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Austatud aiandushuviline!

Märtsikuu keskpaik toob kevade südamesse. Samuti 
toob ta Eestimaa südamesse juba mitmendat korda need, 
kellele aiandusega seonduv hingelähedane. Teoks saab 
järjekordne Aiandusfoorum, mis enne kiirete kevadtööde 
algust võimaldab nii hobi- kui ka tegevaednikel üheskoos 
mineviku, oleviku ja ka tuleviku üle arutleda.

Aasta, mis möödunud eelmisest kokkusaamisest, pole 
olnud just kergete killast. Maailmamajanduse olukord ning 
energiakandjate hinna tõus on tarbijate rahakotile oma jälje 
jätnud. Kasinamad võimalused sunnivad valikuid tegema. 
Sellest tingituna on hind muutumas olulisemaks tegijaks, 
kui harjumus ja kvaliteet. Eesti aednik on suutnud siiani 
muutustega kaasas käia, tootmistegevust intensiivistanud 
ja tänu sellele konkurentsis püsinud. Aga see läheb järjest 
raskemaks, sest riigiti erinevad toetustasemed ning 
järgmise aasta alguses avanev elektrienergiaturg tõstavad 
omahinda ning vähendavad konkurentsivõimet.

Aiandus tootmistegevusena on tööjõumahukas, 
paljudel juhtudel raskesti mehhaniseeritav ning 
toob seetõttu leiva lauale suurele hulgale Eestimaa 
leibkondadest. Vaadates tööjõuturul valitsevat olukorda, 
võiks see põllumajanduspoliitika kujundajatele olla 
arvestatav argument kodumaise aiandustootmise 
säilitamiseks.

Vaatamata raskustele on Eestimaa aednik suutnud 
säilitada usu paremasse tulevikku ja seetõttu on eestimaisel 
tarbijal võimalus kodumaist toodangut tarbida endiselt 
olemas. Ja mitte ainult olevikus, vaid loodetavasti ka 
tulevikus.

Kordaminekuterohket alanud aiandusaastat !

Lugupidamisega,
Raivo Külasepp
EPKK aiandustoimkonna esimees.     
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Puu- ja köögiviljaturu säästvate rakenduskavade  
riiklik strateegia

Marii Maiste, Erkki Miller, PM Põllumajandusturu korraldamise osakond,  
taimekasvatussaaduste büroo

Alates 1996. a on Euroopa Liidu ühise põlluma-
janduspoliitika turukorralduse raames toetatud 
puu- ja köögivilja sektoris ühistegevust. Täpsemalt 
hüvitatakse tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
poolt koostatud rakenduskavade tegelikest kulu-
dest 50% (teise 50% panustavad tootjaorganisat-
siooni liikmed) või 4,1% turustatud toodangu väär-
tusest, olenevalt sellest milline summa on väiksem. 

2007. a puu- ja köögivilja sektori turukorralduse 
reformi eel tegi Euroopa Kontrollikoda eriaruande 
„Kasvav edukus? Euroopa Liidu puu- ja köögivilja-
tootjate rakenduskavale antud toetuse mõjusus“. 
Eriaruandes märkis Kontrollikoda muuhulgas, et 
rakenduskavade heakskiitmisel liikmesriikide poolt 
lähtuti kavandavate kulude iseloomust, kuid ei 
võetud arvesse kavandavate meetmete tõenäolist 
mõjusust. Samuti mainiti, et kulude abikõlblikkusk-
riteeriumid ei olnud selged.

Euroopa Komisjon, vastamaks Kontrollikoja krii-
tikale, tegi puu- ja köögivilja turukorralduse refor-
mi käigus ettepaneku võtta kasutusele nö Belgia 
mudel, kus iga riik eelnevalt määrab sektori kit-
saskohad ja annab suuna probleemide lahenda-
miseks, mis tagab täpsemad tulemused ja avaliku 
raha parema kasutuse. Ettepanek kiideti liikmesrii-
kides poolt heaks. Tulenevalt eeltoodust tuleb igal 
liikmesriigil, kus on tunnustatud tootjaorganisat-
sioonid, koostada puu- ja köögiviljaturu säästvate 
rakenduskavade riiklik strateegia. Tootjaorganisat-
sioonidel tuleb rakenduskava koostamisel võtta 
aluseks liikmesriigi poolt koostatud puu- ja köögi-
viljaturu säästvate rakenduskavade riiklik stratee-
gia ja seal toodud meetmed.

Puu- ja köögiviljaturu säästvate rakenduskava-
de riiklik strateegia koosneb osadest, mille sätes-
tab nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103f 
teine lõige. Selle kohaselt peab riiklik strateegia 

sisaldama: olukorra tugevate ja nõrkade külgede 
iseloomu ning arengupotentsiaali, valitud priori-
teetide põhjendusi, rakenduskavade ja rahastamis-
vahendite eesmärke ning tulemuslikkuse näitajaid, 
rakenduskavade hindamist ning tootjaorganisat-
sioonide aruandekohustust. 

Riiklik strateegia peab sisaldama ka keskkon-
naalaste tegevuste riikliku raamistikku. Tulenevalt 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklist 103c 
peab tunnustatud tootjaorganisatsioonide üheks 
eesmärgiks olema keskkonnasäästlike viljelustava-
de ja tootmistehnikate ning jäätmekäitlustavade 
kasutamine, mille abil nad kaitsevad vee, mulla ja 
maastiku kvaliteeti, säilitavad või soodustavad bio-
loogilist mitmekesisust. 

