASI ARUTADES VOIB KONELDA
POOLEST

VOI KOLMVEERANDIST aPEAIT4INISTRISII.

KALAKASVATAJATEL ON SEE SIIS KOLMAS LEHT, VAHEPEALNE OLI SAARLAS.
TELT. KAI OLED HOOLAS LUGEJA, ON SUL LAUASAHTLIS JUBA TUKIKE AJALUGU.
SEEJUUNES ON EELMISED KAKS NUMBRIT JUBA HARULDUS! ACA KASI NEID SI/SK/ NATUKE ON...
TANANEGI LEHT ON TEGIJA IVTGU lVfiVG SEDAPUHKU KATSELISELT ASSORTII NII
TOSISEST

KUI

MONUSAT

KERGEMAST,

LUGEMISTI

nsrmENn oHvnn,

Kas kalaci
raiskavad soota?
Kalakasvatajatel

t" <pillub

on ilmselt k6igil tulnud oma te-

sci6ta vette>, 6igustada.

Sullegi lahkeks kasutamiseks. . . .
S0iidavat osa veisel (liha) on

q+,golo

ja

karpkalal

{9,80/n. Proteiini on m6lema kehas v6rdselt
tlks tsentner scicidavat osa maksab karpkalal 200-

8,701n"

ja vei-

rubla (hindade uued uperpallid rehkenda ise
viilja). Eeltoodust on proteiini'nraksumus vastavalt 11,5
ja 25,0 rubla kg eest.
Uhe tsentneri karpkala kasvatamiseks kulub 30-35
ja veisel 3B-43 inimtundi.
Siiiidakasutuselt on kalad soojaverelistest ees, sest
kala ei raiska siidta pideva kehatemperatuuri hoidmiseks ega enda ptistiptisimiseks. . ..
Uhe tsentneri inimese poolt siiiidava osa saamiseks
kulutatakse veisekasvatuses 20 ts ja karpkalakasvatuses
6,5 rts stjiita, Sajast kilost seeduvast s<iddast saab ininnene s66davat (kuivainesh sealt
4,4,
- 16,1, kanalt
veiselt
4,2, lambalt
3,4, karpkalalt
12-16 -ja foretrlilt
15-20 kg. Araseletatult tahendab see seda, et
kalad -annavad inimesele seeduvat produkti sama kasutatud sciiidakoguse juures 3-4 korda enam kui teised
Ioomaliigid. Veelgi suurem on efekt siis, kui arvestuse
aluseks v6tta seeduva proteiini kogused" Nii annab forell 100-st kg-st tema poolt seeditavast inimese lauale
proteiinina 10-14 kg, karpkala ?-g kg, siga 5*6 kg,
kana 3-4 kg, veis 2-3 kg ja lammas 1-2 kg. Seega on
kalad loetletutest parimad proteiinitcid'tlejad. Sama on ka
rasvade tarbimise efektiivsusega: kui kalad kasutavad
sd6'dast fua 80-95 0/n rasva, siis sead vaid 50 0lo. Hoopis
vastupidi on stisivesikutega: karpkala saab jagu 50600/0 ja forell 40-500/n siisivesikutest. Seevastu kanad
,t<uni 8501n ja sead kuni 90 /n siisivesikutest,
Sijsivesikutega liialdamine vSib kalade, eriti forelli
1*ervise pdris dra rikkuda (haiglane rasvade ladestumi*
ne keha66nde ja maksa tsirroos). Seet6ttu viilditakse, et
rforellisii6dad liiga <taimsek$> ei ldheks"
Seega kalad, esitades kiiltr antavale s<iOdale k6rgen'
.datud ndudmisi proteiini taseme ja selle kvaliteedi
osas" kasutavad secia teiste koduloornadega vdrreldes ka
paremini. Nendega saavad ses osas mingil nddral v6is*
teida vaid sead.
IIme FOST"
sel 450

kellelt vee reostamise pdrast trdhvi n6uti, oli Aravq$e.
kiiik oli nii. Tuldi maakonna looduskaitsetalitusest,
v6eti veeproovid. Kes olid proovivdtjad, ei ,tea, sest end
ei tutvustatud. Kalamajandi juhatajat kohal ei olnud
Seega siis situatsioon, mida kalakasv_atajad juba talvel
Fdrnu n6upidamisel prognoosisid: UHEST MAJANDI
OTSAST SOoDETI PARAJASTI KALTI JA TEISEST
OTSAST, VAIJAVOOLUST VOETI SAM"&AEGSELT
PROOVEI Tulemus piirasf liibikorrutamisi oli - 5000
rnbla trahvi!
Selles situatsioonis jeeti arvestamata, et:
1) taoline olukord on majandis iidpiieva jooksul kaks
korda, i kakski.immend minutit;
g) katatiikide vesi juhitakse enne j6kke suubumist le*
bi kahest kaskaadsest biotiigina toimivast veekogust; seejuures on tiigimajandi ja biotiikide pindalade suhe 1:10-le ja veeproove peaks vdtma biotlikide
A.sja

Ent numbreid on vasturiiiikimiseks harva kasutada olnud. Korjesin neid kirjandusest kokku ning toon need alljiirgnevaJt
guviisi, s.

