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Lugupeetud 
aiandushuviline!

N õnda kui esimene kuldnokk, tilkuma 
hakanud jääpurikas või lumevaiba alt 
väljasirutuv rohututt, on ka aiandus-

foorum võtnud sisse koha kevadekuulutajate au-
väärses reas. 

Plaanid on peetud, seemned suuremalt jaolt 
soetatud ja esimesed külvidki juba tehtud ning 
taas tuleb minna Eestimaa südamesse Paidesse, 
et kohtuda mõttekaaslastega, kogeda midagi uut, 
suruda maha kevadega kaasnevat aiandusäre-
vust ja saada rikkamaks kas siis kogemuse, tead-
mise või emotsiooni näol.

Nõnda on see olnud juba 15 kevadet järjest 
ning osalejate arvu dünaamika lubab oletada, et 
kestab veel ja veel.

Ühistegevus pole Eestimaa aiandusringkon-
dades siiani just erilist populaarsust saavutanud, 
aga see on aja nõue, et kes tahab jääda ja hakka-
ma saada, peab muutuma tugevamaks ja partne-
rite poolt aktsepteeritavamaks.

Olgu aiandusfoorum kohaks, kus kokku saadak-
se, probleeme ja kitsaskohti, aga ka õnnestumi-
sega kaasnenud rõõmu ja kordaminekuid jaga-
takse. 

Ehk paneb see aluse teadmisele, et oleme tu-
levikus ühtehoidvamad ning tänu sellele tugeva-
mad ja vastupidavamad nii aianduslikus elulaa-
dis kui ka tootmistegevuses.

Eestimaine aiandustoode on eestimaalasele 
parim. Nõnda see oli, on ja jääb ka tulevikus.

Tänu sellele on ka meid ühendava tegevuse tu-
levik kindel.
Avastamisrõõmu ja kevadet hinge!

Lugupidamisega,
Raivo Külasepp

EPKK Aiandustoimkonna esimees
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Istutusmaterjali ettekasvatus, noortaimede kasutamise 

ABC suvelillede tootmises   Toomas Soopere, Selteret OÜ

Selteret OÜ on aiandustootjatele noortaimi müünud 
juba  üle 5 aasta. Noortaimi on ostnud peamiselt lil-
lekasvatajad, kuid järjest enam müüme noortaimi ka 
köögiviljakasvatajatele.

Meie kindlaks partneriks ilutaimede noortaime-
dega tegelemisel on Syngenta FloriPro Services. Ilu-
taimede noortaimed jõuavad kasvatajani peamiselt 
Hollandist. 

Millest saab alguse kvaliteetne toodang?

A. Emataime kvaliteet, noortaimede tootmine de 
Lier’is, seemnete ja pistikute varustamise ahel.

B. Ladu Hollandis.
C. Transpordi tingimused.
D. Tingimused vaheladudes ja klientide juures. 

Transporditingimused Hollandist 

Eestisse

J Madal temperatuur - olenevalt taimedest 2...6 °C.
J Suhteliselt kõrge niiskus - 80-95%.
J Taimed on pikka aega peaaegu täielikus 

pimeduses.
J Pole vahet päeval ja ööl.
J Suured kliima erinevused sihtpunktis.

Mida peavad kasvatajad teadma?

J Taimed on transpordi ajal šokis. 
J Taimedele peab andma võimaluse kohaneda uue 

temperatuuri ja niiskusega, valguse, öö ja päeva 
rütmiga.

J Kassetid peab asetama üksikult ning kontrollida 
tuleb niiskust. 

J Vajadusel tuleb lisada vett ja väetist, EC peab 
olema vähemalt 1.0 kuni 1.5, samuti tuleb lisada 
kaltsiumnitraati.  

J Ei tohi kasutada kemikaale ning kasvuregulaato-
reid.

J Kui võimalik, siis võiks jätta taimed kassetti paa-
riks päevaks ja mitte kohe potistada, sest olene-
valt transportimise ajast ja oludest võtab taimedel 
paar päeva aega, et taasalustada kasvu- ja arengu-
protsessi.

J Taimi ei tohi jätta otsese päikese, vihma, tuule ja 
kontrollimata temperatuuri kätte.

J Tuleb vältida stressifaktorite koosesinemist.
J Need toimingud on vajalikud, et pärast potista-

mist oleks taimed terved ja tugevad ja areng oleks 
hoogne. Need toimingud aitavad ära hoida palju 
probleeme.  

Kuidas hoida puhtust?

Alati enne taimedega tegelemist tuleb pesta käed. 
Kasutada võib vaid puhtaid potte ning patogeeniva-
ba substraati. Suitsetajad  ei tohiks pistikutega kokku 
puutuda. 

Enne tegelge sertifi tseeritud materjaliga, hiljem 
sertifi tseerimata materjaliga. 

Putukate kontroll (kemikaalidega või bioloogili-
selt). Juhul kui leitakse viirusega nakatunud taim, siis 
eemaldada see plastikkotis (mitte viia komposti) ning 
hävitada putukad. Kasutada puhast vett.

EC=elektriline juhtimine

EC on kõikide lahustunud elementide väärtus. Tähele-
panu tasub pöörata asjaolule, et muld võib ju sisaldada 
ka ainult NaCl, seega EC ei erista keemilisi elemente.

EC näitab kasvatajale mulla väetise sisaldust ju-
hul, kui on tehtud täielik mulla ja vee analüüs või tea-
takse täpselt, millist väetist on viimaste kuude jooksul 
antud.
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pH-st tulenevad probleemid ja kuidas 

muuta pH taset mullas?   

Erinevad elemendid on erineva lahustuvusega vees, 
mis mõjutab kogu elementide tasakaalu ning kätte-
saadavust. Selle tulemuseks on kehv taimekasv, kvali-
teet või taimede hukkumine.

Liiga madal pH = fosfori ja kaltsiumi 
puudulik omastamine.
Liiga kõrge pH = mikroelementide 
(nt. Mn, B, Fe) mitteomastamine. 

pH taset saab mullas muuta:
1. Asendada liigne väetamisest tulenev OH- või H+, 

lisades  +/- laetud ioone nagu NH4+, et hoida pH 
madal (väikese sammu haaval).

2. Asendada liigne vees olev karbonaat (HCO3-) 
(>0.5 -1 mmol), lisades H+ hapetest (HNO3).

Õige happe kogus peab olema arvutatud! Vee ja mul-
la pH-d tuleb kontrollida regulaarselt.

Millist substraati kasutada?

Oluline on mulla püsiv kvaliteet ning usaldusväärne 
varustaja. Kvaliteedi arvelt ei ole mõtet kokku hoida. 
Turbale tuleb lisada põhiväetisi, savi ning hoida toot-
mise lõpuni hea poorsus ja vee mahutavus. Substraat 
peab olema haigustevaba, pH 5,5 - 6,5 ning EC +/- 
0,6 - 0,8.

Hea mullasegu hoiab eemale nematoodid, umb-
rohuseemned, seened, kahjurid ning viirused ja bak-
terid.

Vesi ja selle kvaliteet

Kraavivesi võib olla muutuva kvaliteediga - sisaldada 
baktereid, sooli, vetikaid ning pestitsiide.

Allikavesi on samuti muutuva kvaliteediga ning 
selle kättesaadavus on pikemaajaline protsess.

Vihmavee plussid on selle tasuta saadavus ning 
püsivalt hea kvaliteet. Küll aga lisanduvad hoidmise 
kulud. Vihmavesi ei sisalda haigusi ning üleliigseid 
elemente.

Kuidas väetada?  

1. Alustage väetamist hea N-P-K väetisega, nädal 
pärast potistamist 

2. Kasutage tasakaalustatud väetamisplaani, kus on 
arvestatud vee ja mulla kvaliteediga.

3. Alustada võite normiga 1.5 EC ja tõsta 2.0 –2.5 
olenevalt aastaajast, kliimast ning kindlasti arves-
tage antava vee kogusega.

4. Lisage 25% kaltsiumnitraati ja 10% magneesium-
sulfaati. 

5. Kindlustage piisav raua ja mikroelementide kätte-
saadavus.  

6. Võtke arvesse vee kvaliteeti.
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Temperatuur

Temperatuur peab olema pärast potistamist 
20 – 22°C. Pärast juurdumist võib temperatuuri 
alandada 17 – 18°C-ni. Keskmine 24 tunni 
temperatuur võiks olla 18°C, päeval 20 – 22°C  ja 
öösel: 14 – 16°C.

Valgus 

Parima kasvu ja õie arengu jaoks on optimaalne val-
gusvajadus 22000 – 27000 luxi.

Vähese valguse tingimustes võib temperatuuri 
alandada kuni 10°C (kohanda ka vee ja väetise taset). 
Lisavalgust võib kasutada talvel kui väljas on valgus 
alla < 15000 lux. 

Kasvupidurdajate kasutamine

Kasvupidurdajad ei ole alati vajalikud. Mõnikord 
asendavad optimaalsed kasvutingimused kasvupi-
durdaja kasutamist. Aitab ka vee ja väetimise täpne 
korraldamine, temperatuuri kontroll ning taimede 
õige vahekaugus. Kui aga siiski peaks kasvupidurdaja 
kasutamine vajalikuks osutuma, siis peavad taimed 
olema eelnevalt kastetud. Kasvupidurdajaid ei tohi 
kasutada täispäikesega. 

Kemikaalide kasutamise üldtingimused

Nende kasutamine sõltub alati ilmast. Vajadusel prit-
sida varahommikul või õhtul ning ainult tugevaid ja 
terveid taimi. Temperatuur peab olema sel ajal vähe-
malt 10 - 15°C. Arvestada sordi erinevustega. Õie-
nuppude ilmumisel lõpetada pritsimine.

Haiguste ja kahjurite kontroll

Vältige pealtkastmist ja vee laiali pritsimist. Vältige 
kõrget õhuniiskust pikema aja jooksul. Oluline on, et 
taimedel oleks piisav vahekaugus.

Nõuanne: hoida lehe ja juure temperatuur 
sarnased, et vältida taime turgori probleeme.
Lehe temperatuuri muutus ei tohiks olla suu-
rem kui lubatud juure temperatuuri muutus.
Ideaalne temperatuuri muutus on mitte roh-
kem kui 3°C - 5°C  tunnis.

Pea meeles

J Püüa ennetada probleeme õigete otsustega 
J Ära oota probleemide ilmumiseni 
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Eestis enamkasvatatavad ploomi- ja maguskirsisordid, 

mõnda vanematest ja uuematest maguskirsipuu sortidest
Heljo Jänes, EMÜ PKI Polli Aiandusuuringute keskuse vanemteadur

Kirsid on vaieldamatult üks tähelepanuväärsematest 
puuviljadest meie koduaias, ilmestades kevadel ko-
duümbrust ilusa lumivalge, hästi lõhnava õitemerega 
ning rikastades suvel toidulauda maitsvate ja tervisli-
ke viljadega. Et maguskirsipuu on meil üks varaval-
mivamaid puuviljakultuure, siis saame tema varase-
mate sortide vilju nautima hakata juba jaanipäeva 
paiku. Ei saa aga ka nimetamata jätta maguskirsipuu 
kasvatamisega kaasnevaid muresid, millest kõige tõ-
sisemaks on meil aeg-ajalt esinevad väga külmad tal-
ved, mis kahjustavad õiepungi, karmimatel juhtudel 
aga ka tüvesid ja oksi, mis kokkuvõttes võib viia kogu 
puu hukkumiseni. Haruldased pole ka kevadised õit-
semisaegsed öökülmad, mis võivad paugupealt lõ-
petada kõik meie helgemad saagilootused. Tõeliseks 
nuhtluseks kirsside valmimise aegu on linnud, peami-
selt mitmed rästaste liigid, hakid ja varesed. Lindude 
tõrje on üsna keeruline. Üldiselt on mõttekas katta 
kirsipuud kattevõrguga. Kaubanduses on saadaval ka 
linnupeletuspallid, mis küll ajutiselt aitavad, aga ole-
me täheldanud, et paraku harjuvad linnud nendega 
kiiresti. 

Aastakümnete vältel on Pollis aretatud hulk ilusa 
välimuse ja hea maitsega maguskirspuu sorte ning 
aretustöö jätkub. Käesoleval etapil on aretuse ees-
märk luua talve- ja haiguskindlaid, tumeda viljakesta 
ja tiheda viljalihaga, eelkõige just nii varase kui ka 
hilise valmimisajaga, saagikaid, suureviljalisi ja kõr-
ge vilja kvaliteediga sorte. Iseviljuvate doonorsortide 
olemasolul (praegu neid aretusaias ei ole) on perspek-
tiivis eesmärk luua ka iseviljuvaid sorte. Praegu on 
EMÜ PKI Polli Aiandusuuringute keskuse katseaias 
16 Eestis aretatud maguskirsipuu sorti ning 46 Ees-
ti päritolu aretist. Oleme püüdnud maguskirsipuu 
genofondi järjepidevalt täiendada parimate, mujalt 
maailmast pärinevate ja meie tingimustesse sobivate 
sortidega. 

Tundub, et vanemaid maguskirsisorte tuntakse 
meil hästi ja kasvatatakse  koduaedades laialdaselt. 
Uuematest on vähem teada. Käesolevas ülevaates 

tahaksin kahe vanema, aga jätkuvalt väga populaar-
se sordi (´Arthur´, ´Meelika´) kõrval tutvustada ka 
mitmeid uuemaid  tähelepanu väärivaid sorte. Kõiki 
neid on Polli puukoolis ja ka mitmetes teistes Eesti 
puukoolides paljundatud ja paljundatakse jätkuvalt. 
Lisasin tutvustusse ka kaks uut ja huvitavat introdut-
seeritud sorti: ´Iputj´, mis pärineb Vene Föderatsioo-
nist ja ´Jurgita´, mis on Leedu päritolu. Arvulised 
andmed viljade biokeemilise koostise kohta on kesk-
mised aastatest 2007-2009.

´ANU´

Kirss on suur, südajas, mustjaspunase 
värvusega. Viljaliha on tumepunane, tihe, 
mahlane, sisaldab keskmiselt 19,6% mahla 
kuivainet, 0,72% happeid, 11,1% suhkruid 
ja 24,8 m% askorbiinhapet ning on väga hea 
maitsega. Sort on hilise valmimisajaga: juulikuu 
kolmas või neljas nädal.
Puu on tugeva kasvuga, hõreda võra ja laiuva 
kasvulaadiga. Saagikas, oma õietolmuga ei 
viljastu. Paremad tolmuandjad on ´Arthur´, 
´Irma´, ´Leningradskaja Tšornaja´ ja ´Meelika´. 
Hea talve- ja haiguskindlusega.
Väärtused: suur, ilus ja maitsev vili, kõrge 
mahla kuivaine ja askorbiinhappe sisaldus, 
hiline valmimisaeg, saagikas. 
Puudused: isesteriilne.
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´ARTHUR´

Kirss on suur, laisüdajas, pruunikaspunase 
värvusega. Viljaliha on tumepunane, tihe, 
mahlane, sisaldab keskmiselt 17,3% mahla 
kuivainet, 0,60% happeid, 11,1% suhkruid 
ja 21,6 m% askorbiinhapet ning on väga hea 
maitsega. Keskvalmiv: juulikuu teine nädal.
Puu on tugeva kasvuga, laiuva võraga. 
Saagikas, oma õietolmuga ei viljastu. Paremad 
tolmuandjad on ´Leningradskaja Tšornaja´, 
´Polli murel´, ´Meelika´ ja ´Mupi´. Hea talve- ja 
haiguskindlusega.
Väärtused: talvekindel, suur, ilus ja maitsev vili, 
saagikas. 
Puudused: isesteriilne.

´ELLE´

Kirss on keskmine või suur, laiümar, punase 
või tumepunase värvusega. Viljaliha on 
punane, pehme, mahlane, sisaldab keskmiselt 
15,9% mahla kuivainet, 0,60% happeid, 9,4% 
suhkruid ja 21,6 m% askorbiinhapet ning on 
heamaitseline. Varavalmiv: juunikuu viimane 
nädal.

Puu on keskmise kasvuga, laia võraga. 
Saagikas. Oma õietolmuga ei viljastu. 
Paremad tolmuandjad on ´Arthur´, ´Karmel´ 
ja ´Leningradskaja Tšornaja´. Hea talve- ja 
haiguskindlusega. 
Väärtused: talvekindel, varavalmiv, saagikas. 
Puudused: isesteriilne.

´IPUTJ´

Kirss on suur, südajas või ümar, punase kuni 
tumepunase värvusega. Viljaliha on punane, 
keskmise tihedusega, mahlane, sisaldab keskmiselt 
16,3% mahla kuivainet, 0,46% happeid, 9,6% 
suhkruid ja 18,7 m% askorbiinhapet ja on 
heamaitseline. Varavalmiv: juunikuu viimane nädal.
Puu on madala kasvuga, laiuva võraga. 
Saagikas, oma õietolmuga ei viljastu. Paremad 
tolmuandjad on ´Meelika´, ´Arthur´ ja 
´Madissoni roosa´. Hea talvekindlusega. Kirsid 
tundlikud tugevatele vihmadele (lõhenemine).
Väärtused: madal puu, suur vili,  varavalmiv, 
saagikas.
Puudused: isesteriilne, vihmadega kirsid 
lõhenevad. 
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´IRMA´ 

Kirss on keskmine või suurepoolne, 
ümmargune, tumepunase värvusega. Viljaliha 
on tumepunane, keskmise tihedusega, mahlane, 
sisaldab keskmiselt 17,8% mahla kuivainet, 
0,60% happeid, 10,3% suhkruid ja 19,9 m% 
askorbiinhapet ning on heamaitseline. Hilise 
valmimisega: juulikuu kolmas nädal.
Puu on keskmise või tugeva kasvuga, ümara 
laiuva võraga. Saagikas, oma õietolmuga 
ei viljastu. Paremad tolmuandjad on 
´Anu´, ´Meelika´ ja ´Arthur´. Talvekindel. 
Haiguskindlus samuti hea.
Väärtused: talvekindel, hilise valmimisajaga, 
saagikas. 
Puudused: isesteriilne. 
 

´JURGITA´

Kirss on suur, ümarovaalne, tumepunase 
värvusega. Viljaliha on tumepunane, tihe, 
mahlane, sisaldab keskmiselt 17,7% mahla 
kuivainet, 0,67% happeid, 7,7% suhkruid ja 
20,6 m% askorbiinhapet. Väga hea vürtsika 
maitsega. Hilisepoolne: juulikuu keskpaik.

