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Chaga kasvatamine 
 
 

Chaga OÜ tellib Novembriks Euroopa ühest tipp-seenelaborist chaga (musta pässiku) tüüblid.  

Arenduse aluseks on neile saadetud Eestist pärit chaga, mida nad täna paljundavad puidust 

tüüblite peal. 

Kui need istutada kasepuu sisse puurimise teel (4-6tk puu kohta), kannavad puud saaki kolm 

korda iga 5-7 aasta tagant. 

 

Kui tasuv selline väärindamine on? 

Kui kasutada Soomlaste andmeid, siis peaks ühe hektari kasemetsa puhastootluseks olema 

ca 750-1300€+km aastas 20 aasta vältel. 

1ha = ca 400 kasepuud 

400 kasepuud = 1600-2400 chaga tüüblit (4-6 tüüblit puu kohta) 

1600-2400 chaga tüüblit = ca 1200-2000 kg märgsaaki x 3 (3 korjet ca 20 aasta kohta)  

Kolme korje peale kokku on see 3600-6000 kg saaki 

3600kg saaki (4 tüüblit/puu) = 18000€ + km,  

4800kg saaki (5 tüüblit/puu) = 24000€ + km,  

6000kg saaki (6 tüüblit/puu) = 30000€ + km 

Keskmiselt toodab 1 tüübel 2,4kg korjatavat saaki kolme korje peale. 

 

1ha kasemetsa tootlikus on ca 18000€ - 30000€ + km ca 20 aasta jooksul (miinus 

alginvesteering chaga tüüblite soetamise näol) 

Lisaks jääb sulle alles sinu kasemets, mida saad omakorda müüa edasi kütte- või 

paberipuuks.  

 

Chaga tüübli maksumus? 

Ühe tüübli hind on 1,5 €+km. Minimaalne tellitav kogus on 200 tk (300€+km).  Võrdluseks 

Soomes on hind 2,5-3 €+km/tk. 

 

Ühtlasi pakume ka istutusteenuse meie spetsialistilt (1€+km tüübli kohta lisaks ja alates 500 

tüüblit)) ning anname 100%-se kasvugarantii!  

See tähendab, kui chaga tüübel ei ole kasvama läinud 2 aasta jooksul, istutatakse tasuta uus 

tüübel ning teostatakse kvaliteedi kontrolli iga kahe aasta tagant. 

Lisateenusena pakume ka saagi koristust teie metsast (1€/kg + km) 

 

http://www.chagahealth.eu/
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Mida teha saagiga? 

Parim osa metsade väärindamise projektist metsaomanikule on see, et Chaga OÜ võtab 

kohustuse korjatav saak (chaga/must pässik) tagasi osta minimaalselt hinnaga 5€ +km/kg. 

 

Tagasi ostetud saaki kasutame meie Tõrva tehases Chaga eliksiiri valmistamiseks  

(vaata lisaks https://chagahealth.eu/). 

 

Kuidas sulle tundub? Kas soovid väärindada oma metsa juba selle kasvamise ajal? 

 

Hardi Põder 

Medicinal Mushrooms Project Manager 

+372 53 540 633 

hardi.poder@chagahealth.eu 
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