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Hea, kasulik ja 
mõnus tunda

Legendaarne maadeuurija Ranulph Fiennes on 

oma autobiograafia pealkirjastanud „Hull, halb 

ja ohtlik tunda.” Nõnda ütles Fiennese tulevasele 

naisele tema tulevane äi, kes oli järjekindlalt selle 

vastu, et tema tütar abielluks visa ja mässumeelse 

mehega, kes muuhulgas jooksis kolm kuud pärast 

südameatakki seitsme päevaga seitsmel mandril 

seitse järjestikust maratoni ja sooritas muid hullu-

meelsena näivaid tegusid. 

Tegusatele põllumeestele seevastu ei tohiks üks-

ki isa karta oma tütart naiseks anda. Hakkajat põllu-

meest on hea, kasulik ja mõnus tunda. Olen kaugel 

sellest, et põllumees oleks hall ja igav kuju! Varga-

mäe Andrest, Oru Pearut, Joosep Tootsi ja Katku Vil-

lut teame ju kõik. 

Maaharimisest on Eestis kirja pandud palju va-

narahvatarkusi, tuntuimaks muidugi ütelus, et kui 

narrid põldu korra, siis narrib põld üheksa korda 

vastu. Aga öeldud on ka nõnda: kaeva mulda, siis 

saad kulda.  

Muidugi ei tule põlluharijale kuld ehk rikkus nii-

sama kätte. Kõlab ehk lapsikult ja kulunult, mõnda 

ehk ärritavaltki, kuid raha pole tõesti elus kõige 

tähtsam, kuigi ainult töörõõmust mõistagi ka ära ei 

ela. Aga üks õige maamees saab alati hakkama ja 

asjatu virisemine on talle võõras. 

Kui 2001. aastal kuulutati esimest korda taasise-

seisvunud Eestis välja Aasta Põllumees, ütles tiitli 

pälvinud Põlvamaa Külmsoo talu peremees Raivo 

Musting: „Ei mäleta, et Eesti Vabariigis oleks põllu-

mehe tööd nii kõrgelt hinnatud.” 

Aasta Põllumehe tiitel on tunnustus kõikidele 

hakkajatele inimestele, kes on maal ettevõtjatena 

edukad ja kohapeal lugupeetud inimesed. Siiras 

tänu teile minu poolt ja katsun omalt poolt põlluma-

jandusministrina teha kõik, et tublid maamehed ja 

-naised oleksid ikka au sees. 

Helir-Valdor Seeder 

põllumajandusminister



4

Konverents Aasta Põllumees 2011

Aasta Põllumees 2011

Aasta Põllumehe valimise traditsioon sai alguse 

2001. aastal, mil põllumajanduse olukord polnud 

kiita. Siiski oli pärast üheksakümnendate aastate lõ-

pus toimunud kriisi põllumeeste jaoks päästerõnga-

na terendamas ühinemine Euroopa Liiduga. Lootu-

sed ühisele põllumajanduspoliitikale olid õigustatult 

suured. Eesti Vabariigi esimesel kümnendil valitse-

nud põllumajanduse madalseis ei võimaldanud küll 

ELiga liitumisel saada parimaid tingimusi, kuid siiski 

sai toidutootmine pärast ühinemist uue hingamise. 

Leppisime olukorraga, et põllumajandustoetustele 

kehtis üheksa aasta pikkune üleminekuperiood.

Täna arutame juba uue perioodi põllumajandus-

poliitika üle. Kuigi sektori olukord tõotab pigem pa-

raneda, nurisevad esimest üleminekuaega läbivad 

põllumehed õigustatult ettepanekute üle, mille ko-

haselt võrdsete konkurentsitingimuste poole liigu-

taks lähiaastatel vaid aeglaste kukesammudega. 

Vähe on sisulisi põhjendusi, mis õigustaks mitme-

kordseid erinevusi toetustasemetes. Paraku ei ole 

Euroopa Komisjon arvestanud meie ettepanekute-

ga, et põllumajandustoetused peaksid alates 2014. 

aastast põhinema kõikides liikmesriikides objektiiv-

setel kriteeriumidel.

Eesti põllumehed on sitked. Kuigi Euroopa Liidu 

ühisturul tuleb rinda pista konkurentidega, keda 

avaliku raha toel toetatakse mitu korda rohkem, siis 

näitab muuhulgas ka Aasta Põllumehe konkurss, et 

Eestis pole puudus visadest ja edumeelsetest põllu-

meestest. Kui ka ränga laenukoormuse hinnaga, siis 

pole meie põllumajandusettevõtted ja talupidajad 

tegemata jätnud kohati riskantseidki investeerin-

guid tootmisesse. Tulevikku vaatavatele tootjatele 

on selge, et ilma investeerimata puudub tulevik 

sootuks. Kui põllumajanduspoliitika tegevust ei soo-

si, siis tuleb ise tootmise efektiivsust tõsta ja nutika-

malt tootmist korraldada.

Aasta Põllumehe konkursiga väärtustame neid 

tegevpõllumehi, kelle ettevõtte areng on jätkusuut-

lik ja kes oma tegevusega tõstavad meie põlluma-

janduse konkurentsivõimet. Aasta Põllumehe tiitel 

antakse tegevpõllumehele maamajanduse ja maa-

elu silmapaistva edendamise eest. Aasta Põllumees 

on oma erialalt kompetentne, põllumajanduspolii-

tikas orienteeruv ettevõtja, kel on ettevõtlikkust ja 

tegutsemisjulgust.

Esile on tõstetud nii väikeste talude peremehi ja 

perenaisi kui suuremate ettevõtete juhte ja spetsia-

liste. Konkurss ei piirdu vaid traditsioonilise taime- 

ja loomakasvatusega, nominentide tegevusvald-

kond ulatub mahepõllumajandusest iluaianduseni.

12-liikmeline konkursi žürii, mis koosneb maa-

majandussektori organisatsioonide ja asutuste esin-

dajatest, on suve jooksul külastanud kõikide kan-

didaatide ettevõtteid. Usume, et Aasta Põllumehe 

näol saame rääkida laiapõhjalise konsensuse alusel 

valitud parimast põllumehest.

Aasta Põllumehi saab korraga olla vaid üks, kuid 

tunnustust väärivad tegelikult kõik 13 nominenti. 

Sellel konkursil pole kaotajaid – meie sügav kum-

mardus kõigi osalejate ees!

Aivar Viidik  

Maalehe peatoimetaja

Roomet Sõrmus

EPKK juhataja

Tänavu valime juba üheteistkümnendat korda Aasta 
Põllumeest. Taas on konkursile esitatud erinevatest 
maakondadest ja tegevusaladelt 13 väärikat nominenti,  
kelle silmapaistva tegevuse üle on põhjust uhke olla.
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ÜPP peaks toetama Eesti põllumeeste 
konkurentsivõime tõstmist
Olav Kreen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees

Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja

Juuni lõpus esitas komisjon ettepanekud Euroopa 

Liidu 2014-2020 finantsperspektiivi tuleviku kohta. 

12. oktoobril avalikustas Euroopa Komisjon ettepa-

nekud EL ühise põllumajanduspoliitika reformimi-

seks. Käimas on arutelu Eesti Euroopa Liidu poliitika 

üle aastateks 2011-2015.

Ebavõrdne konkurents
Arutelud ühise põllumajanduspoliitika reformi-

mise teemadel on käinud juba aastaid. Arutelude 

käigus on Eesti põllumeeste põhiliseks lootuseks ol-

Euroopa Komisjon eesotsas põllumajandusvo-

linik Dacian Ciolosega küll tunnistab ebavõrdseid 

tingimusi, kuid kahjuks ei sisalda komisjoni eelnõu 

kiiret olukorra parandamist. Eesti, Läti ja Leedu põl-

lumeeste organisatsioonid on õigustatult avaldanud 

ägedat kriitikat komisjoni ettepaneku suhtes, mille 

kohaselt läheneksid meie tootjate toetustasemed 

järgmise 7 aasta jooksul vaid ühe kolmandiku võrra 

EL keskmisele. Väljapakutud plaan ähvardab 2028. 

aastani säilitada ebavõrdsuse EL ühisturul. Kahet-

susväärne on seejuures, et Ciolose kabineti sõnul 

nud, et uuel eelarveperioodil kaotatakse ära senine 

ebavõrdsus erinevate liikmesriikide põllumajandus-

toetustes. Kellelegi pole uudiseks, et Eesti põlluma-

jandustoetused hektari kohta on peaaegu kolm kor-

da väiksemad kui EL keskmine. 2013. aastal saavad 

Läti põllumehed otsetoetusi 95 EUR/ha ja Hollandi 

tootjad 458 EUR/ha. EL keskmine on 269 EUR/ha. 

Loomulikult tekitab selline suur vahe toetustes kon-

kurentsimoonutusi EL ühisturul.

on sellises ettepanekus kaasosalised ka Baltimaa-

de enda volinikud, kellest paraku osad ei pooldanud 

põllumajandusvoliniku algset plaani toetuste suure-

ma ümberjaotamise osas.

Tihti põhjendatakse Baltimaade madalamaid 

toetustasemeid väiksemate tootmiskuludega. Sta-

tistiliste andmete võrdlemine neid argumente ei 

kinnita. Kuigi meie toetused on konkurentsitult kõi-

ge madalamad, siis tootmiskulude osas kuulume EL 

keskmiste hulka.

Joonis: Otsetoetused erinevates liikmesriikides (EUR/ha) võrreldes keskmisega
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Ebavõrdsed toetused on sundinud meie põllu-

mehi otsima võimalusi tootmise efektiivsuse tõst-

miseks. Nii on aja jooksul ostetud ja juurde renditud 

põllumaad, et läbi mastaabiefekti tõsta tootmise 

tulusust. Samuti on tootmisesse investeeritud lühi-

kese aja jooksul sadu miljoneid eurosid, mis on ai-

danud juurutada efektiivsemaid tehnoloogiaid. Sa-

mas on rakendatav poliitika vastuoluline. Teatavasti 

on juba käesoleva maaelu arengu poliitika raames 

seatud ülempiirid investeeringutoetustele. Euroopa 

Komisjon on üheks reformi elemendiks pakkunud 

otsetoetuste piirmäärasid suurematele põllumajan-

dustootjatele.

Madalad toetustasemed pole üheselt ainult uute 

liikmesriikide mure. Poliitika kujundamisel ja tule-

muste saavutamisel peame liitlasi otsima ka va-

nadest liikmesriikidest. EL keskmisest madalamad 

otsetoetused on näiteks ka Portugalis ja mitmes tei-

ses vanas liikmesriigis.

EL eelarve üle seisavad ees valusad läbirääkimi-

sed. Lõpuks on liikmesriikide valitsusjuhid need, kes 

peavad jõudma eri valdkondi arvestavale kompro-

missile. Vastavalt mõne aasta eest kehtima hakanud 

Lissaboni lepingule on ühise põllumajanduspoliitika 

osas kaasotsustusõigus ka Euroopa Parlamendil, 

mis muudab otsustusprotsessi keerukamaks, kuid 

võib anda meile lootusi parema tulemuse saavuta-

Joonis: Kulutuste osakaal põllumajandustoodangus ja otsetoetused võrreldes 

keskmisega

miseks. Selleks on vajalik tõhus teavitustöö euro-

parlamendi liikmete suunas, millega meie põlluma-

jandusorganisatsioonide juhid on juba ka alustanud.

Täiendavad keskkonnanõuded
Euroopa Komisjoni ettepanekute kohaselt jääb 

põllumajanduse eelarve numbriliselt selle eelar-

veperioodi tasemele, kuid inflatsiooni arvestades 

reaalne toetuse tase väheneb. Samas suurenevad 

väheneva eelarve tingimustes nõudmised ja kohus-

tused põllumajandussektorile. Komisjoni keskseks 

ja kõige enam kõhklusi tekitavaks ettepanekuks 

on 30% otsetoetuste eelarve sidumine täiendavate 

keskkonnanõuetega.

Esmapilgul tundub, et ÜPP rohelisemaks muut-

mine ei tohiks ekstensiivsele Eesti põllumajandu-

sele probleeme põhjustada. Kuid kui rääkida detai-

lidest, siis näiteks praegu makstakse kurikuulsate 

rohuribade eest maaelu arengukavast lisaraha, aga 

tulevikus on kavas puhverribade nõue integreerida 

esimese samba pindalatoetuse maksesse. Kavas 

on kehtestada kolm kohustuslikku keskkonnanõuet, 

mis kehtivad terves ühenduses. Komisjoni poolt 

on välja pakutud põllumaa osaline tootmisest väl-

jajätmise nõue, ettevõtte tasandil püsirohumaade 

säilitamise nõue ja viljavahelduse nõue. Komisjoni 

ettepaneku kohaselt tuleb ettevõtte tasandil 7% 
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põllumajandusmaast keskkonnaeesmärkidel jätta 

tootmisest välja. Sellise maa arvestusse lähevad 

põlluääred, hekkide ja puude alune maa, maasti-

kuelemendid, puhverribad jms. Ettepaneku koha-

selt peaksid põllumehed oma põllumajandusmaal 

kasvatama vähemalt kolme erinevat kultuuri, see-

juures ei tohi ühegi kultuuri pindala ületada 70% 

kasutatavast põllumaast ja väikseima pindalaga 

kultuur peab kasvama vähemalt 5% põllumaast.

Eesti ja teiste EL liikmesriikide põllumajandus-

tootjatele valmistab täiendavate keskkonnanõuete 

rakendamine suurt muret. Arvestades maailmas 

kasvavat nõudlust toiduainete järele on üsna küsi-

tav, kas 7% põllumaa tootmisest välja jätmine on 

praegusel ajahetkel õige samm. Eestis tekitab loo-

mulikult ka küsitavusi, kas sellise nõude kehtesta-

mine iga ettevõtte tasandil on õigustatud, kui Eestis 

on samal ajal tootmisest väljas tagasihoidlike arves-

tuste kohaselt ca 200 000 hektarit põllumaad.

Keskkonnanõuete karmistamise asemel tuleks 

põllumajanduspoliitikasse integreerida nn rohelist 

kasvu soodustavad meetmed (meetmed, mis pa-

nustavad keskkonnahoidu ja säästlikkusesse, kuid 

seejuures aitavad tõsta põllumajandustootjate kon-

kurentsivõimet). Kindlasti ei saa me nõustuda ko-

misjoni ettepanekuga, mille kohaselt seotakse 30% 

otsetoetuste mahust täiendavate keskkonnanõue-

tega. Samuti ei saa me nõustuda komisjoni plaani-

dega, mille kohaselt tahetakse üle ELi kehtestada 

samad keskkonnanõuded (kolm ühesugust nõuete 

kõikides liikmesriikides). Leiame, et EL erinevate 

piirkondade keskkonnaseisund ja olukord on piisa-

valt erinevad selleks, et rakendada tuleks piirkon-

nale sobilikke nõudeid. 

Põllumajanduspoliitika suundumusi analüüsides 

tõotab põhiliseks probleemiks kujuneda asjaolu, et 

põllumajandus toetused ELis üldiselt vähenevad (ja 

tundub, et Eestis märkimisväärselt ei kasva), kuid 

keskkonnanõuded karmistuvad. Leiame, et Eesti ei 

peaks mitte muretsema selle pärast, et keskkonna-

komponendi lisamine esimesse sambasse ohustab 

maaelu arengu poliitika keskkonnatoetuste rakenda-

mist, vaid sellepärast, et uuel perioodil peavad põl-

lumajandustootjad ilma lisatoetusteta rakendama 

täiendavaid keskkonnanõudeid. Kindlasti peaks Eesti 

valitsus seisma selle vastu, et praegused maaelupo-

liitika keskkonnatoetuste nõuded (puhverribad, kesa 

jms) integreeritakse põllumajanduspoliitika esimes-

se sambasse. Kui komisjoni plaanid realiseeruvad, 

on Eesti põllumehed kõige suuremad kaotajad, kuna 

jäävad ilma võimalusest saada keskkonnatoetust ja 

lähiaastatel oleks kulud keskkonnanõuete täitmiseks 

oluliselt suuremad, kui planeeritav otsetoetuste tõus.

Seetõttu on selge, et kui suured erinevused liik-

mesriikide otsetoetustes säilivad, siis pole mõeldav, 

et Eesti põllumehed suudavad täiendavate kesk-

konnanõuete (seejuures teataval määral põhjenda-

matute) rakendamisel säilitada konkurentsivõimet.

Lisaks eelnevale peaks Eesti seisma selle eest, 

et kliimapoliitika eesmärgid ei seaks ohtu Eesti loo-

makasvatussektori elujõulisust. Põhjamaise kliima 

tingimustes jääb loomakasvatus (sh piimatootmine) 

ka tulevikus meie põllumajanduse ja toidusektori 

üheks alustalaks, mistõttu tuleb kliimapoliitika (nt 

emissioonipoliitika) rakendamisel selle asjaoluga 

arvestada.

Toetused toidutootjatele!
Uuel perioodil peaks suuremat tähelepanu pöö-

rama põllumajandussaadusi tootvatele ettevõtete-

le. Toetuste saamine toetuste pärast peaks muutu-

ma võimalikult raskeks. Olgu selleks siis tava- või 

mahetootmine. Põllumeeste rahulolematus niitjate 

suhtes kasvab. Mahetoetuste supp on hakanud lah-

jenema. Aktiivse põllumehe määratlemine on uue 

perioodi üks võtmeküsimusi. Komisjoni väljapaku-

tud kriteerium, et aktiivseks põllumeheks loetak-

se neid tootjaid, kelle sissetulek põllumajandusest 

moodustab üle 5% kogusissetulekust, ei pruugi Ees-

ti kontekstis efekti anda, pealegi ei kehtiks see ree-

gel ettevõtetele, kes saavad toetusi alla 5000 euro.

Kavade kohaselt tahetakse hakata toetusi piira-

ma alates 150 000 eurost ettevõtte kohta, kusjuu-

res ükski ettevõte ei tohiks saada üle 300 000 euro 

toetusi aastas. Eesti läbirääkijate ülesandeks peab 

olema tagada, et toetustele lagede kehtestamisel 

ei satuks löögi alla meie tõsised põllumajandustoot-

jad. Õnneks on komisjon välja pakkunud kava, mille 

kohaselt ülempiiride arvestamist alustatakse alles 

pärast tööjõukulude mahaarvamist toetuste sum-

mast. Ciolose kabineti sõnul ei puuduta tööjõukulu-

de arvestamisel see piirang otseselt Eesti tootjaid. 

Muret teeb samas, et Eesti valitsus on oma seisu-

kohtades ülempiiride seadmise küsimuses muret 

tundnud pigem täiendavate halduskulude tekkimi-

se üle ja väiksemat muret tundub põhjustavat selli-

se meetme võimalik mõju tootjatele.

Maaelupoliitika
Eesti valitsus toetab maaelupoliitika meetmete 

osakaalu suuren damist ühises põllumajanduspoliiti-

kas, millega saab makrotasandil üksnes nõustuda. 

Loodame, et seejuures on silmas peetud siiski EL 

üldiselt taset. Teatavasti on maaelupoliitika osakaal 

liikmesriigiti väga erinev. Leiame, et Eesti puhul on 

tänane olukord, kus pool toetustest on esimeses 
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sambas ja teine pool makstakse maaelu poliitika 

raames, optimaalne.

Käesoleva maaelupoliitika rakendamisel on toe-

tuse saajate ring üsna lai. 21% eelarvest läheb 

maapiirkondade arendamiseks ja ettevõtluse mit-

mekesistamiseks ning koguni 10% eelarvest läheb 

kohaliku algatuse projektide toetamiseks. Samas 

valitsuse EL poliitika eelnõus märgitakse, et maa-

elupoliitika meetmetes peab Eesti oluliseks kesk-

konnakaitsele ning elurikkusele suunatud meetme-

te tugevdamist, metsandus- ja põllumajandussek-

tori majandustegevuse mitmekesistamist ja maa-

piirkondade tasakaalustatud arengut. 

Kahetsusega tuleb märkida, et valitsuse poliiti-

kadokumendist on põllumajandusettevõtete ja toi-

dusektori konkurentsivõime tugevdamiseks mõel-

dud meetmed sisuliselt puudu. Kui põllumajandus-

toetused jäävad ebavõrdseks, siis on just maaelu 

arengu poliitikal oluline roll meie põllumajandus-

ettevõtete konkurentsivõime säilitamisel. Uuel pe-

rioodil tuleks märkimisväärne osa vahenditest suu-

nata põllumajandusettevõtete moderniseerimiseks. 

Vastasel korral pole karmistuvate keskkonna- ja 

loomakaitsenõuete tingimustes tagatud põlluma-

jandus- ja toidusektori konkurentsivõime ja elujõu-

lisus. Hinnanguliselt suudame käesoleval perioodil 

moderniseerida vaid pooled loomakohtadest. Sõn-

nikumajandus vajab jätkuvalt suuri investeeringuid. 

Investeeringute puudus põllumajanduses seaks 

ohtu nii elanikkonna varustamine toiduainetega kui 

ka põllumajandusettevõtete poolt pakutavad tööko-

had. Põllumajandusettevõtted on jätkuvalt maapiir-

kondades olulised tööandajad. 

