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ARENG JA JÄRJEPIDEVUS



2015 MAI 

5 ESIMEST 
KITSETALLE


2 täiskasvanut, 2 iiri 
setterit


Esimese asjana 
rajasime 10 hektarit 
kultuurkarjamaad.



2019 NOVEMBER 

43 KITSE 
PAARITUSES, 3 SIKKU


2 täiskasvanut, 2 iiri 
setterit,


2 last (kolmas sünnib 
jaanuar 2020)



Filosoofiline küsimus:


Kas on vahet, kas sul 6 või 66 kitse?
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KITSEPIDAMISE TÄHTSUS JA TÄHENDUS



Valus on see, et suures pildis ei ole lambad ja kitsed 
Eestis olulised.


Digiühiskonda ja kaugtööd väärtustavad riigis ei saa 
väikesed põllumajandusloomad kunagi prioriteediks.


Piima annab lehm, liha on siga ja kana.


Põllumajandust kujundavad ja juhivad suurvormid.



Aga võlu on see, et kitsekasvatus on Eestis nagu Eesti sport.


Ott Tänak, Kelly Sildaru, Magnus Kirt on kirglikud eraprojektid.


Need, kes leiavad oma tee ja teevad asja omamoodi, neil on 
võimalus luua kitsekasvatuse ja oma toodanguga väärtust.


Pead kitsi kasvatama omamoodi ja oma süsteemiga nende 
piima väärindama.


On äge, kui on palju väikeseid talusid!
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TOIT



Suurim rõõmus valu on 
see, et pean igal 

hommikul krapsti püsti 
voodist kargama, sest ca 
kell 6 kuulen teisest toast 

“Tahan mää piima! 
Kõrrega, Kirkele ka!”



Suurim maitsvam võlu 
on see, et naudid ise 

oma värskeid saadusid 
ja saad tunnustava sõna 

ka teistelt.


Naturaalsus ja 
tervislikkus loevad üha 

enam!
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RAHA



Suurim reaalne valu on see, et raha on vaja 
lademetes, et väiketalu saaks tegeleda kitsepidamise ja 

piima väärindamisega.


Rahaprobleem ei ole ületamatu, aga see võtab aega.


Kõike ei pea tegema kohe ja laenuga!



Hea võlu on see, et Eestis on olemas inimesed, kes on 
nõus hea looga värsket toitu nautima ja selle eest ka 

maksma.


Aga kas väiketalu, mis asub logistiliselt Tallinnast 
kaugel, on piisav elatuse allikas?


Ei ole.



Kas külastajatega 
ja turismiga peaks 

tegelema?


Ei tea.
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INIMENE



Kõige tähtsam võlu ja valu on 
see, et on ainult 2 tähtsat asja.


Sina ise ja Sinu toode. 

Inimene (peremees, perenaine 
vms) on kõige tähtsam oma 
toidu väärtustama. Mitte talu 

nimi ega pakend ega 
embleemid.


Kitsekasvataja, toidutootja, 
talunik peab ise välja vedama.



OLULISED ASJAD: 

Armasta loomi.


Leia oma toode, mida ise 
fännad. Ära tee liiga palju 

asju.


Ole avatud inimene. 
Uudishimulik, 

õppimisvõimeline.


Ole järjepidev ning tegele 
inimestega. Ole sotsiaalne.