IIMC POST

viiljavoolust;

3) kaia$rajand pole sdtrminud veekasutuseks

mingit

le-

pingut, kus oleks fikseeritud piirheitmete norm ja ainete kogused, mida majand v6ib teatud aja{.ihikus
vette lasta. Viirnane oleneb fteatavasti rrasvatamise

tehnoloogiast, eesvoolu suurusest ja reostuse iildfconist, s. t. sellest, millist vet,t majand ise .iuba saab"
Protestisime" Loodetavasti edukai.t, Taotlerne seeju'f*
res kohaiiku looduskaitsearretnikega iaabuvat kosstddd
ning iiksteise probieernidest 6igct arusaan'rist" Looduc*
hoid on ju meiegi eesrn5rk. Ent toaliste trahvikviit",rngitega r'6itr iga kalamajandj updhja lasta,.
E t[,.
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ArurU
Vdike-Maarja kolhoosi kalamajand asub vaid kahe
km kauguset Ai-rtu ,allikatest, seetdttu on vesi meil kiillalt heade hiidrokeemiliste nAitajatega, kuid kiilm (suvekuudel t6useb vee tetnperatuur. iiksikutel piievadel iiie
+13'C). Ka vee hulk on viimastel aastatel suvekuudel
pidevait vdhenenud.
1989- aastal miiiisime teistele kalamajanditele pisut iile
500 tuhande samasuvise vikerforelli. Et eelmisel aastal
jdi ostjate guudumisel miiiimata umbes 100 tuhat aastast kala, oli 1989. aasta kogu kala mfii.igisumma suurem kui kunagir valem: koos turukalaga 238,5 tuhat
rubla.

Kiiesolevaks aastaks on plaanis miitia samuti 500
tuhat samasuvist kala. Siiani oleme miiiinud 80 tuhat
maimu, iilejdiinu iealiseerimine seisab ees.
Sciddaprobleem pi.isib aastaid. Stiiidame seda, mida
kdtte saame. Nii et mingist stirjtade ,tasakaalustamisest
rddkida ei saa. Mbie praeguses'sdcidas on kaloorsus madal ja vitamiine vdhe. Stjcida kvaliteeti ia ka kvanti- ''
teeti m6jurtab ka kiilmhoone puudumine; jddb dra vdimalus varuda toorkomponente.
Tdnu tihele alati virskele komponendile - kanasikalade fiisikondadele oma rnajandi tapamajast
- on
o]nud.
sioloogiline seisund siiani siiski rahu,ldav
Tdnavu ei saanud rrre oma vabariigist iildse granuleeritud siiijta. Loogiline oleks siiski kogu forellidele
minev jdusddt Eestis valmistada, kuna tdhtsamad
komponendid (kalajahu, tehniline albumiin, siicidapdrm
jt.) on ju oma vabariigi toodang.
Mriridunud suve v6ib igati kordaliiinuks pidada.
Meie tridkollektiiv on kiill v?iike, aga iiksmeelne ja siin
on tore t66tada.
Tiina LAANEMETS