Samuti tuleb märkida, et kui komisjoni plaanid 

esimese samba keskkonnakomponendi tugevdami-

sel täide lähevad, siis puudub tulevikus tõenäoliselt 

vajadus ja võimalus keskkonnameetmete mahu säi-

litamiseks käesoleva perioodi tasemel.

Maapiirkondade tasakaalustatud arengu taga-

miseks peaks Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 

hinnangul uuel perioodil oluliselt enam kaasama 

vahendeid väljastpoolt ühist põllumajanduspoliiti-

kat. Olukorras, kus väljavaated Eesti otsetoetuste 

ühtlustamiseks EL teiste liikmesriikide tasemega on 

väga ebakindlad, ei saa me nõustuda plaanidega, 

mille kohaselt suureneks surve maaeluarengu polii-

tika vahendite kasutamisele väljaspool põllumajan-

dussektorit.

Turukorraldus
Muutusi EL ühises põllumajanduspoliitikas pea-

me vaatlema maailmakaubanduse kontekstis. Käi-

mas on mitmed kaubandusläbirääkimised, mis tõo-

tavad avada meie turge kolmandate riikide põllu-

majandussaadustele. Paraku pole tootmisnõuded 

nendes riikides EL tootjatele kehtivate nõuetega 

võrreldavad. Nii võib juhtuda, et kuna kodus karmis-

tame keskkonnanõudeid ja seame tootmisele täien-

davaid piiranguid, siis kaotavad meie tooted kon-

kurentsis Lõuna-Ameerika veiseliha või Venemaal 

toodetud teraviljaga. 

Eesti valitsuse EL poliitikas aastateks 2011-

2015 märgitakse, et globaalses raamistikus peaks 

EL põllumajandussektor muutuma rohkem turule 

orienteeritumaks, et ta saaks olla konkurentsivõi-

melisem. Kuna mitmed turukorralduse meetmed on 

kaotatud või oluliselt lahjendatud, siis on viimase 

viie aasta jooksul EL põllumajandusturud seisnud 

silmitsi väga suurte kõikumistega. Näiteks alates 

2007. aasta sügisest on nii teravilja kui piima tu-

ruhinnad drastiliselt üles ja alla käinud. Heitlikud 

põllumajandusturud muudavad põllumajandusette-

võtete majandamise äärmiselt keeruliseks ja on olu-

liseks ohuks ettevõtete jätkusuutlikkusele. Seetõttu 

peame oluliseks, et ka tulevikus oleks tagatud piisa-

vas mahus turukorralduse meetmed, mis suudaksid 

nii põllumajandustootjaid, toidutööstusi kui tarbijaid 

kaitsta ekstreemsete hinnamuutuste eest.

Uuringud näitavad, et põllumajandustootjate tu-

rujõud väärtusahelas aina väheneb, mistõttu tuleks 

tulevikus põllumajanduspoliitika raames tähelepa-

nu suunata ka tarneahela paremale toimimisele ja 

ühistegevuse aspektidele.

Kokkuvõtteks
Tahame loota, et nii Euroopa Liidu ühine põllu-

majanduspoliitika kui meie enda valitsus väärtustab 

tulevikus senisest enam neid põllumajandusettevõt-

teid, kes toodavad toitu ja teisi põllumajandussaa-

dusi ning pakuvad maapiirkondade inimestele tööd. 

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb väga tõsiselt 

suhtuda võrdsete konkurentsitingimuste loomises-

se EL ühisturul. See ei puuduta ainult toetustase-

mete võrdsustamist, vastutustundlikult tuleb suh-

tuda ka siseriiklikesse meetmetesse, mis otseselt 

mõjutavad põllumajanduse tootmiskulusid.
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Kuidas piimandusäris ellu jääda  
ja edukas olla
Hannes Alusalu, piimandusühistu Laeva Piim nõukogu esimees

Piimatootjate ühistu Laeva Piim asutati 2001. 

aasta maikuus. Majandustegevusega alustati 2003. 

aasta juunist. Ühistut sundis looma pingeline olu-

kord piimaturul, sest piima hind oli madal ja töötle-

jad püüdsid seda veelgi alandada. Sooviga leida pa-

remaid võimalusi toorpiima realiseerimiseks, asuta-

sid 14 piimatootjat, kellest väikseim oli 14 lehmaga 

Jänesmäe talu ja suurim 1900 lehmaga Väätsa POÜ, 

tulundusühistu Laeva Piim. Ühistu spetsialiseerus 

tunnustatud toorpiima müügile. Kvaliteetse piima 

tootmiseks olid kõik asutajaliikmed teinud inves-

teeringuid ja oli täiesti selge, et kui turult pole või-

malik raha saada, jäävad pankade ees kohustused 

täitmata. 

Ühistu kasutab oma tegevuses võrdse kohtle-

mise põhimõtet. Ehkki meedias on meid mõnikord 

süüdistatud ka ebavõrdse kohtlemise pärast väi-

keste ja suurte vahel, võin kinnitada, et kõik ühistu 

liikmed on saanud toorpiima müügist ja saavad ka 

edaspidi võrdset baashinda, kõiki liikmeid kohel-

dakse võrdselt. Ühistu põhineb eelkõige usaldusel 

ja põhimõttel, et kõik ühistu liikmed peavad võitma. 

Ühistu eesmärk ei ole lihtsalt kasumi tootmine, vaid 

oma liikmete piima võimalikult kasumlikult müü-

mine, nende toimetuleku parandamine läbi piima 

tootmise ja tootlikkuse suurendamise. Taasiseseis-

vumise järel oli Eestis piimatootjaid-kvoodiomanik-

ke natuke alla 2500, praeguseks ajaks on neist järel 

vaid 975. Eestis on kehtinud piimatootjatele täielik 

piimatöötlejate otsustusõigus.

Kohe pärast ühistu moodustamist alustasime 

ekspordituru otsimisega. Üritasime leida võimalust 

müüa piima idapiiri taha, head kontaktid tekkisid 

Novgorodis (OAO Laktisis) ja Leningradi oblastis. 

Ekspordiga õnnestus alustada 2005. aastal, siis 

toimetasime piima Lätti Valmiera piimakombinaati 

Valmieras Pienas. Ekspordi algus oli äärmiselt kee-

ruline, igast koormast tuli piim toimetada laboratoo-

riumisse, mille alusel väljastati piimakvaliteedi ser-

tifikaat, mis tuli autole piirile ette viia ja igale autole 

tuli vormistada tollikontroll. Piiri ületamine oli päris 

keeruline. Tagantjärele tundub, et sellega ei olekski 

hakkama saanud, kui meil poleks olnud nii head te-

gevjuhti nagu Mati Mölder. Valmierast tuli peatselt 

tagasiside, et nad olid meie piima kvaliteediga tõe-

liselt rahul ja soovisid kogust suurendada.

2009. aastal jõudis Eesti piimaturule kriis. Meie-

rei (töötleja) kehtestas ühistule toorpiima hinna 

osas vastuvõtukvoodid vastavalt siseturu vajadu-

sele. Kui piima oli rohkem, kui kvoot ette nägi, oli 

hind tunduvalt madalam. Arvestuse aluseks olid 

piimatoodete maailmaturuhinnad. 2009 - 2010 an-

Laeva Piim TÜ toorpiima eksport (tonni/aastas)
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dis Eesti piimatööstussektor selgelt välja sõnumi, et 

Eestis toodetavast toorpiimast on 40 protsenti üle. 

Tootjatena seostame seda piimakogusega, mida 

stabiilselt on eksporttoodanguks ümber töödeldud. 

Meile tundus ülekohtusena, kui ekspordiriskid jäeti 

tootjahinna arvestusse. Tagantjärele oleme selle-

le väga tänulikud, sest see sundis ühistut tegele-

ma välisturgudega, mis andis ka tulemusi. Eksport 

tõusis tõsiselt päevakorrale, selgitasime piima rea-

liseerimisvõimalusi Rootsi, Soome, Venemaale, Lät-

ti, Leetu. Tekkis palju kontakte ja hakkasime piima 

vedama Leetu, Pieno Žvaigždesi ja Vilkiskis kombi-

naatidesse. Hind, mida oleme saanud eksporditud 

toodangu eest, on mõnevõrra kõrgem kui koduturu 

toorpiima hind. 

Tänaseks on Laeva Piimal 20 liiget, päevas va-

rutava piima kogus on 250 tonni. Sellest pool läheb 

eksporti. Võrreldes algusaastatega liiguvad kõik 

ekspordiga seotud dokumendid interneti teel. Eks-

port on tõeliselt oluline, sest see on võimaldanud 

meil ka koduturul edukamalt kaubelda. Lähinaabri-

tel on karja struktuur võrreldes meiega väga erinev, 

see otsustab ka piima kvaliteedi. Leedu ostab prae-

gu naabritelt sisse ca 30 protsenti töödeldavast pii-

mast ja lähiaegadel paistab toorpiima nõudlus seal 

veelgi suurenevat. 

Ühistus peame tähtsaimaks piima kvaliteeti, see 

võimaldab turul kaubelda ja seda on võimalik edu-

kalt ka eksportida. Selleks, et seda saavutada, on 

ühistu liikmed pidanud tegema suuri investeerin-

guid ja neil kõigil on kohustused suurenenud. Ühis-

tegevuse käigus oleme kogenud erinevat finants-

käitumist. Ühistu on lubanud oma liikmetele, et 

kindlatel kuupäevadel laekub neile piima eest raha. 

Et seda tagada, kasutab ühistu arvelduskrediiti, mis 

on ka ühistu tegevuskulu, see vajadus on eelkõige 

tingitud ekspordi käibemaksust. Maksete korrektsu-

selt tahaksime esile tõsta meie tänastest koostöö-

partneritest Valio Eesti AS-i.

Kuni viimase ajani on ühistegevus olnud ka-

sulik kõrvalseisjale. Eesti piimatööstused mak-

savad kõigile praktiliselt sama hinda, aga ühistul 

on lisaks ka oma tegevuskulud. Meie tegevusku-

lud on olnud minimaalsed, kaks inimest palgal, 

koos raamatupidajaga. Üks eesti sent piimaliit-

ri kohta katab tegevuskulud. Sellepärast oleme 

väga tänulikud ka põllumajandusministeeriu-

mi algatatud ühistegevuse toetusmeetme eest.   

Meie kogemus näitab, et ühistegevus areneb tege-

vuse käigus. Kui tingimused on head, siis ühistege-

vus kiratseb, kui tingimused halvenevad, tahavad 

kõik ühistusse tulla, kuid ühistu peab üle elama nii 

head kui ka halvad ajad. Ühistu ei saa võtta endale 

liialt ülesandeid, oluline on tagada haldussuutlik-

kus. Viimasel ajal toimib tõsiselt ka ühistute vahe-

line koostöö ja seda eelkõige piima ekspordi osas. 

Meile tundub, et mõistlikum on mitme ühistu vahe-

line koostöö, aga mitte üks suur ühistu. 

Piimatootjate poolt loodame, et kogu toi-
duahelas - koostöös eelkõige töötlejate-
ga - arusaamad tingimustest ühtlustuvad 
ja et piimandussektoris ellujääjaid oleks 
konkureerivas turumajanduses rohkem. 

Väljamakstud keskmine piima hind kr/kg
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Ühistegevus ja Aasta Põllumehe aasta
Madis Ajaots, TÜ Kevili nõukogu liige, Aasta Põllumees 2010

Teraviljakasvataja unistus on sõltuvuse vähen-

damine vahekaupmeestest, üritades leida ise toot-

miseks vajalikke soodsamaid sisendkaupu ning oma 

liikmete vilja- ja rapsisaak koondada suurematesse 

partiidesse, et neid ühiselt kasumlikult müüa. 

Juba 1934. aastal Karl Kideri sulest ilmunud 

“Vestlusi ühistegevusest” on kirjas: “Müües kaota-

me, ostes kaotame. Peab imestama põllumehe va-

rasalve, mis nagu nõiakott kunagi ei tühjene, kuigi 

sealt välja pumbatakse kahest otsast korraga.”

Turustussüsteem
Oma põllupidamise tegevuse 22 aasta jooksul 

olen olnud liige vabatahtlikult mitmes ühistus. Ühis-

tegevuse etapid Eesti teraviljakasvataja jaoks toon 

välja järgmiselt:

Erastamise aeg. Ühistu Tartu Viljasalv 1996-

2006, tegevus lõpetatud üldkoosoleku otsusega.

Erastamiskonkursi võitmise ja laenukohustuste 

võtmisega täitus hetkeks teraviljakasvataja unis-

tus. Ühistul olid omad jahuveskid, viljahoidlad ja si-

seturg. Kuid rahvusvaheline äritegevus koos odava 

Saksa jahuga oli õppetunniks ühistegevusele. Kok-

kuvõtteks põllumehele hea investeerimise projekt, 

osamaks tagasi saadud suure kasuga.

Rootsi aeg. Eesti Maameeste Tulundusühistu 

1997-1999, Võru Maakohtu otsusega välja kuuluta-

tud pankrot. 

Maamehe Teataja 05.03.1999 kirjutas selle koh-

ta: “EMTÜ jaoks on kätte jõudnud väga rasked ajad. 

Kemira Agro Eesti AS algatas meie ühistu vastu 

pankrotimenetluse. Põhjus – meie ettevõtte poolt Ke-

mirale tasumata võlad. Oli nii objektiivseid kui sub-

jektiivseid põhjusi: 1.Kokkuostuhindade langusest 

tekkinud klientide makseraskused. 2.Üldine turu 

langustendents, mida süvendasid ilmastikukahjud.”

Miinuseks oli, et talunikest juhatuse liikmetel 

puudusid teadmised ja kogemus juhatuse tööst. 

Plussina võib välja tuua Rootsist pärit kasutatud ja 

uue tehnika müügi.

Pehme raha aeg. Tulundusühistu Eesti Tera-

vili 2000-2010, tegevus lõpetatud, osamaks osali-

selt tagasi makstud.

Algus ühistegevuse toetuse projekti ettevalmis-

tamisega. Ühistu jätkas majandustegevust lähtudes 

eesmärgist säilitada ühistu omakapital nimiväärtu-

ses ja mitte võtta liigseid riske äritegevuses. Teravil-

jakäitlemise realiseerimisest oodatud müügitulu oli 

madal seoses konkurentsi tihenemisega turul. Ühis-

tu liikmed olid ühistu jaoks kõige suuremad vaenla-

sed, vedades oma ebalojaalsusega ühistut alt, nii et 

tegevus tuli lõpetada.

Rapsi laevatamise aeg. Kesk-Eesti Õlikultuu-

ride Ühistu (KEÕÜ) mittetulundusühing 1997 –  

ühistu tegutseb jätkuvalt.

Õlikultuuride kasvatamine ja turustamine. Ees-

märkide saavutamine toimub liikmete ühistegevuse 

kaudu. Väga tugeva juhtimisega vabatahtlik ühen-

dus, esimesed kogemused rapsi laevatamisest. 

Asjaajamise täpsus ja väga hea rapsi kvaliteet ta-

gas usalduse Soome õlitööstuses mitmeks aastaks. 

Ühistu liikmed on astunud tulundusühistu Kevili liik-

meks, kus arendatakse KEÕÜ poolt tehtut.

Väärtusahela aeg. Kevili põllumajandusühis-

tu 2005 – tulundusühistu. 

Põhieesmärk on põllukultuuride kasvatamise, 

töötlemise ja turustamise edendamine.

Müügitulu: 

2005. a. 85 liiget 43 mln krooni 

2010. a. 136 liiget 207 mln krooni

Ühistu käivitamisest ja edasistest plaanidest kir-

javahetus mõttekaaslastega, üks e-kiri 2005. aas-

tast:

“Õhtust. Õige oli, et me sinna ööseks 
jäime. Olen veendunud, et tegelike 
käimatõmbajatena peame siiski ise 
käivitajatena palju tööd ära tegema. 
Targutajad ei tohiks hetkel kiirel 
otsustamise ja arengu etapil pidurid 
olla. Mina usun küll, et kui me õieti asja 
ajame, on võimalik nn “ajalugu“ teha.”
Kevili missioon on läbi ühistegevuse liikmetele 

konkurentsieelise loomine. Kevili müüb otse lõpp-

turgudele, seetõttu jaguneb tavaliselt vahendajate-

le minev summa liikmete vahel. Seljad koos, oleme 

saanud palju paremaid pakkumisi nii sisendite ost-

misel kui ka vilja müügil. 

Müün oma rapsi kõik Kevili kaudu. Teraviljaseem-

ne müüme teiste kanalite kaudu, kuid ülejäänud vili 

läheb Kevilisse. Ka sisenditest ostan 99 protsenti 

Kevili kaudu.
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Põllumees saab Kevilisse müües saagi eest 

enam-vähem sama palju kätte, kui teiste vahenda-

jate käest, kuid vahendustasu jääb ühistule ja Ees-

tisse. Kevilil on plaanis ehitada elevaator, et saaks 

teravilja väärindada.

Farm In
Eelmisel aastal müüsime Kevili kaudu vilja hea 

hinnaga Eestist välja. Samas tekkis siinsetel looma-

kasvatajatel talvel söödapuudus ja vilja tuli Eestisse 

sisse tooma hakata. Et seda probleemi lahendada, 

loodi äsja ühistu Farm In, mis ühendab ligi pooli Ees-

ti põllumehi. Ühistu Farm In moodustasid viis suu-

remat põllumeeste ühistut – Kevili, EPIKO, E-Piim, 

Saaremaa Lihatööstus ja Eesti Lihaveisekasvatajate 

Selts.

Farm In saab olema väikese töötajate arvu, 

madalate ülalpidamiskulude ja marginaaliga (0,1-

0,5%) ühistu.  Tegutsemise eesmärk on ühiste suu-

remahuliste hulgiostude korraldamine ning ühistu-

tevahelise kaubanduse organiseerimine. Arvelda-

mine toimub Farm In-i kaudu, kuid ühistute vahel, 

mis tagab koostööpartnerite maksed. Tänavu on 

juba toimunud kütuse, kilede ja väetiste hulgiost. 

Järgmisel aastal lisanduvad söödad (sh rapsikook), 

seemned, kütteõli ja konservandid.

Alates 1996. aastast on läbi pankrottide proovi-

tud ühistegevust, nüüdseks on kogemused olemas. 

Ilma rahata ei tee midagi – peab olema korralikult 

tasustatud tegevjuht. Põllumehed, kes koostööd ta-

havad teha, on välja selekteerunud ja nendega saa-

me edasi minna.

Viimane aasta
Aasta Põllumees 2010 tiitlit saades ei osanud ma 

arvata, kui palju see mu elus muudab.

Koos konkursivõiduga tuli Swedbanki poolt 30 

000kroonine koolitustšekk, mille eest olen väga tä-

nulik. Selle raha eest tegime oma töömeestele Self 

II abil kahepäevase meeskonnakoolituse. Võib-olla 

tänu sellele lõpetasime kõik põllutööd õigel ajal. Ilm 

oli ka õnneks hea. Igal juhul laabusid kõik tööd väga 

hästi ja sellega võitsime rohkem, kui oli koolituse 

maksumus. Mehed said aru, et kvaliteet on tähtis 

ja mõjub ka nende palgale. Mulle tundus, et tänavu 

20. augustil sai meil masuaeg läbi – nii vara  pole 

me kunagi teravilja koristamist lõpetanud. Viimased 

aastad ostsime traktoritele diislikütust  ikka võla 

peale, sellel aastal sai see otse välja ostetud.

Aga Aasta Põllumehe tiitliga kaasnesid ka kohustu-

sed:

 ❱ ühiskondlik koormus tõusis – Aasta Põllumees on 

PRIA nõukoja ja PMANi liige,

 ❱ tänavuse Aasta Põllumehe konkursi žürii 

liikmena oli võimalus kõik nominendid üle 

vaadata,

 ❱ erinevatel konverentsidel ettekannete tegemist 

ei jõua kokku lugedagi,

 ❱ lisaks tuli olla valmis igal ajal ja igast asendist 

ajakirjanikele kommentaare jagama,

 ❱ Tallinnas olen aasta jooksul saanud nii palju käia, 

et see linn hakkab selgeks saama.

Tiitliga tulid ka võimalused, eelkõige oma arvamus 

nende inimesteni viia, kelleni muidu ei oleks pruu-

kinud jõuda:

 ❱ Kevadel Maalehes ilmunud arvamusloo peale 

kutsus Eesti Maaülikooli rektor mu vaibale ja 

rääkisime asjad selgeks,

 ❱ president Toomas-Hendrik Ilves kutsus 24. 

veebruaril vastuvõtule ja tuli suvel mulle külla 

ning rukkipõldu vaatama,

 ❱ Maalehe poolt sain oma uuele autole Aasta 

Põllumehe kleebised ja nüüd tulevad võõrad 

inimesed juttu rääkima.