Keskkonnaalaste tegevuste riiklikus raamistikus 
on välja toodud olulisimad keskkonnaalased prob-
leemid aiandusvaldkonnas ning valitud meetmed, 
mis on suunatud nende probleemide lahendamisele 
aidates kaasa tootmise edendamisele läbi keskkon-
na säästlikuma kasutamise. Tootjaorganisatsiooni 
rakenduskava peab vastavalt nõukogu määruse (EL) 
nr 1234/2007 artiklile 103c hõlmama puu- ja köö-
giviljaturu säästvate rakenduskavade riikliku stra-
teegia põhjal kahte või enamat riiklikus raamistikus 
kirjeldatud keskkonnaalast meedet või kindlustama, 
et vähemalt 10% rakenduskavade kuludest kasuta-
takse keskkonnaalaste meetmete rahastamiseks. 

Keskkonnaalaste tegevuste riiklik raamistik hõlmab 
meetmeid ja tegevusi: 
a) kütuse ja energia kokkuhoiuks ning 

kliimamuutuste leevendamiseks, 
b) vee kaitseks, 
c) õhu, vee ja mulla saastamise tõkestamise 

tõhustamiseks, 
d) põllumajanduslike orgaaniliste biolagunevate 

tootmisjäätmete kasutusele võtmiseks, 
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e) keskkonnasõbralikuks pakendikäitluseks, 
f ) maastiku looduslike elupaikade ja bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks ning muldade 
säästlikuks kasutamiseks ja kaitseks.

Riiklikus raamistikus sätestatud meetmetele 
peab olema positiivne ja mõõdetav mõju keskkon-
nale. Valitud tegevustele ei tohi olla topelt rahas-
tamist. 

Puu- ja köögiviljaturu säästvate rakenduskavade 
riiklikule strateegiale ja ka tootjaorganisatsioonide 
rakenduskavadele tehakse järelvalvet viiakse läbi 
hindamised, et hinnata rakenduskavade eesmärki-
de saavutamise edusamme ning nende eesmärki-
dega seotud tulemuslikkust ja tõhusust, vajadusel 
kohandatakse riikliku strateegiat. Tootjaorganisat-
siooni rakenduskava eesmärkide saavutamiseks on 
riiklikus strateegias toodud mittetäielik tegevuste 
nimekiri ja näitajad eesmärkide saavutamise hin-
damiseks (tulemus- ning mõjunäitajad). Raken-

duskavade hindamisel vaadeldakse üldeesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme. Edusamme, tule-
muslikkust ning tõhusust, mida hinnatakse ühiste 
tulemusnäitajate abil, milles käsitletakse esialgset 
olukorda ning rakendatud rakenduskavadega seo-
tud rahastamist, väljundeid, tulemusi ja mõju. 

Puu- ja köögiviljaturu säästvate rakenduskava-
de riikliku strateegia väljatöötamiseks moodustati 
põllumajandusministri käskkirjaga töörühm, kuhu 
kuulusid Põllumajandusministeeriumi, Eesti Maa-
viljeluse Instituudi, Põllumajandusuuringute Kes-
kuse, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, EMÜ 
Polli Aiandusuuringute Keskuse ning Eesti Aian-
dusliidu esindajad. Puu- ja köögiviljaturu säästvate 
rakenduskavade riiklik strateegia üks osa, keskkon-
nameetmete riikliku raamistik, esitatakse vastavalt 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 103f 
Euroopa Komisjonile heakskiidu saamiseks. 
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Aianduse perspektiiv Eesti maaelu arengu kontekstis
Rando Värnik, Kaire Vahejõe, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut

Maaelus tuleb arvestada loomulike globaalsete 
protsessidega. Globaalse arengutrendina on palju-
des Euroopa riikides, kaasa arvatud meie lähinaab-
ruses, täheldatav aktiivses tööeas inimeste ümber-
paiknemine keskustesse ja jätkuv eeslinnastumine. 
Inimesed suunduvad maa-asulatest kiiremalt are-
nevatesse suurematesse keskustesse ja suurema 
sissetulekuga sektoritesse. 

Majanduses toimuvad muutused mõjutavad 
ühtmoodi nii maalisi kui ka linnalisi piirkondi. Kuid 
tootmisstruktuuri ühekülgsus avaldab maaliste 
piirkondade tööhõivele ja sissetulekute tasemele 
suuremat mõju. Ka tehnoloogiline areng põhjus-
tab muutusi tööhõives, sest suureneva mehhani-
seeritusega kaasneb paratamatult tööjõuvajaduse 
vähenemine. 

Põllumajandustootmise restruktureerimisega 
kaasnes põllumajandusliku tööhõive drastiline 
vähenemine. Põllumajanduses, metsanduses ja 
kalanduses oli 1990. aastal hõivatud 161,4 tuhat 
inimest, sh taime- ja loomakasvatuses, jahinduses 
ning neid teenindavatel tegevusaladel oli 130,4 tu-
hat inimest (vastavalt 19,5% ja 15,8% kõigist hõiva-
tutest). 

Maa-asulates (alevik ja küla) elavatest hõiva-
tutest töötas 1990. aastal 56,2% põllumajandu-
se, metsanduse ja kalapüügi valdkondades. See-
ga võib liialdamata väita, et 1980ndate lõpus ja 
1990ndate alguses olid Eesti maapiirkondades töö-
hõive seisukohalt valdavad traditsioonilised, maali-
sed, loodusressursside majandamisega seotud te-
gevusalad: põllumajandus, metsandus ja kalapüük.