Puu on keskmise kasvuga, püstise võraga. 
Keskmise saagikusega, oma õietolmuga ei 
viljastu. Sorti on veel vähe uuritud. Esialgsetel 
andmetel on head tolmuandjad ´Arthur´ ja 
´Karmel´. Seni on meie talvedele hästi vastu 
pidanud. Ka haiguskindlus on olnud hea.
Väärtused: suur, maitsev vili.
Puudused: isesteriilne. 

 

´KARMEL´

Kirss on väikesepoolne või keskmise 
suurusega, ümarovaalne, punakasmusta 
värvusega. Viljaliha on tumepunane, keskmise 
tihedusega, mahlane, sisaldab keskmiselt 
15,4% mahla kuivainet, 0,65% happeid, 9,2% 
suhkruid ja 17,6 m% askorbiinhapet ning 
on väga hea maitsega. Varavalmiv: juunikuu 
viimane nädal.
Puu on keskmise kasvuga, laiuva võraga. 
Saagikas, oma õietolmuga ei viljastu. Paremad 
tolmuandjad on ´Arthur´, ´Leningradskaja 
Tšornaja´ ja ´Norri´. Keskmise kuni hea talve- 
ja haiguskindlusega.
Väärtused: varavalmiv, maitsev vili, saagikas.
Puudused: isesteriilne. 
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´KASPAR´

Kirss on keskmise suurusega või suur, ümar, 
tume- või mustjaspunase värvusega. Viljaliha 
on tumepunane, keskmise tihedusega, mahlane, 
sisaldab keskmiselt 17,3% mahla kuivainet, 
0,54% happeid, 10,8% suhkruid ja 21,4 m% 
askorbiinhapet ning on mõnusa, vürtsika 
maitsega. Keskvalmiv: juulikuu teine nädal.
Puu on keskmise kasvuga, hõreda võraga. 
Keskmise saagikusega, oma õietolmuga ei 
viljastu. Paremad tolmuandjad on ´Arthur´, 
´Tõmmu´ ja ´Meelika´. Hea talve- ja 
haiguskindlusega.
Väärtused: suur, maitsev, vürtsikas vili. 
Puudused: isesteriilne.

´MADISSONI ROOSA´

Kirss on suur, lameümar, helepunase 
värvusega. Viljaliha on kollakasroosa, kiuline, 
mahlane, sisaldab keskmiselt 17,8% mahla 
kuivainet, 0,60% happeid, 10,7% suhkruid 
ja 20,2 m% askorbiinhapet ning on meeldiva 
magusa maitsega. Hilisepoolne: juulikuu 
keskpaik.

Puu on keskmise kasvuga, hõreda võraga. 
Saagikas, nõrk kuni rahuldav isetolmleja. 
Paremad tolmuandjad on ´Leningradskaja 
Tšornaja´ ja ´Meelika´. Hea talve- ja 
haiguskindlusega. Väärtused: nõrk kuni 
rahuldav isetolmleja; suur vili, talvekindel.
Puudused: transpordiõrn.

´MEELIKA´

Kirss on väike, ümarovaalne, mustjaspunane 
või must. Viljaliha on tume- või mustjaspunane, 
pehme, mahlane, sisaldab keskmiselt 17,5% 
mahla kuivainet, 0,55% happeid, 11,9% 
suhkruid ja 21,5 m% askorbiinhapet ning on 
väga hea maitsega. Keskvalmiv: juulikuu teine 
nädal.
Puu on keskmise või tugeva kasvuga, 
ümara võraga. Saagikas, nõrk kuni rahuldav 
isetolmleja. Hea tolmuandja paljudele samal 
ajal õitsevatele sortidele. Tolmuandjateks 
sobivad ´Leningradskaja Tšornaja´, ´Arthur´ 
ja ´Norri´. Suhteliselt talvekindel. Hea 
haiguskindlusega.
Väärtused: nõrk kuni rahuldav isetolmleja, hea 
tolmuandja mitmetele sortidele; maitsev vili, 
saagikas.
Puudused: väike vili.
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´MUPI´

Kirss on suur, südajas või ümar, tumepunase 
värvusega. Viljaliha on tumepunane, mahlane, 
sisaldab keskmiselt 17,3% mahla kuivainet, 
0,63% happeid, 11,0% suhkruid ja 16,7 m% 
askorbiinhapet ning on väga hea maitsega. 
Hilisepoolne: juulikuu keskpaik. 
Puu on keskmise kasvuga, tiheda võra ja 
laiuvate okstega. Saagikas, oma õietolmuga ei 
viljastu. Paremad tolmuandjad on ´Norri´ ja 
´Polli Murel´. Keskmise talvekindlusega. Hea 
haiguskindlusega.
Väärtused: suur, ilus ja maitsev vili, saagikas. 
Puudused: isesteriilne; õiepungad kipuvad 
olema talveõrnad.

´TONTU´

Kirss on suur, südajas, mustjaspunase 
värvusega. Viljaliha on tume- või 
mustjaspunane, pehme, mahlane, sisaldab 
keskmiselt 18,9% mahla kuivainet, 0,73% 
happeid, 11,1% suhkruid ja 21,1 m% 
askorbiinhapet ning on väga hea maitsega. 
Keskvalmiv: juulikuu esimene või teine nädal. 
Puu on tugeva kasvuga, püstise võraga. 
Saagikas, oma õietolmuga ei viljastu. Paremad 
tolmuandjad on ´Leningradskaja Tšornaja´ ja 
´Arthur´. Veidi talveõrn. Hea haiguskindlusega.
Väärtused: suur, maitsev vili; kõrge mahla 
kuivaine sisaldus; saagikas. 
Puudused: isesteriilne, veidi talveõrn.
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Eestis enamkasvatatavatest 

kartulisortidest   
Aide Tsahkna, Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Eestis puudub praegu statistika kasvatatavate sortide 
ja nende kasvupinna kohta. Teada on vaid sertifi tsee-
ritud seemnekartuli pinnad sorditi. Seepärast saan 
kasutada vaid suuremate kasvatajate infot. Samuti 
on keeruline soovitada kasvatajale üht või teist sorti. 
Valiku peab kasvataja tegema ikka ise kättsaadava 
adekvaatse info põhjal, mitte minema ülepaisutatud 
reklaami ohvriks. Ka on katsetulemused näidanud, 
et välismaised sordid käituvad kasvatatuna meie tin-
gimustes tihti teistmoodi, kui aretajapoolses sordi-
kirjelduses on toodud. Samuti ei pruugi erinevused 
avalduda esimesel kasvuaastal. Eesti suuremad kartu-
likasvatajad on: TÜ Talukartul, Reola Kartuliühistu, 
Koorti Kartul OÜ, AS Sagro, Laheotsa Talu ja veel 
mitmed väiksemad kasvatajad. Nad kõik kasvatavad 
välismaiseid sorte. Kodumaiste sortide seemet kasva-
tab vaid Jõgeva Sordiaretuse Instituut (SAI). Instituu-
di sertifi tseeritud sortide seemnepinnad on väiksemad 
just seetõttu, et siin kasvab enamasti kõrgpaljunduse 
seeme. Jõgeva SAI ei suuda rahuldada kõigi kodu-
maiste sortide seemnevajajaid limiteeritud kasvu-
pinna ja hoidla mahutavuse tõttu. Eestisse toovad 
välismaiste sortide seemet sisse järgmised maaletoo-
jad: Agrotrade OÜ (Hollandi sordid), TÜ Talukartul 
(Saksa sordid), Koorti Kartul OÜ (Saksa sordid), Osa 
ja Tervik OÜ (Saksa sordid), BalticAgro (Taani sor-
did). 

Eesti sordilehes on 2011. aasta 15. veebruari sei-
suga 31 kartulisorti. Neist 15 on Hollandi, 9 Eesti, 
4 Saksa, 2 Taani ja 1 Läti päritoluga (vt www.pma.
agri.ee, sordiregister, sordilehes olevad sordid). Prak-
tika aga näitab, et Eesti sordilehes olevaid sorte siiski 
kõiki Eestis ei kasvatata, kuid sordilehest eemaldami-
se õigus on vaid aretajal. Olles Euroopa Liidus (EL), 
võime kasvatada ka kõiki EL sordilehes olevaid sorte. 
Seepärast näiteks sertifi tseeriti möödunud aastal Ees-
tis 48 kartulisordi seeme (Soomes 55 sordi). Neist pin-
na poolest kõige rohkem sortidel: ‘Laura’, ‘Marabel’, 
‘Secura’, ‘Princess’, ‘Gala’, ‘Flavia’, ‘Arielle’, ‘Fonta-
ne’. Teiste sortide sertifi tseeritud seemnepinnad jäid 
kõik alla 10 ha. Nagu juba eespool mainitud, puudub 
Eestis sortide ja nende pindade statistika, seetõttu 

võime sortide 
arvu arvestada 
vaid kaudsete 
näitajate abil. 
Sortide hulk, 
mida Eestis 
kasvatatakse, 
peaks olema 
100 ümber. Sealt valikut 
teha on tavakasvatajal muidugi raske.

Kui vaadata kartuliturgu laiema pilguga, siis meie 
kartulilettidel on müügil Poola, Hollandi, Taani, 
Prantsusmaa jt riikide kartulid. Ostja ei tee vahet, 
kas ‘Secura’, Princess’, ‘Asterix’ või mõni teine sort 
on kasvatatud Eestis või Poolas. Ostja vaatab hinda 
ning võtab odavama. Välistarnijad aga müüvad oma 
kartulit enamasti odavama hinnaga, sest seda võimal-
davad tihti kasvatajale makstavad toetused. Kartuli-
müüjalt turul sorti küsides võib paraku ka petta saada, 
sest tihti müüakse välismaist sorti kodumaise nõutava 
sordi pähe. Ja kui see ostetav sort ei ole hea kvalitee-
diga, jääbki kodumaisele sordile nn “plekk külge”. 
Samuti võib kauplustes tihti kohata mitte midagi 
ütlevaid silte “Eesti kartul”, “Punane kartul”, “Kol-
lane kartul”, mis ei anna erilist teavet sortide kohta. 
Üks suuremaid kartulikasvatajaid Eestis, Arvo Jakob-
son, on tunnistanud, et välismaised sordid ei ole eriti 
haiguskindlad, enne Eestis kasvatamisega alustamist 
ei ole neid katsetatud ning kartulikasvataja on see, kes 
katsetab (Maamajandus, nov., 2006). Selleks, et soo-
vitada sorte kasvatamiseks, tuleks lähtuda kasutamise 
otstarbest ja mingil määral ka töötlemisviisist. Tähtis 
on teada, kas põhiliselt soovitakse ainult kõrget saa-
ki või peavad sellega kaasnema ka head kulinaarsed 
omadused, haiguskindlus, hea säilivus, sobivus töös-
tuslikuks koorimiseks jt omadused. Samas kõrge saagi 
saamiseks peavad olema täidetud teatud tingimused, 
nagu kvaliteetne seeme, sobiv mullastik, kõrge agro-
foon, küllaldane taimekaitse (eriti lehemädanikutõrje) 
jne. Jõgeva SAI on püüdnud seda lünka juba aastaid 
täita, kuid uute ja kohapeal tundmatute sortide peale-
tung on nii suur, et kõiki ei saa me katsetusse võtta.
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Käesolevas artiklis on äratoodud Jõgeva SAI kat-
setes aastatel 2007-2009 olnud sortide saaginäitajad. 
Teiste, sorte iseloomustavate näitajatega võite tutvu-
da SAI kodulehel. www.sordiaretus.ee. Allpool too-
dud tabelites ei ole paljusid sorte, mida meil kasva-
tatakse, seetõttu, et nad ei ole olnud katsetes kõigil 
kolmel katseaastal. Igal aastal tuleb vabariiki sisse 
palju uusi sorte ja samas langeb ka välja mitmeid sor-
te ning alati ei õnnestu meil saada katsesse ühesuguse 
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Joonis 1. Varajaste kartulisortide saagikus Jõgeva SAIs 2007-2009

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Secura

R
eet

M
ilva

Picasso

Piret

D
itta

Folva

Sinora

Fontane

Sante

G
ranola

t/ha

Joonis 2. Keskvalmivate kartulisortide saagikus Jõgeva SAIs 2007-2009

paljundusega sorte. Samuti peab silmas pidama, et 
need katseandmed kehtivad vaid Jõgeva tingimus-
tes. Keskmised saagiandmed on toodud joonistel 1, 

2 ja 3, kuid alati ei ole saak kõige tähtsam näitaja. 
Katseaastate tulemustest Jõgeva SAIs võib välja tuua 
lehemädanikuõrnemad sordid: ‘Princess’, ‘Presto’, 
‘Red Scarlett’, ‘Flavia’, ‘Arielle’, ‘Monaco’, ‘Latona’, 
‘Milva’, ‘Secura’, ‘Folva’, ‘Sinora’, ‘Fontane’, ‘Ditta’, 
‘Platina’, ‘Asterix’ ja ‘Vigri’. Lehemädanikukindla-
mad on olnud: ’Ando’, ‘Anti’, ‘Sarme’, ‘Juku’, ‘Reet’, 
‘Raja’, ‘Andante’, ‘Picasso’, ‘Sante, ‘Granola’, ‘Ma-
ret’, ‘Ampera’, ‘Artemis’, ‘Laura’ ja ‘Vineta’.

Üheks tähtsaks näitajaks säilitamisel on mugula-
mädanike esinemine. Aastate jooksul on rohkem mu-
gulamädanikke esinenud sortidel: ‘Latona’, ‘Sinora’, 
‘Carrera’, ‘Monaco’, ‘Folva’, ‘Fontane’, ‘Sante’, ‘Mil-
va’, ‘Agria’ ‘Oriana’, ‘Andante’ ja ‘Manitou’. 

Kuna tööstuses kasutamiseks on tähtis, kui suur 
on kadu koorimisel, teeme ka koorimist hõõrdekoo-
rijaga. Väiksema koorimiskaoga (10-23%) on olnud 
sordid: ‘Varajane kollane’, ‘Anti’, ‘Sante’, ‘Victoria’, 
‘Asterix’, ‘Platina’, ‘Fontane’, ‘Carlita’, ‘Ditta’, ‘Reet’. 
Keskmise koorimiskaoga (24-29%) sordid: ‘Fresco’, 
‘Maret’, ‘Quarta’, ‘Ants’, ‘Piret’, ‘Sarme’, ‘Ando’, 
‘Red Scarlett’ ja ‘Milva’. Üle 29% koorimiskaoga olid 
sordid: ‘Arielle’, ‘Latona’, ‘Agria’, ‘Courage’, ‘Vigri’, 
‘Folva’, ‘Impala’. Peab ütlema, et koorimiskaod on 
aastati erinevad, kuid ka sorditi on erinevus olemas.

Katseaastate keskmisena on olnud parema mait-
sega: ‘Maret’, ‘Varajane kollane’, ‘Fresco’, ‘Arielle’, 
‘Sante’, ‘Fontane’, ‘Piret’, ‘Ando’, ‘Ants’, ‘Agria’, ‘Vi-
gri’. Nii tooreste kui ka keedetud mugulate tumene-
mist ei esinenud järgmistel sortidel: ‘Maret’, ‘Arielle’, 
‘Fresco’, ‘Impala’, ‘Folva’, ‘Piret’, ‘Quarta’, ‘Sinora’, 
‘Agria’, ‘Remarka’ ja ‘Vigri’.

´Mareti´ põld ´Reeda´ õisik ´Mareti´ mugulad
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Joonis 3. Hiliste kartulisortide saagikus Jõgeva SAIs 2007-2009

Siinkohal toon ära vaid väikse osa tähelepanekuid 
katses olnud mõnede sortide kohta. ‘Sinora’ on väga 
õhukese koorega, seepärast peaks ta koristama kolm 
nädalat pärast pealsete eemaldamist. Vastasel korral 
koor vigastub, kust sisenevad haigustekitajad. ‘Agria’ 
asemele soovitab Agrico fi rma ‘Fontanet’, mis on hea 
maitsega ja sobib friikartuliks, kuid on siiski lehemä-
danikuõrn sort. Kodumaine sort ‘Maret’ sobib suure-
päraselt mahetootmisse kõrge saagi ja suhteliselt hea 
lehemädanikukindluse ning heade kulinaarsete oma-
duste tõttu. Samuti sobivad mahetootmisse kodumai-
sed sordid: ‘Reet’, ‘Ando’, ‘Anti’ ja ‘Sarme’. ‘Arielle’ 
on väga varajane, kuid seeme vananeb küllaltki kii-
resti (y-viirus). ‘Impala’ vajab küllaldaselt niiskust, 
kuid on suhteliselt stabiilse saagiga. ‘Picassol’ on 
pikk kasvuperiood ja nakatub küllaltki kiiresti viirus-

haigustesse, kuid on hea hariliku kärna kindlusega. 
‘Pireti’ saagikus on praktiliselt võrdne ‘Santega’, kuid 
on hariliku kärna kindlam ja mugul ei tumene. ‘Dit-
ta’ on pika puhkeperioodiga, sobib koorimiseks ja on 
suhteliselt hariliku kärna kindel. ‘Ants’ on väga hea 
säilivusega (ei esine mugulamädanikke) ja küllaltki 
hea hariliku kärna kindlusega.

Olles saanud kasutada 5 erineva katsekoha ( Jõ-
geva, Tartu, Viljandi, Võru, Kuusiku) samade sorti-
de või aretiste saagi ja haiguskindluse andmeid, võin 
öelda, et eksisteerivad erinevused sordi piires, mis on 
tingitud mullastikust ja ilmastikust. Seega ei saa kuna-
gi üheselt soovitada kõikide sortide kasvatamist igas 
kasvukohas. Samuti ei maksaks otsida teatud sordi 
kasvatamise ebaõnnestumisel viga ainult sordist, vaid 
üle võiks vaadata ka agrotehnika nõuetest kinnipida-
mise, sobivuse antud kasvukoha ilmastiku- ja mullas-
tikutingimustesse. Näitena võib tuua kartulimugula 
üleviimise kehvematesse mullastikutingimustesse 
(näit. raskem lõimis), mis võib tekitada isegi stressi 
(juurte areng saab pärsitud), mis omakorda võib esile 
kutsuda saagi- või kvaliteedilanguse. Nii et valik on 
kasvataja ja tarbija kätes. Kuid rõhutan veelkord, et 
ei tasuks langeda ülemäärase reklaami ohvriks, kui 
puuduvad muud sorti iseloomustavad andmed.