Ka oma töö pole kirjaniku ja kõnepidaja ameti kõrval 

soiku jäänud:

 ❱ saime Saksa kvaliteedimärgi BQM, mille alt 

müües saame nisu eest kõrgemat hinda,

 ❱ Olustvere põllumajanduskoolist oli meil talus 

pool aastat praktikant, kes sai hakkama küll,

 ❱ poeg Tõnis lõpetas gümnaasiumi ja astus 

EMÜsse, seega on lootus, et ta hakkab tulevikus 

põllumeheks.

Tänavusest jääb meelde ka see, et paar näda-

lat tagasi, 12. oktoobril toimunud põllumeeste de-

monstratsioonil olid esimest korda kõrvuti nii Ees-

timaa Talupidajate Keskliit kui ka Eesti Põllumeeste 

Keskliit ja Põllumajandus-Kaubanduskoda. Sellist 

asja pole varem olnud.
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Põllumehed on Swedbankis  
jätkuvalt teretulnud
Meelis Annus, AS Swebank põllumajandussektori juht

Külastades suvel Aasta Põllumehe kandidaate, 

sai läbitud palju kilomeetreid ja nähtud kenasti toi-

mivaid maakohti. Hea oli tõdeda, et paljud inimesed 

oskavad ka maal elamise väärtusi hinnata ja nauti-

da ning soovivad seal oma ümbruskonda arendada. 

Tähtis on, et maal elamine ei kujuneks ainult raske 

töö tegemiseks ja kuidagi toimetulemiseks, vaid pa-

kuks ka head elukeskkonda, kus oma kogukonnaga 

suhelda ja koos huvitavaid asju korraldada. Siis pole 

karta, et kõik noored linna kolivad ja maal elu väl-

ja sureb. Kõik võimalused selleks on olemas, tuleb 

ainult osata neid näha ja mitte vaadata igatsevalt 

linna poole. Ka mina ise olen pärast mitut Tallinnas 

elatud aastat kodukanti naasnud – olen taas avasta-

nud neli aastaaega, mille nautimiseks ei peagi pak-

su rahakotti omama.

Aasta Põllumehe kandidaatide puhul hakkas sil-

ma, et enamik neist ei piirdunud ainult oma ette-

võtte tegevuse korraldamisega, need põllumehed 

tegutsesid ka laiemalt kohaliku piirkonna või äri-

sektori arendamisel. Kõik kandidaadid olid oma ala 

süvitsi tundvad tegijad ja teadmistepagasist ei puu-

dunud ka info selle kohta, kuidas teiste riikide kol-

leegidel läheb. Kogemusi ja tarkusi oli kogutud väga 

kaugetest maailmanurkadest ja oma ala parimatelt 

tegijatelt. Ainult niimoodi saab tagada arengu, mis 

säilitab konkurentsivõime. Lisaks läbimõeldud tege-

vusele oli põllumeestel olemas ka visioon, mida nad 

teha tahavad ja kuidas seda saavutada. Kogu saa-

dud emotsiooni võib kokku võtta Sireli talu pereme-

he mõttega, et maal pole tegemist mingi elustiiliga, 

vaid selline ongi elu maal.  

Kuidas läheb põllumajandussektoril?
Toorpiima ja teravilja müügihinnad on viima-

sel ajal olnud stabiilselt kõrged, see on taastanud 

sektori maksevõime ja aidanud kustutada eelmiste 

aastate võlgnevused. Seakasvatajatel nii hästi pole 

läinud, sealiha müügihind pole tõusnud ja sööt on 

olnud kallis. Sigade pealt ei maksta ka otsetoetusi, 

nagu seda saavad lehmade omanikud.  

Palju on investeeritud - ostetud uut põllumajan-

dustehnikat, ehitatud keskmise suurusega lautasid 

ning muid tootmishooneid. Aktiivselt on võetud ka 

laenu ja liisingut. Pankade vahel on tihe konkurents, 

mis on hoidnud intressimarginaalid madalad. 

Koos maksevõime taastumisega on aktivisee-

runud maa ostmine, mis on kergitanud müügi- ja 

rendihindu.

Maailma majanduskeskkond on paiguti aga tu-

medates pilvedes. Makseraskused kummitavad 

mitut Lõuna-Euroopa riiki. Rahaturgudel valitseb 

usaldamatus ning börsil kaubeldavate aktsiate ja 

väärtpaberite hinnad langevad. See vähendab raha 

hulka majandussüsteemis, mis omakorda viib os-

tujõu alla ja paneb hinnad langema. Hinnalangus 

toimub ka tooraineturgudel ning ei jäta puutumata 

põllumajandustoodangut. 

Eesti majandus on küll praegu hea tervise juu-

res – kasvu mootoriks on olnud ekspordist saadavad 

tulud. On selge, et kui meie partnerriikides tarbimi-

ne väheneb, jõuab see mõju ka meie tootjateni. Sa-

mas võib toimuv osutuda ka veeks meie veskitele, 

ehk meie soodsama hinnaga kvaliteetne toode võib 

asendada mõnes teises riigis toodetava kallima hin-

naga toote. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui valmista-

ja on oma toote kvaliteedis kindel ning suudab teha 

seda konkurentsivõimelise hinnaga ja turul terviku-

na on vajadus toote järele olemas, siis on just prae-

gu õige aeg investeeringute tegemiseks. Laenamise 

kõrval ei tohi unustada ka reservide loomist. Kõiki 

vabu vahendeid ei tohiks kulutada põhivara soe-

tamisele. Kindlasti ei ole mõistlik kasutada selleks 

käibevahendeid, lootuses, et müügihinnad püsivad 

ja tänane rahavoog säilib. Likviidsuse tagamiseks 

tasub kõrvale panna summa, mis annab piisava aja-

varu, et müügihindade kõikumise korral oleks aega 

kohandada maksekohustused tuludele vastavaks.

Põllumajandussektor on jätkuvalt üks Swedbanki 

prioriteetsetest sektoritest. Oleme valmis, et finant-

seerida järgmise aasta käibevahendite ja investee-

rimise vajadusi, ja seda tänavusest suuremas ma-

hus. Kasvu näeme uute toodete ja klientide arvelt. 

Jätkuvalt rõhutame rahavoogude planeerimise vaja-

dust ja nõustame põllumehi nende teadmiste aren-

damisel. Uueks teemaks on põllumehele likviidsuse 

hoidmine - mõistliku summa hoiustamine aitab silu-

da võimalikku hindade kõikumist.



14

Konverents Aasta Põllumees 2011 AASTA PÕLLUMEES 2011 KANDIDAADID

Eino Härm 
kindlustab ninaesise 
tuhandetele
Silja Lättemäe

Tänavune vilja-aasta tuleb veidi parem kui eel-

mine, kinnitab Tartu Agro agronoom Eino Härm, kes 

on pühendanud Tähtvere valla maadele pea pool 

sajandit oma elust. 

“Kuum ilm ei lase viljal normaalselt kasvada, 

siin-seal lööb üksikuid põualaike välja, ka tuleb ette 

talinisu ennakvalmimist ja raps lõpetas õitsemise 

kiiremini, kui oleks võinud,” annab Eino Härm olu-

korrast ülevaate.

Iga tema lauset kuulatakse suure hoolega, sest 

Eestis pole palju neid mehi, kel on nii suured põllu-

majanduskogemused ette näidata. 

Eino Härm on kureerinud agronoomina Eesti 

põllumajanduse ühe lipulaeva, AS Tartu Agro põlde 

juba aastakümneid. 70aastane agronoom on sirge-

selgne ja kergejalgne – raske põllutöö värskes õhus 

on selle mehe tervisele ainult kasuks olnud. 

“Härm on teinud oma tööd väga suure põhja-

likkuse ja tasa kaalukusega, ta on nii pühendu nud, 

et on varavalgest hiliste õhtu tundideni tööl ja pole 

elu jooksul kordagi töökohta vahetanud,” tunnustab 

Tartu Agro juhataja Aavo Mölder kauaaegset kollee-

gi, kellel saab kolme aasta pärast 50 aastat agro-

noomistaaži täis. 

Mölder lisab, et tänu suurtele kogemustele on 

Härmil ülevaade nende fi rma kõigist valdkondadest, 

lisaks on ta innukalt teinud ka ühistulist tööd, juhib 

praegugi kaht maaparandusühistut. 

Esimene ülemus oli Rüütel

Kui Eino Härm noore mehena, EPA agronoomi 

diplom taskus, 1964. aastal Tartu näidissovhoosi 

tööle suunati, alustas ta tööd põllubrigadiri abina. 

Tartu näidissovhoosi direktor oli sel ajal Arnold 

Rüütel, kes töötas selles ametis aastatel 1963–

1969. Oma esimest ülemust meenutab Eino Härm 

hea sõnaga: “Arnold Rüütel oli ise ka noor mees, kui 

mind tööle võttis, siis läks ta mõneks ajaks Rootsi ja 

Taani ning kui tagasi tuli, algas meil majandis inten-

siivne murude rajamine ja heakorratöö.” 

Eino Härm mäletab, kuidas paari aastaga rajati 

korralikud teed, heakorrastati hoonete ümbrus, kül-

vati muru, võeti maha võsa ja tehti ka tee ääred kor-

da. Näidismajand sai väliseltki uue ilme. “Kõik need 

niidetavad teeäärsed alad on rajatud Rüütli ajal.” 

Härm sai peagi Rahinge osakonna juhatajaks, 

kellena töötas kümmekond aastat. Just sel ajal 

ehitati Rahingele esimest suurfarmi, laudad rajati 

enam kui 1000 lehmale. “Minu tööks oli neile looma-

dele söödatootmist korraldada. Sealt sain esimesed 

kogemused suurfarmi sööda baasiga varustamisel.”

Hiljem sai sovhoosist Tartu Riigimajand, praegu-

ne AS Tartu Agro. Rüütli kunagine kabinetisisustus 

on muutumatuna säilitatud tänaseni, sealt kureerib 

nüüd Tartu Agro tegemisi Aavo Mölder. Eino Härm 

on praeguses aktsiaseltsis üks osanikke ja kuulub 

ka ASi nõukogusse. 

Pingutab silo nimel

“Olen veisekasvatusega seotud olnud kogu elu, 

nii et kogu aeg on tulnud täiendada eelkõige söö-

datootmist,” räägib Härm, kes on täiendanud oma 

teadmisi nii Lääne-Euroopas kui USAs. 

Kuigi ta oli õppinud agronoomiks, kaitses põllu-

majandusteaduste kandidaadi väitekirja samuti vei-

sekasvatuse alal 1974. aastal.

Juba aastaid on ta ettevõtte taimekasvatuse üld-

juht, tema tööks on vastutada söödatootmise eest 

Tartu Agro kolmes suures loomakasvatusfarmis. 

Need on Vorbuse ja Rahinge veisefarmid 

ning Ilmatsalu seakasvatuskompleks. Söödava-

jadused on suured ja mehe õlul võib olla Eesti suu-

rim söödatootmisplaan. 

Asjalikult kirjeldab Härm silo tegemise hetkesei-

su: esimesest niitest saadi 30% silo vajadusest, 

aga oleks võinud saada 50%. Ta ütleb, et praegu on 

kogu Euroopas põudade ja väiksema rohukasvu tõt-

tu saadud tavapärasest vähem silo ja nüüd pingu-
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tavad nemadki, et kõigist kolmest niitest soovitud 

kogust kätte saada. 

“Tänavu on rohukasv kehvem kui mullu, nii et 

silo saab vähem,” kommenteerib agronoom.

Ta rõhutab, et kui rohusilo napib, aitab hädast 

välja mais. Maisi hakatakse siloks hekseldama alles 

oktoobris. 

Kui Eino Härm 2001. aastal USA põllumajanduse-

ga tutvumas käis, jätsid Ameerika farmerite suured 

maisipõllud talle sügava mulje: “Uskumatu! Amee-

riklased kasvatavad maisi aasta kümneid ühel põllul 

ja ei mingeid haigusi!”

Nii ongi nüüd juba kümmekond aastat ka Tarto 

Agro põldudel maisi kasvatatud. Härm kiidab seda 

kultuuri väga.

Ta kiidab maisi hea energiasöödana. Maisipõldu-

del saab tema sõnul hästi ära kasutada nii sea- kui 

veiseläga. 

Juba mitmendat aastat on olnud Eesti ilmad tava-

pärasest kuumemad ning mais sobib siia kliimasse 

hästi. Tõlvik kasvab intensiivselt otsekui Ameerikas.

Nõutakse oma heinaseemet 

Mõni aasta tagasi ehitati Tartu Agrosse Eesti üks 

moodsamaid heinaseemnekeskusi, mis haldab meie 

heinaseemneturust 30–40%. Ehkki heinaseemne 

kasvupind laieneb pidevalt, suureneb nõudlus hei-

naseemne järele iga aastaga.

“Me ei suuda enam nii palju heinaseemet toota, 

kui nõutakse,” tunnistab Eino Härm, kelle sõnul on 

uute farmide ehitusega suurenenud tootjate huvi 

korraliku silomaterjali järele. Kui vahepeal prooviti 

välismaiseid heintaimede sorte, siis nüüd on pöör-

dutud tagasi traditsiooniliste kodumaiste heintai-

mede juurde.

“Eriti nõutakse timutit, aruheina, raiheina ja risti-

kut,” loetleb agronoom, mida kõige rohkem müüak-

se. Heinaseemne kasvatamine on Härmi tegevus-

tes oluline, aga kõige suuremat heameelt tunneb 

kogenud agronoom sellest, et tema ajal on ehitatud 

loomadele kolm suurt farmi kompleksi ja et ta on 

suutnud tuhandetele loomadele nina esise organi-

seerida. 

Mees, kes on kogu elu pühendanud maaharimi-

sele, ei ole rahul sellega, kui hoolimatult suhtutakse 

meie maadesse: paljud omanikud lasevad maa liht-

salt võssa kasvada või teevad üksnes tasandus- ja 

hooldusniidet.

“Maad tuleb väga hoida ja saagi kasvatamisel 

oskuslikult kasutada, nii suudame oma rahva toit-

miseks palju rohkem ära teha kui praegu,” rõhutab 

Eino Härm. 

Olav Kärt, EMÜ professor

Eino Härm väärib igati esiletõstmist juba 

seetõttu, et on olnud põllumajanduses tegev 

väga pikka aega. Juba eaka mehena on ta en-

diselt uuendusmeelne, tahab alati uusi tead-

misi omandada. Ta uurib ikka oma valdkonna 

teemasid, et mis on vigade põhjused ja kui-

das saaks asja parandada. Esiletõstmist vää-

rib Eino Härm ka selle poolest, et on endale 

nii tugeva järglase, agronoomist poja Andrese 

kasvatanud. 

Tartu Agros kasvatatakse ka maisisilo ja iga 

aastaga näib saagikus paranevat. Kui varem 

oli probleem, et ehk kümnest aastast ühel õn-

nestub saada väärtuslikku maissilo, siis nüüd 

on aasta-aastalt meil olnud väga soojad suved, 

ka sordid on paremaks läinud. Nii et kui maisile 

ikka tõlvik otsa kasvab ja sinna teatud protsent 

tärklist sisse tuleb, siis võib saada väga hea 

sööda.

KANDIDAAT EINO HÄRM
AS Tartu Agro

Tähtvere vald, Tartumaa

 ❱ Piima ja sealiha tootmine, teraviljakasvatus. 

Lihatööstus. 

 ❱ Piimakari 1200, koos noorloomadega ligi 3000. 

5000–6000 siga. 

 ❱ Maad haritakse 3900 ha, enamik renditud 

riigimaa. Omandis 200 ha.

 ❱ Teravili 1900 ha, raps 407 ha, mais 160 ha, 

rohumaid 900 ha, heinaseeme 150–200 ha.

 ❱ Loomasöödaks valmistatakse 16 000 t rohusilo, 

4000 t maisisilo. 6000 t söödavilja. 

 ❱ Moodsad farmikompleksid ja 

heinaseemnekeskus. 

 ❱ 164 töötajat.
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Tiit Kaivo aretab 
tumedapealisi 
lambaid 
Silja Lättemäe

Sireli talus Harjumaal on üks väheseid tunnus-

tatud eesti tumedapealiste lammaste aretuskarju, 

talu lambatekid on jõudnud Austraaliasse, Brasii-

liasse ja Kuubale, rääkimata lähematest riikidest. 

Lambakasvataja Tiit Kaivo võtab Maalehe vas-

tu naerusui, keset määgivat lambakarja. Mees on 

päevitunud ja habemesse kasvanud, nautides kar-

juseidülli keset suurt suve. “Hunti nägin juunikuus 

kolmel korral, suurt kahju pole ta teinud, aga ühe 

talle viis küll endale,” teatab ta.

Lammaste tegevust jälgivad valvsalt kaks välja-

õpetatud karjakoera – borderkollit. “Borderkollid on 

parimad karjakoerad, hoiavad karja koos,” kiidab 

peremees, kelle karjakoeri kasutavad teisedki lam-

bakasvatajad.

“Lammaste juures olen pikemalt vaid siis, kui 

nad poegivad, seda aega on suvel kuni poolteist 

kuud. Muul ajal olen ikka talu juures, sest teised 

tööd tahavad ka tegemist,” räägib peremees.

Merebioloogist lambakasvatajaks 
Kui Tiit ja Lenne 1970. aastatel Tartu Riikliku Üli-

kooli lõpetasid, suunati geograafi st Lenne Harmi põ-

hikooli õpetajaks. 

Tiit on diplomeeritud hüdrobioloog. Algul töötas 

ta Tallinnas mitmes mereteadusi edendavas asutu-

ses. Nüüd nimetab ta seda aega “endiseks eluks” 

ja on täielikult pühendunud lambateadusele. Esime-

ne lammas kingiti pererahvale 1980. aastate lõpus. 

Esialgu hoiti looma naabri juures. 

“Hüdrobioloogia oli lambakasvatusest ikka väga 

kaugel,” tunnistab Tiit Kaivo. “Ühel hetkel tuli otsus-

tada, kas pidada lambaid rohkem või üldse mitte.” 

Praegu ta oma otsust ei kahetse. “Lammaste pi-

damine on stressivaba tegevus, kasumi pärast me 

lambakarja küll ei pea.” 

Nüüd on ta pidanud lambaid juba üle 20 aasta ja 

iseõppijana omandanud selles valdkonnas nii põh-

jalikud teadmised, et on tõusnud tunnustatud eesti 

tumedapealise karja aretajaks. 

Jõudluskontrolli andmetel on Sireli talu olnud 

juba aastaid üks paremaid tõuaretajaid mustapea-

lise lamba alal, kümnel korral on just Sireli talu kar-

jast valitud Eestimaa kauneim tumedapealine utt. 

Mustapealise lihalamba tõu parandamiseks on 

lubatud kasutada suffolki, oksforddauni, saksa mus-

tapealise ja soome maa lambaid. Praegu on Tiit ja 

Lenne Kaivo võtnud oma karja parandajatõuks sak-

sa mustapealise ja suffolki tõu. 

Aastate jooksul on Tiit Kaivo läbinud kõik Lamba-

kasvatajate Seltsi koolitused, omandanud teadmisi 

ka inglise, iiri ja ameerika teadlastelt ning leidnud 

praktikuna oma tee. 

Tiit Kaivole teeb muret see, et lambakasvatusest 

Eestis nii vähe hoolitakse, see põllumajandusala on 

suuresti organiseerimata ja kasvatajatel on raskusi 

nii lihast kui ka villast lahtisaamisega. 

“Eesti lambakasvatuse areng oli vahepeal 15–20 

aastat katkenud, valitses ebateadus ja isetegevus, 

alles nüüd vabariigi ajal on lambakasvatus pikapea-

le kosunud ja läheb tõusuteed,” arutleb Kaivo. 

Ta toob esile, et Eestis on rohumaid 50 000–60 

000 ha, nii et neil vähenõudlikel loomadel on maa-

de hooldajana suur perspektiiv. “Ometi pole meie 

tegevus praegu tulemuspõhine, lambakasvatajad 

püsivad elus suuresti toetuste najal,” tunnistab ta. 

Tuntud Sireli talu kaubamärk 
Sireli talu hakkaja pererahvas on suutnud teha 

aastatega oma talutoodete kaubamärgi tuntuks. 

“Meil on suur pere – neli täiskasvnud last, lisaks 

lapselapsed, tegutseme nagu traditsiooniline talu-

pere, mitu põlvkonda koos,” ütleb perenaine Lenne 

rahulolevalt. Algul valmistasid ja müüsid Tiit ja Len-

ne oma villatoodangut ise laatadel. Nüüd on vanim 

perepoeg Nils-Naatan Kaivo koos oma elukaaslase 
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Tuuli Ermeliga asutanud Eesti Villa- ja Nahatööstuse 

OÜ ning valmistavad Moostes asuvas töökojas villa-

toodetest mitmesuguseid kaupu. Müügiks valmivad 

lambavillast madratsid, padjad ja tekid. Lambanah-

kadest tehakse ka vaipu ja villast titekotte, lisaks 

lastele susse.

Sireli talu tooteid müüakse nii laatadel, turgudel 

kui ka käsitöökauplustes Tallinnas. 