Kõige enam ongi Eestis viimase 20 aasta jooksul 
vähenenud põllumajanduse ja sellega seotud vald-
kondade tööhõive. Kui kokku oli hõivatuid Eestis 
2010. aastal 30,9% võrra vähem kui 1990. aastal, 
siis põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi 
valdkonnas vähenes hõive 85,9% võrra. Maa-asula-

tes on põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 
aga ainukeseks valdkonnaks, milles hõivatute arv 
oli 2010. aastal väiksem kui 1990. aastal. Kõigis teis-
tes valdkondades on hõivatute arv kasvanud. 

Tabelis 1 on toodud hõivatute arv taime- ja loo-
makasvatuses, jahinduses ja neid teenindavatel te-
gevusaladel aastatel 1990–2010. 

Tabel 1. Taime- ja loomakasvatuses, jahinduses 
ja neid teenindavatel tegevusaladel hõivatute arv 
ning selle muutus 1990–2010 

Aasta Hõivatuid,  
tuh Muutus Keskmine 

aastane muutus

1990 130,4

1995 51,8 -60,3% -16,9%

2001 28,8 -44,4% -9,3%

2008 17,2 -40,3% -7,1%

2010 17,2 0,0% 0,0%

Allikas: Statistikaamet (2011)

Võrreldes 1990. aastaga oli 1995. aastal põllu-
majanduses hõivatuid 60,3% ehk 78,6 tuhande 
võrra vähem. Aasta keskmine hõivatute arvu vä-
henemise määr oli sel perioodil 16,9%. Ka järgne-
vatel alaperioodidel jätkus põllumajanduses hõi-
vatute arvu kiire vähenemine: 1996–2001 vähenes 
hõivatute arv keskmiselt 9,3% võrra aastas ning 
2002–2008 keskmiselt 7,1% võrra. Käimasoleval 
alaperioodil ei ole aga põllumajanduslikus hõives 
muutusi toimunud ning hõivatute arv on ka majan-
duskriisi tingimustes püsinud 17,2 tuhande juures. 
Seda on 86,8% ehk 113,2 tuhande võrra vähem kui 
1990. aastal. (Maaelu arengu aruanne 2011)

Põllumajandussektoris hõivatute seisukohast 
on oluliseks sektori perspektiivikust iseloomus-
tavaks näitajaks töötasu suurus võrreldes teiste 
tegevusvaldkondadega. Kui 1991. aastal moodus-
tas kolhooside ja sovhooside töötajate keskmine 
kuutöötasu 90,6% kõigi tegevusalade keskmisest 



A I A N D U S f O O R U m   2 0 1 2

6

kuutöötasust, siis 1993. aastal oli vastav näitaja lan-
genud 60,1%ni (joonis 1). 

Joonis 1. Põllumajanduses, jahinduses ning neid 
teenindavatel tegevusaladel hõivatute keskmine 
brutopalk võrreldes kõigi tegevusalade keskmise 
brutopalgaga aastatel 1991-2010, %. 

Allikas: Statistikaamet (2011), Statistika 
aastaraamat (1992),
*1991. aasta andmed kajastavad kolhooside ja 
sovhooside töötajate kaalutud keskmist kuutöötasu

Seega vähenes põllumajanduses hõivatute sis-
setulek võrreldes teiste tegevusaladega märgata-
valt. Alates 2000. aastast on aga palgalõhe põllu-
majanduse ja kõigi tegevusalade keskmise vahel 
vähenenud ning 2010. aastal moodustas põllu-
majanduses, jahinduses ning neid teenindavates 
tegevusvaldkondades hõivatute keskmine bruto-
kuupalk 83,0% Eesti keskmisest brutokuupalgast. 
(Maaelu arengu aruanne 2011)

Eestis on mitmed traditsioonilised põllumajan-
duse tootmissuunad muutunud konkurentsi kasvu, 
odava importkauba sisseveo ja kodumaise toodan-
gu kõrgete omahindade tõttu mittetasuvaks. Põllu-
majandustootjad on pidanud tootmist vähendama, 
paljud neist otsima talu/ettevõtte ülalpidamiseks 
kõrvaltööd või loobuma täielikult põllumajandus-
tootmisest. Eriti raskes seisus on siiani olnud aian-
dusvaldkond, mida on eelkõige mõjutanud odava 
importkauba sissetoomine. Puuviljade, marjade ja 
köögivilja tarbimine on Eestis olnud oluliselt suu-
remad kui nende saaduste kohapealne tootmine 
(joonis 2 ja 3). Puuviljade ja marjade tootmine on 
Eestis olnud üle kümne korra väiksem kui tarbimine.

Joonis 2. Värske puuvilja ja marja ressurss ja kasutamine*
* Koos tsitruseliste ja troopiliste puuviljade-marjadega.

Köögiviljade tootmise ja tarbimise vahe on olu-
liselt väiksem kui marjade ja puuviljade puhul. Köö-

giviljade tarbimine on viimastel aastatel kasvanud, 
kuid tootmine kahjuks sama kiiresti tõusnud pole.
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Joonis 3. Köögivilja ressurss ja kasutamine

            

Aiandusele, köögiviljandusele ja puuviljanduse-
le on Eestis spetsialiseerunud suhteliselt väike arv 
ettevõtteid (2,0% põllumajandustootjate koguar-
vust). Joonisel 4 on toodud ülevaade pikaealiste 

kultuuride (ehk puuviljandus) kasvatamisele, aian-
dusele ja avamaa köögivilja kasvatamisele spetsia-
liseerunud ettevõtete osatähtsusest kohaliku oma-
valitsusüksuse tasandil.

Joonis 4. Pikaealistele kultuuridele ning 
aiandusele, sh avamaa köögiviljakasvatusele, 
spetsialiseerunud ettevõtete standardtoodangu 
osatähtsus kohaliku omavalitsusüksuse 
põllumajanduslikust kogustandardtoodangust.