monnilru

il

ARAYUSN
on Eduard Vilde nimelise kolhoosi kalamajand. Vesi"
kunl 300 l/sek., saadakse Kunda j6e haruj6est. Majandil
on 1200 m2 betoneeritud basseine, millest pooled teist-,
kordse veekasutusega. 1986. aastast on Aravusel uus
haudemaja, mille sisustuseks Weissi-haudeaparaadid.
Marja noppimine toimub vaakumliinil, kasutatakse ka
flotatsioonmeetodit. Aravuse on tiiiestisteemne majand,
kust realiseeritakse marja: 10 miljonit marjatera <silmtiipiga> Itta ja soolatult Liiiinde. Kalade sci<it4ine
Aravusel on mehhaniseeritud, osaliselt ,ka automatiseeritud. Kasvatatakse kohaliku forelli liini, nn. superforelli, donaldsoni ja kamloopsforelli. K6ike seda tehakse
koostiiiis Moskva iilikooli teadlastega.
1989. aastal oli Aravuse kalamajandi kiiive 3?0 tuhat rubla, millest <puhast> tulu 207 tulpt rubla.
Majandi juhataja Rein TENSON (iihinemise kohta
Mddrikuga)l <No kui piris 6igust <ielda, siis oli teine
ripakil. 91 pAris kuritegu, kui selline loodusressurss
vedeleb. Valdaja, Vinni ST, Mddrikul aastaid midagi ei
ehi,tanud, piinas oma kalakasvatajaid. Meie tahame teha M6drikule sugukalade sdilitusbasseinid. Fraegu ehita*
me veejuhet ja teeme paar basseini juurde.
Orienteerime ennast marja miiiigiks Lddnde. Venemaal pole maksedistsipliini: tdnaseks iile saja tuhande
rubla laekumata, V6id proi,estida, kuid arveid ei alict*
septeerita. Sinna vdid midagi miiii,a vaid ettemaksuga
vdi sularaha eest>^

on Vjnni ST
gi rajatud tiigid.

kalarnajand, kus looduslikud, jdesdnKelder-haudemaja on m6eldud tihe
miljoni marjaterale. Mddriku on tdies0steernne, Noor*
kalu 'kasvatatakse sumpades. Aastas andis majand toodangut 20-25 tuhande rubla eest (mari ja turukaia
kokku). Kal,akasvatajatena tiiiitavad M6drikul Evi ja
Eduard Post.
1990. aasta juulist on Mddriku kalamajand Aravuse
kalakasvatajate kAes rendil. Praegu ehitatakse allikast
veehaaret ja $eloneerilud basseine.

Sdra;rrrl [nost pani alUse Aravusele,

Mddrikul"

tiit*ab

praegnr

tgg0. aastast

juhib t6id aravusets Eern Tens0n.

YONNJA

NTANYA

Realiseerisime eelmisel aastal , B tonni forelli ja
majandusliku itegevuse rentaabluse protsent oli 40. T5naseks oleme sellel aastal miiiinud 6 tonni kala ja arvan, et aasta ldpuks lisandub veel 3 tonni. Eelk6ige

meilt kala oma majandi (kolhoosi) inimesed.
kala hinda t6stsime tihe rubla vdrra.
Miiiigiks liiheb neljasuvine 800-gramrnine kala. Meie
oludes forell suuremaks ei hasva, sest kalakasvatuslikud
tingimused on viletsad. Eriti halb oli tdnavune aasta
Onneks v6eti tdnavu plaani Loobu j6e
- veevaene.
teisele
harule, Nagala ojale l0-tonnise nuumabaasi
ehitamine" Seda selleks, et oleks rohkern vett ja et ei
peaks hin€e kinni hoides piievad lSbi karrtma, millai
pauk kiiib. Tdnavu ei olnud ju 30 liitritki vett.sekunsaavad

Neile m0iidava

dis.

Oleme p6hiliselt pastasciddal, s. t. kala ja p6rn. Viimast saame Rakvere Lihakombinaadist hdsti kiitte ja
rebased meile konkurendiks ei ole, Juba paar aastat

uus siiiidakiiiik. Ja tdiirahvas on mul
tubli. Probleerniks on aga kalamajandi valvamine: var*
gaid on palju.
tciiitab ka meie

soojaveeline eksperimentaalne kalamajand antl
kiiiku 1981. aastal ja ta t6ittab Tallinna Kalakombinaadi majandina Balti Sooiuselektrijaama jahutusvetel.
Majandi basseinide pindala on 8000 ry12 ja sumpadel

5000 m2. Majandi v6imsuseks projekteeriti 143$. tonnr*
kala aastas. 1989. andsid kalakasvatajad 902 tonni' millest 23? tsnni oli vikerforell. TAaavu on meie plaan
1200 tonni, kuid seni oleme vdlja pi.iiidnud vaid 2?5 tqnni. Kalade miitik uute, k6rgete hindadega on veg:a vderraline. Nii tellib Tallinn pdevas vaid 0,5 tonni! Seetdttu ei vabane karpkala alt kasvupinda, kuhu saaks forelli 6ii.geaegselt asustada. Seet6ttu kannatab viimase
juurdekasv ja seega k6ik majanduslikud nditajad. Va-

bariigist vdlja on meil lubatud IV kvartalis miiiia vaid
100 tonni kala.
On teisigi probieeme: vee kvaliteet, energia ltallinemine, soiidanappus ja kuivsiitida vajalike komponentide saamine, Ei ole premikseid.
. Meie uudiseks on kanal-siiga, kelle marja oleme inkubeerinud ja 230 tuhat vastset saanud.
Veera

Jaan TURBAN

LINDAEU

;

q

Soojuselektrijaama jahutusvetel kasvatatalcse edukalt
kala: karpkala (100-!20 tonni
aastas) ja forelli. Viimase osas te-

Ka Eesti

$s

hakse kooskiiid <Majaka> kalurikolhoosiga. Suvel on forellid

Mustj6el, talvel soojadel

vetel

sumbamajandis.