“Uusi tooteid mõtleme välja koos perega,” sel-

gitab peremees. ”Arutasime omavahel, et villast 

saab sokke ja kindaid, neid jagatakse ka humani-

taarabist, samas ei ole korralikku vatitekki saada. 

Nii hakkasimegi lamabavillast madratseid ja tekke 

tegema, nüüd on meil nii sisustuskaubad kui ka ma-

gamistoakaubad.”

Eriti hindavad naturaalsete kaupade tervistavat 

toimet välismaalased. Nii on Sireli lambatekid jõud-

nud ka Austraaliasse, Lõuna-Brasiiliasse ja Kuubas-

se, lähematest riikidest rääkimata. 

“Aretuskarjana müüme ka eluslambaid, liha söö-

me ise ära ja kingime sõpradele,” on peremees 

rahul, et nende lambatooted on leidnud oma niši. 

“Kogu meie lambatoodang on käsitööna müügis, ai-

nult määgimine ei lähe kaubaks.”

Tiit Kaivo rõhutab ka professionaalse lambapü-

gamise olulisust. 

“Nüüdisaegne villapügi jõudis Eestisse tänu sel-

lele, et suutsin siia meelitada tuntud koolitaja Šoti-

maalt, kes hakkas meie mehi välja õpetama,” rää-

gib peremees, kes lasi pügamise alal välja koolitada 

ka oma poja. 

Nüüd on perepoeg Aadam nii osav, et on jõud-

nud villapügamises professionaalide liigasse ja osa-

lenud mitmel korral ka lambapügamise maailma-

meistrivõistlustel. Praegu on Aadam Kaivo maakera 

teisel poolel, õppides füüsikat Jaapanis, nii et pere-

mees Tiidul tuleb pügamismasinaga sel aastal ise 

villapügi ette võtta. 

Hillar Kalda, Eesti Lambakasvatajate Seltsi 

juhatuse esimees

Tiit Kaivo on Eesti Lamba kasvatajate Seltsi 

liige ja korralik tõuaretaja, tal on lambakasva-

tuses pikaajalised kogemused. 

Sireli talus on tumedapealist tõugu lam-

maste aretuskari, seal on peamiselt suffolki 

tõug. 

Päris nii ei saa öelda, et Kaivode kari oleks 

parim, pigem on see üks parematest. Sest kui 

juba on tegu aretuskarjaga, siis sellised karjad 

on parimate seas. Nimelt on aretuskarju Eestis 

vähe ja need kõik on aretustipud, aretuskarjad 

saavad vastava tiitli. 

Tiit Kaivo kiituseks tuleb öelda, et ta on juba 

aasta kümneid lambakasvatusega tegelenud ja 

korralikult oma asja ajanud.
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Hobusekasvataja, 
kes ise ratsu selga 
ei istu 
Heli Raamets

Kuigi Hillar Kald alustas töömeheelu autodega, 

on ta nüüd kolmandat põlve hobusekasvataja. Rat-

su selga ta siiski ei istu ja sõita eelistab jätkuvalt 

autoga. 

Aasta põllumehe kandidaati Hillar Kaldi võiks 

tegelikult tutvustada ka mõisaomaniku järglasena. 

Tema vanaisa koos kahe vennaga ostis Tartumaal 

Kärkna kirikumõisa, kus tegeles ka hobustega. Nagu 

Hillar Kaldi isagi. Mees ise õpetas ülikooli autokabi-

netis hoopis moodsama transpordivahendi – auto 

hingeelu.

Vere kutse oli siiski tugevam. 25 aastat tagasi 

soetas Hillar Kald Kärkna lähedal Lammiku külas 

Pärna talu ning kolis maale. Ja nagu arvata võib, 

hakkas hobuseid pidama. Kaks hobust ja üks poni 

on algusajast alles, praegu 28aastased.

“Tori hobused võivad 30–35 aastat elada, kui 

hambad ära ei kulu,” märgib Kald. Sellest tõust ja 

tõu arengust võib ta pikalt rääkida. Ühes on mees 

veendunud: algupärast tori tõugu, mida kramplikult 

“lukku panduna” säilitada, ei ole olemas. Nagu pole 

olemas ka sajaprotsendise veresusega eestlast.

 Tori hobuste aretus on läinud laias laastus kah-

te suunda. Ühelt poolt universaalsed, nii vankri ette 

kui matkale sobivad hobused, ja teiselt poolt võist-

lusspordiks mõeldud ratsud.

Peamiselt käivad ratsutamas tüdrukud
“Põllumajandusministeeriumist vaadatakse minu 

hobuste aretustulemuste põhjal, et nad hakkavad 

juba olümpiale minema, mis ohustatud tõu toetust 

neile veel maksta,” naerab hobusekasvataja. 

Ilus suur tori täkk Amadeus noogutab seda juttu 

kuuldes peaga, justkui saaks aru.

Võiks arvata, et Hillar Kald hüppab nüüd kohe 

suksu selga ja kappab juuste lehvides künka taha, 

aga ei midagi niisugust. “Ei ole tekkinud sellist 

huvi,” ütleb mees ise ratsutamise kohta. Ta ei mäle-

tagi, millal viimati hobuse seljas istus. Ka abikaasa 

Annet, kes tegeleb hobustega samamoodi kolman-

dat põlve, ei tõmba suksu selga. 

See-eest on poeg Kaspar ratsutamisega tegel-

nud 10 aastat. Kui ta varem võistles peamiselt ta-

kistussõidus, siis nüüd on lemmikuks Eestis suhte-

liselt uus ala rakendisport. Selle puhul ei tule mitte 

hobuse seljas, vaid tema taga olevas vedruvankris 

istudes küll veetakistustest, küll teele sätitud hei-

napallide vahelt puhtalt läbi minna. Tänavu peetud 

Eesti esimestel rakendispordi meistrivõistlustel sai 

Kaspar Kald esimese koha ja läheb augusti lõpus 

Lätis toimuvale mõõduvõtmisele kodumaad esinda-

ma.

Ka teised Pärna talus treenivad ratsutajad nopi-

vad võistlustelt kõrgeid kohti. Sealses ratsakoolis 

käib 40 inimest, neist enamik mõneteistkümne ki-

lomeetri kauguselt Tartust, aga mõned ka Lähtelt. 

Kuigi Hillar Kaldi mõlemad pojad, Kaspar ja Kristo, 

on isal hobuste juures abis, käivad ratsakoolis val-

davalt õrnema soo esindajad.

“Ratsutamas käivad peamiselt tüdrukud,” ütleb 

Pärna talu peremees. “Kui neil lapsed tulevad, siis 

toovad oma lapsed siia ja hakkavad ise ka uuesti 

ratsutama.”

Poolsada suksut on leidnud kodu 
Soomes

Aga Pärna talu hobuste juures saavad käe val-

geks ka Maaülikooli veterinaariatudengid, kes käi-

vad seal praktikal. Peremees räägib naerdes juhu-

sest, kuidas tudeng ei osanud looma kõhu alla vaa-

dates selle sugu määrata ja arvas, et selleks tuleb 

hoopis käega looma strateegilisi kohti kompida.

Tallides elava 65 hobuse seas on nii uhked tõut-

äkud, märad kui ka ruunad. 

Ratsakooli kõrval on talu oluliseks tegevuseks 

hobuste tõuaretus. Selle viljad müüakse enamasti 
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välismaale, näiteks Soomes on uue kodu leidnud 

poolsada suksut.

Hillar Kald on juba 10 aastat ka 400 liikmega 

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi president. “Viima-

sel ajal tuleb päris palju liikmeid juurde, vahel lausa 

kümmekond kuus,” kiidab mees. Peamiselt on tegu 

jõukate inimestega, kes on soetanud omale üks-

kaks ratsut. 

Vahel liisib endale hobuse ka kõhnema tengel-

pungaga pere, kelle laps on “hobusehaige” ja ratsu-

tamishuvilise ema peab Soome parema palga peale 

minema, et liisingut maksta.

Hobuse omamine ja ülevalpidamine ei ole odav 

lõbu. Kui omal talli ei ole, siis tuleb loom kuhugi kos-

tile saata. Nii, nagu see mujal maailmas laialt levi-

nud on. Pärna taluski on mõned sellised hobused. 

Varem oli rohkem, eriti soomlastest veterinaaria-

tudengite omi, aga masuaeg on nende arvu kooma-

le tõmmanud.

Hillar Kald ei lase sellest tujul langeda, vastupidi, 

ta naerab tihti. Kas see on hobuste mõju? Hipote-

raapia ehk hoburavigi on selle peale üles ehitatud, 

et hobuste lähedus pühib inimestelt muremõtted 

peast ja pinged kehast.

Jaan Sõrra, Tartumaa Põllumeest Liidu 

juhatuse esimees

Minu tutvus Hillar Kaldiga algas 10 aastat 

tagasi, kui käisime koos liidrite koolis. Juba seal 

oli Hillar Kald hästi aktiivne ning tal olid kõik 

omadused, et kujuneda liidriks, kes ta täna on.

Lisaks Eesti hobusekasvatajate ja kohaliku 

gümnaasiumi hoolekogu juhtimisele on ta 10 

aastat olnud ka Tartumaa Põllumeeste Liidu ju-

hatuse liige.

Hillar Kaldi tootmine on mitmekesine – li-

saks hobustele ka teravili ja mahepõlluma-

jandus ning koos abikaasa Annega ei ütle nad 

kunagi ära ka pisemate koosviibimiste korral-

damisest.

Hillar on põllumehepisiku suutnud istuta-

da ka oma poegadesse. Poeg Kaspar tuli Eesti 

noorte künnimeistriks. Minu arvates ongi see 

ühe põllumehest isa elutöö parim tulemus.

Kandidaat Hillar Kald
Pärna talu

Tartu vald, Lammiku küla

 ❱ Hobusekasvatus ja aretus, ratsutamiskoolitus, 

lastelaagrite korraldamine, hobuste üürile 

võtmine, teraviljakasvatus

 ❱ 65 hobust

 ❱ Maad haritakse 284 ha,  

omandis on sellest 120 ha

 ❱ Kasvatatakse hobustele rohusööta, kaera ja otra

 ❱ Oma perele lisaks üks töötaja
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Lihaveised kosuvad 
järvemuusika saatel
Silja Lättemäe 

Parimaks lihaveisekasvatajaks tunnistatud Mar-

gus Keldo peab hereforde Valgamaal Tsura Talu OÜs, 

mis asub Leigo turismitalu naabruses, nii et kaunis 

järvemuusika naabritelt paitab ka loomade meeli. 

“Oleme tõepoolest Leigo talu naabrid ja eks see 

Leigo järvemuusika kostab suviti ka meie karjamaa-

dele,” tunnistab Margus Keldo muheldes. “Loomad 

ei kannata suurt müra, aga muusika teeb neile ai-

nult head.”

Kas siis kontsertide või muu tõttu, igatahes on 

Tsura Talu OÜ herefordid prisked ja hea tervisega. 

“Kõik on puhtatõulised loomad,” kiidab ettevõtte 

tegevjuht Margus Keldo. Ta elab ise naabruses Anni 

talus ja töötab Tsura Talu OÜs 2004. aastast. Tsura 

Talu OÜ omanikuks on MM Grupp OÜ, mis koondab 

riskikapitali investeeringuid. 

Õppinud mees 
Maaelu Edendamise Sihtasutuse eestvõttel on 

valitud parimat lihaveisekasvatajat juba viis korda. 

2010. aasta tegevuse eest võitis selle tiitli Margus 

Keldo, kes kasvatab Neeruti külas karja samuti juba 

viis aastat. Kõrge tiitli tõid nii karja kui toodangu 

head näitajad, tõuaretus, aga ka heakord.

Margus Keldo on lõpetanud Olustvere Kõrgema 

Põllumajanduskooli agronoom-talujuhi erialal. Algul 

asus ta majandama Anni tallu. “Pidasime piimakarja 

ja kasvatasime kartuleid, talutöödel lõid maast ma-

dalast kaasa ka lapsed,” räägib pereisa, kes koos 

abikaasa Ailiga on üles kasvatanud kolm last – kõigil 

on nüüd kõrgharidus! 

Keldo ise on täiendanud oma oskusi iga-aastas-

tel erialastel kursustel, ka on ta töötanud Hollan-

di taludes. Konkursiga pääses Keldo õppima Taani 

ärikursustele, mis andsid hakkajale mehele lisaks 

heale inglise keele õppele ka avarama mõtteviisi ja 

oskuse näha maamajandamises uusi võimalusi. 

Kui Keldo 2004. aastal Tsura Talus majandamist 

juhtima asus, otsustati Anni talus tegevus koomale 

tõmmata. Nüüd rendib ta oma maid Tsura Talu OÜ-

le ja kasutab oma oskusi selle fi rma innovaatilise-

maks edendamiseks. 

Margus Keldo selgitab, et esialgu tõid omanikud 

Tsura Tallu lambakarja, et maastikke hooldada. Siis 

aga soovitas üks asjatundja, et mis te nende lam-

mastega jändate, võtke parem lihaveised! 

Nii ostetigi 2005. aastal Tsura Tallu esimesed he-

refordid. 15 mullikat saadi Eestist, need olid Root-

sist toodud tõupuhaste lehmade järeltulijad. 2008. 

aastast hakati loomi tooma otse Taanist. 

Tõupuhtad loomad 
Ettevõtte valdustes olevad Palupera valla maad 

on heas korras – nõlvadel nosivad rohtu lambad, 

laugematel pindadel puhtatõulised herefordid – 

ammlehmad ja pullid eraldi. Maaliline maastik pa-

kub ehedat silmailu, kokku on fi rmal haritavaid 

maid üle 400 ha ja majandatakse ainult mahedalt, 

loodusega kooskõlas. 

“Herefordid sobivad suurepäraselt Lõuna-Eesti 

maastikke hooldama, sest nad on väga rahulikud ja 

vähenõudlikud loomad,” kiidab tegevjuht. Sest loo-

made abita oleks põldudele peale kasvavast võsast 

palju raskem võitu saada. Ta rõhutab, et just here-

fordid on väga head abilised kuppelmaastikul, kuna 

söövad rohumaad korralikult puhtaks ja nosivad la-

gedaks võsaääredki. 

Hoolast peremehekätt on tunda igal sammul: re-

noveeritud on maakividest Saluala laut, kus toimub 

loomade poegimine, ehitatud uus kontorihoone koos 

töökojaga, soetatud tänapäevased söödatootmis-
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masinad. Hoolikat tegevjuhti kiidavad ka kohalikud 

elanikud, sest suviti hoitakse korras teeäärsedki. 

Praegu on ettevõttes hereforde 127, neist amm-

lehmi 85, pulle 13. Vasikaid sünnib aga järjepanu 

juurde. 

“Meil on ainult puhtatõulised herefordid, see 

ongi meie äriidee, meie uuendus, et me pole orien-

teeritud lihaloomade kasvatamisele, vaid ikkagi 

tõuloomadele,” rõhutab Margus Keldo. 

Tõupuhaste veiste eest makstakse tunduvalt 

rohkem ja nõudmine nende järele järjest kasvab. 

Heade tõuomadustega ammlehmi ja sugupulle 

soovitakse osta tootmiskarjadesse, et seal siis juur-

dekasvus paremaid tulemusi saavutada. Samas ei 

soovi paljud Eesti farmerid ise piiri taha loomi otsi-

ma minna, Tsura Talust saab aga maailmatasemel 

geneetika praktiliselt koju kätte. 

Väärt loom maksab palju
“Puhtatõulisuse arvestamine on meil algusest 

peale otsekui nišitöö, sest enamik lihaveisekasva-

tajaid peab lihaveiseid ikkagi lihamüügi eesmärgil,” 

selgitab Keldo, kes käib Taanis uusi loomi valimas. 

Seal abistavad teda head äripartnerid. Eesmärk on 

tuua Eestisse heade tõuomadustega ja võimalikult 

erinevate põlvnemistega hereforde, et nende järg-

lasi siis teistele farmeritele pakkuda ja ka oma karja 

täiendada. 

Need loomad, keda ei ole võimalik tõuloomadeks 

müüa, on plaanis realiseerida MTÜ Liivimaa Lihaveis 

kaudu, mis on loodud just selleks, et pakkuda tarbi-

jatele kvaliteetset, rohumaal kasvanud herefordi ja 

aberdiin-anguse tõugu lihaveise liha. Tsura Talu OÜ 

on ka MTÜ Liivimaa Lihaveis asutajaliige.

Lihaveiste kõrval peetakse Tsura Talus ligi poolt 

tuhandet valgepealist lammast. 

“Ka lambakasvatust püüdsime hästi edendada, 

nüüd on Tsura Talu OÜ saanud lambakasvatuses 

aretuskarja staatuse,” räägib Keldo. 

Sellest karjast on võimalik saada nii tõujäärasid 

kui ka -uttesid. Igal aastal ostetakse juurde mõni 

uus tõujäär vere värskendamiseks – talus on esin-

datud texeli jäär Saksamaalt, dorseti jäär Soomest 

ja dala jäär Norrast. Eelmisel suvel saabusid kaks 

beltexi jäära otse Belgiast. 

Eluslambaid on müüdud Saksamaale, samuti 

Märjamaa ja Otepää lihatööstustele, vill on läinud 

viltimisvilla valmistajatele Saaremaal.

Tsura Talust ei puudu ka hobused. Praegu on 

neid kokku 18. Nendest neli on spetsiaalselt kariloo-

madega tegelemiseks aretatud ja välja õpetatud.

Ilmar Kallas, Eesti Tõuloomakasvatajate 

Ühistu peaspetsialist 

Margus Keldo on väga hea tõuaretaja ja ka-

sutab kõrge aretusväärtusega häid pulle. Ta on 

hea suhtleja ja teadmisi on tal oma alal palju. 

Ka on Tsura Talu ümbrus suhteliselt häs-

ti korras, Margus on seal palju tööd ja vaeva 

näinud, nii et seal on päris ilus käia – aiad ja 

teeääred on korrektselt korda tehtud. Selline 

majandamine ja loomapidamine sobib sin-

na kuplite vahele, ei ole ehitatud sobimatuid 

hooneid. Oleme väliskülalisi Tsura Tallu viinud 

ja alati on firmajuht meile asjalikke selgitusi 

andnud. Eestis toimuvatel näitustel on Margus 

oma herefordidega sagedane külaline.

Lihatõugu puhtatõulisi veiseid 

Kandidaat Margus Keldo
Tsura Talu OÜ

Valgamaa, Palupera vald.

 ❱ Lihaveise-, lamba- ja hobusekasvatus.

 ❱ Puhtatõulisi hereforde 127, neist ammlehmi 85 

ja pulle 13. Tõuloomade müük. Eesti valgepealist 

tõugu lambaid ligi 500. Tõu- ja lihaloomade ning 

villa müük. 18 hobust.

 ❱ Mahetootmine. 

 ❱ Maad haritakse ca 400 ha, sellest omandis 

250 ha, kõik on rohumaad. Rohusööda ja silo 

tootmine. Nüüdisaegne tehnika. 

 ❱ 7 töötajat.
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Urmas Lehtsalu 
maakarjast ei loobu 
Merike Pitk 

Mereranna Põllumajandusühistu Saaremaal on 

üks väheseid põllumajandusettevõtteid – kui mit-

te ainuke –, kus peetakse kolme tõugu lüpsilehmi. 

Holsteini ja punaste kõrval on seal ka maakarja vei-

sed. 

Just nende viimaste eest pälvis Mereranna ühis-

tu tänavu Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsilt parima 

maakarjakasvataja rändhõbekarika. Ühtlasi esitas 

selts ühistu juhi Urmas Lehtsalu aasta põllumehe 

kandidaadiks. 

Lehtsalu ei pea tiitlit ainult enda teeneks. Maa-

karja veised tõi Päriverest Mereranna ühistu eelkäi-

jasse Kaarma kolhoosi toonane aseesimees ja tun-

tud zootehnik Juhan Vahe 1970ndail. Eesmärk – tõs-

ta piimarasva ja -valku. 

Ehkki maakarja lehm kisub ühistu piimatoodan-

gut alla, sest annab tonni võrra vähem piima kui 

punane ja kaks tonni vähem kui holsteini lehm, ei 

taha Lehtsalu maakarjast loobuda.

“Eks see ole ka väike nostalgia,” tunnistab ta. 

On ju maakarja veis Eesti oma põlistõug, liiati veel 

ohustatuks tunnistatud. Seepärast on selle tõu oma 

karjas pidamine ja aretamine ka missiooni ja au kü-

simus. 

“Oleme oma maakarjaga näitustel käinud ja uh-

ked, et meil see kari olemas on,” räägib Lehtsalu. Ta 

kiidab ühistu tõuaretuszootehnikut Anne Raamatut, 

kes on maakarja aretuse oma südameasjaks võt-

nud. Ja tegelikult annavad Mereranna maakarjaleh-

mad rohkem piima kui Eestis keskmiselt.

Lehmale on vaja päikest
Kõik, kes sõidavad Kuressaarest Kuivastu poole 

või ka vastupidi, võivad oma silmaga Mereranna 

maakarja, aga ka teisi tõuge imetleda, sest Tahula 

farmi loomad on üsna suure tee lähedal. Mereranna 

lüpsikari on üks väheseid suurkarju, kes suvel veel 

karjamaal käib. 