A I A N D U S f O O R U m   2 0 1 2

8

Nendesse tootmistüüpidesse kuulub kokku 390 
põllumajandustootjat (2,0% põllumajandustoot-
jate koguarvust). Nende tootmistüübi ettevõtete 
toodang moodustab 2,9% kõigi Eesti põlluma-
jandusettevõtete standardkogutoodangu väärtu-
sest. Standardtoodangu osakaalu kasutamine an-
nab võrreldes ettevõtete arvu või põllukultuuride 
pindala osakaalude kasutamisega objektiivsema 
tulemuse, kuna võtab arvesse nii erinevate too-
danguliikide erinevat majanduslikku kaalu kui ka 
toodanguliikide osatähtsust pindala järgi. (Põllu-
majanduse poolt loodud avalike hüvede hindami-
ne Eestis) 

Pikaajaliste kogemuste ja traditsioonidega aian-
dustootjad paiknevad suurelt jaolt Lõuna-Eestis, 
mistõttu viidi Lõuna-Eestis 2011. aastal aiandus-
tootjate kaudu küsitlus, et selgitada välja tootmise 
arengut takistavad tegurid ja põhjused. Uuringust 
selgus, et aiandustootjate arengut takistavad kõi-
ge enam küsitluste andmetel mullaviljakus, sobiva 
tööjõu olemasolu, rahaliste võõr- ja omavahendite 
kättesaadavus, ekspordivõimalused ja ühistegevus. 

Kõige kõrgemad hinnangud tootmisetegevuse 
soodustamiseks on tootjate enda perega ja ise-
endaga seotud tegurid: perekonna toetus, soov 
ja tahtmine tootmisega jätkata, senine kogemus 
aiandustootmises. Aiandustootjate suurimaks ta-
kistuseks tootmise arendamisel ja jätkamisel on 
finantsvahendite olemasolu, toodangu realiseeri-
misvõimalused ja turgude kaugus ning inimressur-
si puudus. Tööjõu kättesaadavus on just viimastel 
aastatel kujunenud tootjatele suurimaks mureks ja 
arengu takistuseks, kuna aiandustootjatel on suur 
vajadus just hooajatööjõu järgi.

Uuringust selgus, et aiandustootmise kui toot-
misharu arengu oluliseks probleemiks on kerkinud 
järelkasvu puudumine noorte ettevõtjate näol, kes 
oleksid valmis uusi tootmisüksuseid rajama või siis 
vanemate tootjate juba olemasolevate tootmis-
üksuste tegevust üle võtma ning edasi arenda-
ma. Noorte ettevõtjate olemasolu on hädavajalik 
tootmise aktiivseks edasiarendamiseks järgneval 
paarikümnel aastal. Tõsiseks probleemiks on see, 
et küsitletud tootjate hulgas moodustavad alla 
40-aastased vaid kümnendiku. Vastajate vanuselise 

struktuuri analüüsist selgus, et rohkem kui poolte 
vastajate jätkusuutlikkuse määrab järelkasvu ole-
masolu, kes juba praegu või lähiaastatel võtaks 
tootmise üle. Analüüsides tootjate jätkusuutlik-
kust saab määravaks faktoriks järelkasvu olemas-
olu tootmisüksuse tegevuse jätkamisel. Prognoosi 
kohaselt planeerib suurem osa praegu 50-70-aas-
taseid tootjaid tootmismahu vähendamist või säi-
litamist tasemel, kus väikeses mahus kasvatus jääb 
näiteks pensionipõlves kõrvaltegevuseks. Selline 
tootmine on aga eelkõige suunatud oma pere va-
jaduste rahuldamisele ja juba olemasoleva kodu-
majapidamise, sh maa korrashoidmisele, mitte aga 
tootmise laiendamisele. Tootjate vanus mõjutab 
kogu tootmisharu väljavaateid. Lähiaastatel ak-
tiivsest tegevusest tagasi tõmbuda plaanivate va-
nemaealiste tootjate suur osakaal vähendab ühis-
tegevuse võimalusi, tootmiskompetentsi leviku 
kiirust, üldist tootmismahtu, Eesti aiandustoodete 
kättesaadavust ning konkurentsivõimet.

Seoses üldise rahvaarvu suurenemisega maa-
ilmas on põllumajandustootmine kui toidutoot-
mise esimene lüli väga tähtis valdkond ka Eestile. 
Tulevikustsenaariume silmas pidades võib Eesti 
kujuneda senisest sobivamaks põllumajandustoo-
mise piirkonnaks seoses piisava mageveevaru ja 
soodsamaks kujunevate klimaatiliste tingimuste-
ga. Põllumajandustootmise nõuetega vastavusse 
viimiseks ja kvaliteetse toidu kindlustamiseks tuleb 
jätkuvalt tähelepanu pöörata tootmise kaasajasta-
misele ja keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasu-
tamisele. Maailmas räägitakse üha enam rohelisest 
majandusest ning sellega kaasnevast tehnoloogia-
te efektiivsusest ja saastamise vähendamisest. Eesti 
põllumajandustootmise ees seisavad suured välja-
kutsed, suurendamaks tootmisest saadavat lisand-
väärtust tootlikkuse suurendamisega ning samas 
keskkonnasäästlikult. Arengu soodustamiseks tu-
leb enam tähelepanu pöörata teaduse ja innovat-
siooni siirdele tootmisse. 