Jõgeva sordid Kartuliakadeemia, 2010 
Eesti  Vabaõhumuuseumis
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Õunte ja sibulköögiviljade säilivus kontrollitud atmosfääris
Ulvi Moor, EMÜ aiasaaduste säilitamise dotsent
Priit Põldma, EMÜ köögiviljanduse lektor

Tänaseks on EV Põllumajandusministeeriumi poolt 
fi nantseeritud rakendusuuring ”Eestimaise puu- ja 
köögivilja säilitamise võimalused kontrollitud ja mo-
difi tseeritud atmosfääri tingimustes” kestnud juba 
kolm aastat ning säilituskatseid on läbi viidud aed-
maasikate, aedvaarikate, kultuurmustikate, ploomi-
de, tilli, peterselli, rohelise sibula, porrulaugu, küüs-
laugu, söögisibula ja õuntega. Lühiajaliselt säilivatest 
kultuuridest oli juttu 2009. aasta Aiandusfoorumi 
trükises, käesolevas kirjutises anname ülevaate küüs-
laugu, söögisibula ja õuntega läbi viidud katsetest. 

EESTIMAISTE ÕUNTE SÄILIVUS 
KONTROLLITUD ATMOSFÄÄRI 
TINGIMUSTES

Katses olnud sordid ja kontrollitud 

atmosfääri režiimid

2008/2009 säilitusperioodil olid katses ’Talvenau-
ding ’ (punane kloon), ’Antei’, ’Krista’, ’Katre’, 
’Sputnik’, ’Sinap Orlovski’, ’Alesja’, ’Auksis’, ’Ligol’ 
ja ’Cortland’. 2009/2010 säilitusperioodil asendati 
’Sputnik’ sordiga ’Liivi Kuldrenett’. 2010. aasta sügi-
sel lisati katsesse ’Veteran’. Õunad on sõltuvalt sordist 
korjatud nii EMÜ Polli AUK aiast, EMÜ Rõhu aiast 
kui ka Räpinast Halika talu õunaaiast. Kontrollitud 
atmosfääri katsevariandid on säilinud Polli uue õu-
nahoidla katsekambrites ning projekti meeskond on 
tänulik Neeme Univerile, kes tegeleb kohapeal kat-
sekambrite gaasirežiimi jälgimisega. Igast sordist säi-
litati 30 kilo õunu. Hoidla õhutemperatuur oli 2ºC 
ja suhteline õhuniiskus 98%. Esimesel aastal säilitati 
õunu kolmel erineval režiimil: 

1. kontroll: tavahoidla, hapniku- ja 
süsihappegaasi sisaldus õhus tavapärane;

2. KA 1,5: kontrollitud atmosfäär, O2  ja CO2 
sisaldus 1,5%

3. KA 3:5: kontrollitud atmosfäär, O2 3% ja  
CO2 5%. 

Esimesel aastal selgus, et CO2 sisaldus 3% on meie 
õuntele liiga kõrge, põhjustades mitmete sortide pu-
hul koore või viljaliha pruunistumist, viljade pehme-
nemist ning kiiret riknemist. Seetõttu korrati teisel 
aastal katseid KA 1,5 režiimil. 2010/2011 säilituspe-
rioodil lisati mõnede sortide puhul katsesse režiim O2 

2% ja CO2 0,5%. 

Sordid, mis võiksid potentsiaalselt 

sobida kontrollitud atmosfääris 

säilitamiseks 

Eestis viimastel aastatel populaarsust kogunud Kalju 
Kase aretatud ’Krista’ ja ’Katre’ reageerisid mõlemal 
aastal hästi KA 1,5 režiimile. Kontrollitud atmosfää-
ris säilitamine vähendas mõlema sordi puhul säilitus-
kadu (joonis 1), samuti olid kontrollitud atmosfääris 
säilitatud õunad kõvema viljalihaga ja mahlasemad. 
’Katre’ on rohelise põhivärvusega õun, mis küpsedes 
peaks muutuma kollakaks. Kontrollvariandi värvus 
oli maikuuks oluliselt ilusam (kollasem), samas oli aga 
maitse vesisem. KA variandi õunad olid rohekamad, 
samas aga kõvemad ja parema maitsega. 

’Ligol’ on Eestis veel vähe tuntud Poola sort, 
mida sealsed õunakasvatajad ka tootmistingimustes 
kontrollitud atmosfääris säilitavad. 2008/2009. aas-
tal ei andnud kontrollitud atmosfääris säilitamine 
selle sordi puhul häid tulemusi, 2010. aastal aga oli 
kontrollvariandis maikuuks riknenud 52% õuntest, 
KA 1,5 režiimil vaid 15% õuntest. Ilmselt võis eelmi-
sel aastal tegu olla vale koristusajaga. 

Joonis 1. Õunte ‘Krista’, ‘Katre’ ja ‘Ligol’ säilituskadu tavahoidlas ja 
kontrollitud atmosfääris (O2 ja CO2 sisaldus 1,5%) 2009/2010 säilitus-
perioodil  jaanuaris, märtsis ja mais (säilinud vastavalt 3, 6 ja 8 kuud).
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Sordid, mis säilivad tavahoidlas paremini

Hea säilivusega sordid ’Antei’ ja ’Sinap Orlovs-
ki’ säilivad rahuldavalt ka tavahoidlas. Mõlema sor-
di õuntest oli jaanuariks sõltumata režiimist riknenud 
vaid 1…4%. ’Antei’ õuntest oli märtsikuuks riknenud 
20% õuntest, ’Sinap Orlovski’ tavahoidla variandis 
oli riknenud 16% õuntest ning KA 1,5 variandis 12% 
õuntest. Kontrollitud atmosfääris säilinud õuntel jäi 
mõlema sordi puhul põhivärvus roheliseks ning ’Si-
nap Orlovski’ puhul olid õunad veel maikuuski toore, 
nö. rohu maitsega. 

Katsed õuntega jätkuvad 

Kahe aasta tulemused näitasid, et ka 1,5%- ne CO2 
– sisaldus ei sobinud mitmetele õuntele. Näiteks tekkis 
sortidel ’Cortland’ ja ’Talvenauding’ tugev ning sordil 
’Liivi Kuldrenett’ nõrk koore pruunistumine. Seetõt-
tu võeti 2010. aasta sügisel eelpool nimetatud sortide 
puhul katsesse mujal maailmas CO2 – tundlikele sor-
tidele soovitatud säilitusrežiim, kus hapnikusisaldus 
on viidud 2%-ni ning süsihappegaasi sisaldus on vaid 
0,5%. Tulemused selguvad 2011. aasta kevadeks. 

Kuna ’Liivi Kuldrenett’ on olnud pikka aega 
eestlaste üks eelistatumaid õunasorte, otsustasime 
koostöös Halika taluga proovida selle sordi puhul 
rohkem erinevaid säilitusrežiime, sealhulgas modifi t-
seeritud atmosfääris (suurtes kilekottides) säilitamist. 
Kuna ’Liivi Kuldreneti’ üheks peamiseks kvaliteedi-
kao tunnuseks on närtsimine, vajab see sort kindlasti 
kõrget õhuniiskust ja arvasime, et selle tagamisel võib 
kilekottidest abi olla. Modifi tseeritud atmosfääri pu-
hul on aga alati oht, et CO2 tõuseb õuna hingamise 
käigus liiga kõrgele. Hetkel osa katseõuntest alles säi-
livad, kuid jaanuaris tehtud analüüsid viitasid sellele, 
et kilekottides säilinud ’Liivi Kuldrenett’ oli oluliselt 
parema kvaliteediga kui tavahoidlas säilinud ning 
modifi tseeritud atmosfääris säilitamine võib end selle 
sordi puhul õigustada (Fotod 1-3).

SIBULKÖÖGIVILJADE SÄILIVUS 
KONTROLLITUD ATMOSFÄÄRI 
TINGIMUSTES

Metoodika

Katses säilitati taliküüslauku ’Ziemiai’, söögisibulat 
’Hercules’ (kollane), ’Hyred’ (punane) ja salatisibulat 
’Exhibition’. 

Foto 1. ’Liivi Kuldreneti’ säilituskatsed modifi tseeritud atmosfääris (60- 
ja 120- μm  LDPE kilekotid) 2010/2011. aasta säilitusperioodil EMÜ 
Tõnissoni hoidlas Tartus.   Foto: U. Moor

Foto 2. ’Liivi Kuldrenett’ pärast 3-kuist säilitamist tavahoidlas  jaanuaris 
2011.  Foto: U. Moor

Foto 3. ’Liivi Kuldrenett’ pärast 3-kuist säilitamist modifi tseeritud 
atmosfääris (60- μm LDPE kilekotis) jaanuaris 2011.  Foto: U. Moor
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Küüslauk koristati 06. augustil 2009, sibulad 22. au-
gustil 2009. Pärast saagikoristust sibulad järelkuivati 
ning säilituskatse rajati 21. Septembril 2009. Katse 
viidi iga sordiga läbi kolmes korduses, igas korduses 
ca 4 kg sibulaid.

Säilituskatse tavaatmosfääris viidi läbi EMÜ aian-
duse osakonna jahutatavas hoidlas temperatuuril +2 
°C ±1°C. Hoidlas ei olnud õhuniiskust võimalik re-
guleerida, kuid seda jälgiti datalogerite abil. Õhuniis-
kus püsis kogu säilitusperioodil vahemikus 58-75%. 
Säilituskatse kontrollitud atmosfääri tingimustes viidi 
läbi Polli Aiandusuuringute Keskuse spetsiaalsetes 
kambrites temperatuuril +2 °C ±1°C. Ka nendes 
kambrites ei olnud võimalik õhuniiskust automati-
seeritult reguleerida, kuid kambritesse paigaldatud 
niiskuseeraldajate abil hoiti õhuniiskus sibulakambris 
52-87% (keskmisena 60%) ning küüslaugu kambris 
63- 94% (keskmisena 78%). 

Kontrollitud atmosfääriga kambrites kasutati O2 
sisaldust 1% ja CO2 sisaldust 5%.

Kontrollkaalumised tehti ning riknenud sibulad 
eemaldati kolmel korral: 16. jaanuaril, 15. märtsil ja 
katse lõpetati 12. mail 2010. Säilitusperioodi lõpuks 
loeti kuupäev, kui säilituskadu oli kasvanud 30%-ni.

Katsetulemused

Kollasekoorelise söögisibula ’Hercules’ säilituskadu 
oli katseperioodi lõpuks tavahoidlas 13,4% ning KA 
tingimustes 10,1% (joonis 2). Punasekoorelise sordi 
’Hyred’ säilituskadu oli katse lõpuks vastavalt 7,6% 
ja 6,0%. Säilituskao moodustas mõlema söögisibula 
sordi puhul ainult kaalukadu hingamise kaudu, ühte-
gi riknenut sibulat ei olnud. 

Joonis 2. Söögisibula sortide ’Hercules’ ja ’Hyred’ säilituskadu (%) sõl-
tuvalt säilitustingimustest.  * tärniga tähistatud katsevariant erineb usuta-
valt sama sordi ja sama mõõtmiskorra tingimustes.

Salatisibula ’Exhibition’ säilituskadu tavaatmosfääris oli 
pärast 4-kuulist säilitamist 25,1%, märtsiks oli säilitus-
kadu tõusnud juba 55,6%-ni (joonis 3). Kontrollitud at-
mosfääri tingimustes oli salatisibula säilituskadu märtsi 
keskel 16,9% ning tõusis maikuuks 53%-ni. Peamiseks 
säilituskao põhjuseks oli sibula pehmenemine sibula-
kaela poolsest otsast. Seemnetootja on hinnanud ma-
hedamaitselise salatisibula säilivuseks maksimaalselt 2-3 
kuud (kuni jõuluni). Antud katse näitas, et KA tingimus-
tes on seda sorti võimalik säilitada märgatavalt kauem. 

Taliküüslaugu ’Ziemiai’ säilituskadu oli KA tingi-
mustes usutavalt väiksem kogu säilitusperioodi vältel 
(joonis 3). Katseperioodi lõpus oli tavahoidlas küüslau-
gu säilituskadu 41% ning KA tingimustes 13%. Tava-
hoidlas suurenes säilituskadu alates märtsist eelkõige 
rohehallitusse ja hahkhallitusse nakatumise tõttu.

Joonis 3. Salatisibula ’Exhibition’ ja küüslaugu ’Ziemiai’ säilituskadu 
(%) sõltuvalt säilitustingimustest. * tärniga tähistatud katsevariant erineb 
usutavalt sama sordi ja sama mõõtmiskorra tingimustes.

Säilituskatse lõpetati 12. mail 2010, kuna Polli AUK 
hoidla jahutussüsteem lülitati välja. Põhimõtteliselt oleks 
küüslauku ning söögisibula sorte ’Hyred’ ja ’Hercules’ 
olnud võimalik säilitada KA tingimustes ka kauem. 

Kuigi kõik katses olnud sibulköögiviljad säilisid 
kontrollitud atmosfääri tingimustes paremini kui ta-
vahoidlas, on nende kultuuride säilitamisel esma-
tähtis optimaalse säilitustemperatuuri ja õhuniiskuse 
tagamine. Sibula ja küüslaugu säilitamiseks loetakse 
parimaks temperatuuriks 0…+2 ºC ja õhuniiskust va-
hemikus 65-70%. Nende tingimuste tagamisel on söö-
gisibulat võimalik edukalt säilitada kuni maikuuni ka 
tavaatmosfääriga hoidlas. Ka küüslauku on tavahoid-
las võimalik säilitada piisavalt kaua. Kontrollitud at-
mosfääriga hoidla investeeringud on suhteliselt suured 
ning hakkavad ennast ära tasuma alles suurte säilitus-
koguste puhul (vähemalt 60-tonniste kambrite puhul).
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BIOTÕRJE  KATMIKALAL    Raivo Külasepp, Grüne Fee AS

Üheks olulisemaks ja efektiivsemaks võimaluseks tai-
mehaiguste ja kahjuritega võitlemiseks katmikalal on 
bioloogiliste tõrjevahendite kasutamine. Bioloogilise 
tõrje aluseks on optimaalsete kasvutingimuste loomi-
ne, mis võimaldab taimedel parimal viisil toitainete 
omastamist ning kiiret ja soovitud suunas kulgevat 
arengut. Katmikalal suletud ruumis on see suhteli-
selt lihtsalt saavutatav ja sõltub vaid omaniku tahtest 
ja võimalustest. Optimaalsetes tingimustes kasvanud 
taim on tugev ning haiguste ja kahjurite suhtes vä-
hemtundlikum. Looduses on evolutsiooni käigus väl-
ja kujunenud olukord, kus nii haiguste kui ka kahju-
rite poolt leitakse üles nõrgemad ning laastamisööd 
alustatakse nendest.

Bioloogilised tõrjevõimalused on olemas nii tai-
mehaiguste kui ka taimekahjurite vastu. Nende ole-
masolu on kujundanud looduskeskkonna pikaaegne 
areng, kus igal lülil on oma positsioon ja kindel funkt-
sioon.

Taimehaiguste puhul on bioloogilisteks abilisteks 
üldjuhul mikroorganismid, taimekahjurite puhul 
nendest toituvad röövikud. 

Bioloogilised tõrjevahendid jagunevad vastavalt 
otstarbele laias laastus kaheks – ennaktõrje- ja tõr-
jevahenditeks. Taimehaiguste puhul on üldjuhul te-
gemist ennaktõrjega, kus haiguste rünnakust tekkivat 
kahjustust püütakse ennetada eelnevalt rakendatud 
abinõude kasutamisega. Taimekahjurite puhul kasu-
tatakse mõlemat võimalust, kas siis eesmärgiga luua 
suletud territooriumil piisav foon tekkida võivate 
kahjustuste vastu või siis röövikute otsest paigalda-
mist juba moodustunud kahjurkolletesse.  

SALATIKASVATUSES on kasutusel mitmed bioloogi-
lised tõrjevahendid. Biotõrje suureks eeliseks on kesk-
konna- ja inimsõbralikkus. Biotõrjet kasutades ei ole 
vaja esiteks kasvuhoones töötavatel inimestel muret-
seda enda tervise pärast, mida võib juhtuda keemilisi 
preparaate kasutades ning teiseks ei pea kliendid, kes 
meie toodangut tarbivad, muret tundma, et nad söö-
vad taimekaitsevahendite jääke täis toodangut. 

Meie kasutame mitmeid bioloogilisi tõrjeva-
hendeid. Üks olulisemaid looduslikke preparaate 
on kasvuturba sisse segatav GlioMix, mis koosneb 

Gliocladium-seente niidistikust ja eostest. GlioMix 
soodustab taimedele oluliste mikroorganismide pal-
junemist kasvusubstraadis, parandades juurte kasvu 
ning kaitstes taimi haiguste eest. Selle preparaadi ka-
sutamise puhul on väga oluline tema valmistamine 
enne kasutamist. Kindlasti tuleb Gliomix vees lahus-
tada ja alles siis turba sisse valada, mitte otse pulbrit 
turbasse segada. Oluline on preparaadi ühtlane jao-
tumine kasvusubstraadis, selleks on vaja turvast hästi 
segada. Meie kasvatustehnoloogia puhul on aga liig-
ne turba segamine probleemne, sest selle tulemusena 
tekib liiga palju tolmu, mis hiljem potist lihtsalt veega 
välja uhutakse. Samas GlioMixi ebaühtlane jaotumi-
ne võib põhjustada haiguste levikut. Gliomixi kasuta-
mise puhul tuleks meeles pidada, et preparaati ei ole 
soovitatav lisada otse kastmisvette või selle mahutisse, 
sest sellisel juhul hakkavad taimed moodustama väga 
palju juuremassi ning lehtede kasv jääb tagasihoid-
likuks. GlioMixi kasutamine on oluline just taimede 
kasvu alguses, selleks et taim kasvataks tugevad ja ter-
ved juured, et hiljem juba paremini väetist kasutada, 
haigustele vastu panna ja jõudsalt kasvada. Preparaa-
ti peaks kasutama vähemalt kahe nädala jooksul, et 
näha tulemust. Kahjuks ei saa GlioMixi lahusega tai-
mi pritsida, kuna seda ei saa kunagi täielikult lahus-
tada ja selletõttu ummistab preparaat pritsi lihtsalt 
ära. Küll aga on võimalik noori taimi kastekannust 
GlioMixi lahusega kasta, kuid ka siis peab kastekan-
nu sõela aegajalt puhastama. GlioMixi tuleb kindlas-
ti säilitada jahedas. Kunagi ei tohi poolikut pakendit 
jätta seisma sooja kasvuhoonesse, isegi mitte pooleks 
päevaks, vaid tuleb kohe pärast kasutamist viia jahe-
dasse tagasi. Meie kogemuste põhjal võib öelda, et 
GlioMixi mitte kasutamise puhul on taimed oluliselt 
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nõrgemad, kehvema juurestikuga ning haiguste levik 
on oluliselt intensiivsem. 