“Loomadele on päikest vaja,” on Urmas Lehtsalu 

veendunud. “Päike on looma tervis,” lisab Tahula 

farmi brigadir Elve Vakkum. “Need loomad, keda 

ainult katuse all hoitakse, on ikka päris õnnetud.”

Tõsi, kui Mereranna ühistu saab endale uue, ka-

russell-lüpsiplatsiga lauda, siis ilmselt enam kõik 

lüpsilehmad karjamaale ei pääse.

“Kinnisloomad ja ka madalama toodanguga gru-

pid jäävad väljas käima,” ütleb Lehtsalu. “Ja muidu-

gi noorkari.”

Uut lauta on juba ammu tahetud. Mereranna 

ühistu ongi Saaremaal suurematest veel ainuke, kel 

uut farmi pole. Siiani on see jäänud ehitamata PRIA 

toetuse puudumise tõttu, tänavu sügisel tehakse 

PRIA-le uus taotlus. 

Mererannas väärtustatakse inimest 
Kui aga uus laut tuleb, siis kindlasti ei hakka leh-

mi lüpsma robotid. “On olukordi, mida robot ei suu-

da lahendada,” ütleb Lehtsalu. Aga see pole ainuke 

põhjus. Mererannas väärtustatakse inimesi. 

“Meil on 61 inimest tööl ja aeg-ajalt on küsitud, 

miks nii palju,” räägib Urmas Lehtsalu. Nõnda pal-

ju on neid aga Lehtsalu sõnul eeskätt seepärast, et 

kõik töötajad saaksid kätte oma vabad päevad ja 

puhkuse. 

Ja nüüd ütleb Mereranna juht välja selle, mis tal 

hingel: “Ei saa võtta nii, et ettevõte peab olema ai-

nult kasumi ja äri peal väljas. Tegelikult on ta paljus-

ki, eriti just maal, ka sotsiaalne ettevõte, koht, kus 

inimene saab tööd ja kindlal kuupäeval oma palga.” 

Lehtsalu toob näiteks, et neil on tööl ka palju 

selliseid inimesi, kel on mingi puue määratud. Kus 

saaksid nad aga siis tööd, kui kohapeal seda pakku-

da pole, küsib ühistu juht, rõõmustades, et temaga 

ühte meelt on ka teised Mereranna peaspetsialistid. 

Urmas Lehtsalu toonitab, et seda ühistut ei eksis-

teerikski, kui kõik spetsialistid ühtemoodi ei mõtleks. 
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Omaks võetud mandrimees
Tegelikult on Urmas Lehtsalu hoopis mandri-

mees. Tallinnas elanud, kuid ometi EPAsse looma-

arstiks õppima läinud. “Olin lapsena kõik koolivahe-

ajad vanaema juures Lääne-Virumaal, sealt mu huvi 

loomade vastu.”

Seda, et ta kunagi Saaremaaga oma elu seob, 

poleks ta veel EPA-kooliski ette näha osanud. “Proo-

visin toona isegi oma ühika toakaaslastele, kes olid 

saar lased, selgeks teha, et ega see Saaremaa ikka 

üks õige koht ole. Mandril sõidad sinna kuhu tahad 

ja oled õhtuks kodus tagasi, siin aga on meri vahel.”

Ometi läks nii, et Urmase tulevane abikaasa, kes 

on saarlane, pani mehe valiku ette: “Kas tuled Saa-

remaale või...”

Ja mees pole seda paarikümne aasta tagust tu-

lekut kordagi kahetsenud. “Siin on hea, turvaline ja 

siin on uskumatult vahvad inimesed, kes hoiavad 

kokku,” lähevad Urmas Lehtsalu silmad seda rääki-

des põlema. 

Need “vahvad inimesed” on ka Urmase omaks 

võtnud. “Vahel jääb mandri inimene kaugeks, aga 

temaga on algusest peale olnud hea kontakt,” tun-

nistab farmibrigadir Elve Vakkum. 

Lehtsalu pole aga ainult Mereranna ühistu esi-

mees. Ta on Kaarma vallavolikogu esimees, annab 

Kuressaare ametikoolis ja täiskasvanute gümnaa-

siumis perekonna- ja ühiskonnaõpetust, juhib ko-

halikus Kadi raadios hommikuprogrammi, lööb kaa-

sa Saaremaa rahvateatri ja Kuressaare linnateatri 

etendustes ja kui vaja, on pulmaisagi. 

“Kõik see hoiab mind traksis,” põhjendab Leht-

salu ise oma paljusid ameteid. 

Käde Kalamees, Eesti Maakarja kasvatajate 

Seltsi tegevjuht

Mereranna PÜ esimehena on Urmas Leht-

salu seisnud hea selle eest, et meie kohalik tõug 

eesti maakarja veis on raskuste kiuste säilinud 

ja edasi arenenud. Mererannas on üks pare-

maid maakarja tõufarme, meie seltsil on nen-

dega väga hea koostöö ja oleme saanud sealt 

maakarja aretusse hulga suurepäraseid pulle.  

Mereranna maakarja lehmad annavad kesk-

miselt 6500 kg piima, mis on väga hea tu-

lemus. Karjas on ka terve rida veiseid, 

kes lüp savad üle 8000 kg. See näitab, et  

maakarja lehm pole nende karjas ainult lem-

mikloom, vaid ka toodangut andev lehm. 

Pean väga oluliseks sedagi, et nende leh-

mad on suvel karjamaal, see on keskkonna-

sõbralik loomapidamine. 

Lehtsalu puhul on tähtis seegi, et ta on mit-

mekülgne ja aktiivne inimene, jõuab ühistu 

kõrvalt pidada mitut ametit. Oma põhitöös on 

ta näidanud end sihikindla, arukalt mõtleva ja 

tulevikule orienteeritud inimesena.

Kandidaat Urmas Lehtsalu
Mereranna PÜ

Kaarma vald, Saaremaa.

 ❱ Piimakarjakasvatus: 727 lüpsilehma, sama palju 

noorloomi.

 ❱ 32 maakarja lehma lüpsid mullu keskmiselt 6477 

kg, 659 punast lehma 7742 kg ja 36 holsteini 

lehma 8614 kg piima lehma kohta, karja 

keskmine toodang 7737 kg. 

 ❱ Maad haritakse 2126 ha, sellest omandis u 600 

ha.

 ❱ Teraviljakasvatus loomasöödaks, raps müügiks.

 ❱ 61 töötajat.

 ❱ Kolm lüpsilauta, plaanis on ehitada uus 

karussell-lüpsiplatsiga laut.



24

Konverents Aasta Põllumees 2011 AASTA PÕLLUMEES 2011 KANDIDAADID

Margus Muld 
juhib Kaiust kolme 
piimafarmi 
Silja Lättemäe

Trigon Dairy Farmingu loomakasvatusjuht Mar-

gus Muld plaanib piimakarju kõikjal oma farmides 

suurendada. 

 “Olen Trigoni loomakasvatusjuht, ei tegutse ai-

nult Kaius,” teatab Margus Muld, kes esitati tänavu 

“Aasta põlllumehe” konkursile tootmise arendamise 

eest osaühingus Kaiu LT. 

Tegelikult ongi tal ainuüksi Kaiust keeruline rää-

kida, sest tema haare on märksa laiem. Ta juhib ka 

Kärla põllumajandusühistut Saaremaal ning Dobrut-

ši farmi Pihkva oblastis Venemaal. 

Tublid eesti mehed
Kui investeerimispankuri Joakim Heleniuse juhitav Trigon 

Agri ostis 2006. aastal Kaiu ja Kärla farmid, võeti ettevõttesse 
tööle ka loomaarsti haridusega Margus Muld. 

Mõistagi on taganud väliskapital ettevõtlusele avarad raha-
lised võimalused, aga ainult rahast edukaks majandamiseks ei 
piisa. Ega muidu oleks Trigon Agri suuromanik Joakim Helenius 
nii varmas kiitma just eesti meeste oskusi ja kogemusi põlluma-
jandusettevõtete juhtimisel.

AS Trigon Agri on Stockholmi börsil põhinimekirjas notee-
ritud fi rma, mille valduses on 170 000 ha maad Venemaal, 

Ukrainas ja Eestis. Praeguseks on kontserni piimatoot-
mine koondatud Trigon Dairy Farmingusse, mille peakorter on 
Eestis. Margus Muld on siin juhatuse liige, lisaks ka OÜ Kaiu LT 
ja Kärla põllumajandusühistu juhatuse liige. 

Hõivatuim farmijuht 
36aastane Margus Muld on küllap kõige hõiva-

tum põllumajandusjuht Eestis, sest tal on kolme-

kordne töökoormus. 

“Teeme kõigile kolmele farmile eelarve ja selle 

piirides on kõigil vabad käed,” selgitab Muld ja lisab, 

et igakuiselt jälgitakse väga täpselt eelarvete seisu, 

et kulud ei ületaks tulusid. Samas korraldatakse kõik 

suuremad hanked ühiselt – söödad, raps, mais, mi-

neraalid, energiasöödad ... Eestist Venemaale sööta 

ei osteta, Venemaal majandatakse enamasti selle 

riigi piires. Aga näiteks tehnika ostmine on Eestis 

30% odavam kui Venemaal, ka hooldusteenindus on 

tema sõnul Eestis parem.

Võrdlusi Eesti ja Vene põllumajandusest tuleb tal 

kui käisest. Ta teatab, et Venemaal saab praegu kõr-

gemat piimahinda, umbes 42 eurosenti kilost, Eesti 

keskmine on 33−34 senti. 

Oma toetuste süsteem on ka Venemaa farmima-

janduses. Riik toetab näiteks väetiste ja taimekait-

sevahendite ostmist.

“Dobrutši farmis lüpsavad meie lehmad 6500 kg 

lehma kohta aastas ja see on kõva sõna, meil on 

seal kõik seinad aukirju ja -märke täis, sest Pihkva 

oblasti keskmine piimatoodang on 2500−3000 kg,” 

räägib Muld. 

Moodne eurolaut Kaiusse 
Margus Muld meenutab aega, kui Kaiu põlluma-

jandusettevõte osteti. Siis oli praeguse suurfarmi 

asemel neli väikest lauta, kõik piirkonnas laiali. Et 

kõik laudad läbi sõita, kulus 25 km. 

Kaiu valda otsustati ehitada moodne laudakomp-

leks, mida kohalik rahvas nüüd eurolaudaks kutsub. 

2007. a juunis löödi kopp maasse ja 2008. a 15. jaa-

nuariks olid esimesed loomad sees.

Praegu uhkeldab kunagiste vanade lautade ase-

mel ligi 40 mln krooni maksnud moodne laudahoo-

Fo
to

: 
B

ia
n

c
a
 M

ik
o
v
it

š
, 

M
a
a
le

h
t



25

AASTA PÕLLUMEES 2011 KANDIDAADID Konverents Aasta Põllumees 2011

nete kompleks. Pealaudas on üle 600 lüpsilehma, 

keda lüpstakse kolm korda päevas paralleellüpsi-

platsil. Korraga saab lüpsta juba 40 lehma. 

Eraldi hoones on tiined loomad ja kuni 4kuused 

noorloomad. Peakompleksist 15 km kaugusel on 

noorkarjalaut. Lisaks laudahoonele on sellele 4hek-

tarilisele ehituspinnale kerkinud puistesöödahoidla, 

lägahoidla, tuletõrjeveehoidla ja silohoidlad.

“Kui oma ettevõtmistega siin alustasime, lüpsid 

lehmad 6500 kg aastas, nüüd lüpsavad ligi 10 000 

kg,” nendib loomakasvatusjuht rahulolevalt. 

Moodne Kaiu suurfarm elab otsekui omaette tu-

levikuelu keset vaikset külaidülli. Aastas tuleb va-

ruda loomadele 10 000 tonni silo. “Põud mõjutab 

suuresti silotegu, nii peame tänavu tegema rohkem 

teraviljasilo kui mullu,” arutleb firmajuht. Ta lisab, et 

kui vaja, tuleb juurde osta ka maisi.

Sihikul karussellrobotid
Muld raputab robotijutu peale pead. “Ei, neid 

kastroboteid pole tänapäevasesse suurlauta enam 

vaja!” teatab ta. 

Saksamaal jäid talle hiljuti silma DeLavali robotid 

karussell-lüpsiplatsil. 

“See on karussell, kus ühele lüpsiplatsile on 

monteeritud 4–5 robotit, ma arvan, sellel on jumet, 

tulevikku!” arvab ta. Esimesed DeLavali karussellro-

botid peaksid Euroopas müüki tulema 2012. aastal 

ja Mulla sõnul on suurfarmides tulevikku just sellis-

tel lüpsirobotitel. 

Loomakasvatusjuhil on selge siht kõiki Trigon 

Dairy Farmingu piimafarme suurendada. Nii on ka 

Kaiu suurfarm ehitatud põhimõttel, et vajaduse kor-

ral saab lauda mahtu ja piimakarja kahekordistada. 

“Meil on kõik võimalused laienemiseks – hooned 

suuremaks, piimajahuti kõrvale saab teise panna,” 

vaatab loomakasvatusjuht tulevikku. 

Tema sõnul laiendatakse kõigepealt piimakarju 

Venemaal ja alles siis võetakse ette Eesti farmid. 

Nüüdseks juba aastaid väliskapitalil põhinevas 

firmas töötanud Margus Muld arvab, et pole vahet, 

mis kapitalil põllumajandusettevõte tegutseb. 

“Meie farmid nii Kaius kui ka Kärlas on väga 

heal tasemel ja edendavad ju kohalikku põlluma-

jandust,” rõhutab Muld. “Teadmised ja kogemused 

jäävad ju Eestisse.” 

Rein Riga, põllumajandusfirma OÜ Rever 

omanik Harjumaalt 

Margus Muld alustas minu juures farmiju-

hataja ja loomaarstina pärast EPA lõpetamist. 

Meie koostöö kestis kolm aastat ja selle ajaga 

arenes see noor mees nii jõudsalt ja kiiresti, et 

mul polnud lõpuks võimalik talle väärilist tööd 

pakkuda. 

Muld on tõepoolest väga andekas looma-

arst ja samal ajal ka väga hea organisaator. 

Juhiomadused lõid tal välja juba meie firmas 

töötades. 

Nii jõudiski see mees farmijuhatajast fir-

majuhatajaks. Noortele tuleb alati luua nende 

võimetele vastavaid tingimusi, mina küll igati 

julgustasin ja innustasin teda. 

Nüüdseks on Margus Mullast saanud võime-

kas põllumajandusjuht. 

Kandidaat MARGUS MULD
OÜ Kaiu LT

Kaiu vald, Raplamaa

 ❱ Piimakarjakasvatus, 630 lüpsilehma 

aastatoodanguga 9859 kg. Noorkari 600.

 ❱ Maad haritakse 1791 ha, sellest 705 ha on 

omandis, 1086 ha on rendimaad.

 ❱ Teraviljakasvatus: raps, oder, nisu. Keskmine 

saagikus rapsil 2 t/ha; oder, nisu, tritik 3 t/ha. 

Rohumaad, silo tehakse 10 000 t aastas.

 ❱ 37 töötajat.

 ❱ 2008. a valmisid vabapidamisega 

laudakompleks, silohoidlad, puistesööda-hoidlad. 

 ❱ Nüüdisaegne põllutehnika.
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Nopri Talumeierei 
hoiab Tsiistre nurgal 
hinge sees 
Silja Lättemäe

Nopri talu peremees Tiit Niilo Võrumaalt rajas Mis-

so valda Kärinä külla talumeierei koos kauplusega ja 

on aastatega tõusnud tuntud talupiimatoodete müü-

jaks Eestis. 

Kes ei tunneks endist riigikogulast Tiit Niilot. Suu-

rematel maarahva üritustel on ta ikka kohal, linastes 

rõivastes, kaabu peas, naeratus näol ja pakub Tsiistre 

nurgas valminud toitu — kohupiima, võideid, jogurtit, 

sõira, juustu ja muid puhtaid talutooteid. 

Aga selle särava fassaadi taga on uskumatult visa 

ja sihikindel töö ning armastus oma talu ja Tsiistre 

nurga vastu, sest seal on tema juured. 

Mis on Tsiistre nurk? Selle teeb peremees kohe 

selgeks. See on ajalooline killuke vana Võrumaa Vast-

seliina kihelkonnast, praegusest Misso vallast, kus 

Eesti piir saab kokku Läti ja Venemaaga.

“Elame Kärinä külas ja siit on nii Lätti kui Vene-

maale 15 kilomeetrit,” näitab Nopri piimamees Tiit 

Niilo käega lõunasse ja itta. Tsiistre nurga moodustab 

6 küla ja 70 inimest. Kärinä ongi üks nendest küla-

dest. 

Nüüdseks on vaikne Kärinä küla Eesti viimses ka-

gunurgas tundmatuseni muutunud. Kui enamik talu-

mehi peab talu, siis selle mehe kohta võib küll öelda, 

et tema peab küla. Riigi äärealal kahekümnele inime-

sele töö pakkumine on jõukohane vähestele. 

Ettevõtlik Nopri talu peremees on ehitanud mul-

jetavaldava talumeierei, kus allkorrusel on toidutöös-

tus ja hoone teisel korrusel kohalik talupood ning 

kooskäimiskoht kaheksakümnele inimesele. Avaral 

platsil poe ja meierei ees on pidevalt autosid — uu-

distatakse eluga rahul olevat lehmakarja, ostetakse 

kohalikku toitu ja käsitööd, tehakse pilti koos looma-

de ja lilledega. 

Alustas nelja lehma ja kümne seaga
Tiidu esivanemad on viis põlve siinkandis talu 

pidanud. Talu sünniajaks nimetab peremees aastat 

1859. 

“Me tõesti soovime, et kunagi saaksid meie lap-

sed öelda, et toimetavad siinkandis juba seitsmendat 

põlve,” räägib peremees Nopri pere unistusest. 

Energeetikuks õppinud Tiit Niilo alustas Nopri ta-

lus nelja lehma ja kümne seaga talupidamist 1989. 

aastal. Koos abikaasa Vilvega toimetati aastaid va-

naisaaegses laudas, enne kui 1994 kerkis taluõue 

20kohaline lüpsilaut lootuses, et sellest jagub ka 

järeltulevale põlvele. Juba mõne aasta pärast ehita-

ti sama lüpsilaut ümber töötlemisettevõtteks, nii et 

1998. aastal avati meierei, kus Niilod hakkasid piima 

töötlema ja toodangut müüma. 

Nopri talu tegevus on innustanud teisigi maaet-

tevõtjaid mõtlema tooraine väärindamisele. Niilo on 

olnud Eesti Piimakäitlemistalude Liidu asutaja ja esi-

mees 12 aastat. 

“Misso vallas puuduvad looduslikud eeldused 

efektiivse põllumajanduse viljelemiseks. Siin elami-

seks ja sissetuleku tagamiseks on vaja otsivat vaimu 

ja leidlikkust. Lisaväärtuse jätmine oma külas jaga-

miseks on meie nurga elus hoidnud,” räägib Tiit Niilo 

perioodist, mil asendas toorpiima müügi jogurti- ja 

kohupiimatootmisega. Ettevõtlik Võrumaa talupere-

mees jõudis vahepeal käia ka Toompeal, töötades Rii-

gikogus aastatel 2003–2007. Tollest ajast kutsutakse 

teda mõnes seltskonnas ka “Toompea talunikuks”.

Piimakari kosus aastatega paari kümnest saja-

ni. Praegu on talus 170pealine kari aastalüpsiga üle 

9000 kg. Uus 200kohaline lüpsilaut valmis 2005. Pea-

gi hakati rajama lauda kõrvale Eesti moodsaimat ta-

lumeiereid. 

Talumeierei uus tootmishoone avati 2009. aasta 

1. märtsil ja see läks maksma 13 miljonit krooni, pan-

galaenu tagasimaksmiseks on antud aega 12 aastat. 

Piimatooteid müüakse üle Eesti
Meierei kaasajastamisele järgnes agroturismitee-

nuse käivitamine. Nopris käivad ekskursioonid nii 

Eestist, Lätist kui Venemaalt, uudistamaks, kuidas 

töötab piimafarm, valmib talujuust, sõir, kohupiim ja 

koorekaramell. 

Meiereitöö ise on korraldatud kaasaegsel moel, 

vajalikke protseduure juhib arvuti. Kõige tähtsamat 
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rolli mängivad aga ikka kohalikud inimesed, nende 

hulgas tehnoloogist abikaasa Vilve. 

“Alustasime koduköögis, esimesed tooted tegime 

pliidil suures pajas. Nüüd on meil unistuste meierei,” 

on perenaine rahul. 

Uhkusega näitab ta koorelahutajat ja võimasinat, 

juustukatelt ja pakkimismasinaid. Meiereil on ka juus-

tutootmisseadmeid, mis võimaldavad toota eri tüü-

pi juuste. Peremehe sõnul on juustude tootearendus 

veel lapsekingades, põhjuseks eestlaste tagasihoidlik 

juustutarbimiskultuur ja enda vähesed oskused juus-

tumeistrina.