Maalise tegevuse, s.o põllumajanduse aren-
gu tagamiseks on enam tähelepanu vaja pöörata 
reaalse ühistegevuse tekkimisele kogu toiduketi 
ulatuses. Olukorras, kus põllumajandustootjad on 
enamikul juhtudel hinnavõtjad ja kogu muu toidu-
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keti osad hinnakujundajad, tuleb enam tähelepanu 
pöörata toiduhinna kujunemisele ning lisandväär-
tuse jagunemisele ahelas. Riiklikult on vaja suuren-
dada tootjate-töötlejate ühistegevust toetavaid 
meetmeid investeeringuteks ühiste eesmärkide 
seadmiseks ja täitmiseks. 

Maaelu arengus on oluline küsimus, kuhu koon-
duvad teenuste pakkujad. Kas enamik neist jääb 
linnalistesse piirkondadesse ja maalistest piirkon-
dadest teenused kaovad või tagatakse teenuste 

kättesaadavus ja kvaliteet olenemata asustustihe-
dusest. Elukeskkonna kujunemisel on see oluline 
faktor. Maapiirkonna elanikele on tähtis sõidutee-
de läbitavus olenemata aastaajast, panga-, posti- ja 
arstiteenuse kättesaadavus. Samuti muutub oluli-
seks, kuidas tagada maapiirkonna elanikele toidu-
kaupade ja sotsiaalteenuste kättesaadavus, arves-
tades, et tegemist on vananeva generatsiooniga. 
Inimeste elujärg ja võimalused hakkama saada ei 
tohiks sõltuda nende sünni- või elukohast. (Maaelu 
arengu aruanne 2011)
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Värske puu- ja köögivilja turustamisstandardid  
ning kvaliteet Eesti turul

Marika Arula, Põllumajandusameti aiandustoodete osakond

Turustamisstandardid –  
kelle jaoks ja milleks?
Euroopa Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ja 
Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 543/2011 alusel 
võib puu- ja köögivilju (ehk aiandustooteid), mis on 
mõeldud tarbijale värskelt müümiseks, turustada 
üksnes siis, kui need on nõutud kvaliteediga ning 
ära on näidatud nende päritoluriik. Nimetatud 
määrused on otsekohalduvad kõikidele Euroopa 
Liidu liikmesriikidele. 

Euroopa Liidu ühtses majandusruumis on värs-
kele puu- ja köögiviljale kehtestatud turustamis-
standardid, millele need peavad turustamisel vas-
tama. Turustamisstandarditega on määratletud 
värske puu- ja köögivilja kvaliteedinõuded kva-
liteediklasside kaupa ning kvaliteedi miinimum-
nõuded. Kvaliteediklassidesse liigitamine toimub 
puu- ja köögivilja kvaliteediomaduste alusel, kus 
arvestatakse toote liigi- ja sordiomast kuju, värvust, 
suurust, küpsusastet, mahla- ja suhkrusisaldust, sa-
muti ühtlikkust, vigastusi, kahjustusi jm olulisi näi-
tajaid, millele tarbija puu- ja köögivilja ostes tähe-
lepanu pöörab. Kvaliteediklassid kehtivad üksnes 
määratud puu- ja köögiviljaliikidele ning need on 
osa turustamisstandardist. 

Turustamisstandardid, jaotatakse kahte 
gruppi:
- konkreetsed turustamisstandardid ehk üksik-

asjalikumad kvaliteedi- ja märgistamisnõuded, 
mis on kehtestatud kümnele värskele tootelii-
gile: õuntele, tsitrusviljadele (apelsinid, manda-
riinid, sidrunid), kiividele, salatitele liigist Lac-
tuca sativa, virsikutele, nektariinidele, pirnidele, 
maasikatele, paprikatele, lauaviinamarjadele ja 
tomatitele. Nende toodete turustamisel peab 
pakendimärgistusel või puistes turustatava too-
te puhul juuresoleval teabel olema märgitud 
toote liik, päritoluriik ja kvaliteediklass. Lisaks 
peab õunte, pirnide, apelsinide ja lauaviinamar-

jade puhul olema märgitud ka sordi nimi. Sordi 
nimeks ei ole ’hele viinamari’, ’punane õun’ või 
muu selline kirje.

- üldine turustamisstandard ehk üldisemad turus-
tamise nõuded, mis kehtivad kõikidele ülejää-
nud värsketele aiandustoodetele, välja arvatud 
seadusega lubatud erandid. 

Turustamisstandarditele vastavust ei nõuta 
värskete aiandustoodete puhul, mis on ette nähtud 
töötlemiseks, loomatoiduks või muul otstarbel kui 
toiduna kasutamiseks, toodete puhul, mida toot-
ja annab oma põllumajandusettevõttest tarbijale 
isiklikuks kasutamiseks ning toodete puhul, mida 
on lõigutud, tükeldatud või muul viisil töödeldud.

Turustamisstandarditega ei ole hõlmatud:
•	 metsaseened;
•	 kapparid;
•	 mõrumandlid;
•	 kooritud mandlid, - sarapuupähklid, - kreeka 

pähklid;
•	 piiniapähklid;
•	 pistaatsiad;
•	 makadaamia- ja pekanipähklid;
•	 kuivatatud jahubanaanid ja tsitrusviljad;
•	 troopiliste pähklite ja muude pähklite segud.