Majandi tdtid juhib Sergei Sigo-

dn.

1t ..
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Narv* Soofusel€ktriJaama SuobenraJand

POLUIIT
Viimasel ajal o& kaiad lausa nAljapajukil: ei ole
graanuleid ega kaia. Ka plaan pole meil tiiis: 1,10 tuhande rubla asemel on senisest miiiigist laekunud koi-

ei taha, n6utakse
forellil .pole minekut. Jiirelikult tuleb ka meil iile minna neljasuvise tu-.
rukala kasvatamisele. Aga tciiilistele on vaja palka
maksta! Vdtaks labnu ja nuumaks kalad neljasrlviseks?
mandik. Portsjonkala tarbija enarn

suuremat, soolamise kala" Viiikesel

Peame plaane"

Tenavu kasutame palgafondi dkonoomselt:.

senise

15 tddtaja asemel on meii niiiid tI" 1S89. aastal jagasime 31,6 tuhat rubla 14 inimesele. Siit saad teada siis

ka meie kuupalga. 1989" aastal rniiiisime 18,3 tonni fa*relli ja kasvatasime 640 tuhat samasuvist.
I(apitaalremonti teeme vaid oma jdudirdega. Ainull

r,alvel 6nnestus Sdmerult . saada pdllumajdndudtehnika
mehi. Nemad ehitasid veehaarde Sae ojast maimutiiki:
deni (300 meetrit) ning vahetasid majandis puust rno,
nahhid metalsete vastu. Kokku tegid nad tdid 23 tuhande rubla eest. See oli meie raha, mitte Tallinnas:
an

tu.

Senisest enam oleme pciciranud t5helepanu ka heikorrastusele ning seda nii perede kui tootmisega sal.

iud

valdusles

Iteinn FEETS

.

INRYBPROM-9A

viljonis tantsisid nukud lambadafi. Seal ndidati ka kala-

marja noppimise masinat. Konservikarpide tegemise
masin oli nii suur, et kui sel lasta 2 tundi tCxitada, oleks
kogu'meie majandi kalad v6irnalik karpidesse panna"
UHE KOLHOOSNIKU REISIKIRI
me teda ainult seepdrast o"strnata jiitnud, et
Aga
' liiga ega
I(alamajandis pandi 14. augustil kjti seisma ja k6ik
suur. .
sOitsid Leningradi nditusele. Varem olin ma ka seal '
Ma ei hakka neid teaduse asju siin pikemalt edasi
k6inud, porgandeid fniiiimas" "Niiiid oli teaduslik vdljajutustama. V6ta Marelt vdi Reinult, prospekt, seal on
s6it.
lr6ik 9183 niiidatud objelrti kenasti kirjas.
Narva sillast sairne. llma tollikontrollita kenasti iileKtill on Leningradi linn tolmune ja kiiest 6ra. TunMuud ebaseaduslikku meil ei olnud kui Ilmatsalu rahva
dus, et ainus vdrvierk maja on ErmitaaZ
suitsuribid. I(artuses, et konfiskeerivad veel iira, s6ime
Hea, et nii pentsuvaesel ajal siiski dra saime kdia.
rse m6nusalt niippe lutsides. .:
SeUe eest lubasime <Energfa> kolhoosile appi minna"
AlSul kuulutati viilja, et saame sdiduks Vinnist
kui neil isu ,tuleb kala kawatama hakata. Nende bussi{Scania> bussi puhveti ja peldikuga. Rein ja Eedu
juhi v6tsime oma liidu vaatlejaliikmeks.
ajasid ktill usinalt asja, kuid. buss v6eti siiski kAest piOstsirne suveniire€f. Uks vanaema t6i kollase kumdi maahonna huvides Ld.Snti-Saksa s6itma. Meile anti
mist luige, Kuuno ostis soolatooside komplekti, Rein
tavaline LAZ-buss, mist6ttu tuli korduvalt komfordi
ostis Nevski nurgalt bulvarilehti. Miitidi ka poliitiiisi
puudumise tdttu metsapeatusi teha. ..
matrjonuikaid, kuid rneie neid ei ostnud. Aga tagasi
Kiill on see Ijerlingradi sisses6it pikk. Jdudsime n5*
'
tulime k6ik. Iliilla iitles kiill, et tema ei taha kohe sinha mitut Lenini monumenti. Me keerasime alati sinna"
na Eesti Vabariiki tagasi minnagi, sest seal on jiiiitis
kuhu ta kdega niiitas. Kuna buss oli loguvditu, liiksid
kolm korda kallim.
Nevski peal pidurid kArssama. Ajasime end viierealisest
Sell,e kena viiljas6idu koraldas Eesti Kalakasvataliiklusest uulitsa serva" Mehed hakkasid meile teadajate Liit. Ja olen veendunud: parim osa eestlastest
olevate vahenditega tuld kustutanra ja naised kammisid
kuulub sellesse liitu!
kaubanduses. A. SobGak oli kiill kaardisiisteemi sisse
U. M. GOLLA
riinud, kuid Anne osavad k6ned suurest sdprusest tegid
otsa lahti ja nii saime ,k6ik neid vietnami futbolkasid.
j6udsime legendilugejate Tiina, Aarne ja
_ ^ Ldpuks
Reinu
tugeval eestvdtmisel Vassili saarele, kus uhked
paviljonid, sillerdav meri ja suvine pdike" <Individuaal_
NOORI
"