Meierei valmistab piimatooteid vastavalt tellimus-

tele. Nopri talumeierei kohupiimad, jogurtid, juus-

tud ja võided jõuavad mitmesajasse müügikohta üle 

Eesti. Lisaks oma talupoele ja Võru müügikohale ka 

Selveri, Rimi, Kaubamaja, Prisma, ETK ja Stockmanni 

müügilettidele. 

“Oleme praegu suurim tööandja Misso vallas. Siin 

saab tööd 20 inimest, lisaks oma pere, praktikandid 

ja suvilised,” räägib peremees. 

Tiit ja Vilve Niilo on üles kasvatanud 5 last: Gerli, 

Gerda, Karli, Joonase ja Lisette. Suviti on kõik viis last 

kodus ja vanematel talu- ning meiereitöödel abiks. 

Tütar Gerda lõpetas maaülikoolis piimanduse 

bakalaureu seõppe ning jätkab tööd oma meiereis. 

Talujätkajana paneb Tiit suurimad lootused poeg Karli 

peale, kes õpib praegu maaülikooli II kursusel ette-

võtlust ja ökonoomikat, kuid jõuab osaleda kõigis talu 

tegemistes.

“Karl on pere keskmine laps, vanim poeg, seega 

talutraditsioonides täpselt õige tegelane jätkama. Ka 

tütar Gerli tuli Tallinnast tagasi maale kaugtööd tege-

ma, aga just Karlile soovin juba varsti talu üle anda,“ 

räägib Tiit Niilo. 

Ta näeb, et poeg kibeleb ettevõtjaks hakkama. Kui 

esivanemate talu ei paku põnevat eneseteostusvõi-

malust, sissetulekuallikat ja sobivat elukeskkonda, 

leiavad noored endale väljakutse mujal, seetõttu ei 

soovi Tiit olla sel teel piduriks, küll aga abiks.

Talus peaks veel enne lume tulekut valmima kaas-

aegne noorkarjalaut, kus kohti üle 200. Lähiaastatel 

plaanib Nopri laiendada olemasolevat lüpsilauta, ehi-

tada silo- ja koresöödahoidlad ning masinakuurid. 

Kuna praegu müüakse 40% talus toodetud piimast 

toorpiimana, on arenguruumi ka toodete osas piisa-

valt.

“Me ei tegutse lühiajalise kasumi nimel, soovime 

pakkuda inimestele usaldusväärset toitu ka põlvkon-

dade pärast. Eesmärk on ehtne vähetöödeldud tra-

ditsiooniline talupiimatoode,“ rõhutab Tiit Niilo.

OLAVI SÜLLA, Pärnumaa Talupidajate 

Nõuande keskuse juhataja

Nopri talu peremees Tiit Niilo on ärgas 

talumees, kes kogu aeg mõtleb arenemise-

le. Tal on küll laenukoormus päris suur, aga 

kes ei riski, see ei suudagi midagi. Ma arvan, 

et Niilo tuleb oma laenudega toime ja sa-

mal ajal suudab ka uusi projekte arendada.  

Sel aastal on mul Nopri taluga kokkulepe, et 

aitan Niilot projektikirjutamisel, kuna ta plaa-

nib rajada uusi tootmishooneid. Olen ka varem 

Niilot nõustanud, aidanud mõned asjad selge-

maks mõelda. Näiteks on tema talupidamine 

FIEna päris suureks läinud ja nüüd oleks tal 

vaja seda äriimpeeriumi üksusteks jagada.

Nopri talu
Nopri Talumeierei OÜ

Misso vald, Võrumaa.

 ❱ Piimakarjakasvatus ja piima töötlemine. 

 ❱ 170 lüpsilehma aastalüpsiga 9200 kg lehma 

kohta, noorkari 180 looma. 

 ❱ Maad haritakse 390 ha, sellest omandis 160 ha, 

metsa 45 ha.

 ❱ 2009. a valminud talumeiereis töödeldakse 

aastas 800 t piima, millest valmib 24 eri toodet: 

kohupiim, võided, jogurtid, juust.  

40% müüakse toorpiimana Valio 

juustutööstusele. 

 ❱ Agroturismiteenus.

 ❱ Nüüdisaegne põllutehnika.

 ❱ 9 palgatöölist talus, 11 meiereis. 
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Samarüütel pürib 
tippu nii laudas kui 
ka põllul 
Heli Raamets

Aasta parima piimakarjakasvataja tiitli pälvinud 

Avo Samarüütel OÜ Männiku Piimast saab rekord-

saake ka viljapõllult. Oma töötajaid turgutab aga 

spaas. 

“Pool ajast möödub arvuti taga,” ütleb Samarüü-

tel tänapäevase põllumajandusettevõtte juhi töö 

kohta. Laudast jookseb arvutisse kogu info 344 leh-

ma piimaanni, söötmise ja muu olulise kohta. 

Samamoodi on arvutis ülevaade ka 1300 hekta-

rist, mida Männiku Piim Tartumaal harib. Nii põllult 

kui laudast saab ettevõte kõrgeid tulemusi.

Pärast lautade rekonstrueerimist ja robotlüpsi-

le üleminekut on lehmade keskmine piimatoodang 

aasta-aastalt tõusnud. “Sel aastal oleme saanud 

jooksvalt 10 000 kilogrammi kätte,” rõõmustab et-

tevõtte juht. Viie robotiga on ta väga rahul – tööta-

vad väsimatult ööpäev ringi, jälgivad iga nisa eraldi 

ja seetõttu on lehmadel haigusi varasemast tundu-

valt vähem.

Maisist tuli loobuda metssigade tõttu
Kõrge väljalüpsi eeltingimus on hea söötmine. 

“Püüame sööta loomi nii, nagu õpetlased tänapäe-

val soovitavad ja oma peaga ka juurde mõelda,” 

avab Samarüütel köögipoolt. “Olen professor Kärti 

kuulanud ja püüdnud juurutada tema söötmisprog-

rammi. Kärt on seesama mees, kes upitas Põlva 

Agro juba aastaid tagasi 10 000 peale.” 

Lisaks käib Samarüütel ennast nii siin- kui seal-

pool riigipiiri harimas. “Õpetust jagatakse aknast ja 

uksest. Uute asjadega tuleb kaasa minna, eeldan, 

et iga uus on vanast parem.”

Samarüütel on veendunud, et silo kvaliteet on 

hea söötmise ja kõrge piimatoodangu alus. Lisaks 

muud söödad. Männiku Piim oli 18 aastat tagasi üks 

pioneere muljutud teravilja valmistamise ja looma-

dele söötmise osas. Toona olid nad lihtsalt valiku 

ees, kas ehitada kuivati või leida vilja kuivatamisele 

alternatiiv. 

Ka maisi on nad mõned aastad tagasi kasvata-

nud ja lehmadele söötnud, kuid enam mitte. “Katse-

tasime, kuna kolleegid Tartu Agrost ja Haagelt kas-

vatasid ja kiitsid,” märgib ettevõtte juht. Esimesel 

aastal õnnestus maisikasvatus hästi ja teisel aastal 

paistis põld veelgi ilusam. Koristama minnes selgus 

aga, et metssead olid maisipõllu keskel ohtralt pras-

sinud, taimed maha tallanud ja pooled tõlvikud ära 

söönud. 

Metsanotsudega on sealkandis üldse muret pal-

ju. Paar aastat tagasi käisid nad ka muljutud vilja 

kallal maiustamas, nii et sellele tuli tugev raudaed 

ümber ehitada.

Tippsperma peale pole kahju kulutada
Oluline on ka veiste tõuaretus, mille pealt pole 

ettevõte kunagi raha kokku hoidnud. Samarüütli sõ-

nul on reasperma 100- ja tippsperma 500kroonise 

doosi hinnavahe küll 400 krooni, aga see on jäme-

dalt rehkendades vähem kui 100 liitri piima hind. 

“Kui suudame kallima spermaga aretada sellise 

lehma, kes annab aastas 80 liitrit rohkem piima ja 

nii kolme-nelja aasta jooksul, siis oleme selle raha 

mitmekordselt tagasi saanud,” arutleb ta.

Loomakasvatushooned – kaks lüpsilauta ja üks 

noorloomalaut – on nii korda tehtud, et seal pole 

jupp aega vaja midagi uuendada. 

“Ehitasime sooja lauda,” räägib juht lüpsi-

karjalaudast. Ta on väga rahul, et katus sai kor-

ralikult soojustatud. Ainult õhuke plekk-katus 

läheks suvel väga kuumaks, kuid nüüd oli su-

vise leitsakuga laudas jahedam kui väljas. Tal-

vel hoiab aga selline katus siseruumis rohkem 

sooja.

Kui lehmalaudas töötavad lüpsirobotid, siis vasi-
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kad saavad piima automaatjooturist. “Oleme püüd-

nud kõik asjad automatiseerida,” tunnistab Avo 

Samarüütel. Inimeste ülesandeks jääb masinatel ja 

protsessidel silm peal hoida.

Ka Männiku Piima põldudel töötavad uued ma-

sinad. “Tehnika peab olema tipp-topp, et töö ajal 

saaks ikka tööd teha, mitte remontimise peale aega 

kulutada,” ütleb mees välja veel ühe põhimõtte. Sa-

mas lisab kohe, et kõik algab põldudest, need pea-

vad olema korras. 

Põllumees peab saama ka puhata
Kuigi riigi tuge põldude lupjamiseks enam ei ole, 

lupjasid nad tänavu omal kulul 150 ha. “Lõuna-Eesti 

mullad vajavad lupjamist,” tõdeb Samarüütel. 

Lisaks rammutatakse põlde ka oma lauda läga-

ga. Selleks soetati Joskini pütt koos läga mulda vii-

mise seadmega, mis ei lase haisul lenduda. Komp-

leksväetiste osas pole nad ka rasketel aastatel hin-

naalandust teinud, et mullas ikka toitaineid jätkuks.

Ja põllud on tasunud kopsaka saagiga. Tänavusel 

viljelusvõistlusel sai Männiku Piim nisu osas teise 

koha 7,6 tonniga võistluspõllu hektarilt, mullu või-

deti rapsisaagiga esikoht. Ka Eesti kõigi aegade ni-

susaagi rekord kuulub 9,7 tonniga neile.

Tänavune kogusaak ei tulnud taliviljade viletsa 

talvitumise ja põuase suve tõttu väga kõrge. Nisu 

keskmine tulemus on “vaid” kaks Eesti keskmist. 

Mis on kõrgete saakide saladus? “ Tee asju õigel 

ajal. Ja ei ole vaja üle oma varju hüpata,” vastab 

Avo Samarüütel. Kui mõned põllumehed lasevad 

masinatel mitmes vahetuses põllul mütata ja seda 

ka öösel pimedas, siis Männiku Piimas töötatakse 

ainult valge ajal.

Juhataja peab väga oluliseks puhkamist ja võ-

tab ka ise sügisel pärast kiirete tööde lõppu ette 

puhkusereisi piiri taha. Töötajatel on töölepingus 

kirjas ettevõtte poolt nädal aega puhkust sanatoo-

riumis. Mõned kasutavad seda võimalust, aga kõik  

mitte.

“Mulle tundub, et pessimismi ja vingumist on 

liiga palju,” ütleb Avo Samarüütel. “Rohkem oleks 

vaja peeglisse vaadata, ja see ei puuduta ainult 

põllumajandusvaldkonda. 20 iseseisvusaasta jook-

sul on ju pikk-pikk samm edasi astutud ja Eesti on 

kõvasti arenenud. Nüüd on aeg nõudmise asemel 

mõelda oma panuse ja selle peale, mida me oleme 

oma riigi heaks teinud.” 

Olav Kärt, EMÜ professor 

Avo Samarüütel on aldis uut vastu võtma. 

Igal võimalikul seminaril on ta kohal. Vahel ei 

oska talle enam midagi uut öeldagi. Ta mõtleb 

ka kõik info põhjalikult läbi, alles siis otsustab. 

Avo püstitab ka siis endale küsimusi, kui tal 

hästi läheb. 

Tema robotlaut on üks eeskujulikumaid Ees-

tis. Ta on osanud grupeerida loomad vastavalt 

toodangule ja saab Eesti robotlautadest kõige 

kõrgemaid tulemusi. Võib öelda, et ta on robot-

lüpsist maksimumi välja võtnud.

Kandidaat Avo Samarüütel 
OÜ Männiku Piim 

 ❱ Tartu maakond, Haaslava vald, Roiu küla. 

 ❱ Piimatootmine, teraviljakasvatus. 

 ❱ 344 lüpsilehma, mullune keskmine  

piimatoodang 9895 kg. 

 ❱ Maad haritakse 1300 ha,  

omandis on sellest 260 ha. 

 ❱ Teravilja ja rapsi all 1020 ha, rohumaad 280 ha. 

 ❱ 15 töötajat.
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Metsa Johani talus 
kosuvad lihaveised 
ja vähid 
Silja Lättemäe

Saaremaa 2010. aasta põllumehe tiitli pälvinud 

Lea ja Andrus Sepp on lihaveistele lisaks soetanud 

jõevähid. 

Metsa Johani talu on üks kaunimaid talukohti 

Saaremaal. Aastatega on Lea ja Andrus Sepp kor-

da teinud ajaloolise pika taluhoone Laadjala külas. 

Siseõu on kui hiiglaslik park, mida ääristavad root-

sipunased abihooned. Kogu loomapidamine ja teh-

nikakuurid on viidud taluõuest kaugemale karjamaa 

äärde. 

Veel mõni aasta tagasi kogus peremees Andrus 

Sepp kuulsust kui tuntuim Lääne-Eesti talumeeste 

õiguste eest seisja. Just see mees võitles PRIAga ko-

hut käies välja talumeestele õiguse saada toetusi 

ka puiskarjamaadel loomi karjatades. 

Siis ei pidanud PRIA Metsa Johani talu puiskar-

jamaid toetusõiguslikuks. Nüüd aga nosib üle saja 

lihaveise nendelsamadel karjamaadel ja kohtus õi-

gust saanud peremees saab oma maade pealt sa-

mamoodi toetusi nagu iga teinegi põllumees.

“Vaidlesin puiskarjamaade asja Riigikohtuni ja 

lahend oli eestlaslik – ma tunnen nüüd, et olen õige, 

aga ma ei saanud sellest rikkamaks. Sain tagasi 

oma hingerahu,” räägib Andrus Sepp. 

Üle saja aasta talupidamist 
Nüüd on need raskused unustatud ja pererahval 

uued ideed. “Kui seda talukohta taastama hakkasin, 

oli see minu jaoks suure emotsionaalse väärtusega. 

See väärtus on säilinud, aga talu ei saa pidada ai-

nult nagu mingit üllast asja. Talu ei saa pidada, kui 

selle pidamise pealt ei teeni,” rõhutab peremees.

Metsa Johani talukoha ostis Andruse vanavana-

isa 1903. aastal ja sellest ajast on see nende pere 

käes olnud. Kui Andrus oma vanavanemate talu 

tagasi sai, olid hooned juba kümme aastat tühjad 

olnud ja kokku varisemas. 1991 läks Andrus Talupi-

dajate Liidu kaudu talupraktikale Rootsi. Välismaal 

teenitud rahaga hakkaski ta talus toimetama. 

Lea ja Andrus abiellusid 1994. Nüüd sirgub pe-

res kolm tütart ja abikaasa Lea on Andrusele parim 

abiline ning mõttekaaslane kõigis ettevõtmistes. 

“Ametlikult on Lea ainuke palgatöötaja minu talus,” 

muheleb peremees. 

Kõigepealt võeti tallu lihaveised, aga et nende 

käive on aeglane, soetati ka sead. Parimatel aega-

del kasvatati üle kahesaja nuumiku aastas. 

Kui kodus loomi enam tappa ei tohtinud, jäädi 

lihaveiste peale. “Meil on madala boniteediga põl-

lud, siin on palju looduslikke karjamaid ja luha-ala-

sid, mis on sobilikud vaid lihaveiste karjatamiseks,” 

räägib Andrus. 

Pakuvad herefordivorsti
Talus on 120 herefordi. Perenaine räägib, et nad 

on hakanud neid nüüd ristama simmentali pulliga. 

“Karja üks osa on herefordid, teine simmentali ris-

tandgrupp,” selgitab Lea. Sellega parandatakse loo-

made lihaomadusi: simmentalid on kogukamad ja 

kiirema kasvuga. 

Viimasel ajal on Sepad hakanud oma lihaveise 

lihast vorsti müüma. Igas kuus saadavad nad mõne 

looma Saaremaa lihakombinaati, vastu saavad kaht 

suitsuvorsti: juustuga ja juustuta poolsuitsuvorsti. 

Tootest saab ka ise valmistada vinnutatud vorsti, 

mis on nagu täissuitsuvorst. 

“Vorsti on hoopis kasulikum müüa kui liha,” teab 

Andrus Sepp. Suur osa vorstist on juba ette müü-

dud. Peremees veab tahtjatele vorsti kohale, tullak-

se ka koju järele ja osa vorste on müügil kohalikes 

külapoodides. Igas kuus turustatakse niimoodi um-

bes 500 kg vorsti.

Lea lisab, et puudust tunnevad nad õigest pa-

kendamise ja hoiustamise kohast. Nii plaanitaksegi 
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kunagisse sigade taparuumi rajada veel sel aastal 

moodne vorsti pakkimis- ja hoiuruum. 

“Vorsti on vaja hoida õigel temperatuuril, et kül-

maahel ei katkeks. Praegu tuleb meil samal päeval 

vorst edasi müüa,” selgitab Lea. Metsa Johani vei-

seliha prae- või suitsulihana on võimalik saada ka 

ümberkaudsetest turismitaludest.

Müüakse ka elusloomi. Päris palju lehmmullikaid 

on läinud meestele, kes alustavad Saaremaal talu-

pidamisega ja ostavad loomi maade hooldamiseks.

Kasvatavad jõevähke 
Paari viimase aastaga on Sepad ehitanud laudale 

juurdeehitise koos joogiveesüsteemiga, laiendanud 

masinaparki ja ehitanud remonditöökoja. Peremees 

ja perenaine osutavad rullisiloteenust ka naabritele, 

talvel lükkab Andrus lund ja pakub kogenud jahime-

hena jahiturismiteenust.

Nüüd on Metsa Johani talu pererahvas ellu viinud 

ka oma ammuse unistuse – rajanud vähitiigid, kuhu 

on pandud kasvama Gotlandilt toodud jõevähid. 

“Vähid on minu pensionisammas,” teatab And-

rus Sepp muheldes, läheb jalgupidi tiiki ja õngitseb 

sealt ühe pruunikarvalise isendi sõrgupidi välja. Jõe-

vähke peab kasvatama viis aastat, praegu on nad 

kasvanud kolm aastat. 

“Vähk on täpselt nagu iga teine loom, talle on 

vaja kasvutingimusi. Meil on nad looduslikes tin-

gimustes: vähk sööb rohtu, vahel harva viskame 

mõne kala juurde,” räägib peremees. “Vähk on nagu 

lihaveis, peaasi on kasvatuskulud madalad hoida.” 

Nii ongi Metsa Johani talu sammuke teistest ees-

pool. Andrus Sepp on isepäine mõtleja, kes ei käi 

kunagi mööda tallatud rada, pigem on teerajaja. 

Mees, kes saab oma uudsetele mõtetele kinnitust 

abikaasa Lealt. 

“Meie ei tee kunagi asju, millest inimesed üldi-

selt vaimustuvad, me teeme seda, millest ise vai-

mustume ja siis võib-olla pärast vaimustuvad teised 

ka,” on peremehe elutõde. 

Veeve Kaasik, Saarte Nõuandekeskuse 

taimekasvatuse konsulent

Metsa Johani mahetalu pererahvas Lea ja 

Andrus Sepp on toredad ja töökad inimesed. 

Neil on talus puhtatõuline lihaloomade kari, 

üle saja looma ja tulevikus plaanivad nad kar-

ja suurendada kahesaja loomani. Kõrvalharuks 

on Sepad võtnud vähikasvatuse. Olen nõusta-

nud Metsa Johani talu peret taimekasvatuses, 

võtnud silo- ja sõnnnikuproove, sest nad on 

loomade söötmises väga täpsed, tahavad, et 

sööt oleks kontrollitud ja kvaliteetne. 

Sepad on altid rohumaid uuendama, praegu 

kasvab neil külvikorras olevatel maadel põld-

hein. Nüüd arutame läbi, millised rohumaase-

gud sobiksid nende maadele kõige paremini. 

Metsa Johani talu on väga palju investeeri-

nud oma ettevõtmiste arengusse, neil on kaas-

aegne masinapark ja pererahvas käib kahekesi 

ka teistele silo tegemas: üks niidab, teine rul-

lib. 

Nii et tegu on väga tublide ja töökate ini-

mestega.

Kandidaat Lea ja Andrus Sepp 
Metsa Johani talu

Saare maakond, Kaarma vald, Laadjala küla.

 ❱ Lihaveisekasvatus, 120 veist, herefordid ja 

simmentalid. 