Igas värske puu- ja köögivilja partiis on lubatud 
teatud hulk kõrvalekaldeid ehk hälbeid põhinäi-
tajate osas või teatud kogus tooteid, mis ei vasta 
kvaliteediklassi nõuetele, on riknenud ja toiduks 
kõlbmatud. Konkreetse turustamisstandarditega 
hõlmatud toodete puhul võib igas partiis olla kuni 
10% kvaliteedihälbeid (sh I klassis kuni 1% ja II klas-
sis kuni 2% riknenud ja toiduks kõlbmatuid too-
teid) ja 10% kõrvalekaldeid suurusnõuetest. Üldise 
turustamisstandardiga hõlmatud aiandustoodete 
puhul suurusnõudeid ei kohaldata, kvaliteedihäl-
beid on lubatud kuni 10% (sh kuni 2% riknenud või 
toiduks kõlbmatud). 
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Ülevaade 2011. aasta kontrolli 
tulemustest ja Eestis turustatavate 
värskete puu- ja köögiviljade 
kvaliteedist
Põllumajandusamet on teostanud värske puu- ja 
köögivilja kvaliteedinõuetele vastavuse kontrolli 
tootmise, hulgimüügi, impordi ja ekspordi tasandil 
alates 2001. aastast ning lisaks jaemüügi tasandil 
alates 2010. aastast. 

Turustatavate värskete puu- ja köögiviljade 
kvaliteeti mõjutab palju tegureid, eelkõige kasvu-, 
ladustamis- ja transporditingimused. Koristusjärg-
selt toodete kvaliteeti parandada enam võimalik ei 
ole, vaid on võimalik seda üksnes säilitada, luues 
optimaalseimad hoiu-, pakkimis- ja käitlemistin-
gimused, mis aitavad säilitusperioodi pikendada. 
Samuti mõjutab toodete kvaliteeti hooajalisus, 
veovahendi liik ja transpordile kuluv aeg. Eesti geo-
graafilist asukohta arvestades on paljude puu- ja 
köögiviljade lõpptarbijani jõudmise aeg oluliselt 
pikem, kui paljudes teistes riikides. Eesti turu väik-
sust ja suhteliselt madalat ostujõudu arvestades 
jõuavad värsked puu- ja köögiviljad Eestisse pea-
miselt maanteetranspordi vahendusel, mis lisab 
märkimisväärselt transpordile kuluvat aega. Kõige 
selle eest tuleb tihti maksta lõivu kvaliteedi arvelt.  

 
Aasta aastalt on paranenud Eestis toodetava 

värske puu- ja köögivilja turustamisstandarditele 
vastavus. 2011. aastal läbiviidud järelevalve käigus 
kontrolliti 134 partiid erinevates tootmisettevõte-
tes, mille tulemusel tuvastati üks partii punapeeti, 
mis kontrollimise hetkel ei vastanud nõuetele. Üha 
tugevnev konkurents turul sunnib tootmisette-
võtet panustama rohkem kõrgesse kvaliteeti juba 
toodete kasvuajal ning investeerima kaasaegsetes-
se pakendamis- ja hoiutingimustesse, et kindlusta-
da koht turul ja võita tarbijate usaldus, pakkudes 
ainult parimat kvaliteeti. 

Hulgimüügi tasandil kontrolliti 2011. aastal 570 
värske puu- ja köögivilja partiid, millest 23 partiid 
ehk 4% ei vastanud turustamisstandardi nõuetele 
(vastavad arvud 2010. aastal olid 570 ja 39 partiid 
ehk 6,8%). Kontrollimisel ei vastanud kvaliteedi-
nõuetele 1 Argentiina, 1 Maroko ja 2 Hispaania pä-

ritolu apelsinide partiid, 1 Mehhiko päritolu greibi 
partii, 2 Itaalia päritolu kiivide partiid, 1 Brasiilia pä-
ritolu mangode partii, 1 Tšiili päritolu nektariinide 
partii, 2 Hispaania päritolu paprika ja 1 ploomide 
partii, 1 Hollandi päritolu paprika ja 2 pirnide par-
tiid, 1 Iisraeli päritolu porgandi partii, 1 Argentiina 
päritolu sidrunite partii, 1 Taani päritolu söögisibu-
la partii, 1 Hispaania päritolu virsikute partii ning 1 
Hispaania, Hollandi ja Poola päritolu tomati partii. 

Hulgimüügi ettevõtete jaoks on sageli esma-
oluline toodete ostuhind, mis sõltuvalt hooajast, 
päritoluriigist, veovahendi liigist ja käitlemistingi-
mustest võib erineda märgatavalt. Tihti ei suuda 
ettevõtted leida kvalifitseeritud tööjõudu ning 
investeerimisvõimalused kaasaegsetesse hoiu- ja 
pakkimistingimustesse on piiratud. Siiski näitavad 
2011. aastal läbiviidud kontrollimiste tulemuste 
võrdlused 2010. aastaga, et teadlikkus kehtivatest 
kvaliteedi-, pakendamis- ja märgistamisnõuetest 
on kasvanud ning turustamisstandarditele mitte-
vastavate partiide osakaal on vähenemas. 

Tegutsevatest tootmis- ja hulgimüügiettevõte-
test omab 13 värske puu- ja köögivilja erimärgis-
tuse ja enesekontrolli luba, mida Eestis väljastab 
Põllumajandusamet. Luba väljastatakse ettevõt-
tele, kelle töötajate kvalifikatsioon on tunnistatud 
vastavaks kehtestatud nõuetele ja kes on võtnud 
endale kohustuse viia läbi süsteemset müügiks 
pakutavate kaupade kvaliteedinõuetele vastavuse 
kontrolli.

Rahul ei saa olla olukorraga jaemüügi tasandil, 
sh turgudel. Mitte alati ei ole lõpptarbijale müügiks 
pakutav puu- ja köögivili kvaliteetne. 2011. aastal 
kontrolliti 2777 värske puu- ja köögivilja partiid, 
millest 237 partiid ehk 8,5% ei vastanud turusta-
misnõuetele (vastavad näitajad 2010. aastal olid 
1436 partiid ja 12%). Enim rikkumisi esineb kergesti 
riknevate kaupade, nagu maasikad, vaarikad, viina-
marjad, pirnid, paprikad, kurgid jt turustamisel. 