Salatit kahjustavate leinasääsklaste tõrjeks sala-
timajas segame turba sisse  veel preparaati ENTO-
NEM, mis sisaldab parasiitset nematoodi Steinernema 
feltiae. Nematoodid tungivad leinasääse vastse orga-
nismi ning hakkavad seal arenema, kasutades toitu-
miseks vastse kudesid. Selle tagajärjel sureb leinasää-
se vastne mõne päeva jooksul. ENTONEMi pulbrit 
peab kindlasti lahustama soojas vees (vähemalt 20°C) 
ja 30 minutit enne kasutamist. Kui preparaadi segu 
on pool tundi seisnud, siis enne turba sisse segamist 
tuleb lahus veel korralikult ja ühtlaselt läbi segada. 
Ühest pakist ENTONEMist (50 miljonit vastset) pii-
sab 2400 liitri turbasubstraadi segamiseks. Tegelikult 
oleks efektiivsem ENTONEMi preparaadiga taimi 
kasta, aga kuna meie kasvupind on suur, ei ole käsitsi 
kastmist igapäevaselt võimalik teha, küll aga oleks see 
võimalik väiksematel pindadel. 

Lisaks eeltoodud preparaatidele kasutame tüü-
miani ja oregano kastmiseks biofungitsiidi MYCOS-
TOP, mille toimeaineks on turbast pärit kiirikseen 
Streptomyces griseoviridis, mis kaitseb taimi haiguste-
kitajate eest ja soodustab kasvu. Tõrjub ennetavalt 
eelkõige tõusmepõletikke (Phytium), juurepõletikke 
ja närbumistõbe (Fusarium). MYCOSTOPi pulber 
on väga peen ja seda ei tohiks sisse hingata. See teeb 
tema kasutamise pisut keerulisemaks, mis nõuab 
hoolikust ja täpsust. Oluline on pulber valada vette, 
mitte vastupidi. Preparaat tuleb kõige pealt lahustada 
väiksemas hulgas veel, seejärel lasta seista vähemalt 
tund aega ning siis lahjendada lõppkontsentratsioo-
nini ja kasta taimi kohe, kui nad on idanema haka-
nud. Korraga tuleb ära kasutada kogu valmistatud 
lahus. Õigel hetkel kastmine on väga oluline, sest 
kastmisega hilinemine viib preparaadi toime alla. 
Kuid kogemused näitavad, et korrektselt valmistatud 
ja õigel ajal kasutatud MYCOSTOPi lahus hoiab tai-
medest eemal haigustekitajad ning taimed on terved 
ja lopsakad. 

Lehetäide  tõrjeks kasutame kiletiivaliste seltsi 
kuuluvat lehetäivamplast  Aphidius colemani’t, kes mu-
neb oma munad lehetäi sisse. Parasiidi kogu valmi-
kueelne areng toimub lehetäi sees. Selle tulemusena 
jääb lõpuks täist järele ainult muumia. Üks vampla-
ne võib hävitada kuni sada lehetäid. Kasurputuka-
te efektiivsus sõltub nende kvaliteedist ja tõrjutavate 

kahjurite arvukusest. Aphidius colemani on lehetäide 
vastu edukas, kui seda kasutada ennaktõrjena. Kui 
on tekkinud suuremad täikolded, tuleb kasutusele 
võtta Aphidius ervi, kes on aktiivsem just kolletes, vas-
tupidiselt Aphidius colemani’le, kes lendab kasvuhoones 
rohkem ringi ja otsib omale ohvreid. Biotõrje kvali-
teedi puhul mängib väga suurt rolli selle transport. 
Kui transport viibib ja biotõrje sattub kõikuvates-
se temperatuuritingimustesse, võib see väga suurel 
määral saada kahjustada. Võib olla, et putukad on 
juba transportimise käigus sooja saanud ja kooruma 
hakanud ning kohale jõudes on enamik neist juba 
surnud. Kui aga biotõrje peaks transportimise käigus 
külma saama, ei kooru neist ka pika aja möödumi-
sel ühtegi isendit. Kui transport on sujunud hästi, 
siis tuleb kasurputukad kohe pärast saabumist tõsta 
toatemperatuurile. Veidi vähem kui 24 h möödudes 
kooruvad elujõulised isendid, kes tuleb kasvuhoones-
se laiali jagada võimalikult ruttu, sest kui koorunud 
isendid jäävad pakendisse kauemaks kui üks päev, siis 
nad surevad. Mõttekas on nad jagada nooremate tai-
mede juurde, sest neid ohustavad täid kõige enam. 
Kasvuhoones tuleks jälgida seda, et putukad saaks 
jagatud võimalikult sellistesse kohtadesse, kus neid ei 
ohusta tilkuv vesi või tugev udutus, sest kui nad kohe 
märjaks saavad või vette satuvad, ei ole nad võimeli-
sed lendama. 

Kuna biotõrje toimib looduslike printsiipide alu-
sel, siis on ta taimekasvataja jaoks äärmiselt tänu-
väärne vahend, hoidmaks ära erinevate haiguste ja 
kahjurite levikut, samas säästes keskkonda ja inimest 
ennast. 

KURGIKASVATUSES levitatakse röövikuid kas vast-
setena või täiskasvanud isenditena. Kuna röövputu-
kad kohanevad ja paljunevad pärast levitamist suh-
teliselt aeglaselt, on nende õigeaegne kasutuselevõtt 
tulemusliku toimimise aluseks. Kahjuri puudumisel 
toituvad paljud röövikud ka õietolmust ning on suu-
telised selle abil juba toimivat populatsiooni säilita-
ma. Tõhusaks tõrjeks on oluline ka vähemalt  70 % 
õhuniiskus , mis sobib röövikutele ja on arengut pärs-
siv kahjuritele.  

J Kahjurite tõrjeks kasutame röövputukaid, 
kes söövad kahjurputukaid. Röövputukaid 
levitatakse kas vastsetena või täiskasvanud 
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isenditena ennaktõrjena. Kuna kõik kasuputukad 
paljunevad väga aeglaselt, on nende varajane 
pealepanek väga tähtis. Paljud röövputukad 
toituvad kahjurputuka puudumisel ka õietolmust. 
Tõhusaks tõrjeks on oluline õhuniiskus, mis peaks 
olema vähemalt 60 - 70%. 

J Punase kedriklesta peamised röövputukad 
on Phytoseinlus persimilis, Amblysius californicus. 
Röövputukaid levitatakse lehtede peale 
raputatuna punase kedriklesta kolletesse. 
Röövputukad elavad ja paljunevad hästi, kui 
temperatuur on >20 ºC enamikus ööpäevast ja 
õhuniiskus >75%. 

J Temperatuuril 22 ºC areneb röövputukas umbes 
topelt kiiremini kui kahjur. Iga röövputukas 
imeb päevas umbes kuni 5 kedriklesta, 20 
muna või nukku, mistõttu röövlesta õigeaegse 
pealepanekuga surutakse kedriklesta kogus alla. 
Ruutmeetrile raputatakse 10 – 56 isendit. 

 Amblysius californicust soovitatakse kasutada rohkem 
suve ajal kuivas ja kuumas röövlesta abistajana, 
sest ta areneb kiiremini. Amblysius californicust päris 
üksi ei kasutata, kuna ta ei jõua kedriklesta üksi 
alla suruda. 

J Lehetäide peamised röövputukad on Aphidius 
colemani, Aphidius ervi. Oluline on teada, et 
öö temperatuur peab olema >16 ºC, et 
röövputukad paljunesid. Üle 30 ºC nende tegevus 
väheneb. Neid putukaid  kasutatakse enamasti 
ennaktõrjena ja saastumise algetapil iga nädal 
0,15 isendit/m2. Aphidiust saab peale raputada 
lehtedele vabalt, sest nende iseloom on otsida 
kahjureid ise. 

J Aphidiuse mõjuvõimet võivad vähendada 
sipelgad, kes on alati huvitatud lehetäide 
arengust, eriti magusa mesikaste väljaheite tõttu. 

J Karilase röövputukana kasutatakse Encarsia 
formosat, Eretmoarus eremicus ja Macrolopus caliginosust. 
On olemas Enecarsia ja Eretmoaruse lehekesed, kuhu 
kleebitud 33 nukku. Eelis on see, et nukud on 
kaitstud lehekeste transpordil, munast arenedes ei 
ole transpordistressi, nagu võib olla täiskasvanud 
isenditel. Käsitleda on ka kerge, saab taimedele 
raputada ühe käega ja ei pudene lehtede pealt 
maha. Optimaalne on panna lehekesi sellise 
arvestusega, et 5 kasvuputukat /m2 ja 2 peale 
panna 10 päeva jooksul. Eretmocerus paljuneb 
kiiremini kõrgematel temperatuuridel >24 ºC   
kui Encarsia. 

J Macroloplus parasiitide paljunemine on aeglane, 
kuid sellest hoolimata on tema kasutus hea 
mitte ainult tomatikasvatuses, vaid edukas ka 
kurgikasvatuses. Macrolopluse arenguks on vaja 
>20 ºC ja levitatakse 1 – 2 putukat /m2. 
Röövputukad on aktiivsed ainult 
pikapäevatingimustes (> 12 tundi valgust päevas). 
Röövputukas on väga tundlik transpordi suhtes ja 
võib saada transpordistressi, seetõttu on soovitav 
teda peale panna kombinatsioonis koos Encarsia 
formosaga.

J Ripslase röövputukad on Amblysius cucumeris, 
Orins najusculus, Orins laevigatus, Swirski (Amblyseius). 
Kõige populaarsem on ripslase ennaktõrje 
Amblysius cucumerise kottidega. Kotte levitatakse 
ennaktõrjena 1 kott/2,5m2 iga kuue nädala 
tagant. Igas kotis on 500 röövisendit. Kotid 
riputatakse taimedele juba 2 nädalat pärast 
istutust. Putukate paremaks arenguks vajavad 
nad võimalikult kõrget õhuniiskust ja >16 ºC. 
Kottidest jalutavad üksikud isendid järgneva 6 
nädala jooksul välja väikse ava kaudu. 

 Kui ripslasi on juba liikumas näha, võib kasutada 
seda sama putukat pakendatuna pudelisse. 
250 000 või 50 000 isendit /1000ml pudelis. 
Raputatakse peale igale taimele ja 2 pudelit 
900m2-le. 

 Suurema ripslaste saastumise korral võib 
kasutada erinevaid Oriuse liike. Need erinevad 
üksteisest liikumisaktiivsuselt ja reaktsioonivõimelt 
päeva pikkusele. Oriuse lutikad arenevad halvasti, 
sellepärast tuleb aega varuda 3 kuni 5 nädalat, 
enne kui üldse hakkab tema mõju nägema. 
Saastumisastmest sõltuvalt levitatakse neid 
kahjurikolletesse või laiali hektarile 0,5-10 isendit 
/m2. Tehakse 2 – 3 korda kahe nädala jooksul. 
Oriuse majusculuse puhul peab olema päeva pikkus 
> 16tundi. Orius laevalgustuse puhul 10 – 11 
tundi.
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Geneetiliselt muundatud aiasaadused 
Evelin Loit PhD, Põllumajandusamet

Klassikaline sordiaretus  

Sordiaretus on sama vana kui inimkond. Samal ajal 
teaduslik sordiaretus sai alguse natuke üle saja aas-
ta tagasi, kui Tšehhi munk Gregor Mendel viis läbi 
esimesed sordiaretuse katsed hernestega ja sama-
aegselt pani paika, et iga tunnuse pärandumine on 
seotud teatud faktoritega ehk geenidega, mis liiguvad 
muutumatult edasi vanematelt järglastele. Klassika-
line sordiaretus ongi sisuliselt geenide ja genoomide 
muuutmine. Tänu sordiaretusele on kaasaegsed põl-
lukultuurid saagikamad, haiguskindlamad ja ohutu-
mad. 

Geenitehnoloogia ja GMO 

Geenitehnoloogia on meetod, mille käigus viiakse 
geen või geenid ühest organismist teise. Erinevus 
klassikalise sordiaretusega on see, et geenitehnoloo-
gia võimaldab viia vaid ühe huvipakkuva tunnuse 
geeni teise organismi. Teisisõnu võib öelda, et gee-
nitehnoloogia on täppisaretus. Samal ajal klassikalise 
sordiaretuse käigus saavad järglased pool mõlema 
vanema genoomist (Joonis 1).  

Joonis 1. Klassikalise sordiaretuse ja geenitehnoloogia võrdlus. Roheli-
ne ring märgib huvi all olevat kasulikku geeni. 

Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO on or-
ganism (bakter, taim, loom), mille geneetilist materja-
li on muudetud viisil, mis ei saa toimuda looduslikul 
teel (paaritumine või looduslik rekombinatsioon), et 
anda taimele uus omadus.  Esimesteks GMO-deks 
olid bakter E .coli ja tubakas (Nicotiana tabacum), mis 
valmistati 1971. ja 1983. aastal. 

Geenitehnoloogia meetod 

glüfosaadiresistentsuse näitel

Taimekaitsevahend glüfosaat blokeerib taimes aro-
maatsete aminohapete tootmise, mis viib omakorda 
taime elutegevuse lakkamiseni. Agrobacterium tume-
faciens toodab muteerunud ensüümi, mis on glüfosaa-
dile resistentne ja suudab jätkata aminohapete toot-
mist. Geenitehnoloogia abil on võimalik eraldada see 
üks geen bakterist. Lisaks geenile valitakse spetsiaalne 
DNA järjestus (promootor), mis otsustab, kus ja mil-
lal aminohappeid tootvat ensüümi toodetakse. Soovi 
korral on võimalik toota seda ensüümi kogu aeg ja 
kõigis taime kudedes. Aga on võimalik ka ensüümi 
tootmine piiritleda kindla koega, näiteks ainult rohe-
lise koega. Samuti lisatakse antibiootilise resistentsu-
se geen, et jälgida, milline taim on uue geeni omaks 
võtnud. Saadud geenikomplekt viiakse taime rakku 
taimepatogeeni Agrobacterium tumefaciens-i abil. Agro-
bakter vastutab puudel esinevate pahkade moodus-
tumise eest. Kui seda taime glüfosaadiga pritsida, siis 
temaga ei juhtu midagi. 

GMO-de levik maailmas ja Euroopas

Esimesed biotehnoloogia abil aretatud taimed is-
tutati 15 aastat tagasi 1996. aastal 1,7 miljonile 
hektarile (Joonis 2). Tänaseks on geenitehnoloo-
gia abil muundatud (GM) taimede kasvatamiseks 
kasutatav pind ligi 80 korda suurenenud (148 mil-
jonit hektarit). Olulisemad tööstuslikult kasvatata-
vad kultuurid on sojauba (81% kogu toodetavast 
sojast), mais (29%), puuvill (64%)ja raps (23%). 
Kõige olulisemad ja levinumad on kaks tunnust: 
herbitsiidi resistentsus ja putuka-resistentsus (Bt).  
Euroopas tohib kasvatada kahte GM taime: mai-
si MON810 ja Amfl ora kartulit. Esimene neist on 
mõeldud söödataimeks ja teine tööstusliku tärklise 
tootmiseks. MON810 maisi on lisatud üks geen bak-
terilt Bacillus thuringiensis (Bt geen), mis annab taimele 
resistentsuse maisikahjuri vastu. Amfl ora kartul on 
aga parendatud tärklise omadustega. Tärklis koos-
neb kahest suhkrust: amüloos ja amülopektiin. Töös-
tus eelistab amülopektiini tänu tema molekuli oma-
dustele. Tavalisest kartulist amülopektiini eraldamise 
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protsess on ressursimahukas. Amfl ora kartulis on aga 
peamiselt  amülopektiin, mis võimaldab ühe tootmi-
setapi vahele jätta. GM maisi on kasvatatud Euroo-
pas alates 1998. aastast, aga kartul sai loa alles 2010. 
aasta märtsis. 

2010. aastal kasvatas Bt maisi Euroopas kuus rii-
ki: Hispaania, Portugal, Poola, Slovakkia, Rumeenia 
ja Tšehhi. Amfl ora kartulit kasvatavad Saksamaa, 
Rootsi ja Tšehhi. Kasutamiseks (peamiselt söödana) 
on Euroopa registris impordiluba antud veel 34-le 
biotehnoloogiliselt toodetud saagitaimele. Neist kuus 
puuvillale, 21 maisile,  kolm rapsile, kolm sojaoale ja 
üks suhkrupeedile. Kuuskümmend viis biotehnoloo-
gilist toodet on autoriseerimise järjekorras. Neist 45 
toiduks, söödaks ja impordiks ning 20 kasvatamiseks. 

Seadusandlus

GMO-dega seotud seadusandlus reguleerib eelkõige 
lubade andmist GMO-de kasutamiseks ja kasvata-
miseks ning GMOde käitlemist (GMO-toodete mär-
gistamine jne). Euroopa Liidus on kõige olulisem di-
rektiiv 2001/18/EÜ, mis määrab GMO-de tahtliku 
keskkonda viimise korra, ning määrus 1829/2003, 
mis reguleerib GM-toidu ja sööda kasutusele võtmise 
lubade andmise korra. Määrus 1830/2003 regulee-
rib GMOde märgistamist. Eestis on GMO-de osas 
kõige määravam geneetiliselt muundatud organismi-
de keskkonda viimise seadus, mis lähtub EL direktii-
vist 2001/18/EÜ ja reguleerib seda, kuidas toimub 
GMO-lubade väljaandmine Eestis esitatud taotluste 
puhul.  Selleks, et säiliks valikuvabadus, tuleb välja 

töötada ka kord, mis 
võimaldaks tava-, 
mahe- ja geeniteh-
noloogia taimede 
paralleelset kasva-
tamist. Euroopa 
Komisjon on and-
nud välja nn koo-
seksisteerimise soo-
vitused (2003/556/
EC), mille eesmärk 
on abistada liik-
mesriike vastavate 
riiklike õiguslike ja 
muude strateegiate 
väljatöötamisel. 

Võimalused ja 

ohud

Geenitehnoloogia 
abil toodetud tai-
medel on mitmeid 
eeliseid. Esiteks 
suudavad nad aida-
ta tootjat ja säästa 
keskkonda sama-
aegselt, sest GM 
taimed suudavad 
anda rohkem saaki, 

Joonis 2. Geenitehnoloogia abil kasvatatavad viljade pind miljonites hektarites läbi aastate (1996 – 2010). 
Kaardil on rohelisega märgitud kõik riigid, kus GM taimi kasvatatakse.
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samal ajal kasutades vähem maad, vett ja teisi res-
sursse. Putukaresistentsed taimed on tervislikumad 
inimesele, sisaldades vähem taimekahjurite mükotok-
siine ja samaaegselt sisaldades vähem taimekaitseva-
hendeid. Geenitehnoloogia abil saab luua nö. rikas-
tatud toitu, milles on rohkem toitaineid ja vitamiine. 

