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Teekaart 

Kanada põllumajanduse taust 
 
Teadmised ja teadmussiire 
 
Teadmussiire Kanada ühistulistes organisatsioonides 
 
Saskatchewan´i läätse kasvatajad 
 
 
 



Kanada on suur koht 

Asukoht 
Suurus ruut-
kilomeetrites 

Eesti 45,000 

Saskatchewan 450,000 
Tootmismaa 
Kanadas 626,000 



Jätkuv trend – väiksem 
arv farme, mis on 
suuremad 
 
Farmi keskmine suurus 
on kasvanud 100 aakri 
pealt aastal 1871 üle 800 
aakri peale aastal 2016 

Põllumajanduse taust Kanadas 

Source: Statistics Canada 

Farmide arv ja keskmiselt aakreid farmi kohta, 1871 
kuni 2016 



 
Otsekülvi 
omaks-
võtmine 



Muude 
tehnoloogiate 
omaksvõtmine 

Paljud kasutavad arvuteid 
(vana tehnoloogia) oma 
tegevuses 
 
Mõned kasutavad GIS 
kaardistamist oma farmides 
(uus tehnoloogia) 



Tootja 
innovatsioon 

Püüdlused tõukavad 
otsingule 

 
Võtjad on need, kes 
leiavad ja kasutavad uusi 
ideid kiiremini 
 



“…konkurentsivõime on 
ettevõtte tempo, 
effektiivsuse ja teadmiste 
ulatuse akumulatsiooni 
funktsioon.”  
Gary Hamel, 1991 



Konkureerimine teadmistes 

Konkurentsieelis baseerub nüüd õppimise kiirusel 
 
Uute ideede teadvustamine ja kasutuselevõtt 
 
Analüütikute kunst ja teadus 
 
Küsimused on sama tähtsad kui vastused 
 
 
 
 



Ideede turg 

Uusi ideid võetakse kasutusele paljudest kohtadest 
Konkurendid – teised tootjad, teised tööstused  
Tarnijad – konsultandid, tööstus 
Institutsioonid – ülikoolid, ühistud 

 
Sotsiaalse kapitali funktsioon – ühenduvus kogukonna sees 



Teadmised, 
teadmiste loomine ja 
teadmussiire 



Teadmised 

Baas – tühikute täitmine know-
how puhul 
 
Rakendamine – lahenda  
probleem 
 
 
 

Teadmised 

Baas 

Ülikoolid Valitsus 

Rakendamine 

Ettevõtted 
Ülikoolid 



Teadmiste loomine põllumajanduses 

Geenide järjestus ja eelaretus 
 
Mitmekesisuse arendamine 
 
Parimate juhtimispraktikate 
identifitseerimine ja 
kinnitamine 
 
 
 
 



Läätse aakrite 
ja ekspordi 
kasv 

Tootjate poolt 
finantseeritud, tootjate 
jaoks 
 
Üle 4000% kasv aakrites 
alates 1981 
 
 



Miks on aakrid 
suurenenud?  
Jätkuvad investeeringud 
institutsionaalsetesse 
teadmistesse 
 
Paremad agronoomilised 
praktikad 
 
Paremad sortide saagikused 
 
Palju sellest on finantseeritud 
läbi maksustamise 
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Teadmussiire ühistulistes 
organisatsioonides 

Kanadas 



Teadmussiire 

Asjakohase informatsiooni edastamine organisatsiooni ühest osast 
teisele osale 
Juhtidelt töötajatele 
Ostjatelt tarnijatele 
Kahepoolne siire 
 



Miks luua ühistulisi organisatsioone? 