Riikide lõikes esineb enim rikkumisi Hispaa-
niast, Itaaliast, Hollandist ja Poolast pärit värske 
puu- ja köögivilja turustamisel. Peamiselt esineb 
nende puhul lubatust rohkem riknenud tooteid, 
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pinnakahjustusi ning vananenud ja kärbunud vil-
ju. Arvestades värske puu- ja köögivilja suhteliselt 
kõrget hinda, ei saa nõuetele mittevastava kauba 
turustamist pidada lubatavaks. 

Probleemne on tarbijale teabe edastamine, mis 
on sageli ebakorrektne, vastuoluline või puudub 
täielikult. Müügikohas, kus eiratakse tarbijale pä-
ritoluriigi, kvaliteediklassi ja sordi nime kohta tea-
be esitamise nõudeid, ei ole tarbija jaoks tagatud 
teadliku valiku tegemiseks vajalik informatsioon, 
halvimal juhul on aga tegemist otsese pettusega. 
Viimati nimetatust enim levinud on sissetoodud 
värske puu- ja köögivilja turustamine viitega Eesti 
päritolule. Kuna turgudel puudub kauba liikumist 
tõendava dokumentatsiooni nõue, ei ole toote te-
gelikku päritolu seal sageli võimalik tuvastada.

Värske puu- ja köögivilja impordi ja 
ekspordi osakaal Eesti turul  
2011. aastal
Valdav osa Eestis müüdavast värskest puu- ja 
köögiviljast on pärit teistest Euroopa Liidu 
liikmesriikidest või imporditud kolmandatest 
riikidest, kus tootmisele kulutatavad ressursid 
võimaldavad kasvatada puu- ja köögivilju olu-
liselt efektiivsemalt ja väiksemate kulutustega, 
kasutades ära looduslikku valgust ja soojust, 
mida Eesti tingimustes napib. 

Kolmandatest riikidest Eestisse imporditavad 
värske puu- ja köögivilja partiid kontrollitakse 
turustamisstandardite nõuetele vastavuse osas 
enne tollivormistust ehk kauba vabasse ringlusse 
vormistamist. 2011. aastal imporditi Eestisse kok-
ku 2651,5 tonni värsket puu- ja köögivilja, sellest 
puuvilju 2479,2 tonni (Joonis 1). Kokku kontrolliti 
impordil 177 aiandustoote partiid. Nõuetele mitte-
vastavaid partiisid ei tuvastatud. Peamiselt impor-
diti arbuuse, mandariine, apelsine, pirne, sidruneid, 
viinamarju, greipe, meloneid, granaatõunu, küdoo-
niaid ja sarapuupähkleid. Kõige rohkem imporditi 
2011. aastal Eestisse arbuuse, kokku 1705,9 tonni, 
sh Venemaalt 1119,9 ja Ukrainast 586 tonni. Tsitrus-
vilju imporditi 418,2 tonni, sh apelsine 262,2 tonni 
ja mandariine 156 tonni. Eelmisel aastal Eestisse 

imporditud tsitrusviljad olid peamiselt pärit Egip-
tusest, Zimbabwest ja Pakistanist. 112,3 tonni pir-
ne imporditi Lõuna-Aafrika Vabariigist ja 66,5 tonni 
sidruneid Türgist. Lauaviinamarjadest 49,4 tonni 
olid pärit Moldovast, 26,4 tonni Indiast ja 7,9 tonni 
Türgist. 

Joonis 1. 2011. aastal imporditud puuviljad 
liikide kaupa (tonnides)

Köögivilju imporditi 2011. aastal Eestisse 
172 tonni (Joonis 2). Peamisteks imporditud 
liikideks olid söögisibul, peakapsas, küüslauk, 
aedtill, paprika, baklažaan, tomat, kurk, pe-
tersell ja koriander. Enim imporditi Moldovast 
söögisibulat, kokku 68,9 tonni. Teisel kohal oli 
peakapsas, kokku 37,9 tonni, mida toodi Ees-
tisse Makedooniast. Kolmandal kohal oli Hiina 
päritolu küüslauk, kokku 21,1 tonni ning nel-
jandal kohal paprika, kokku 12,1 tonni, millest 
7 tonni oli Venemaa ja 5,1 tonni Moldova pä-
ritolu.

Joonis 2. 2011. aastal imporditud köögiviljad 
liikide kaupa (tonnides)
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Ekspordil kuuluvad kontrollimisele kõik kol-
mandatesse riikidesse väljaveetavad värsked puu- 
ja köögivilja partiid. 2011. aastal eksporditi 62 värs-
ke puu- ja köögivilja partiid, kokku 1323,2 tonni, 
millest re-eksporditi 31 partiid, kokku 741,2 tonni. 
Valdavalt eksporditi värsket köögivilja Venemaale. 
Peamisteks ekspordi artikliteks olid punapeet ja 
porgand, vastavalt 22 partiid ja 424,5 tonni ning 9 
partiid ja 157,5 tonni. Re-ekspordiks vormistati Itaa-
lia päritolu kiivisid, nektariine, õunu, pirne, ploome 
ja virsikuid, Poola päritolu õunu ja punapeeti, Taani 
päritolu porgandeid ja söögisibulaid ning Rootsi 
päritolu söögisibulaid.