Konkreetse näite saab tuua Hispaaniast, kus 
MON810 Bt resistentset maisi on kasvatatud 1998. 
aastast, ja kus maisi keskmine saagikus on tõusnud 
6.3% (vahemik sõltuvalt piirkonnast ja maisikahjurite 
arvukusest 2.9 kuni 12.9%). Bt mais võimaldas vä-
hendada taimekaitsevahendite kasutamist üle poole 
võrra, võrreldes tavamaisi kasvatajatega (0.32 versus 
0.86 pritsimist/aastas).  Kokkuvõtvalt, arvestades 
saagikust ja taimekaitsevahendite kasutamist, tõusis 
põllumehe sissetulek kuni 120€ hektari kohta. 

Sarnaselt kõikidele uutele toodetele võib ka GM 
taimedel esineda potentsiaalseid ohte tervisele või 
keskkonnale. Kui kõne all on toiduks tarvitatavad tai-
med, siis muret tekitab võimalik allergia oht, toksilisus 
ja antibiootikumiresistentsuse teke. Kõiki GM toidu-
aineid testitakse hoolikalt ja tänaseks ei ole tõendeid, 
et GM taimed tekitaks rohkem allergiaid või oleks 
mürgisemad. GM taimede loomise algusaastatel oli 
tegemisel metioniini-rikas sojauba, kuhu sooviti viia 
2S albumiini geen parapähklist.  Katse tegemise käi-
gus selgus, et tegemist on allergeeniga ja see projekt 
lõpetati.  Antibiootikumide resistentsust kasutatakse 
GM taimede valmistamisel selleks, et identifi tseerida 
uue geeni omaks võtnud taimi. Kuigi ei kasutata klii-
niliselt olulisi antibiootikume ja selline resistentsuse 
ülekanne mikroobidele on äärmiselt vähetõenäoline, 
määrab vastav Euroopa Liidu direktiiv resistentsuse 

geenide eemaldamise. Teadlased töötavad välja al-
ternatiivseid lahendusi.  
Keskkonnariskide seisukohast valmistab muret gee-
nisiire sugulasliikidele, kasulike putukate hävimisoht, 
ökoloogilise mitmekesisuse ehk biodiversiteedi vähe-
nemine. Geenisiire on probleemiks kõigi taimede pu-
hul, olenemata nende aretusmeetodist. Teiste ohtude 
osas ei ole mahukad uurimistööd leidnud tõendus-
materjali.  

Lähemalt tasub tutvuda mahuka kogumikuga, 
mis koondab rohkem kui 500 iseseisva Euroopa tea-
dugrupi töö tulemused läbi viimase 25 aasta. Kogu-
miku autorid järeldavad, et teaduslikele andmetele 
põhinedes ei ole GMO-del keskkonnale, toidule või 
söödale suuremat riski, kui klassikaliselt aretatud or-
ganismidel. 

Geneetiliselt muundatud aiasaadused

Esimene geneetiliselt muudetud aiandustoode oli to-
mat (FlavrSavr) 1998. aastal. Selles tomatis oli deak-
tiveeritud polügalakturonaasi geen, mis vastutab to-
mati pehmenemise eest. Paraku see toode ei vastanud 
ootustele ja selle kasvatamine lõpetati 2002. aastal. 
Praegu ei kasvatata ühtegi GM tomatit. Nüüdseks 
on üle maailma läbi viidud 652 (neist 75 Euroopas) 
põldkatset uute GM tomatite tootmiseks, et toota 
parema kvaliteediga tomateid (Tabel 1). Neist kuus 
on saanud loa kasvatamiseks USA-s ja üks Mehhikos 
ja Jaapanis, aga reaalselt põllule ei ole jõudnud neist 
veel ükski. Kinnitamata andmetel kasvatatakse GM 
tomateid Hiinas.  

Üldiselt on geenitehnoloogia abil aretatud aian-
dustooteid kommertsiaalses tootmises vähe. USA-s 

Taim Toote omadused Agronoomilised omadused Taime arengut 
mõjutavad 
omadused

Biofarmaatsia 
ja tööstus

Põldkatsed 
(USA/Eur)

Luba 
kasvatada 
(USA/Eur)

Tomat Pektiini, tärklise, 
fruktoosi kogus

Taimekahjuritele resistentsus; 
kliimaga kohanemine

Valmimisaeg; 
partenokarpia

 652/75 6/0*

Kartul Tärklise ja valgu 
kogus; rikastamine 
karotenoidide, 
fruktaanide ja lüsiiniga

Seene, bakteri, viiruse ja 
putuka resistentsus; herbitsiidi 
resistentsus; põua, külma ja 
soola taluvus

 Amülopektiin; 
biolagunev plastik

831/239 4/1

Porgand Kaltsiumi kogus Seene, nematoodi, herbitsiidi 
resistentsus

 Ensüümi tootmine 
Gaucher- haiguse 
raviks

13/3 0

Kapsas Muudetud valgu 
kompositsioon

Putukaresistentsus; 
herbitsiidiresistentsus

Valmimisaeg; 
steriilsus

 24/8 0

Suhkrupeet Oligofruktoosi või 
inuliini sisaldus

Viiruse, seene, 
nematoodi resistentsus; 
herbitsiidiresistentsus; põuale 
vastupidavus

Töötlemise ja 
ladustamise 
parendamine

Bioplastik 223/318 3/2*

* luba on, aga ei kasvatata
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kasvatatakse viirustele vastupidavat papaiat ja ka-
batšokki ning herbitsiidiresistentset suhkrupeeti ja 
alfa-alfat. Rootsis ja Saksamaal kasvatatakse kartulit 
ning Hiinas kasvatatakse papaiale lisaks ka magusat 
pipart.  

Tulevik

Praegu on tootmises umbes 30 erinevat GM taime 
kultuuri. Hinnatakse, et 2015. aastaks võiks see arv 
olla 120 või rohkem. Kui praegu toodetakse vaid her-
bitsiidiresistentset sojauba, siis nelja aasta pärast võib 
lisaks olla 17 erinevat kultuuri. Maisi puhul ennus-
tatakse tõusu 9-lt 24-le, rapsil 4-lt 8-le, puuvillal 12-
lt 27-le ja kartulil ühelt 8-le. Lisaks loodetakse toota 
GM riisi.  

GM taimed võib jagada kolme kategooriasse. 
Esimesse generatsiooni kuuluvad need taimed, mida 
juba praegu kasvatatakse laialdaselt, ehk siis putu-
ka- ja herbitsiidikindlad taimed. Indias ja Euroopa 
maades pakub põllumeestele kõige rohkem huvi her-
bitsiidiresistentne suhkrupeet, kuna tavasuhkrupeedi 
puhul on kõrged umbrohutõrje kulud.  Aasia riikides 
on suund lähiaastatel võtta kasutusse erinevaid Bt 
aiandustooteid, nagu baklažaan, lillkapsas ja kapsas. 

Lisaks loodetakse turule tuua herbitsiidiresistentne 
riis. Seene-, bakteri- ja viirusekindlust aretatakse eri-
nevates viljades ja kartulis. Samuti selgitatakse välja 
geeni variante abiootilise stressiga  (põud, kuumus, 
sool) võitlemiseks. 

Teise generatsiooni GM taimed toovad muutusi 
toote kvaliteedis. Taimed on rikastatud uute toitai-
netega või on tehtud muudatusi toodete paremaks 
töötlemiseks, nagu näiteks õliviljad parendatud rasv-
hapetega või tärkliserikas kartul.  Siia gruppi kuulub 
ka 90-ndatel välja töötatud nn kuldne riis, mis on ri-
kastatud A vitamiiniga. Kuldne riis loodetakse tuua 
tootmisesse 2012. aastal. Lisaks järgmise kümne aas-
ta jooksul on oodata erinevate toitainetega rikastatud 
GM sorgot, maniokki (kassaava), banaani ja riisi. 

Kolmanda generatsiooni GM taimed on need, 
mida saab kasutada biofarmaatsias näiteks vaktsiini 
tootmiseks või tööstuses biolaguneva plastiku toot-
miseks. Selleks sobivad  taimed, mida ei kasutata 
toiduks või söödaks. Praegu ei ole selles kategoorias 
veel ühtegi peatselt suurtootmisesse minevat projek-
ti.   Ülevaate kõigist tootmises olevatest GM viljadest 
leiab Euroopa Komisjoni poolt koostatud andme-
baasist (http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC51799.pdf  ). 

Rohkem materjali: 
Socio-economic impacts of  green biotechnology: 
http://www.europabio.org/positions/GBE/PP_080110-Socio-economic-impacts-of-GM-Crops-GMO.pdf
Euroopa GM taimede andmebaas: 
http://www.gmo-compass.org/eng/database/plants/
A Deade of  EU tunded GMO research: 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/a-decade-of-eu-funded-gmo-research_en.pdf  
The global pipeline of  new GM crops: 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC51799.pdf  
Euroopa GM lubade register: 
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
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Puukoolide tunnustamine Euroopas  -Viljapuude ja 

marjapõõsaste paljundamise reeglistik muutub
Merjan Savila, Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakond 
Toivo Univer, EMU Polli Aiandusuuringute Keskus

Ajalooline tagasivaade viljapuude 

paljundamisele Eestis 

Viljapuid ja marjapõõsaid on paljundatud Eestis aas-
tasadu, kuid spetsialiseerunud puukoolid tekkisid 19. 
sajandi algul. Nõudlus viljapuuistikute järele kasvas 
maareformi järgselt. Aastatel 1920 – 1925 suurenes 
viljapuude arv Eestis 2,4 korda. Kui 1920. aastal kas-
vas talundi keskmisena 4,6 viljapuud, siis 1925. aas-
tal 7,6 ja 1929. aastal 15,3 viljapuud. Puuviljanduse 
laiendamine sai toimuda tegusa puukoolide võrgu 
olemasolu korral. 1935. aastal oli Eestis 94 puukooli 
pindalaga 69,5 ha ning neis kasvatati 84 300 vilja-
puud ja 51100 marjapõõsast. Need allutati süsteem-
sele riiklikule kontrollile. 1935. Aastal ühines Eesti 
Vabariik Taimekaitse Rahvusvahelise konventsiooni-
ga ja riigis võeti vastu „Taimekaitse seadus”. Puukoo-
lid allutati taimekaitsealasele kontrollile 1939. aastal. 
Taimekaitseline ja toodangu kvaliteedikontroll toi-
mus Eesti puukoolides ka pärast II Maailmasõda. 
Sama suunda on järgitud ka pärast Eesti ühinemist 
Euroopa Liiduga. Põllumajandusameti andmetel 
tegutses Eestis 2011. aastal ligikaudu 200 puukooli, 
mille põhitoodang on viljapuude ja marjakultuuride 
istikud. 

Praegu kehtivad seadused ja määrused

Käesoleval ajal on Eesti seadusandluses puuvilja- ja 
marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja tu-
rustamise nõuded kehtestatud ”Taimede paljunda-
mise ja sordikaitse seaduses” (RT I 2005, 70, 540) 
ja põllumajandusministri määruses nr 62 ”Puuvilja 
ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad 
ning puuvilja ja marjakultuuride tootmise ja turus-
tamise nõuded” (RTL 2006, 41, 736). Taimetervise 
osas tuleb paljundusmaterjali tootmisel arvestada ka 
”Taimekaitseseadusest” (RT I 2004, 32, 226) tulene-
vaid nõudeid taimehaiguste ja - kahjurite osas. 

Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist 
2008/90/EÜ tulenevad muudatused: 
turustatav paljundusmaterjal (ka kloon ja poo-
kealus) peab olema kas ametliku sordikirjeldu-
sega registreeritud, kaitse all või ametlikult tun-
nustatud sordikirjeldusega tuntud (turustatud 
enne 30.09.2012) sort – paljundusmaterjali sor-
diehtsus peab olema tuvastatav;
paljundusmaterjali tootja/tarnija peab olema 
registreeritud;
paljundusmaterjali kategooriatest on edaspidi 
sertifi tseeritud (supereliit- ja eliitpaljundusma-
terjal ning sertifi tseeritud paljundus- ja istutus-
materjal) ning 
kontrollitud ehk CAC kategooria paljundus- ja 
istutusmaterjal. 
Viiruskontrollitud ja -vaba materjali pärast 
30.09.2012 ei ole, sest viiruste kontroll on ser-
tifi tseerimise osa;
luuakse kogu Euroopa Liidus kehtivad ühtsed 
sertifi tseerimise nõuded;
kehtestamisel on täpsed ja regulaarsed kontrolli-
mise nõuded ka kontrollitud ehk CAC kategoo-
ria paljundus- ja istutusmaterjalile. 

Mida tuleks teha puukoolipidajal? 

Puukoolides on vaja aeg-ajalt üle vaadata istikute 
tootmise protsess ja seda kajastav dokumentatsioon. 
Sort on ühe taime (niinimetatud algpuu) vegetatiivselt 
paljundatav järglaskond. Ideaalis on algpuult võetud 
pookeoks/silmastusoks sordi emapuude kogumi ehk 
I vegetatiivse põlvkonna moodustamise alus. Need 
kuuluvad supereliiti ja eliit paljundusmaterjali hulka. 
Puukoolid toodavad sertifi tseeritud või kontrollitud  
istutusmaterjali.. Istikute tootmiseks peavad neil ole-
ma paljundatavate sortide emapuud vääristusokste 
võtmiseks. Sordikaitseseadusest tuleneb mõiste „sor-
di säilitaja”. Põllumajandusministeerium rahastab 
riiklikku programmi „Põllumajanduskultuuride ge-
neetiliste ressursside kogumine ja säilitamine”. Ees-
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ti Maaülikool täidab selles programmis aiakultuuri-
de osa. Polli Aiandusuuringute keskuses asuvatesse 
kollektsioonaedadesse on kogutud üle 1000 säiliku 
viljapuu- ja marjakultuure. Polli on Eestis aretatud 
sortide säilitaja ja sealt saab iga puukooliomanik alg-
materjali, kuid mitmete sortide algpuu omanikud on 
amatööraretajad (A. Kurvits, O. Kramer, U. Kivistik, 
A. Kask). Emapuude sordiehtsust on vaja kontrollida 
ja vastava dokumendiga tõendada. Taimede paljun-
damisel puukoolis tehakse tüüpilisi vigu, mis põhjus-
tavad sortide segiminekut järgmistel tööetappidel: 
vääristusokste varumisel ja etikettimisel, pookealuste 
silmastamisel/pookimisel ja istikute ülesvõtmisel/la-
dustamisel.

Puukooli I väljal kontrollitakse enne silmastamist 
pookealuste ridu visuaalselt. Pookealuse koore, noore 
võrse ja morfoloogiliste lehetunnuste abil eristatakse 
ning kõrvaldatakse ebaõiged taimed. 

Puukooli II väljal kontrollitakse sordipuhtust. 
Kahtlaste okulaatide lehti võrreldakse emapuu võr-
sete lehtedega. 

Puukooli III väljal kontrollitakse sordipuhtust ja 
kvaliteeti, istikud etiketitakse.

Toodangu ettevalmistamisel müügiks kontrollitakse 
istiku või istikute pundi taimepassi andmete vasta-
vust. 

Milline on riiklik järelevalve ja vastutus, 

millises ulatuses vastutab tootja ja 

turustaja

Riiklikku järelevalvet paljundus- ja istutusmaterjali 
üle Eestis teeb Põllumajandusamet (edaspidi PMA), 
kes registreerib paljundus- ja istutusmaterjali tootja/
tarnija taimeterviseregistrisse, kontrollib enesekont-
rolliplaani olemasolu ja selle täitmist, samuti doku-
mentatsiooni, taimekahjustajate esinemisel võtab 
proove. 

Kuni 30. septembrini 2012 on nii tootja kui ka 
turustaja kohustus pidada enda toodetavate või tu-
rustatavate tuntud sortide kohta sortide nimekirja, 
kuhu on kantud sordinimi koos sünonüümidega, mii-
nimumtunnustele vastav sordikirjeldus ja olulisemad 
tunnused, mille poolest sort on eristatav teistest sar-
nastest sortidest, lisaks on tootjal kohustus esitada tea-
ve, kuidas on säilitatud paljundamise käigus sordi sor-
diehtsus ja millist paljundamismeetodit on kasutatud.

Eestis paljundamiseks soovitatud sortimenti võeti sort ‘Pamjat Issajeva’ 

puukoolist ülesvõetud ja punti seotud istikute vedu Sloveenia suures puu-
koolis

õunapuu kloonaluste emaistandus Pollis

õunapuu kloonaluste emaistandus Pollis
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Pärast 30. septembrit 2012 võib turustada re-
gistreeritud, sordikaitse all olevat või ametlikult tun-
nustatud sordikirjeldusega tuntud puuvilja- ja mar-
japõõsaste istikuid või vähemalt on esitatud taotlus 
registreerimiseks või sordikirjelduse tunnustamiseks. 
Sortide registreerimine või sordikirjelduse koostami-
ne ja PMA-le tunnustamiseks esitamine on tootja/
tarnija vastutusel. Põllumajandusministeerium viis 
puukoolide seas 2009. aastal läbi küsitluse, et teada 
saada, milliseid puuvilja- ja marjakultuuride sorte 
Eestis turustatakse. Küsitlusest selgus, et üle 300 turul 
oleva sordi on ametliku sordikirjelduseta, 128 sorti 
ehk tuntud sordid. Eesti Aiandusliit koostas 2010. 
aastal valdavalt Polli Aiandusuuringute keskuse tea-
durite kaasabil 75 puuvilja- ja marjakultuuri tuntud 
sordile sordikirjeldused. Töö tehti riigipoolse rahalise 
toetusega. Teadaolevalt on veel umbes 53 sorti, mil-
lele on vaja tarnija/tootja poolt koostada sordikirjel-
dus, et saaks tulevikus neid sorte turustada.

Kehtiva seadusandluse ja hea tava järgi toode-
takse ja turustatakse Eestis sordiehtsat paljundus-

materjali ja istikuid, mis on vabad taimehaigustest 
ja -kahjuritest, varustatud vastava dokumendiga (nt 
taimepassiga). 