 ❱ Poolsuitsuvorsti, liha ja elusloomade müük. 

 ❱ Vähikasvandus 14 600 m2.

 ❱ Maad kasutatakse 265 ha,  

sellest omandis 100 ha, haritav maa 52 ha, 

metsamaa 30 ha.

 ❱ Üks töötaja. 

 ❱ Kaasaegsed tootmishooned ja põllutehnika. 
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Seedri Puukool 
pakub põnevaid 
taimi 
Silja Lättemäe

Elmar Zimmeri puukoolist Karksi vallast Pollist 

jõuab igal aastal müüki ligi 20 000 viljapuud ja 10 

000 marjapõõsast, lisaks pakub peremees haruldasi 

söödavate viljadega põõsaid ja puid. 

“Väga põnev on söödav kuslapuu, maitske mar-

ju!” kutsub aednik Elmar Zimmer külalised hinnalise 

Kaug-Ida põõsa juurde, kus ripuvad sinised mustika-

taolised pikergused marjad. “Need on esimesed vil-

jad, mis Eestimaal valmivad, aga küpselt hakkavad 

nad kergelt varisema, nii et põõsa alla tuleks siis 

panna katteloor, et marjad kaotsi ei läheks.” 

Zimmeri sõnul on neis palju vitamiine ja kasu-

likke aineid, aga moosi keeta Seedri talu peremees 

neist ei soovita: keetmisega lähevad paljud bioak-

tiivsed ained kaduma. “Minu hobiks on tuua oma 

aeda põnevaid ja vähetuntud söödavate viljadega 

taimi,” räägib mees, kes majandab puukoolis koos 

abikaasa Tiiuga.

Peremehe lemmik on põhjamaa kiivi 
Teine peremehe lemmik on südajas aktiniidia. 

See liaan võib väänkasvuna laieneda mitme meetri 

kõrguseks ja südamekujulised lehed võtavad õitse-

mise ajal valgeid ning roosasid toone. 

“Vili on aktiniidial nagu kiivil, roheline ja magus. 

Viljad on karusmarjataolised,” räägib peremees, li-

sades, et viljade saamiseks pannakse emas- ja isas-

taimed kõrvuti kasvama. 

Elmar Zimmeri juttu võib uskuda, sest tegu on 

kogenud aednikuga, kes juba paarkümmend aastat 

on näinud oma aiandis ränka vaeva taimi istutades, 

pookides, silmastades ja hooldades. Aiandushari-

duse on Elmar Zimmer saanud omal ajal Mitšuri-

ni-nimelisest aiandusinstituudist Venemaal ja enne 

Seedri talu rajamist töötas ta aastaid Polli katsebaa-

sis aiandusagronoomina. 

“Viljapuid müün ma aastas 15 000–20 000, põhi-

toodanguks on õuna-, pirni- ja ploomipuud,” räägib 

peremees. Ostetakse ka maguskirsi ja hapukirsi isti-

kuid. Hästi lähevad müügiks marjapõõsad. 

Kultuurmustikate-jõhvikate vastu on samuti suur 

huvi, aga peremehe sõnul ei jõua ta nii paljude as-

jadega tegelda, sootaimi saab tema aiandist vähe. 

Igal suuremal laadal pakub Elmar Zimmer 

koos abilistega ka ise istikuid. Osa taimi müüakse 

aiakaupluste kaudu ja osa otse aiandist. 

“Esimesena tulevad ostma lätlased, sest seal al-

gab kevad varem, suvel käivad ka Soome aiandus-

huvilised,” on peremees rahul, et tema puukool on 

juba rahvusvaheliselt tuntud.

Rahvas nõuab tarbetaimi 
“Masu aianduses on läbi, nõudlus tarbetaimede 

järele tõuseb,” toob Seedri puukooli peremees esile. 

Sel aastal osteti viljapuid ja -põõsaid juba kol-

mandiku võrra rohkem kui mõne aasta eest. Ilupuu-

de ja -põõsaste läbimüük jäi aga samale tasemele. 

Ka rõõmustab Zimmer, et inimesed on hakanud üha 

rohkem eelistama importviljadele kodumaiseid puu- 

ja köögivilju. 

“Tarbijad ei usalda enam lõuna poolt sisse too-

dud puuvilju, sest kvaliteedinõuded on küllalt kar-

mid ja nii tuleb rohkem kemikaale peale kallata, et 

vili ilus välja näeks ja kaubanduses läbi lööks,” sel-

gitab Zimmer. 

Üha tõusvad toiduhinnad sunnivad inimesi ise 

endale söögipoolist kasvatama. “Kõige rohkem kas-

vatame ikka neid viljapuid ja -põõsaid, mida rahvas 

mäletab oma lapsepõlvest, sest neid nõutakse kõi-

ge rohkem,” loeb aednik üles kevadised müügihitid. 

Õunapuudest eelistatakse ‘Liivi kuldrenetti’. 

“See on Eesti rahvuslik õun, lätlased ja leedula-

sed ei tea ‘Kuldrenetist’ midagi. Hästi läheb ka ‘Val-

ge klaar’. Lõunaeestlased eelistavad ‘Suisleppa’, 

põhjaeestlased aga ‘Sügis joonikut’.”

Ploomisortidest lähevad kõige paremini ‘Ave’ ja 
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‘Emma Leppermann’, pirnidest ‘Pepi’. Nõutud on ka 

Polli teadlaste uuemad puuvilja- ja marjasordid. Sor-

timent on mitmekesine ja arvestab põhjamaa kar-

me olusid.

Moes on perepuud
Elmar Zimmer on oma aiandis võtnud kasutuse-

le moodsa kastmistehnoloogia. See on ELi program-

mi Waterbee (‘vesimesilane’) raames rahastatav 

projekt, kus kasutatakse kõige moodsamaid kast-

missüsteeme, et iga taim saaks just talle vajaliku 

koguse niiskust. 

“Meie puukool on Eestis ainulaadne selle poo-

lest, et saame viia kõik pinnad niisutatavaks,” tea-

tab Zimmer, kes on viie aastaga puukooli laienda-

nud enam kui poole võrra. 

Uusi suuri õunaaedu on Seedri Puukooli istiku-

tega rajatud umbes 20 ha, suuremaid tootmisaedu 

neli, üks neist Saaremaal. Madalakasvuliste istiku-

tega moodsaid väiksemaid puuviljaaedu ei suuda 

peremees kokku arvatagi. 

Viimastel aastatel on moodi läinud perepuud. 

Need on viljapuud, mille võrasse on poogitud teiste 

sortide oksad. Mitmesordiliste õuna-, pirni-, ploomi- 

ja maguskirsipuude kasvatamine puukoolis võtab 

kauem aega ja tööd ning seetõttu on need ka kal-

limad.

“Kui inimestel on võimalust ja huvi, võiks ühes 

ilusas aias olla kõik kultuurid, mida siin põhjamaal 

kasvatada annab,” rõhutab Elmar Zimmer, kelle 

puukool on Eesti üks liigirikkamaid. 

Konkurss “Aasta põllumees”
Tänavusel “Aasta põllumehe” konkursil esindab 

aednikke Seedri Puukooli omanik Elmar Zimmer Vil-

jandimaalt, kelle esitas konkursile Eesti Aiandusliit. 

Statistika näitab, et seni on aasta põllumehe 

konkursi iga kolme aasta järel võitnud aianduse 

esindaja. Nii kuulutati 2003. aastal võitjaks roosi- ja 

kartulikasvataja Johannes Valk Harjumaalt Laheot-

sa talust. 2006 pälvis tiitli ASi Sagro juhataja, köö-

giviljakasvataja Kalle Reiter Harjumaalt ning 2009 

köögivilja- ja seakasvataja Mart Timmi Võrumaalt 

Jaagumäe talust.

OLAVY SÜLLA, Pärnumaa Talupidajate 

Nõuande keskuse esimees

Elmar Zimmeril on üks paremaid puukoole 

Eestis ja tal endal väga põhjalikud teadmised 

aiandusest. Oma tegevuses on ta väga tubli ja 

järjekindel.

Olen aidanud Zimmeril teha taotlusi 

investeeringu toetuse jaoks, ka oleme üheksa 

aastat teinud koostööd FADNi põllumajandusli-

ku andmebaasi jaoks, kus Zimmeri ettevõte on 

puukoolide testettevõte.

Oma tegevuses on Seedri Puukooli pere-

mees laia haardega, traditsioonilistele istikute-

le lisaks on ta püüdnud Eestisse tuua ka eksoo-

tikat – müüb näiteks aprikoosi- ja virsikupuid. 

Ka on ta rahva sekka viinud perepuud, nii 

et inimene ei peaks ostma neli õunapuud, vaid 

ühe, kuhu on poogitud neli oksa eri õunasorti-

dega. 

Sama on ta teinud ka pirnide ja kirssidega. 

Seedri Puukooli omanik oskab hästi majan-

dada, pangast liisinguid-laene juurde ei võta, 

vaid püüab ise toime tulla.

KANDIDAAT Elmar Zimmer
OÜ Seedri Puukool

Polli, Karksi vald, Viljandimaa

 ❱ Istikukasvatus. Viljapuid 15 000–20 000, 

marjapõõsaid 5000–10 000, ilupuid-põõsaid 

3000–5000 tk aastas. Hekitaimed, vääntaimed,  

vähelevinud puuvilja- ja marjakultuurid. Üle 300 

nimetuse istikuid. 

 ❱ 3 ha maad, kasvuhooneid ligi 2000 m2. 

 ❱ 2 alalist palgatöötajat,  6 hooajatöölist.
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Lassi-Uuetoa talust 
noored linna ei 
põgene 
Silja Lättemäe

Lassi-Uuetoa talu peremees Kalev Tauer Lääne-

Virumaalt ei pea töökäsi juurde palkama, sest talu 

arendatakse ja kõik tööd tehakse ära oma perega. 

“Meil on talus viis palgatöötajat, kõik oma pere 

liikmed,“ muheleb Kalev Tauer rahulolevalt. “Mina 

ise, abikaasa Krista, pojad Olari ja Andras ning minia 

Gerly. Teine minia Janely on praegu lastega kodune.” 

Oleme Viru-Nigula aleviku külje all Aasukalda kü-

las. Siinsed talumaad käivad otse vastu alevikku, nii 

et Viru-Nigula kirikutorn paistab taluõue ära. Siinsa-

mas lähedal on ka kurikuulus Padaorg, kuhu teelised 

talvise tuisuga kinni jäid. 

“Suur osa tritikust läks paksu lumega välja, aga 

küll me hakkama saame,“ räägib peremees. 

Talu lähedal karjamaal nosib piimakari ja pererah-

vas valmistub siloteoks. 

Varem FIEna Lassi-Uuetoa talus tegutsenud Ka-

lev Tauer on oma ettevõtmise nimetanud ümber OÜ 

Aasukalda Farmiks ja juhib ainuomanikuna vägesid. 

Vanamoodsalt siin tööd ei tehta, pereliikmed on amet-

likult tööle vormistatud ja saavad osaühingult palka. 

Neli põlvkonda koos
Osaühingus Aasukalda tegutseb ettevõtlik pere-

rahvas ja maamajandamine edeneb. Sellest anna-

vad aimu korras ehitised ja masinad. Kaugele kiiskab 

halli plekk-katusega Rootsi punane tootmishoone – 

masinakuur koos kuivatiga, mis valmis 2006. aastal, 

selle vastas on samuti Rootsi punaseks värvitud va-

nem kuivati. 

Majandushooned on elumaja lähedal. Aiaga eral-

datud siseõues on kordatehtud taluhoone – ülipikk 

talumaja, kuhu koguni neli põlvkonda elama mahub. 

“Elame koos abikaasa Kristaga juba kolm aastat 

endises laudas,“ naerab peremees. Vana talumaja 

laiendati nii, et kunagine laut renoveeriti avaraks 

elutoaks koos kööginurgaga ning toad tulid ka üla-

korrusele, kus elab pere pesamuna, 12aastane Liise. 

Vana talumaja ühes osas elab vanaperenaine 

Olga, kes saab varsti 85. Samasse majja on elama 

mahtunud ka perepoeg Olari koos naise Gerly ja nel-

ja-aastase Olgeriga. Teine perepoeg Andras elab küll 

Viru-Nigulas korteris koos naise Janely ja kahe poja – 

Andrise ja Gregoriga, aga päevad veedab ikka kogu 

perega isatalus toimetades. 

Selleks et tänaseni toimivat elujõulist piimatalu 

pidada, on see pere ränka vaeva näinud. 

“Kui me 1990. aastate algul talupidamisega alus-

tasime, oli talupidajaid siinkandis nii palju, et meil oli 

isegi Viru-Nigula taluselts. Nüüd on kogu valla peale 

alles vaid kolm loomapidajat,“ nendib peremees. 

Lassi-Uuetoa talu on Kalevi lapsepõlvekodu. Siit 

läks ta omal ajal Kundasse, kus elas perega aastaid ja 

töötas Kunda tsemenditehases. Krista oli poemüüja. 

Kalev Tauer, kes on õppinud tehnik-mehhaani-

kuks, on lahtiste kätega iga masina peale. 1989 tuli 

ta tagasi lapsepõlvekoju, oli kohalikus kolhoosis paar 

aastat töökoja juhataja ja hakkas 1991. aastast talu-

pidajaks. 

“Emal oli siin laudas kolm lehma ja pukipiimama-

jandus, meie hakkasime karja laiendama. Saime al-

gul 13 hektarit maad ja kolhoosist mõne lehma juur-

de,“ meenutab peremees. 

Krista pidas algul ka Viru-Nigulas poemüüja ame-

tit, aga lõpuks jäi tallu tööle, hakkas ämma kõrval 

lehmi lüpsma. Nüüd lüpsab ta laudas koos miniatega. 

“Kõik on siin lehmi lüpsnud, nii mina kui Kalev, 

aga lõpuks läksime masinlüpsile,” räägib perenaine. 

Praegu harib pere 280 ha maad, kasvatab teravilja 

ja rapsi, teeb rohumaadel rullsilo. Uue lauda 44 leh-

male ehitas pere 2001. aastal. Piima müüakse läbi TÜ 

Rakvere Piimaühistu selle asutamisest peale – nii saab 

korralikku hinda ja soetada soodsamalt tarvikuid. 

“Mina oma peret suurt ei näegi, kõik on laiali oma 

tööde peal, mees on mul ju väga töökas, pojad sa-

muti,” naerab särtsakas perenaine. 
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Kõigil käed-jalad tööd täis 
Naised tõusevad siin talus kell kolm hommikul ja 

esimene lüps algab pool neli. Kella viie paiku ärka-

vad mehed, et minna põllutööle. Kalev Taueri peale 

on jäänud paberimajandus ja üldine asjaajamine, sa-

muti viljakülv. Vanem poeg Olari on kombainiroolis, 

tema käe all on põllupidamine. Noorem poeg Andras, 

kes on õppinud Türi tehnika- ja maamajanduskoolis 

põllumajandust, vastutab loomapidamise eest, jälgib 

laudatööd ja juhendab lüpsmist. 

“Loomulikult teeme suuremaid töid kõik kolm 

meest koos,” teatab pereisa ja lisab, et ajutiselt on 

võetud abiks ka töökäsi väljastpoolt talu. 

Siin talus on osatud targu oma töid ja asju aja-

da. Aastatega on soetatud viis traktorit ja kombain. 

Lisaks muretseti kivikoristuskombain, kuna siinsetel 

paekivistel pindadel on muidu raske põlde harida. 

Peremees toob esile, et ta pole siiani ühtki hoonet 

saanud ehitada investeeringutoetuste abil. Kõik on 

oma jõududega ehitatud, toetusi on ta saanud vaid 

masinate ja seadmete ostuks. 

Ei jaksanud robotlauta rajada
Vahetult enne masu pidas Taueri pere tõsist plaa-

ni ehitada uus laut kahe robotiga 150 lehmale, aga 

majanduslangus tõmbas sellele kriipsu peale. Raskel 

ajal oli tal piisavalt talupojatarkust, et oma ettevõt-

misi mitte suurte laenude alla matta. 

“Uue lauda projekteerimine juba käis, aga tollal 

tundus nii suure investeeringu tegemine meile üle 

jõu käivat ja me ei hakanud riskima,“ räägib pere-

mees. Ning lisab, et tagantjärele ta seda otsust ei ka-

hetse, sest nii mitmedki, kes toona hoogsalt ehitasid, 

on nüüd suurtes raskustes. 

“Siis oleksin võib-olla praegu Soomes tööl ja talu 

pankrotis,“ arvab peremees. Küll noored kunagi tee-

vad, on Tauer kindel. 

Viimase aja suurema investeeringu tegi Kalev 

Tauer hoopis ühistaotlusena koos kahe naabrime-

hest maaettevõtjaga. Naabrid soetasid kaks trakto-

rit, rulooni pressi ja mürgipritsi, Taueri poole paigal-

datakse kaks teravilja hoiupunkrit. 

“Praegu ju toetatakse ühistegevust, nii saime 

ühistaotlusega ka investeeringutoetust ja kõiki ma-

sinaid kasutame ühiselt,” selgitab Tauer.

Kõige tähtsama – ühistöö oma perega – jätab ta 

aga sõnastamata. On ju niigi selge, et Lassi-Uuetoa 

talu suurim trump on kokkuhoidev pere, kelle kõigi 

mure on, et talumajapidamine jätkuks. 

Arvo Aller, Ida-Virumaa Talupidajate Liidu 

direktor-konsulent 

Kalev Tauer kuulub oma piirkonnas Lääne-

Virumaal aktiivsete tegutsejate hulka. Lisaks 

oma ettevõtmistele Lassi-Uuetoa talus on tal 

oluline osa maaettevõtluse edendamisel laie-

malt. 

Tauer on avatud uuendustele ja tema tege-

vus on kindlasti heaks eeskujuks noortele. Tal 

on ju Lassi-Uuetoa talus abiks noored, kes on 

valmis ettevõtlusega jätkama ja edasi arene-

ma. 

Oma ettevõtmiste juures on Kalev Tauer ka-

sutanud ka meie nõuandekeskuse abi, küsides 

nõuandeid nii taimekasvatuse kui raamatupi-

damise alal, samuti projektide kirjutamisel. 

Lassi-Uuetoa talu peremehe tugevus ongi 

see, et ta on olemasolevate võimaluste juu-

res leidnud kõige optimaalsemad lahendused, 

suutnud ennast vee peal hoida ja ka edasi min-

na.

Kandidaat OÜ Aasukalda Farm
Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa.

 ❱ Piimatootmine, teraviljakasvatus.

 ❱ 44 lüpsilehma, 40 noorlooma. 

 ❱ Aastatoodang 8100 kg lehma kohta. 

 ❱ Maad kasutatakse 280 ha,  

sellest omandis 147 ha. 

 ❱ Teravili ja raps 170 ha-l, rohumaad 110 ha-l. 

Teravilja keskmine saagikus 3,3 t/ha,  

raps 1,8 t/ha. 

 ❱ Uus viljakuivati koos masinakuuriga, viis 

traktorit, kaks kombaini. 

 ❱ Viis palgatöötajat.
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Agronoomist 
fi rmajuht ravib, 
söödab ja lüpsab 
Silja Lättemäe

Kuusalu kandis tegutseva Suurekivi OÜ juhataja 

Helju Veskaru on juba aastaid Harjumaa parim piima-

tootja ning plaanib robotlüpsilauda ehitust. 

“Minu juures käivad juba teised farmijuhatajad 

õppimas, kuidas saada vanas laudas ja torusselüpsi-

ga kõrgeid tulemusi,” naerab Helju Veskaru.

Tegu on silmapaistva naisega, kes on piimandus-

ringkondades tuntud: ainuomanikuna juhib ta juba 

aastaid suurt põllumajandusettevõtet, kus on 15 

palgatöötajat. Tööd on ta teinud nii tulemuslikult, et 

kontori seinad aukirju täis. Silma torkab, et viimasel 

kolmel aastal on Veskaru saanud Eesti Tõuloomakas-

vatajate Ühistu aukirja kui aasta parim piimatootja. 

“Neid aukirju on ka varasematest aastatest,” ei 

varja Veskaru, et on Harjumaa piimanduses liidripo-

sitsioonil püsinud juba pikemat aega. 

Praegu tegutseb OÜ Suurekivi Kuusalu vallas, 

harides üle 700 ha maad ja peab piimakarja Valkla 

farmis, kus rohkem kui sajapealine piimakari aetakse 

päevaks karjamaale ja lüpsiks lauta tagasi. 

Parimad loomad olid viidud 
lihakombinaati

Osaühing Suurekivi tegutseb endise Kuusalu kol-

hoosi jätkajana 1993. aastast, kui töötajaid erastasid 

reformi käigus vana Saunja farmi. 

“Erialalt olen küll agronoom, töötanud seemne-

kasvatuse agronoomina, aga kui erastamiseks läks, 

siis otsustasin lehmadega proovida, sest seda Saun-

ja farmi ei tahtnud keegi,” meenutab Veskaru, kui-

das nad koos toonase peaagronoomi Jaan Reimaniga 

eraettevõtlust alustasid. “See oli suur väljakutse – 

kõik sai nullist peale ise õpitud.”