Erinevused ressursside panustamises võivad suurendada strateegilisi 
liite 
Ühisettevõtted 
Liidud 
Ühistud 

 
Võimaldab ettevõtetel kasutusele võtta partnerite oskused (Hamel, 1991) 



Fieldmen of Saskatchewan Wheat Pool 

Rolliks oli avalikkuse harimine 
ühistute kasulikkuse osas 
 
Ühiste eesmärkide ja ühise kultuuri 
võtmefaktorid teadmussiirdes 

 



Teadmussiire Agropur´is 

Solidaarsuse Komitee – teostab järelvalvet ja koordineerib ühingu elu, 
liikmete teenuseid ja harimist.  
Toetatud üle 700 juhendajaga võrgustiku poolt üle riigi.  
• Pakkuda liikmetele informatsiooni  
• Nende arvamuste ja kommentaaride kogumine 

 
Väga sarnane Fieldmen Saskatchewan Wheet Pool mudelile 
 



Uuringute ja kasutuselevõtu võimekus 

Enamik innovatsioone farmides toimuvad järk-järgult ja vastavalt 
olemasolevale 
 
 
Paljudel oleks puudu strateegilised ressursid avastuslike uuringute jaoks 
 Kus on uus ärimudel? 



Inno Fabrik on Agropuri iga-aastane organisatsioonisisese-idee-
genereerimise programm. See toob kokku töötajad erinevatest 
osakondadest, erinevate taustadega ja vaatenurkadega, et läbida 
ajurünnaku sessioonid. Nendel sessioonidel väljavalitud konseptsioonid 
edastatakse siis tarbijatele, et testida nende olulisust, unikaalsust ja 
huvipakkuvuse astet. Seejärel seatakse prioriteediks kõige 
paljulubavamad ideed. 



Ühistulised organisatsioonid & teadmussiire 

Liidud ja ühistud võimaldavad ümberpaigutatava teadmise loomist 
 Mitte rivaalitsev 
 Võib olla välistatav (kui väline ühistu) 
 
Ühistulistes organisatsioonides on ümberpaigutatava teadmise loomine 
oluline kasvu ja täiustuse aspekt 



Teadmussiire tootjate 
poolt kontrollitud 
organisatsioonides 



Mitte päris nagu ühistu… 

Tootjate poolt kontrollitud organisatsioonid näevad välja ja käituvad nagu ühistu 
 
Vabatahtlik liikmeskond – maksutagastus (väljaarvatud Sask Läätse Kasvatajad) 
Liikmete kontroll – Tootjatest koosnev Nõukogu 
Majanduslik osalemine – 1% tulust jäetakse Sask Läätse Kasvatajatele 
(tagastamatu) 
Autonoomia ja iseseisvus – Partnerlused on seotud demokraatliku kontrolliga 
Haridus, Koolitustegevus, Informatsioon – Seminarid, webinarid, faktide aruanded 
Ühistute ühistu – Töötada laiemalt Kanada läätse tööstusega 
Hoolimine kogukonnast – Uuringuid finantseeritakse, et parandada Saskatchewani 
tootjate majanduslikku ja keskkonna jätkusuutlikust 

 



SLK 
eelarvelised 

väljavood 
2017 



Haridus,  
koolitustegevus, 
informatsioon 

Tootjate poolt 
kontrollitud 
organisatsioonid 
investeerivad tootjatest 
liikmete haridusse 
 
 



Informatsioon & koolitustegevus on kooskõlas 
liikmete vajadustega 
Põllukultuurid üle 1 miljardi USDga 
ekspordis (CAD) 
 Kanola seeme 
 Läätsed 
 Mitte-kõva nisu 
 Kanola õli 
 Herned 
 Kõva nisu 



Keeruliste teadmiste siire 



Ühistu test? 

Käitub nagu ühistu 
 
Juhtimisstruktuur nagu ühistul 
 
Haridus/Koolitustegevus/ 
Informatsioon nagu ühistul 
 



Kokkuvõtteks 

Tootjate poolt 
kontrollitud 
organisatsioonid ja 
ühistud: teadmiste 
loomine ja siire 

1 
Investeeringud 
kooskõlas tootjate 
vajadustega 

2 
Kahepoolne ja 
mitmevaateline 
suhtlus 

3 



Tänan! 

Eric T. Micheels 
Põllumajanduse ja ressursiökonoomika osakond 
Saskatchewan´I Ülikool 
 
E-mail:  eric.micheels@usask.ca 
Twitter:  @ericmicheels 
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