Tootja vastutusel on kontrollitud materjali toot-
misel ka algmaterjali sordiehtsuse tagamine – tootja 
vastutab, et emapuu ja sellelt saadav paljundusma-
terjali algmaterjal on sordiehtne. Paljudes Euroopa 
Liidu liikmesriikides on seoses sertifi tseerimisega 
emapuud ehk paljundamise algmaterjal kontrollitud. 
Eestis toodetakse vaid kontrollitud paljundus- ja is-
tutusmaterjali, sel juhul on algmaterjali sordiehtsus 
tootja vastutusel. Oleme seda probleemi arutanud 
Eesti Aiandusliiduga. Esialgu on plaanis moodustada 
nn ekspertidest koosnev komisjon Eesti Aiandusliidu 
juurde, kelle poole tootja saaks pöörduda oma ema-
puude sordiehtsuse kontrolliks. See oleks vabatahtlik 
ja esialgu tootja poolt kaetavate kuludega. Sordieht-
sate emapuude tunnustamine tõstaks puukooli usal-
dusväärsust turul. Teine võimalus on saada paljun-
dusmaterjali (silmastusoksad) sordi säilitajalt koos 
sertifi kaadiga.
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EESTI AIANDUSSAADUSTE TURUSTAMISEST 
Tiiu Ohvril
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut

Pilt talvisel turul läbi tarbija silmade

Pidevalt armastatakse korrata teesi, et meie toot-
jad oskavad hästi toota, aga ei oska oma toodangut 
müüa. Autor otsustas kõigepealt võtta uudishimuliku 
tarbija positsiooni ja uurida, kuidas Eesti aiasaadu-
sed meie kauplustes (vabandust, vaatluse all on siiski 
praegu vaid Tartu)  välja paistavad.

Jääb silma, et aiasaaduste turul on selgelt olemas 
professionaalselt tegutsevad Eesti ettevõtted. Tartus 
on hästi esindatud Marjamaa talu oma isuäratavate 
marjadega logoga kujundatud müügipunktiga Tartu 
Kaubamajas. 

Kõik tunnevad tiitlitega pärjatud Kadarbiku talu ja 
on harjunud nägema selle tooteid selvehallide riiu-
litel. Grüne Fee nimi tundub küll võõrapärane (tegu 
ongi ju Eesti-Soome ühisfi rmaga), aga ettevõte pa-
kub eestlastele aastaringi värsket kurki ja maitserohe-
list. Tõsi, kasvuhoonemajandus tingib nende toode-
tele ka kõrged hinnad. Hulgimüüjate kaubamärgi all 
leiab veel mitmeid Eesti tooteid kartulist hapukapsa 
ja hapukurgini. Küllap on neil toodetel ka oma kind-
lad ostjad, sest nende tänulikud kommentaarid on 
jõudnud isegi ettevõtete kodulehekülgedele.

Tuleb ka meeles pidada, et on talv, kevad alles tule-
mas ja hooajalisi aiandussaadusi ei saagi Eesti tootja-
telt praegu müügil olla. Seega on värsked maasikad 
Hispaaniast ja Eesti maasikad sügavkülmutatult, ega 
nad säärastena päris võrdsed konkurendid tarbijale 
olla saagi. Küll aga on uuenduslikumad Eesti tootjad 
juurutanud tehnoloogia marjade kuivatamiseks ning 
osta võib erinevaid marjakrõpse, mis pilti mitmeke-
sistavad. Tomatid pärinevad Hollandist ja kuuluvad 
reeglina II klassi, st midagi elitaarset siin olla ei saagi. 
Eesti oma Intsu talu tarbijate poolt tunnustatud kva-
liteetsete tomatite jaoks on vist veel pisut vara. Aga 
kodumaine sibul säiliks ju küll, poes olev on aga pärit 
Poolast, Hispaaniast ja mujalt, Eesti kuulus peipsi-
äärne ei valitse turgu sugugi ja küüslaugu puhul tuleb 
valdavalt leppida hoopis Hiina omaga.

Kokkuvõte: on olemas Eesti aiasaaduste pakku-
mine, aga küllap saaks alati paremini ja küllap võiks 

turul olla ka rohkem tegijaid. Ka pole turul veebrua-
ris enam saada mitmeid kaupu, nt Berry Farming 
annab oma kodulehel teada: „04.10.2010 seisuga 
on lõppenud astelpajumoos, mustikamahl ja jõhvi-
kamahl. Meile teadaolevalt astelpajumoosi ja musti-
kamahla enam kaubanduses ei leidu, jõhvikamahla 
võib veel väheses koguses olla”.

Põhiliste tegijate turustuskanalid on 

traditsioonilised… Eesti jääb kitsaks

Kui uurida suurte tootjate kodulehekülgedelt nende 
müügikohti, näeme et kõik loevad üles needsamad 
selvehallide ketid, mille karmide reeglite üle on pide-
valt kurdetud. Toodangut müüakse Selverites, Pris-
mades, ETK Maksimarketites, Tallinna Kaubamaja 
toiduosakonnas ja nende kõrval veel valitud väikse-
mates kauplustes. 
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Tooteid pakendatakse ise, või allhangitakse see töö 
vastavalt jaotuskanali nõuetele ja toodete säilitamis-
vajadusele. 

J Marjamaa talu toodangust (ligikaudu 100 tonni 
marju aastas) jõuab turule külmutatuna umbes 
pool. Külmutamine tellitakse AS-lt Saarek, kus 
on tipptasemel külmutus- ja puhastusseadmed. 
Pakendid kannavad hästi ära tuntavat Marjamaa 
talu tunnuskujundust. Lisaks ostab talu Lõuna-
Eestist töötlemiseks ka metsamarju. Tootja kinni-
tab: „Lõuna-Eesti või lõunamaadest pärit marja-
de kvaliteedis ja maitses on suured erinevused!”  
www.marjamaa.ee. 

J Kadarbiku talu tegeleb peale juurvilja kasvatamise 
veel toorsalatite, supisegude ja hapukapsa tootmi-
sega. Köögivilja pakutakse ka pestult, kooritult ja 
aurutatult. Kogu müüdav toodang on jaekogustes 
pakendatud ja varustatud joonkoodiga. Kadarbi-
ku on jõudnud ka tootearenduseni ning tarbijad 
saavad juba mõnda aastat osta selle kaubamärgi 
originaalseid köögiviljamahlu, mehusid ja smuuti-
sid. Tarnimine on aastaringne ja toodang vastab 
kodumaisusmärgi nõuetele. Kadarbikule jääb aga 
Eesti turg kitsaks ning seetõttu kasutab ta juba paar 
aastat EASi toetusi eksportturgudele minekuks: 
„Oleme osalenud mitmetel välismessidel Kölnis, 
Helsingis, Berliinis ja Riias. Messid on kasulikud 
silmaringi arendamiseks ning oma toodete tutvus-
tamiseks, lõpptarbijani jõuame siiski vaid kauplus-
tes. Seepärast olemegi läinud oma toodetega otse 
Läti, Leedu ja Soome kauplustesse.” 

 www.kadarbiku.ee. 
J Samasuguse loetelu põhilistest vahendajatest 

võib leida ka Berry Farmingu kodulehelt, nagu 
ka kinnituse: „Ettevõttel on edasimüüjad Soomes, 
üksikute partiidena oleme eksportinud ka Rootsi, 
Norrasse, Leetu ja Saksamaale”. 

 www.berryfarming.ee 

Suuremad tootjad saavad oma turundustegevust toe-
tada omaenese väljakujunenud kaubamärgiga (nt 
Kadarbiku köögivili), EPKK kvaliteedimärkidega, 
Eesti Aiandusliidu kodumaisuse märgiga, Eesti Toi-
duliidu propageeritud Eesti lipu märgiga ja tunnus-
tuse olemasolul ka mahemärgiga (nt kõik Taarapõllu 
talu tooted). 

          

                            
Olemasolevat kaubamärki võib edukalt kasutada 
oma sihtgrupi veenmiseks teatud tooteomaduste 
kohta. Nii saab iga Intsu talu selvehallis müüdav to-
mat erikleebise, mis kinnitab, et see on toodetud tai-
mekaitsevahendeid kasutamata. Võrreldes Hollandi 
anonüümsete tomatitega on selline kinnitus tugev 
müügiargument ja kombinatsioonis toodangu värs-
kusega võimaldab küsida konkurentidest palju kõr-
gemat hinda.

Turul tegutsevad kõik suured „nähtavalt” - on eri-
nevate katusorganisatsioonide liikmed (EPKK, 
Aiandusliit), neil on kodulehed ja osa neist on isegi 
Facebook’i jõudnud. Kus on siis aiandustoodete turun-
duse probleemid, kui jätta kõrvale igipõline teema 
vahendajate poolt pakutavast madalast hinnast ja 
karmidest tarnetingimustest?

Turundus on kitsaskohaks väiksemate 

tootjate tasandil

Aiandussaaduste ja neist valmistatud toodete müü-
jad, kellest siiani juttu tehtud, võivad Eesti tingimus-
tes olla klassifi tseeritud kui suured tootjad: Marjamaa 
toodab 100 tonni, (so 100000 kilogrammi) marju 
aastas, Kadarbiku kasvatab 180 hektaril 3 000 ton-
ni (so 3 miljonit kilogrammi) köögivilja jne. Nad on 
pääsenud oma toodanguga kõikidesse tähtsamatesse 
selvehallide kettidesse.

Suurte tootjate kõrval on aga palju väiksemas ma-
hus tootjaid, kelle „nähtavus” turul on peaaegu olema-
tu, ometi vajavad nemadki oma toodangule väljundit 
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ja peavad mõtlema turundustegevusele. Näiteks EMÜ 
Majandus- ja sotsiaalteaduskonna poolt 2007. aas-
tal EPKK tellimusel läbi viidud Tartu- ja Põlvamaa 
marjakasvatajate uuringust1 selgus, et keskmine mar-
jakasvataja toodab marju 2,4-hektarisel pinnal (sh üle 
5 hektari oli marjade all 10,8 protsendil vastanutest ja 
kuni 0,5 hektarit 37,8 protsendil). Samalaadsest Võru- 
ja Valgamaa marjakasvatajate 2008. aasta uuringust2 
selgus, et keskmine marjakasvataja tegutseb seal vaid 
ühehektarisel kasvupinnal, sealjuures 24 protsenti 
omas marjade all kasvupinda vähem kui 0,5 hektarit 

1 Marjakasvatusalase turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine. EMÜ MS, Tartu 2007 
 (kättesaadav www.marjatootjad.ee) 
2 Marjakasvatusalase turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine. Võru- ja Valgamaa marjatootjad. 
 EMÜ MS, Tartu 2008 (kättesaadav samas)

ja 23 protsenti üle 2 hektari. Uuritud väiketootjad vas-
tasid ka väga sageli (45 protsenti vastanutest), et toot-
mine on suuresti oma pere tarbeks ja marju müüdi 
rohkem turul, otse talust või kokkuostjaile.

Samale tootjate grupile orienteerudes andis 
Maailma Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioon 
(FAO) 2005. aastal välja mahuka (133 lehekülge) õp-
pevahendi „Horticultural Marketing. Marketing Extention 
Guide”. Nimetatud raamatus on analüüsitud ka väi-
ketootjate tugevusi ja nõrkusi ning üldistatud need 
järgmiselt (tabel 1).

Tabel 1. Aiandussektori väiketootjate tugevused ja nõrkused (eelpool viidatud teos, lk 5)

Tugevused Nõrkused

Odav pere tööjõud on olemas. Seetõttu saavad väiketootjad 
kasvatada tööjõu-intensiivseid tooteid (nt mis nõuavad 
istutamist, kujundamist ja mitmekordset käsitsi koristamist).

Väiketootjad saavad kasvatada saadusi, mille juures on 
tarvis pöörata tähelepanu detailidele.

Väiketootjad suudavad efektiivselt tarnida väikesi koguseid 
nišiturgudele, samuti kõrge lisaväärtusega tooteid (nt 
ravimtaimed, lilled, lilleseadete materjal).

Väiketootjad saavad edukalt tarnida kohalikele töötlejatele.

Väiketootjad suudavad toota vaid piiratud koguseid.

Nad paiknevad sageli peamistest turgudest eemal.

Nende haridustase on sageli madal. Väiketootjad ei ole 
varmad juurutama uusi tehnoloogiaid.

Neil on raskusi informatsiooni, kapitali ja toetuste saamisel.

Neil on nõrk positsioon läbirääkimistel ja puudub vajalik 
enesekindlus suhtlemisel vahendajate ja töötlejatega.

Nende tegevus on seotud riskiga, nad vajavad stabiilset 
sissetulekut ja ei suuda toime tulla kaotustega.

Kokkuvõttes tehakse järeldus, mis on väiketootjate 
suhtes universaalne. Väiketootjad vajavad rohkem 
toetust ja nende edukus sõltub võimalikult hea hinna 
saamisest oma toodete eest. See on saavutatav, kui on 
kättesaadav parem informatsioon turunduse kohta ja 
võimalikuks tehtud erinevad turustusvalikud.

Parema hinna saamisel võivad osutuda takis-
tuseks järgmised tegurid:
J Konkurentsi puudumine kokkuostjate tasandil. 

Kui on olemas vaid üksainus ostja, siis võib ta ker-
gesti esineda avaldusega „see hind, või üldse mitte 
midagi”. Tootja jaoks on hinnad soodsamad, kui 
kokkuostjaid on rohkem ja nad konkureerivad 
omavahel.

J Informatsiooni hulk, mida valdab tootja. Tootja, 
kes ei tea üldist turuhindade taset ja nõudlust saa-
dustele, on läbirääkimistel nõrgemas positsioonis.

J Toodangu kvaliteet. Enamasti pakuvad ostjad kõr-
gema kvaliteediga toodangu eest kõrgemat hinda. 
Kui aga tootjate enamik pakub vaid madala kvali-
teediga tooteid, on vahendajal tülikas tegelda kõr-
gekvaliteedilise toodanguga eraldi.

J Transpordikulud. Madalamat hinda pakutakse 
reeglina tootjaile, kelle toodangu ostuga kaasneb 
tülikas transport (nt müüdavad kogused on väike-
sed, turud on kaugel, teedeolud on kehvad).

Informatsiooni valdamise probleemidele viitasid 
marjakasvatajad ka majandus- ja sotsiaalinstituudi 
uuringutes. Tootjad ei tea, kui suur on nende toot-
misharu praegune sihturu maht (2008. a uuringus 
70%), ega ka seda, kui kiiresti vahetuvad nende ostjad 
(2008. a uuringus nentis seda koguni 80%). Niisiis, 
kui ideaalis peaks väiketootja looma endale sihtturu 
kindlatest ja lojaalsetest ostjatest, kellega seatakse sis-
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se usaldussuhted, on tegelikkuses ilmselt asi ideaalist 
kaugel. Praegusel turul võib näha näiteid nii sellest, 
et tootja on ostjale teatavaks tehtud, kui ka seda, et 
müüakse anonüümset „eesti kaupa” (järgnevad näi-
ted pärit Tartu Lõunakeskusest – veebruar 2011).

Nende näidete juures pole tarvis enam pikemalt 
kinnitada, kui tähtis on tarbijale teadmine, kes oli 

Esimene näide pärineb aga vahendajalt, kes väidab, 
et tootja teadmine pole tarbija jaoks oluline, aitavat 
kodumaisuse kinnitamisest. Ja samas kõlab ka vahen-
daja väike hirm, et kui ostja saab müüja kontaktid 
teada, siis võib-olla võtab temaga otse ühendust. 
Anonüümse kodumaisuse teesiga kinnistab selline 
müüja ilmselt oma kohta jaotuskanalis.

Tootjale turu kindlustamise võtteks oleks ka toot-
misele eelnev lepingute sõlmimine toodangu müü-
miseks. Peaaegu 90 protsendile väiketootjatest (MS 
2008. a uuring) pole sellist lepingut kunagi pakutud 
ja 60% neist ei julgeks seda ka sõlmida. Põhiliseks ta-
kistuseks on ebasoodsad lepingutingimused, tootjate 
usaldamatus vahendajate suhtes ja risk, mis kaasneb 
tarnekoguste garanteerimisega. Kuigi suurtest mar-
jakasvatajatest on T. Oks julgenud välja käia, et ca 
50% toodangust tuleks katta kindlate lepingutega ja 
ülejäänud osa jätta hooaja alguse ja lõpu kõrgete hin-
dade püüdmiseks: „Rattad paneb käima ikkagi raha. 
Turustamine on määrava tähtsusega. Kui on kok-
kuostja, kes maksab üle omahinna, võiks vähemalt 
poole toodangu peale lepingu teha. Saagi esimesed 
ja viimased marjad on turul kallimad” (www.marja-
maatalu.ee/marjandus ).

Kaasaegseks turu operatiivse kindlustamise võt-
teks võiks olla ka tootjate infosüsteemid ja elektroon-
sed ühise turustamise süsteemid. Internetis otsingut 
läbi viies on tulemused erinevad: Lõuna-Eesti toidu-
võrgustiku koduleht (www.let.ee) annab otsinguga 
kontaktid vaid 11 mahetalule ja 5 tavatalule; uus liiku-
mine Elus Toit oma kodulehega (www.elavtoit.com) 
tundub märksa edukam rohkete müügipakkumiste ja 
ostusoovide koondajana. Päris arusaadav pole saitide 

tootja ja millised on olnud tema väärtused. Tartu 
Lõunakeskuse Taluturul maksab Alt-Lauri talu ma-
heporgand 1,40 eurot kilo ja tavaline 0,38 eurot. 
Müüja kinnitusel ostetakse maheporgandit rohkem 
kui tavalist ja korra ostnu tuleb enamasti seda kaupa 
uuesti nõudma. 

www.marjatootjad.ee ja www.mitmekesistamine.ee 
staatus, tundub siiski, et nad efektiivsete vahendaja-
tena pole tööle hakanud. Funktsioneerivad ka www.
sahver.ee, www.bioteek.ee, www.eestimahe.ee jt. 
Aiandussaaduste pakkujate nimekirju kõrvutades 
võib kergesti tuvastada turunduslikumalt aktiivsed 
ettevõtted, nt Taarapõllu talu on esindatud pea kõiki-
des vahendusportaalides.

Lõpuks palju korratud ühistegevuse teemast. 
Aiandussaaduste tootjad võiks kasutada ühistegevust, 
et koos saavutada tööstuste ja kokkuostjatega läbirää-
kimiste pidamiseks piisav pakkumise maht. Sel juhul 
on võimalik kaubelda paremat hinda ja muid lepin-
gutingimusi. Kuigi ühistegevus pole praegu olematu, 
võiks ta siiski kujuneda olulisemaks konkurentsis pü-
simise vahendiks keskmistele ja väiketootjatele. Ühis-
tegevustoetusi ootaks ca veerand marjatootjatest (MS 
2008. a uuring). 

