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HKScan Baltikumis

Rakvere – sea/veise algtootmine, 

lihavalmistised ja lihatooted

AS Rakvere Farmid – Ekseko 

seafarm, Viiratsi

Logistikakeskus Jüris (teenindab 

kogu Baltikumi)

Tabasalu – broileri algtootmine, 

lihavalmistised ja lihatooted

Läti müügikeskus (Riia)

Jelgava toomisüksus –

lihavalmistised ja lihatooted (Läti)

Leedu müügikeskus
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Meie kana- ja seafarmide asukohad Eestis

Kanafarmid

Seafarmid
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Suurima mõjuga sisendid – teravili / soja / elekter / maagaas

Allikas: Euronext Wheat - Current Wheat-Price (kaack-terminhandel.de)
Allikas: CBoT Soybean Meal - Current Soybean Meal-Price (kaack-terminhandel.de)
Allikas: Market data | Nord Pool (nordpoolgroup.com)
Allikas: Trading Data | GET Baltic

https://www.kaack-terminhandel.de/en/euronext/wheat
https://www.kaack-terminhandel.de/en/cbot/soybean-meal
https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly12/?view=chart
https://www.getbaltic.com/en/market-data/trading-data/?date_from=2021-05-01&period=day&graph=trades&area=0&show=price&display=graph


Suurima mõjuga sisendid - mootorikütus

Allikas: uudised | ERR

https://www.err.ee/keyword/566768


Saadus – sea- ja kanaliha hind

Allikas: Pigmeat_Dashboard.pdf (europa.eu)
Allikas: poultry-meat-dashboard_en.pdf (europa.eu)

Eesti omavarustatus on sealihas ca 85%; kanalihas ca 62%;
veiselihas ca 98% kogutarbimisest.

2020. aastal toodi HKScani algtootmisest Eestis turule 51,8
tuhat tonni liha

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf


Klient (ärikasum tootja ja kaubandus)

Allikas: Maatalouden kriisi syvenee - Milloin viimeinen lihatila sulkee ovensa? 
(seura.fi)

https://seura.fi/asiat/tutkivat/maatalouden-kriisi-ruoantuottajien-neuvotteluvoima-ei-riita-kaupan-rinnalla/


Tarbija käitumine

Allikas: Euroala statistika (euro-area-statistics.org)
Allikas: carbon neutral - Bing images

https://www.euro-area-statistics.org/inflation-rates?lg=et
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TPXFE%2f%2fg&id=47E69BA04D1474262D3355DB2F934034FE2BB9F0&thid=OIP.TPXFE__gUi_HO69ZEvGxBgHaEj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.pivnitabunicii.com%2fimage%2fcache%2fcatalog%2fblog%2fCarbon+Neutral-1140x700.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.4cf5c513ffe0522fc73baf5912f1b106%3frik%3d8Lkr%252fjRAky%252fbVQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=700&expw=1140&q=carbon+neutral&simid=608047810454243064&FORM=IRPRST&ck=3A844B30578FBD268A5C196DEAFA6037&selectedIndex=6&ajaxhist=0&ajaxserp=0


Kuidas edasi / väljakutsed?

● Rohepööre – võimalus või takistus?

● Alternatiivsete võimekuste arendamine

● Toidujulgeoleku tagamine – kas oleme osa julgeolekust või mitte? 

● Toetused - Loomakasvatuse toetamise alus peaks olema loomade 
lihana (või muude toodetena) käibesse laskmine Eesti toidutoomises 
(PTA ja PRIA omavad neid andmeid) ja lihatoomises tuleb kohelda 
kõiki proteiini allikaid sarnaselt (kasutades näiteks loomühikuid)

● Kvalifitseeritud tööjõu saadavus ja palgasurve



Üheskoos tagame, et saame 

kõik süüa ohutut, tervislikku ja 

kodumaist toitu iga päev. Seda 

oleme HKScanis teinud 

rohkem kui 100 aastat. 

TÄNAN TÄHELEPANU 

EEST!

priit.dreimann@hkscan.com 


