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EESTI MUNATURG

-2021 toodeti Eestis mune 168 mln.tk . +5% vs. 2020

-Keskmine munatoodnag kana kohta oli 307 tk, +4% VS 2020

-Eesti isevarustatus kooremunadega jaekaubanduses oli ca 51-52%

-Eesti tootjatel on momendil valmisolek varustada jaekaubandust ca 60-65% ulatuses

-Põhiliseks väljakutseks jaekaubanduses on odavam importmuna, põhiliselt läbi kettide 
omamärgi/privat lable toodete. Tootjad : LV, LT, PL, UA

-Tootmisviiside osakaal Eestis :
2020 tootmine 

(PTA)

2020 tarbimine 

(Nielsen)

Puurimunad 79% 87%

Õrremunad 11% 7%

Vabakäigu munad 3% 4%

Mahemunad 7% 2%



MUNADE HIND JA DEFITSIIT MAAILMAS

-Kooremuna omahinnast farmi tasandil moodustab kallis sööt ca 70%, lisanduvad kõrged  
energiahinnad

-USA ja EL-i linnugrippi puhangud ja Ukraina vähenenud eksport on viinud (tööstus)muna hinna 
tugevalt ülesse. Ukraina oli väga suur Lähis-Ida kooremunadega varustaja.
Viimase aasta jooksul on USAs hukatud ca 30 miljonit ja EL-is 13 miljonit lindu



MUNADE TERVISLIKKUS 

- Muna on oma toiteväärtuses üks odavamaid, tervislikumaid ja keskkonnasäästlikuma  
tootmisviisiga loomse valgu allikaid.

- Munadest omastab inimorganism tervelt 94%, veiselihast 80% ja kanalihast 79% valku

- Muna sisaldab kõiki eluks vajalikke toiteaineid v.a. C-vitamiini

Tänased jaehinnad:
- 1 kg mune ca 2,8-3,5 euri/kg. (ümberarvutatuna 10 muna baasilt)
- Broileri rinnafilee 7-10 eur/kg
- Sea väisfilee 8-11 eur/kg.

-MUNA ON KA PRAEGUSE HINNATASEMEGA ALAHINNATUD!



MUNAD ON VÄGA LOODUSSÕBRALIKUD TOOTED



EESTI RIIGI ABI ON OLEMATU 

-Vastavalt 19. mai 2022 Maaeluministeeriumi pressiteatele oli kavas erakorraliselt  

toetada põllumajandussektori ettevõtteid kokku 11,71 miljoni euroga, sealhulgas 

jaotatakse Maaeluministeeriumi ettepaneku kohaselt 2,5 miljoni eurot linnukasvatusele.

-03. juuni 2022 kooskõlastamisele saadetud määruse eelnõust "Erakorraline toetus 

põllumajandussektorile seoses suurenenud sisendihindade ja kaubanduspiirangutega" 

nähtub, et Maaeluministeerium on toetuse sektorite vaheliste eelarvete jaotamisel 

võrreldes põllumajandusorganisatsioonidele 18. mail tutvustatud kavadega teinud olulisi 

muudatusi. Kooskõlastamisele saadetud eelnõu kohaselt jaguneb eelarve 

tegevusvaldkondade vahel järgnevalt: sealiha tootmine 4,50 mln eurot, piimatootmine 

2,51 mln eurot, lamba- ja kitsekasvatus 0,6 mln eurot, veiseliha tootmine 2 mln eurot, 

broileri-, munakana ja vutikasvatus 0,36 mln eurot ja kartuli, maasika ning 

avamaaköögivilja kasvatus koos toetusõiguslike köetavate kasvuhoonetega 1,58 mln 

eurot

-Kuna linnukasvatusele otsustati toetust osutada riigiabina, mitte erakorralise 

kohanemistoetusena, siis maksimaalselt saab üks tootja 60 000 euri riigiabi!



TÄNUD!