Kokkuvõtteks

Aiandussaaduste turul on erineva tootmismahuga 
ja erineva tegutsemiskogemusega tootjate ees täiesti 
erinevad probleemid. Ühine on aga võimalus: Ees-
ti tarbija eelistab kodumaiseid aiandussaadusi ja on 
nõus nende eest maksma kõrgemat hinda. Väike- ja 
keskmise suurusega tootjad peavad ületama „väike 
olemise” nõrkused ühistegevuse abil. Samas peaks 
nad paremini teadvustama eriline olemise eeliseid ja 
pakkumagi tooteid, millel võib-olla ei ole massiliselt 
ostjaid, kuid mille sihtgrupp on hea toote eest valmis 
maksma rohkem ja on turunduse mõistes muudetav 
nö. apostliteks, so toodete vabatahtlikeks propagee-
rijateks.
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Värskete ja töödeldud aiandussaaduste 

eksport-import 2010. aastal

EKSPORT IMPORT SALDO

HS
kood

Kaubagrupp
Mõõt   
ühik

Kogus
Summa   

(tuh. EUR)
Kogus

Summa 
(tuh. EUR)

Vahe
(tuh. EUR)

   0409 Mesi T 3,3 25,667 268,2 851,252 -825,585

0601 Elustaime sibulad Tuh tk 782,3 134,445 6533,2 781,780 -647,336

       “            “          T 7,7 181,305 160,4 768,116 -586,811

0602 Elustaimed, pistikud Tuh tk 3,8 11,185 100,6 171,807 -160,623

       “            “ T 403,0 1244,718 2178,8 5656,334 -4411,617

0603 Lõikelilled Tuh tk 1121,3 322,856 13581,6 4407,846 -4084,990

       “           “              T 12,8 96,174 249,7 1849,571 -1753,397

0604 Oksad  jm. taimeosad Tuh tk 0,000 6,3 64,321 -64,321

        “           “ T 32,2 235,514 45,5 365,517 -130,003

0701 Kartulid T 4095,0 1160,853 4338,3 1191,467 -30,614

0702 Tomatid T 157,9 218,597 11097,7 11818,951 -11600,354

0703 Sibulad T 33,3 39,926 7924,7 3735,853 -3695,928

0704 Kapsas T 319,2 110,919 5527,5 2839,671 -2728,753

0705 Lehtsalat T 373,9 816,529 877,5 1538,935 -722,406

0706 Porgand, peet T 239,8 106,215 2540,7 1143,533 -1037,318

0707 Kurgid T 403,2 550,203 4427,7 3222,387 -2672,184

0708 Kaunviljad T 0,5 2,090 58,3 70,897 -68,807

0709 Muud köögiviljad T 245,8 1166,918 4094,5 5944,646 -4777,728

0710 Külmutatud, keedetud köögiviljad T 181,6 557,616 3745,6 3640,932 -3083,315

0711 Konserveeritud köögivili T 79,1 351,808 349,4 378,964 -27,156

0712 Kuivatatud  köögivili T 203,1 842,343 1255,6 2918,973 -2076,630

0713 Kuivatatud kaunvili T 874,6 193,377 796,1 437,724 -244,347

0808 Õunad, pirnid T 622,2 289,245 19088,6 8342,784 -8053,539

0809 Aprikoosid, virsikud, nek-tariinid, ploomid, 
kirsid jm.

T 48,9 103,243 4364,3 4652,301 -4549,059

0810 Muud värsked marjad T 316,7 722,170 5720,3 9030,626 -8308,457

0811 Külmutatud marjad T 6444,9 13682,148 2312,2 4454,393 9227,756

0812 Eelsäilitatud puuvili T 0,01 0,045 99,0 174,824 -174,779

0813 Kuivatatud  puuvili T 177,2 838,457 794,9 1923,006 -1084,549

2001 Äädikhappega konserveerit. köögi-ja 
puuvili ning marjad

KNE 207,6 413,221 1279,4 1578,234 -1165,013

      “          “ T 1527,7 2084,702 1096,9 1366,757 717,945

2002 Konserveeritud tomatid ilma  äädikhappeta T 43,3 94,762 1822,0 1697,391 -1602,629

2003 Seened, trühvlid  konser- veeritud ilma 
äädikhappeta

KNE 18,5 77,455 157,3 402,017 -324,563

      “          “ T 41,8 125,433 99,2 109,525 15,908

2004 Muud ilma äädikhappeta  külmutatud 
köögiviljad

T 1668,0 785,468 5012,4 3651,266 -2865,798

2005 Muu  ilma äädikhappeta  külmutamata 
köögivili  

KNE 79,7 149,253 248,6 672,811 -523,558

      “            “ T 766,6 1095,976 4999,9 7861,791 -6765,815

2006 Puuviljad, pähklid, puuvilja-koored  suhkrus T 36,0 103,051 87,8 238,895 -135,844

2007 Džemmid, marmelaadid T 173,6 321,335 2077,7 3633,908 -3312,573

2008 Puuviljad, pähklid inimtoi-duks 
konserveeritud

T 107,8 153,292 4860,8 8375,653 -8222,361

2009 Kääritamata mahlad T 1959,3 1554,159 11482,7 9245,932 -7691,773

KOKKU tuh EUR 28 946,321 121 211,592 -92 265,272

Koostanud  EPKK ESA / PM Kaubanduse ja alkoholi  turukorralduse büroo andmete põhjal



AIANDUSFOORUM   2011

32

Masinate ja seadmete omandamise õiguslikud aspektid
Jaanus Ikla,  Margus Kõiva, advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous

Masinate ja seadmete soetamisel on tavapäraseks va-
likuks ostmine ning liisimine. Käsitleme lühidalt mõ-
ningaid aspekte, millele peaks masinate ning seadme-
te soetamisel tähelepanu pöörama. 

Müügileping ja liisinguleping

Ühe olulise tingimusena peab masina soetaja selgi-
tama, kas ja milliste tingimuste täitumisel saab soe-
taja asja omanikuks. Asja omandamisele suunatud 
müügilepingu alusel tasub ostja müüjale ostuhinna, 
võtab asja vastu ning asja omand läheb ostjale üle. 
Järelmaksuga müügilepingu korral võib ostja asja 
omanikuks saada pärast ostuhinna täielikku tasumist 
(omandireservatsioon). Kui asja omand ei lähe lepin-
gu kohaselt kohe ostjale üle, siis on oluline sätestada 
lepingus täpselt tingimused asja omandi üleminekuks.

Lepingu eesmärgiks võib olla masina või seadme 
kasutamine. Liisingulepingu puhul valib liisinguvõt-

ja masina ise välja, liisinguandja omandab selle ning 
annab tasu eest liisinguvõtja kasutusse. Liisingulepin-
gu tüübi valikul tuleb muuhulgas lähtuda sellest, kas 
liisinguvõtja soovib pärast lepingu lõppemist saada 
asja omanikuks. Kapitalirendi tüüpi liisingulepingu 
korral lepitakse liisingulepingus kokku, et omandiõi-
gus liisinguesemele läheb liisingulepingu nõueteko-
hasel täitmisel liisinguperioodi lõpus liisinguvõtjale 
üle. Kasutusrendi tüüpi liisingulepingu puhul liisin-
gueseme omand liisinguandjalt liisinguvõtjale üle ei 
lähe ja liisinguvõtjal on kohustus liisinguese liisingu-
perioodi lõpus liisinguandjale tagastada.

Kapitali- ja kasutusrenti eristab ka käibemaksu 
tasumise kord: kui kapitalirendi puhul tasub liisin-
guandja soetatava vara pealt käibemaksu riigile kohe 
(pakkudes küll liisinguvõtjale sageli võimalust käibe-
maksu tasumise ajatamiseks), siis kasutusrendi mak-
setelt arvestatakse käibemaksu igakuiselt. Kasutus-
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rendi puhul lisandub pärast rendiperioodi lõppemist 
vara väljaostmisel vara käibemaksuta jääkväärtusele 
käibemaks masina turuhinnast.

Lepingu vorm ja olulised tingimused

Ostja ja müüja vaheliste suhete täpseks fi kseerimiseks 
on oluline vormistada müügileping kirjalikult. Kuigi 
kehtiv on ka suuline leping, on suulise lepingu puhul 
hilisema vaidluse korral täpsete lepingutingimuste 
kindlakstegemine ning ostja huvide kaitsmine rasken-
datud. Leping tuleb koostada ka juhul, kui soetatak-
se liiklusregistris registreeritud masin ja pooled vor-
mistavad registris omaniku vahetuse. Liiklusregistris 
omaniku kande muutmine ei asenda müügilepingut. 

Kirjalikus lepingus tuleb sätestada kõik müüja ja 
ostja vahelised kokkulepped. Kirjalik leping peaks 
muuhulgas sisaldama ostetava seadme või masina 
ja kõigi selle juurde kuuluvate päraldiste (nagu lisa-
seadmed) andmeid või kirjeldust, ostuhinda ja selle 
tasumise korda, müüjapoolseid garantii- ja hooldus-
tingimusi jms. Oluline on sätestada asja üleandmise 
kord ning koht ja see, et kõik asja säilimisega seotud 
riskid on kuni selle ostjale üleandmiseni müüja kan-
da. Tähelepanu tuleb pöörata ostuhinna tasumisele 
ning kokku leppida ostja jaoks võimalikult turvaline 
tasumise mehhanism. 

Lepingu suhtes võivad kehtida müüjapoolsed 
tüüptingimused. Kõik tingimused, milles pooled soo-
vivad kokku leppida tüüptingimustes sätestatust eri-
nevalt, tuleb kirjalikus lepingus eraldi sätestada. 

Soetatava masina tausta kontrollimine

Praktikas on tekitanud probleeme asjaolu, et soe-
tatava põllumajandus- või tootmistehnika müüjale 
kuulumist on keeruline kontrollida. Kuigi liiklusre-
gistrisse kantakse muuhulgas omaniku andmed, on 
selline kanne informatiivne ning ei oma õiguslikku 
tähendust.

Liiklusregistri sõidukite andmebaasi kantakse 
ainult iseseisvalt liikluses osalevad sõidukid, nagu 
teedel liiklevad traktorid või kombainid. Seetõttu 
ei kajasta liiklusregister suurt osa põllumajandus- 
ja tootmismasinatest. Sellest hoolimata tuleks alati 
kontrollida, kas soetatav masin on liiklusregistrisse 
kantud. Liisinguandjate tüüptingimused sisaldavad 
reeglina liisinguvõtja kohustust kontrollida liisingue-
seme õiguslikku staatust (näiteks kohustus veenduda, 

et liisinguese ei ole varastatud, panditud, selle suh-
tes ei ole nõudeid kolmandatel isikutel jne). Nii võib 
liiklusregistrist nähtuda masina võõrandamise keeld 
vm oluline asjaolu. Soetatava masina võimalikult ula-
tusliku taustakontrolli olulisust illustreerib asjaolu, et 
varastatud asja omandamist ei toimu isegi juhul, kui 
ostja oli lepingu sõlmimisel heauskne ning selline asi 
tuleb õigusjärgsele omanikule nõudmisel tagastada.

Soetatava asja lepingule vastavus

Kuna põllumajandus- ja tootmistehnikat soetatakse 
reeglina majandus- või kutsetegevuses, eeldatakse ost-
jalt keskmisest suuremat asjatundlikkust asja puuduste 
tuvastamisel. Ostjal on kohustus ostetud asi esimesel 
võimalusel üle vaadata või üle vaadata lasta. Selline 
ülevaatus tuleks võimalusel teostada juba enne asja 
vastuvõtmist, kuna hiljem on puuduste tekkimise aega 
keeruline tuvastada. Kui vastuvõetaval seadmel on 
puudusi, tuleks need kas kirjalikult fi kseerida või keel-
duda puuduste kõrvaldamiseni asja vastuvõtmisest. 
Asja vastuvõtmisega läheb ostjale üle ka asja juhusli-
ku hävimise ja kahjustumise riisiko. Asja kahjustumi-
ne või hävimine pärast selle vastuvõtmist ei vabasta 
ostjat lepingujärgsete maksete tasumise kohustusest.

Kuigi liisingulepingu alusel on asja omandajaks 
liisinguandja, on asja lepingule vastavuse kontrollimi-
ne liisinguvõtja kohustus. Kui ilmneb müüjast tingi-
tud asja lepingutingimustele mittevastavus, siis esitab 
müüja vastu nõude liisinguvõtja, mitte liisinguandja. 
Vastavasisuline volitus sisaldub reeglina liisinguandja 
tüüptingimustes. 

Liisingulepingust tulenevad piirangud 

asja kasutamisele

Liisinguvõtja peab asja kasutamisel järgima liisingu-
andja poolt seatud piiranguid. Näiteks võib masina 
või seadme tööaeg või läbisõit olla lepingu kehtivus-
ajal piiratud, tingimused võivad välistada masina või 
seadme kolmandate isikute (näiteks alltöövõtja) kasu-
tusse andmise, enamasti eeldatakse asja kasutamist 
“normaalsetes kasutustingimustes”, välistades sellega 
töö ebatavaliselt rasketes ja masinat või seadet kah-
justavates tingimustes. Piirangute järgimata jätmine 
võib kaasa tuua lepingu ülesütlemise liisinguandja 
poolt. Lepingu lõppemisel ning masina või seadme 
liisinguandjale tagastamisel võib asja kasutamise 
tingimuste mittejärgimine tuua kaasa rahalise nõu-
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de liisinguvõtja vastu. Liisingutingimused sisaldavad 
reeglina tingimust, mille kohaselt on liisinguvõtjal ko-
hustus viia tagastamisel liisingulepingu tingimustele 
mittevastav liisinguese oma kulul lepingule vastavas-
se seisu. See võib hõlmata liisinguvõtja kulul selliste 
mehhaaniliste puuduste ja defektide kõrvaldamist, 
mida ei saa käsitleda tavapärase kasutamise käigus 
tekkiva kulumisena. Tavapärase kasutamise hin-
damisel tuleks muuhulgas tutvuda tootja poolt ette 
nähtud kasutustingimustega (seadme koormus, sobiv 
pinnas, hooldustingimused jm). 

Liisinguandjale tagastatava vara väärtuse 

hindamine

Liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on 
tõusetunud küsimus, kas asja jääkväärtusena tuleb 
alati arvestada asja müügihinda. Sageli on asja müü-
giperiood pikk ning liisinguandja poolt asja müümi-
sel saadud müügihind madalam, kui liisingulepingust 
tulenevate tasumata maksete summa. Sellest tulene-
valt võib liisinguvõtjal tekkida kohustus tasuda pärast 
asja tagastamist täiendav summa.

Liisingulepingu ülesütlemise korral peab liisin-
guvõtja võlaõigusseaduse kohaselt hüvitama liisin-
guandjale kõik kulud, mida liisinguandja seoses lii-
singuesemega kandis. Kui liisinguese jääb pärast 
liisingulepingu ülesütlemist liisinguandja omandisse, 
tuleb kulude hüvitamise nõude suuruse määramisel 
arvestada liisingueseme väärtust selle liisinguandjale 
tagastamise hetkel.

Liisingulepingutes sisaldub lepingu erakorralise 
ülesütlemise puhuks liisingueseme jääkväärtuse ar-
vesse võtmise kohta sageli regulatsioon, mille kohaselt 
loetakse liisingueseme jääkväärtuseks liisingueseme 
müügist saadud rahasumma. Riigikohtu praktika sel-
list tingimust ei välista, kuid paneb samas liisinguand-
jale kohustuse saavutada liisingueseme võõrandami-
sel parim ja kiireim tulemus, sealjuures võõrandada 
asi mõistliku aja jooksul ning hinna eest, mis ei tohiks 
erineda liisingueseme turuhinnast rohkem kui 10% 
võrra. Muuhulgas peaks liisinguvõtjal olema võima-
lus liisingueseme müümisel aktiivselt osaleda, s.t teha 

ise pakkumisi või otsida kõrgemat hinda pakkuvaid 
ostjaid. Kui liisinguvõtja näeb võimalust tagastatud 
liisingueseme efektiivsemaks müügiks, peaks ta sellest 
liisinguandjat esimesel võimalusel teavitama.

Müügigarantii

Masina või seadme soetamisel tuleb tutvuda müügi-
garantii tingimustega. Müügigarantii seisneb tava-
päraselt müüja kohustuses garantii objektiks olev asi 
asendada või parandada, kui sellel ilmneb garantiipe-
rioodi jooksul puudus, mis takistab asja eesmärgipä-
rast kasutamist. Müügigarantii kehtivus eeldab reeg-
lina asja nõuetekohast hooldust ning eesmärgipärast 
kasutamist. Ostja peaks veenduma, et müügigarantii 
tingimused võimaldavad soetatava asja kavakohast 
kasutamist. Näiteks võib müügigarantii piirata asja 
kasutamise koormust, välistada ostja poolt kavan-
datud ümberehituse või teise tootja lisaseadmete ka-
sutamise, olla kehtiv ainult esimese lõppkasutaja või 
liisinguvõtja suhtes. Praktikas sisaldub müügigarantii 
enamasti ostjale esitatavates garantiitingimustes ning 
müügilepingus garantii tingimusi ei korrata.

Masinate ja seadmete ost välismaalt 

Eraldi tähelepanu väärib masinate ja seadmete ost-
mine välismaiselt isikult ja välismaalt. Selgitada tu-
leks, kas soetatav masin või seade on asukohariigis 
kantud riiklikusse registrisse ning milline on selle 
kande tähendus. Näitena võib tuua ajakirjakirjandu-
ses kajastamist leidnud juhtumid, kus Leedust pärit 
sõidukeid ei ole võimalik rahvusvahelisse sõidukite 
andmebaasi kantud võõrandamise keelu märke tõttu 
Eestis arvele võtta. 