seks tegutsemiseks> ,anti aega nel! tundi.

kiill see kapitatisilik virk" Vaata sa
v6i kalar"ookimirsnuge! Jaapani, par€rorotalororc)totolgtto

Kadedaks v6tab

kalamehe iilikondi

rlotot(f,

Seltskondlikku sahinat
et tipp-lehtedest mitte maha jeeda.
Pealegi on selleks mdjuv p6hjus
- PRESIDENI - S0!
, MART on SONN" Horoskoop tifleb, et SONN on soJiidne nagu Gibraltari kalju ja miski ei riku ta rahu. Ta
aunastab loodust ja rikkalikku ninaesist"."
iluubeliaktwele Tallinna siidalinna iihte banketisaali
oli rnaikuu teisel poolel kogunenud rahvast Ole maa.
Telegramme oli Venemaalt ja vtilismaalt" Tunnustuskdne iitles alati soliidne Tiina. K6ik andsid'lilli, rn6p.ed
ka musu. Eesti Kalakasvatajate Liidu volikogu otsus*
tas anda ka <iimbriku>. Jj'uubilar niigi hea vAlja ja oli
r66msameelne. Ilidulised olid riietatud lihtsalt, en{ mitte matslikult"
Peolauas t6steti tooste nii punaste kui valgete jooki*
dega" Ei tantsitud, kuigi teatakse, et see on iuubilari tiks
nSrkustest. Tantsud ltikati edasi novembrisse" suurele
teeme meiegi,

,0leriigilisele ametipiievale Kirovis.

ELAGU PRESIDENTI

KA[AKA$|JATAJAID
Keesoleva aasta suvest

P6lula Kalamapeakalakasvatajaks

alates on

jandi

SILVIA KIILI. Kahel aastal oli ta praktikal .Aravusel. 1990. aasta kevadel
kaitses Silvia diplomitdiid
teemal (Vikerforelli kasvatamine Aravuse kalamajandis>. Hinne <viisr"
L6pudiplomi sai Silvia KiiU EPA zootehnika kateedrist.

SILVIA: <Olin

P6lula
kolhoosi stipendiaat. tfea,
et sain tiiiikoha kalakasvandusse" Juhuslikult vaba-

nes siin perast Enn Soone

Araminekut iroguni pea-

spetsialisti koht. Oma tii6
ja siinsete inirnestega olen

rahul" Tahan teha uuendusi, eelk6ige aga vdhen-

dada

paberimajandust

tohutut aruandlust" Juurdekasvu huvides peaksime
P61u1as vahetama forellit6ugu,>

VIKERFOR,ELLI UUS NIMI
on USA teadlaste ettepanekul 1gBB. aasta juunist

alatee

senise Salmo gairdneri asemel Oncorhynchus sykiss.

Loe setrlest: Fisheries, Vol. 13" Nr, 6 vdi
Suomen Kalakasvattaja, 1ggS,

F#
^.ffi

PAESIDENT (Upsuga, koos abikaasa itlla ja eBiklap8
Peetrisa iilikooli ldpupeol 1963. a,

ril

Fotod: H. Kapstss,

-#

.@

{!. tueJrlrlbsop, tl"

l{r,

1.

N,

ffi#
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