Saunja farmis tegutseti paar aastat, siis osteti 

pankrotistunud Valkla farm. Valklas oli 1967. aastal 

ehitatud korralik laut, mis renoveeriti 1975. 

Kolhoosi hiilgeaegadel oli Valk la farmi piimatoo-

dang olnud üks kõrgemaid vabariigis, paraku Veska-

ru sealt head geneetilist baasi kaasa ei saanud, sest 

selleks ajaks olid loomad likvideeritud. Oma kari tuli 

aretada Saunja farmi loomadest. 

Aastatega ostis Veskaru osanikelt nende osakud 

välja. Põllumajandusfi rma juhi vastutust ei tahtnud 

keegi võtta, nii see amet söaka naise õlgadele jäigi. 

Põlde on järjest laiendatud. Neil kasvatatakse te-

ravilja ja rapsi oma loomadele söödaks, rohumaadel 

tehakse silo ja tasakaalus söödaratsioonidega hoolit-

setakse loomade ninaesise eest hästi. Lisaks saavad 

lehmad vabalt karjamaal käia. “Kui on mitmekesine 

sööt, korralik tõuaretus ja korralikud töötajad, võib 

kõrgeid lüpsitulemusi saavutada ka vanemas lau-

das,” kinnitab Veskaru. 

Edu saladus on töösuhetes 
Helju Veskaru kiidab oma töötajaid, kes kõik 

ühise meeskonnana tegutsevad. Tõuaretuse ja see-

mendusega on juba aastaid tegelnud Ain Muddi, kes 

on valinud häid aretuspulle, väga hea koostöö on ka 

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga. “Aga lehmadel 

on jalad läbi! Kui saaks tugevamaid jalgu aretada,” 

muretseb fi rmajuht.

Praegu lüpsab Valkla farmis 130 lehma ja keskmi-

ne piimatoodang on 10 143 kg lehma kohta aastas. 

Helju Veskaru nendib, et toodang võiks ka väiksem 

olla, kui lehmad seetõttu karjas kauem püsiksid. 

“Oleme teinud tööd igas liinis, olen olnud ka zoo-

tehnik, ravinud loomi ja lüpsnud kogu karja,” ei var-

ja fi rma juhataja, et ta ise on ka peamiselt laudas, 

mitte kontoris. 

“Kui farmijuhataja kogu aeg vannub ja kärgib, 

siis tuleb kõigepealt juhataja lahti lasta, alles siis 

hakkavad paremad lüpsitulemused tulema,” nendib 

Veskaru. 

Eks ta ise ka kurjustab vahel, kui mõni töö on 

laokile jäänud, samas püüab oma töötajatest lugu 

pidada. “Ma olen karmi käega küll, aga austan ini-

mesi,” nendib Veskaru. Valkla laudas on praegu 

väga palju käsitsitööd, mistõttu juhataja püüab 

maksta oma töötajatele ka korralikku palka. 
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Plaanib robotlüpsi
“Mul on olnud päevi, kus lüpsja jäi haigeks ja olen 

pidanud terve karja ära lüpsma – olin siis poolsurnud. 

Samuti näen lüpsjate ja karjakute rasket tööd, nii et 

olen juba ammu plaaninud minna üle robotlüpsile,” 

teatab firmajuht. 

Muidugi jäi see mõte masuajal katki, aga sihikin-

del naine on otsustanud, et kui minnakse robotlüpsi-

le, siis tuleb võtta täislahendus: uus laut, kolm robotit, 

lintsöötmine ja automatiseeritud sõnnikumajandus. 

Suurekivi OÜs töötavad lisaks Heljule ka tema 

abikaasa Vello, tütar Inge Põldsalu ja tütrepoeg Siim. 

Siimul on huvi põllumajanduse vastu, tänavu läheb 

ta õppima maaülikooli maamajanduslikku ettevõt-

lust ja finantsjuhtimist.

Robotlüpsilauta plaanides peabki vanaema Helju 

silmas oma lapselast Siimu, kes peaks kunagi firmas 

ohjad enda kätte võtma. “Oleme käinud Siimu ja 

tema meeskonnaga läbi eri robotlüpsilaudad ja noor-

te huvi laudategevuse vastu on tunduvalt tõusnud,” 

muigab Helju. “Algul ei tahtnud noored laudast mi-

dagi teada!”

Ta meenutab ka oma lapsepõlve, kui ema oli lau-

das lüpsja ning tihtipeale pidi Helju juba teismelisena 

õhtul ja öösel käsitsi lehmi lüpstes emal abiks olema. 

“Nooruses mõtlesin, et õpin sellise eriala, et lauta 

ei tuleks enam kunagi minna – aga näe, kuidas elu on 

pööranud!” naerab edukas firmajuht. 

Juba aastaid pole Suurekivi OÜ saanud investee-

ringutoetusi. Viimati osteti kuus aastat tagasi New 

Hollandi traktor ja külvik. Nüüd loodab Suurekivi 

meeskond, et investeeringutaotlus robotlauda peale 

sügisel vastu võetakse. Siis läheks järgmisel kevadel 

uue lauda ehitus lahti. 

Konkurss “Aasta põllumees”
Maaleht koos Eesti Põllumajandus-Kaubandus-

kojaga korraldab traditsioonilist konkurssi juba 11. 

aastat. Tänavusele konkursile on maamajandus-

likud organisatsioonid, põllumeeste ja taluliidud 

esitanud 14 silmapaistvamat põllumeest üheksast 

maakonnast. 

Mitme kandidaadiga on esindatud Tartumaa, Vil-

jandimaa, Harjumaa ja Saaremaa. Üks kandidaat on 

esitatud Võrumaalt, Valgamaalt, Jõgevamaalt, Rap-

lamaalt ja Lääne-Virumaalt. 

Tänavusel konkursil ei osale Hiiumaa, Põlvamaa, 

Järvamaa, Ida-Virumaa, Läänemaa ja Pärnumaa tub-

limad põllumehed. Konkursi žürii asub kandidaatide 

ettevõtmisi külastama juuli keskel.

Tanel Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate 

Ühistu juhatuse esimees

Helju Veskaru on ääretult tubli ja töökas, 

karja toodanguga pidevalt vabariigi tipus. Kõr-

ge toodang tema karjas ei tule ainuüksi leh-

madest, vaid seal on ka söötmine tasakaalus. 

Ja saada vanas farmis kõrgeid tulemusi – see 

on omaette kunst. Firmas on kaader püsiv ja 

töökas, sest töötajaid osatakse hoida. 

Kunagisest kuulsast Kuusalu ühisma-

jandist suutis Veskaru ainsana osa kar-

ja kätte saada ja edasi aretada, kah-

ju vaid, et nende farmi ei jõudnud  

parim geneetiline potentsiaal, mis oli Kiiu ja 

Valkla farmides, sest sealsed loomad lõpetasid 

lihakombinaadis. 

Positiivne on see, et Helju on suutnud oma 

järeltulevaid põlvi siduda ettevõttega, seal te-

gutsevad nii tütar kui lapselapsed. Nõnda on ta 

uut robotlauta plaanides mõelnud ka järeltule-

vale põlvele.

KANDIDAAT OÜ Suurekivi
Kuusalu vald, Harjumaa.

 ❱ Piimatootmine, teravilja- ja rapsikasvatus.

 ❱ 130 lüpsilehma, 126 noorlooma. 

 ❱ Aastatoodang 10 143 kg lehma kohta. 

 ❱ Maad kasutatakse 749 ha, omandis on 181 ha. 

 ❱ Teravili 252 ha-l, raps 53 ha-l, rohu- ja karjamaad 

ligi 500 ha. 

 ❱ 15 palgatöötajat.



38

Konverents Aasta Põllumees 2011 AASTA PÕLLUMEES 2011 KANDIDAADID

Ahto Vili naudib 
uuendusi 
Lii Sammler

Torma POÜ juht Ahto Vili on 18 aastaga teinud 

kehvapoolsest sovhoosist vabariigi ühe tippmajan-

deid. Edu taga on uuendusmeelsus ja hea koostöö 

teadlastega. 

Torma Põllumajanduslikul Osaühingul on Eesti esi-

mene vabapidamisega külmlaut ning lehmadel kõr-

ge piimatoodang. 

Ettevõtte juht Ahto Vili võtab Jõudluskontrolli Kes-

kuse kodulehelt ette Eesti kõrgeima piimatoodanguga 

lehmade tabeli, kust võib näha, et esikümnes on üsna 

mitu Torma POÜ piimaandjat. Tormas on lehmi, kel 

laktatsiooni keskmine toodang üle 18 tonni. Ka päe-

valüpsi rekord, 84,6 kilo piima, on siiani nende nimel.

Teadlased on igapäevased külalised
Tänu kõrgele piimatoodangule on Torma POÜ üks 

vabariigi viiest ettevõttest, kes toodab Eesti Tõu-

loomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) jaoks aretuspulle. 

Praegu on Kehtna seemendusjaamas paarkümmend 

Tormas sündinud pulli. Ahto Vili kuulub ka ise ETKÜ 

nõukogusse.

Ühistu spetsialistid valivad Torma karjast pulliema-

sid — kõrge toodangu ja hea põlvnemisega lehmi, 

kes seemendatakse sobiva tipp-pulli spermaga. Ena-

mik aretuspulle saadakse aga embrüosiirdamise abil. 

Täiesti terved mullikad tiinestatakse USAst, Kanadast, 

Saksamaalt või mujalt kõrge tasemega karjakasvatus-

riikidest ostetud embrüotega.

“Praegu on meil taas kümme mullikat, kes ootavad 

USA embrüotest pärit vasikaid,” kinnitab Ahto Vili. 

Pullikud müüakse aretusühistule, lehmikud jäävad 

oma karja täiendama. 

Lehmade sigivuse alal tehakse koostööd maaüli-

kooli tippasjatundja Kalle Kasega. Teadlane kontrollib 

lehmade tiinust kolm nädalat pärast seemendust. See 

annab võimaluse loom kiiresti uuesti seemendada ja 

poegimisvahemik ei veni liiga pikaks.

Poegimisvahemikuga oldi Tormas mitu aastat hä-

das — kõrgetoodangulised lehmad ei tiinestunud. Sel-

le tagajärjel hakkas kari vähenema. 

Maaülikooli inimeste Kalle Kase, Kerli Raaperi ja 

looma arst Alar Onoperi juhtnööride järgi tegutse-

des — lehmi pärast poegimist jälgides, kraadides ning 

emakaravi tehes — hakkasid asjad paremuse poole 

liikuma. “Ma arvan, et nüüdseks hakkab poegimisva-

hemik jõudma juba alla 400 päeva,” on juht lootusri-

kas.

Udaratervisel hoiab silma peal maaülikooli teadla-

ne Piret Kalmus. Udarapõletike raviks ei kasutata kõi-

ge laiema toimega antibiootikume, vaid tehakse bak-

terikülv ja määratakse konkreetsele põletikutekitajale 

kõige paremini mõjuv ravim.

Haiged lehmad lüpstakse Strangko platsil omaette 

lüpsimasinaga ning nende piim läheb praakpiimaliini. 

Viimase kaheksa aasta jooksul pole piima kvaliteedi-

ga muret olnud, piima kaubalisus on 97%. Selle eest 

kiidab Ahto Vili loomakasvatusjuht Liivi Pavlihhinat ja 

kogu farmirahvast.

Söötmist konsulteerib professor Olav Kärt — sa-

muti oma ala tipp maaülikoolis. “Meil on kümme sööt-

misgruppi,” ütleb Vili. Söötmisel kasutatakse liikur-

mikserit Siloking.

Traktorid ja kombainid, mis harivad Torma POÜs 

nii tavalisi kui seemne- ja keemiafi rmadega koostöös 

rajatud katsepõlde, on peamiselt uue põlvkonna John 

Deere’id. Need on varustatud GPS-seadmega ning 

juhtimises on suur osa automaatikal. 

Mõtteviis muutub järjest rohelisemaks
“Ega mulle ka see lägahais ei meeldi,” ütleb Ahto 

Vili, kes teab, milliseid sõnu alevirahvas lägaveo päe-

vadel osaühingu suunas lennutab. On ju ta endagi 

kodu sealsamas Tormas. Sestap on loodud OÜ Torma 

Biogaas ning tulevikuplaan on lägast soojust ja elekt-

rit toota. Tehtud on biogaasijaama tasuvusuuring ning 

sakslaste abiga eelprojekt. 

Soojuse ja elektri koostootmisjaam läheks maksma 

3,2 miljonit eurot (50 miljonit krooni). 15. augustiks 

tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele 

(KIK) taotlus, et saada jaama rajamiseks toetust. Bio-

energia osas teeb Ahto Vili koostööd tehnikaülikooliga 

ning on sealse doktorandi Peep Pitki kaasjuhendaja.

“Biogaasi tootmine on väga täpne ja keeruline 

protsess,” selgitab Vili. “Mahuti sisu peab kogu aeg, 

nii suvel kui talvel, püsima 37–40 kraadi juures. Et 
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gaasi rohkem tuleks, peab lägale lisama silo või muud 

käärivat materjali. Samas ei tohi see sisaldada halli-

tust, haigustega vilja või muud sodi — see rikub kää-

rimisprotsessi ära.”

Eesti on Vili sõnul ainus Euroopa Liidu riik, kus puu-

dub bioenergia alane seadusandlus. Samuti puudub 

põllumeeste huvi ja surve lägaenergia tootjatele pa-

remate võimaluste loomiseks. Nii ehitataksegi prae-

gu Eestis vaid üht lägapõhist biogaasijaama Aravete-

le. “Lätis tehakse neid riigi toel ja praegu on pooleli 

kaheksa,” teab Ahto Vili, kes osales eelmisel sügisel 

Riias peetud taastuvenergia messil.

“Ühel hetkel läheb meil alternatiivenergiaga väga 

kiireks,” ennustab mees. “Hollandis ja Taanis ei lubata 

juba praegu toorläga põllule laotada, osades Euroopa 

riikides ei kasutata puukütet ning järjest lisandub uusi 

keskkonnanõudeid.”

Ahto Vili meelest ei kasutata Eestis loodusvarasid 

mõistlikult. “Ütleme, et põlevkivienergia on odav. Aga 

sellest on 1/3 tuhka ning elektritootmisest üle jääva 

soojusega kütame Narva jõge. Lisaks veel kulud, mis 

kaevanduste ja tuhamägede rekultiveerimine kaasa 

toob ning mis ei kajastu elektri hinnas!”

Nii on OÜ Torma Biogaas praegu n-ö madalstar-

dis — et kui võimalused avanevad, saaks kohe jaama 

ehitama hakata. “Täna on meil bioenergia vaid plaan, 

aga ma usun, et tulevikus joonistub see reaalsuseks,” 

loodab uuendusmeelne põllumees.

Jakobsonid võiks Tormale tuntust tuua
Ahto Vili on ellu kutsunud Torma põllumeeste seltsi 

ning kuulub Jõgevamaa LEADERi koostöökoja juha-

tusse. Seal seisis mees hea selle eest, et Torma güm-

naasiumile muretseti uued puhkpillid ja lastele hakati 

õpetama puhkpillimängu.

Tema on ellu kutsunud ka Torma puhkpillimuusika 

festivali ToPoF, mida tänavu peetakse 11. korda. “Te-

gelikult on Tormas Eesti vanim pasunakoor,” väidab 

Vili, kes on ka ise selles klarnetit mänginud. “Kuus 

aastat vanemaks loetud Väägvere puhkpilliorkestris 

osalesid ka keelpillid.”

Torma pasunakoori juhatas Carl Robert Jakobsoni 

isa Adam Jakobson ja ka Carl Robert ise veetis oma 18 

esimest eluaastat Tormas. “Jakobsonidega võiks Tor-

male palju rohkem tuntust koguda,” arvab Vili. 

Sel eesmärgil tähistatakse 6. augustil Tormas Carl 

Robert Jakobsoni 170. sünniaastapäeva. Peetakse 

järjekordne puhkpillifestival ning Eesti–Soome künni-

võistlus, näidatakse hobukündi, uusimat põllumajan-

dustehnikat ja katsepõlde, mälestatakse Jakobsone, 

toimub kirikukontsert. Ürituse eestvedaja, stsenarist 

ja lavastaja on Ahto Vili. 

Olav Kärt, EMÜ professor

Ahto Vili innustub kõigest uuest. Ta on 

külmlautade pioneer Eestis. Mina olen Tor-

ma POÜga seotud olnud sellest ajast, kui nad 

oma uue lauda püsti panid. Siis õppisime 

kõik koos väga intensiivselt uut tehnoloogiat. 

Ahto Vili on majandusmehena ettenägelik, os-

kab uuendusi ära kasutada ning kaadrit valida. 

Loomakasvatuses on tal väga hea meeskond. 

Ta majandab oma lauta õigesti — õiged sööt-

misgrupid, täpne söötmine, hea silo. See, et Tor-

ma loomad on jagatud mitmesse söötmisgrup-

pi, aitab silo paremini ära kasutada: eri grup-

pidele saab anda erineva väärtusega sööta. 

Lisaks söötmisele tagab kõrge toodangu aretus, 

millele Tormas on suurt rõhku pandud. Embrüo  

siirdamisega on karja saadud väga häid loomi.

KANDIDAAT Ahto Vili
Torma POÜ

Jõgevamaa, Torma.

 ❱ Põhitegevus piima tootmine.

 ❱ Lehmi 2010. aastal 554.

 ❱ Keskmine piimatoodang 2010. aastal 9,929 tonni 

lehma kohta. 

 ❱ Maad kasutab 2 110 ha, sellest omandis 505 ha.

 ❱ Teravili ja raps 1300 ha.

 ❱ 38 töötajat.
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Võitjale auhinnaks 
“Külvaja” kuju 

Aasta põllumehe konkursi võitja saab 
auhinnaks ajaloolise “Külvaja” pronkskuju 
vähendatud koopia. “Külvaja” kuju võitis 
1928. aastal Theodor Pool parima Eesti 
talu eest Piistaojal. 

Aasta põllumehe konkurss algatati 2001. aastal, 

2006. aastast on aga konkursi võitja saanud auhin-

naks ajaloolise “Külvaja” pronkskuju vähendatud 

koopia. 

Skulptor Ferdi Sannamehe 1927. aastal valmi-

nud pronksist skulptuuri võitis 1928. aastal tollane 

Piistaoja talu peremees Theodor Pool kui Eesti pari-

ma talu omanik. Originaalskulptuuril on kiri: “Riigi-

vanemalt parimale talupidamisele Eestis”. 

Mõte Ferdi Sannamehe pronksist “Külvaja” kuju 

vähendatud koopia auhinnaks modelleerida sündis 

Aasta Põllumehe konkursi žüriil 2005. aastal, kui kü-

lastati Pärnumaal Piistaojal tuntud põllumajandus- 

ja riigitegelase Theodor Pooli talumuuseumi. 

Hoogsa rühiga pronksist “Külvaja” oli Theodor 

Pooli elutöö jäädvustamise imposantsemaid ekspo-

naate. “Külvaja” on Eesti kunstiajalukku läinud kui 

üks vähestest tööinimese kujudest 1920. aastatel, 

autor on sellesse tundlikult modelleerinud liikumi-

se ja tööpinge. Skulptuuri tänapäevase vähendatud 

koopia on modelleerinud kujur Tiiu Kirsipuu.

Kuju üleandmisega soovivad Maaleht ja Põlluma-

jandus - Kaubanduskoda rõhutada ajaloolist järjepi-

devust maaharimise ja põllumajanduse edendami-

sel Eestimaal läbi sajandite. Ka tänavuse konkursi 

logo on inspireeritud Külvaja kujust. 

Aasta põllumehe tiitli on võitnud 2001. aastast 

alates Raivo Musting, Jaak Läänemets, Jaak Hinri-

kus, Johannes Valk, Andres Härm, Aavo Mölder, 

Arvo Kuutok. Neile kingiti lisaks tiitlile Eesti kunst-

nike maalid. 2006. aastast tiitliga kaasneva “Külva-

ja” kuju on pälvinud Kalle Reiter, Ermo Sepp ja Mati 

Nurm, Mart Timmi ja Madis Ajaots.  



41

Konverents Aasta Põllumees 2011

Konkursi  
“Aasta Põllumees” 2011 zürii 

 Are Selge –  Eesti Maaülikool, žürii esimees

 Madis Ajaots –  Aasta Põllumees 2010

 Ivo Eenpalu –  Eestimaa Talupidajate Keskliit 

 Indrek Klammer –  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 Kalev Kotkas –  EV Riigikogu

 Karina Loi –  Põllumajandusministeerium

 Silja Lättemäe –  Maaleht 

 Kalle Reiter –  Eesti Aiandusliit

 Raul Rosenberg –  Maaelu Edendamise Sihtasutus

 Roomet Sõrmus –  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 Jaan Sõrra –  Eesti Põllumeeste Keskliit

 Aivar Viidik –  Maaleht 



Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Vilmsi 53g Tallinn 10147

Tel 600 9349, faks 600 9350, e-post: info@epkk.ee

www.epkk.ee