Lepingu sõlmimisel tuleks kokku leppida selles, 
millise riigi õigust lepingule kohaldatakse ning kui-
das toimub vaidluste lahendamine. Vaikimisi kohal-
datakse lepingule selle riigi õigust, millega leping on 
kõige tugevamalt seotud. Seos ei pruugi alati olla 
ilmne ning võib osutuda, et lepingule kohaldatakse 
müüja asukohariigi õigust. Sellisel juhul võib vaidluse 
korral osutuda ostja õiguste kaitse kurnavaks nii kulu-
de osas kui ajaliselt.
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Elektri ostmisest täna ja homme
Raul Kivari, Nordic Power Management OÜ

2010. aasta kevadel olid paarsada Eesti ettevõtetest 
elektritarbijat sunnitud otsima uusi lahendusi elekt-
rienergia ostmiseks, kuna harjumuspäraseks saanud 
viisil elektriost ei olnud enam võimalik. Olukorra 
muutuse põhjuseid peame otsima Euroopa Liidu 
1996.a. vastu võetud “Elektri siseturu ühiseeskirja-
dest” ja 2004.a. jõustunud Eesti Euroopa Liiduga 
ühinemise lõppaktist. Kuigi meie naaberriikides anti 
tarbijatele võimalus elektrimüüjat valida juba 2000. 
aastate alguses, siis just antud lõppakt sätestas Ees-
tile elektrituru avamisel erandi, mille kohaselt elekt-
rimüüja valimise võimalus anti paarisajale tarbijale 
alles 2009.a. algusest. 

Kui seni teadvustas tarbija ainult seda, et „elek-
ter maksab umbes krooni kilovatt-tunni kohta“, siis 
vabaturu tingimustes on oluline aru saada, mida see 
„umbes kroon“ elektri lõpphinnana sisaldab. Elektri 
hind koosneb tänasel päeval neljast komponendist: 

elekter (aktiivenergia), võrguteenus, taastuvener-
gia tasu ja elektriaktsiis. Elektri osakaal lõpphinnas 
moodustab üldjuhul kuni poole kulust ning just seda 
osa hinnast mõjutas elektrituru avamine. Ülejäänud 
komponendid on ja jäävad tulevikus olema riiklikult 
reguleeritavad/kontrollitavad ning nende suuru-
se üle pole tarbijatel võimalik läbirääkimisi pidada. 
Seda kõike põhjusel, et võrguteenus jääb loomulikuks 
monopoliks, kuna tarbimiskohani tuleb ikka ja ainult 
üks elektriliin ja maksude suuruse üle otsustab riik. 
Seevastu elektri tootmine-tarbimine/ost-müük on 
vabaturul konkurentsitegevused, kus omavad õigust 
tegutseda vastavat tegevusluba omavad ettevõtted. 
Seega mõjutab elektrihinna muutus umbes poole 
ulatuses kogukulusid (näiteks 20% elektrihinna tõus 
suurendab elektri lõpphinda 10% võrra). 

Kuigi õigus elektrimüüjat valida tekkis elektri va-
batarbijatel juba 2009.a., siis suurem segadus tõu-
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sis 2010.a. kevadel, kui senise õiguse kõrval valida 
elektrimüüjat võeti ära kehtinud õigus osta elektrit 
konkurentsiameti poolt kehtestatud hinna alusel. See 
tekitas olukorra, kus kõikidel vabatarbijatel lõppesid 
31. märtsil 2010.a. senised elektriostu lepingud ning 
elektri ostmiseks alates aprillist pidid tarbijad otsus-
tama, milliselt müüjalt ja millistel tingimustel elektrit 
osta. Praeguse olukorra põhjal võib eeldada, et kuni 
2012.a. lõpuni vabatarbijaks olemise kriteeriume 
ei muudeta ning need tarbijad, kes praegu ostavad 
elektrit reguleeritud hinnaga, omavad sellist õigust 
veel järgnevad kaks aastat. 2012.a. detsembris lõppe-
vad aga kõikidel Eesti elektritarbijatel (s.h. kodutarbi-
jad) senised elektriostu lepingud ning kõigil tekib õi-
gus osta elektrit sellelt müüjalt, kes rohkem meeldib. 

Mida siis ikkagi tähendab elektri vabaturg? Tihti-
peale arvatakse, et vabal elektriturul peavad tarbijad 
hakkama elektrit ostma elektribörsilt. Nii see siiski 
ei ole – otse börsilt elektri ostmine on lihtsalt üheks 
võimaluseks, mida tarbijad seni siiski palju kasutanud 
ei ole - börsil kauplevad peamiselt professionaalsed 
elektriettevõtted. Vabaturg tähendab seda, et elekt-
rienergia hind kujuneb nõudluse ja pakkumise tule-
musena ning regulaator (Eestis konkurentsiamet) ei 
sekku elektrihinna kujundamisesse. Kui kahepoolse-
tes lepingutes kujuneb hind müüja ja ostja vaheliste 
läbirääkimiste tulemusel, mille taustsüsteemi kujun-
dab müüjate-ostjate arusaam konkurentsi olukorrast, 
siis elektribörsil „kraaditakse“ nõudluse ja pakkumise 
suhet iga tund, mille tulemusena kujuneb elektribör-
sil igale tunnile eraldi elektri hind. Eestis ja Põhja-
maades korraldab sellisel kujul elektribörsi Nord Pool 
Spot ning elektri hind saab ostjatele ja müüjatele tea-
tavaks alati enne tarbimise-tootmise tunni kättejõud-
mist. Spot-turul on hind kindlasti teada homse, kuid 
kahjuks mitte enam ülehomse kohta. Seda võib pida-
da börsilt elektriostu peamiseks miinuseks, mille tõttu 
ei ole turuosalisel kindlust elektri hinna kohta tulevi-
kuks. Selline börsihind on aluseks arusaamale üldis-
test elektrituru suundadest ning paljuski referentsiks 
elektrihindadele kahepoolsetes lepingutes. 

Miks vabaturul on elektrihind üldjuhul kõrgem 
tänasest reguleeritud hinnast? Lihtsalt väljendudes 
võib öelda, et kuna vabaturu elektrihinna kujunemi-
seni Narva Elektrijaamades konkurentsiameti käsi ei 
ulatu ja seega tootja kasumimarginaalile piiri ei pane, 
siis küsitakse elektri eest raha nii palju, kui võimalik. 

Reaalsuses on olukord keerulisem – õieti ei mõjutagi 
ainuüksi Eestis toimuv elektri hinda, vaid see sõltub 
Eesti ja tema naaberriikide vahelistest ülekandevõim-
sustest (näiteks Estlinki kaabel Eesti ja Soome vahel) 
ja regiooni elektritoomise võimsustest ning tarbimi-
sest tervikuna. Seega isegi juhul, kui Eestis asuv suur 
elektrijaam (näiteks kas põlevkivil või tuumaenergial 
baseeruv) oleks nõus müüma elektri börsile 1 sent/
kWh ja ülekandevõimsustes naaberriikidega piiran-
guid ei ole, oleks meie turuhind võrdne naaberriiki-
dega. Kokkuvõtvalt võib öelda, et juhul kui ülekan-
deliinid elektriliikumisele piiranguid ei sea, liigub 
elekter madalama hinnaga turupiirkonnast kõrgema 
hinnaga piirkonda. Seega võib öelda, et riigil ei ole 
võimalik elektrienergia kui kauba hinda reguleerida 
ning riigi ponnistused ja lubadused hoida elektriener-
gia hind madalal, ei ole reaalselt riigi võimuses. Küll 
aga peaks selline lähenemine ja regulatsioon pikas 
perspektiivis tagama regiooni elektritootmisvõimsus-
te piisavuse, nende optimaalseima kasutuse ja õiglase 
hinna nii tootjatele kui tarbijatele. 

Kuidas osta elektrit vabaturul? Nagu ka paljude 
teiste kaupade puhul, peab elektrienergia ost ole-
ma teadlik ja kaalutletud. Sellest tulenevalt vajab 
elektriostu protsess aega – alates ostuküsimuse püs-
titamisest ja lõpetades otsuse tegemise ajastamisega. 
Olulised on teadmised ja ülevaade turuolukorrast, 
elektrituru regulatsioonist ja võimalustest, aga ka 
oskus aru saada elektrihinna ja lepingutingimuste 
omavahelistest seostest. Vabaturu tingimustes võib 
elektrienergia hind olla pidevas muutumises, sõltudes 
kalendrikuust ja ilmastikutingimustest (suur erinevus 
võrreldes varasemaga). Seetõttu muutub kõige eelne-
va kõrval oluliseks ka otsuse tegemise hetk. Vabaturul 
elektrit ostes-müües peab aga kaalutletud otsuse tege-
miseks kõiki neid asjaolusid arvesse võtma ning vali-
ma võimalikult paljude alternatiivide hulgast. Samuti 
ei tohi karta alternatiivseid elektriostuvõimalusi või 
elektri ostu väiksematelt elektrimüüjatelt põhjusel, et 
võibolla lõpeb elekter pistikutes otsa. Elektrienergia 
kvaliteedi ja varustuskindluse vastutus lasub võrguet-
tevõtjal ning elektrimüüja tegevustest/tegevusetusest 
tulenevalt ei kustu pirn mitte kunagi ära. 

Kuna eestlased on seni hakkama saanud näiteks 
telekommunikatsiooniteenuste pakkuja valimisel, siis 
jääb vaid loota, et elektrimüüja valimine ei osutu kee-
rukamaks. 
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Aiandusmessid ja –näitused Euroopas 2011
(AUMA ja EventsEye messikataloogide põhjal kokku pannud Vevo Olevsoo, EPKK)

30.03.-02.04.2011 AGROSALÓN - International 
Trade Fair for Agricultural Machinery and 
Equipment / rahvusvaheline põllumajandus, 
aianduse ja toidutööstuse mess .- Nitra, Slovakkia.-   
www.agrokomplex.sk/

06.04.-09.04.2011 Flowerex / rahvusvaheline 
aianduse ja aiatarvikute kevadnäitus fl oristidele ja 
aianduskeskustele. – Moskva, Venemaa. - www.
mvkexpo.ru/eng/ 

07.04.-10.04.2011 SPRING GARDEN - Garden 
Exhibition / rahvusvaheline aiandusnäitus - 
Helsinki, Soome. -   web.fi nnexpo.fi /Sivut/default.
aspx

08.04.-10.04.2011 Hagemessen - Garden / 
rahvusvaheline aiandusnäitus. - Oslo, Norra. -  
www.messe.no/no/nv/prosjekt/Hage/

12.04.-14.04.2011 Flowers & HorTech 
Ukraina - International Exh. for Flower 
Business, Horticulture, Nurseries, Landscape 
Design and Floristry / rahvusvaheline aianduse, 
lillekaubanduse, puukoolide ja maastikuarhitektuuri 
mess. - Kiiev, Ukraina. -  www.bto-exhibitions.nl/
en/calendar.aspx

14.04.-17.04.2011 Dresdner Ostern - Garden, 
Pet and Handicraft Fair with International Orchid-
Exhibition / aianduse, lemmikloomade ja käsitöö 
näitus koos rahvusvahelise orhideede näitusega. - 
Dresden, Saksamaa. - /www.messe-dresden.de/de/
messe-in-dresden/dresdner-ostern-messe-dresden/

14.04.-17.04.2011 GARDENIA / rahvusvaheline 
näitus hobi ja professionaalsetele aednikele, 
bonsai- ja lillesõpradele.- Nitra, Slovakkia. -  www.
agrokomplex.sk/

15.04.-17.04.2011 OGROD I TY-Garden Fair 
/ “Aed ja sina” rahvusvaheline aiandusnäitus. - 
Kielce, Poola. - www.targikielce.pl/

16.04.-17.04.2011 OGRÓD - GARDEN - 
Horticulture and Agriculture Fair /  rahvusvaheline 
aiandusmess.- Szczecin, Poola. - www.mts.pl/

20.04-22.04 2011 Landscape and aqua gardening 
/ maastikuarhitektuuri, aiakujunduse ja fl oristika 
näitus. – Lviv, Ukraina. - www.kiev.info/culture/
international_center.htm

21.04.-24.04.2011 St. Petersburg Festival 
of  Flowers and Landscape Design / lille ja 
maastikuarhitektuuri festival.- Peterburi, Venemaa. - 
http://fl owers.lenexpo.ru/

22.04.-01.05.2011 EUROFLORA / 
rahvusvaheline lille ja dekoratiivtaimede mess.- 
Genova, Itaalia . - www.fi era.ge.it./index.aspx

28.04.-01.05.2011 FLORA OLOMOUC - Spring 
- International Horticultural Exhibition and Fair  / 
rahvusvaheline aianduse kevadnäitus. - Olomouc, 
Tšehhi. -  www.fl ora-ol.cz/

29.04.- 08.05.2011 LUGA - Agriculture and 
Handicraft Exhibition / aianduse ja käsitöö näitus. - 
Luzern,  Šveits. -   http://www.luga.ch/luga

29.04.- 08.05.2011 JARDIN ET PISCINE 
- Garden and Swimming Pool Exhibition /  
rahvusvaheline aianduse ja basseinide näitus. – 
Pariis, Prantsusmaa. -  www.foiredeparis.fr/

05.05.-08.05.2011 FLORA BRATISLAVA 
- International Flower Fair / rahvus vaheline 
aiandusmess. – Bratislava, Slovakkia. - www.kulla.
biz/fl ora.htm

02.06-05.06.2011 Mushroom Industry - 
Ausstellung für die Pilzindustrie / seenekasvatuse 
erialanäitus .- Kiiev, Ukraina .- www.agroexpo.de/

10.08.-13.08.2011 SIBFLOWER / lillekasvatuse, 
maasikukujunduse, aiandus tehnoloogia ja tarvikute 
näitus. - Novosibirsk, Venemaa. -  www.sibfl ower.
sibfair.ru/

18.08.-21.08.2011 FLORA OLOMOUC - 
Summer / rahvusvaheline lillemess. - Olomouc, 
Tšehhi Vabariik .- www.fl ora-ol.cz/

22.08.-28.08.2011 AgroRuss - International 
Exhibition and Fair  / rahvusvaheline 
põllumajandus- ja aiandusmess. -  Peterburi, 
Venemaa. - http://lenexpo.ru/

31.08.-03.09.2011  FARMER EXPO  / 
rahvusvaheline põllumajanduse, aianduse ja 
toidutööstuse mess. – Debrecen, Ungari. - www.
farmerexpo.hu/
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31.08.-03.09.2011 HORTICO - Fruit and 
Vegetable Horticultural Exhibition / puu- ja 
köögiviljakasvatuse mess. - Debrecen , Ungari . - 
http://www.farmerexpo.hu/

31.08.-03.09.2011 FLOWERS - Flowers 
IPM Tech / rahvusvaheline lillekasvatuse / 
aiandustarvikute mess. – Moskva, Venemaa. - www.
expofl owers.ru/

07.09.-11.09.2011 EURO-AGRAR - 
International Agricultural Fair with Seed Fair  / 
rahvusvaheline seemnete müügimess. – Ried, 
Austria. -  www.riedermesse.at/

15.09.-17.09.2011 FLORMART/MIFLOR / 
rahvusvaheline aianduse ja lillekasvatuse mess. – 
Padova, Itaalia. -  www.fl ormart.it/

16.09.-18.09.2011 SPV - Plant, Garden and 
Accessories Fair / aianduse ja taimede näitus. - 
Girona, Hispaania. -  www.spv.cat/

16.09.-18.09.2011 HORTUS HUNGARICUS 
/ rahvusvaheline aiandusmess ja -näitus. - 
Szigetszentmiklos, Ungari. -  www.hortushungaricus.
hu/?Itemid=1

19.09.-21.09.2011 GLEE / rahvusvaheline 
aianduse, lemmikloomade ja vaba aja mess. 
– Birmingham, Suurbritannia. - -  www.
gleebirmingham.com 

23.09.2011 - 26.09.2011 Agro Show 
- International Agricultural Exhibition /  
rahvusvaheline seadmete, agrotehnoloogia, väetiste 
ja taimekaitsevahendite show.- Poznan,  Poola.- 
www.agroshow.pl/

01.10.-10.10.2011 Goldener Herbst / Golden 
Autumn – Venemaa põllumajanduse sügismess. - 
Moskva, Venemaa. -  www.goldenautumn.ru/

05.10.-07.10.2011 IBERFLORA - International 
Fair of  Mediterranean Plants and Flowers 
Technology and Gardening / Vahemere 
lillede, ilutaimede ning aiandustehnoloogia 
mess. – Valencia, Hispaania. -  http://iberfl ora.
feriavalencia.com/ 

06.10.-09.10.2011 AgroTech Venemaa (koos 
messiga Golden Autumn) / rahvusvaheline 
põllumajandusmasinate ja aiandustehnoloogia 
näitus. – Moskva, Venemaa.- www.goldenautumn.
ru/

06.10.-16.10.2011 JOURNEES D’OCTOBRE / 
gastronoomia, käsitöö, aianduse ja suisekujunduse 
näitus. – Mulhouse, Prantsusmaa. - www.parcexpo.
fr/

13.10.-16.10.2011  FLORA OLOMOUC - 
Autumn   / rahvusvaheline aianduse sügismess ja  
näitus. – Olomouc, Tšehhi Vabariik. - http://www.
fl ora-ol.cz/

19.10.-21.10.2011 Fruit Attraction  / puu- ja 
köögiviljade tehnoloogia müügimess. – Madriid, 
Hispaania. -  www.ifema.es/ 

19.10.-22.10.2011 KoneAgria  / põllumajanduse 
ja metsanduse masinate, seadmete ja tarvikute 
näitus. - Jyväskylä, Soome. -  www.koneagria.fi /

19.10.- 22.10.2011  MoldAgroTech  / 
rahvusvaheline põllumajanduse, metsanduse, 
aianduse ja toidutööstuse mess. - Chisinau, 
Moldova. -  www.moldexpo.md/

19.10.- 23.10.2011 INDAGRA / rahvusvaheline 
põllumajanduse, aianduse ja veinitootmise alane 
näitus. – Bukarest, Rumeenia. -  www.indagra.ro/

01.11.-04.11.2011 INTERNATIONAL HORTI 
FAIR / rahvusvaheline lillede ja ilutaimede mess. – 
Amsterdam, Holland. -   www.hortifair.nl/

02.11.- 04.11.2011 IFTF / rahvusvaheline 
fl oristika müügimess. – Vijfhuizen, Holland. -   
www.hppexhibitions.com 

29.11.- 01.12.2011 SITEVI / rahvusvaheline 
viinamarja, puuvilja ja köögivilja kasvatuse näitus. – 
Montpellier, Prantsusmaa.- www.planet-agri.com/
fr/sitevi

30.11.- 02.12.2011 SIFEL - Gardening Show 
/ puu- ja köögivilja tehnoloogia näitus-show. – 
Bordeaux, Prantsusmaa . -  http://www.sifel.fr/

01.12.- 04.12.2011 Growtech Eurasia / 
rahvusvaheline aianduse, fl oristika müügimess. - 
Antalya, Türgi. - www.growtecheurasia.com

06.12.- 11.12.2011  AGRIBEX - International 
Agricultural Week / rahvusvaheline 
põllumajandusnädal. – Brüssel, Belgia. -  http://
www.agribex.be/
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