Kokkuvõte
Turustatavad värsked puu- ja köögiviljad peavad 
vastama Euroopa Liidus kehtestatud turustamis-
standarditele. Tooted peavad olema värske väli-
musega, haiguste ja kahjuritevabad, vigastusteta 
ja puhtad ning ilma nähtavate võõrlisanditeta. Igal 
tarbijal on õigus osta olenemata aastaajast üksnes 
kvaliteedi- ja märgistamisnõuetele vastavaid värs-
keid aiandustooteid ja teada nende tegelikku pä-
ritoluriiki. Vaid ostja nõudlikkus sunnib turustajaid 
tegema vajalikke investeeringuid. Ebakvaliteetse 
või kahtlast päritolu kauba ostmata jätmine sunnib 
langetama hindu. Hetkel näitab Eestis turustatava 
värske puu- ja köögivilja kvaliteet küll paranemis-
märke ning tõusnud on nii turustajate kui tarbijate 
teadlikkus, kuid arenguruumi on veel piisavalt. 
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mahekasvatuse mõju köögiviljade kvaliteedile
Margit Olle, Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loo-
dushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalusta-
tud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssi-
del. Väga tähtis roll on elustikurohkel ja orgaanilise 
aine rikkal mullal ning sobival külvikorral. Süntee-
tilisi taime kaitsevahendid ei kasutata ning väeta-
mine põhineb orgaanilistel väetistel. Mahetootja 
peab oma tegevusi hästi planeerima, rakendama 
ennetavaid tõrjevõtteid ja hoidma taimetoitaineid 
ringluses. 

Põllupidamine ammustel aegadel algas mahe-
dalt. Palju sajandeid kasvatati köögivilju mahedalt 
kasutamata sünteetilisi pestitsiide ja sünteetilisi 
väetisi. Kultuuride taimekaitses kasutati tol ajal 
looduslikke materjale. 1960–1980 aastatel oli sün-
teetiliste väetiste ja sünteetiliste pestitsiidide kasu-
tamise kõrgaeg. Viimase kolme dekaadi jooksul on 
situatsioon hakanud muutuma. Kuna köögiviljade 
mahekasvatus on järjest populaarsem, siis oleks ka 
õige vaadata kuidas mõjutab maheviljelus köögi-
viljade kvaliteeti. Andmed pärinevad kirjandusest. 

Toiduohutus
•	 Pestitsiidid
Peaaegu kõik pestitsiidid on maheviljeluses lu-
bamatud, lubatud on vaid biopestitsiidid (näiteks 
NeemAzal). Vastupidiselt mahedale on tavaviljelu-
sest pärinevatel köögiviljadel pestitsiidide jäägid. 
Kasvab arusaam, et paljud pestitsiidide jäägid koos 
mõjudes tekitavad nn. kokteiliefekti inimeste tervi-
sele.
•	 Toidumürgid
Ei ole tõendeid selle kohta, et maheköögivili sisal-
daks toidumürke. Mõned teadusartiklid kinnita-
vad, et maheköögivili on puhas toidumürkidest ja 
kinnitavad, et maheviljelus, hõlmates ka sõnniku 
hoolikatkomposteerimist, vähendab patogeenseid 
riske.
•	 GMO – geneetiliselt modifitseeritud 

organismid
GMO-d on keelatud maheviljeluses. Kirjanduses ei 

esine praegu andmeid, et järeldada midagi köögi-
viljade GMO-de mõjust inimese tervisele, siiski kat-
sed loomadega tõestasid negatiivset mõju nende 
tervisele. 
•	 Nitraadid
Tavaviljeluses põhjustab väetamine suurte nitraa-
dikoguste esinemist köögiviljades. Paljud uurimu-
sed näitavad, et maheviljeluses on nitraatide sisal-
dus köögiviljades väiksem. 

Toiteelemendid
•	 Tavaliselt on C-vitamiini, B-grupi vitamiinide 

ja kuivaine sisaldused kõrgemad 
maheköögiviljades (Tabel, 1, 2, 3).

•	 Maheköögiviljades on ka rohkem fenoolseid 
ühendeid, aminohappeid ja suhkruid.

•	 Maheköögiviljad sisaldavad statistiliselt rohkem 
rauda, magneesiumit ja fosforit (Tabel 2). Sageli 
on rohkem ka joodi, molübdeeni, seleeni, 
kaltsiumit, boori, mangaani, vaske, kaaliumi, 
naatriumi ja tsinki. 

•	 Raskemetallide sisaldus mahe ja tava 
köögiviljades ei erine palju.

•	 Katsetega on tõestatud, et maheköögiviljad 
sisaldavad rohkem fütotoitaineid. Fütotoitained 
on bioaktiivsed komponendid, mis ei ole 
esmavajalikud toitained, kuid mis omavad 
positiivset efekti tervisele. 

•	 Fütotoitained tõstavad taimede vastupidavust 
kahjurputukate vastu ning haigustesse 
nakatumise vastu.

Sensoorne kvaliteet
•	 Maheköögiviljadel on tavaliselt ka parem 

sensoorne kvaliteet. Neil on parem maitse ja 
lõhn, nad on magusamad ja kompaktsemad, 
sest sisaldavad rohkem kuivainet.

Loomade eelistus
•	 Katsetega on kindlaks tehtud, et rotid ja jänesed 

eelistavad tavatoidule mahetoitu. 
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Säilivus
•	 Maheköögiviljad säilivad paremini üle 

talve hoides. Selgelt väiksem massikadu, 
mis on tingitud transpiratsioonist ja 
lagunemisprotsessist. Võimalik põhjus on 
selles, et maheköögiviljad sisaldavad rohkem 
kuivainet, mineraale ja suhkruid. 

Tendents on, et mahekasvatuses saame me pa-
rema kvaliteediga köögivilju (parem toitainete si-
saldus ja puuduvad pestitsiidide jäägid). 

Tabel 1. Suurenenud, vähenenud või võrdne toitainete sisaldus maheköögiviljades (Lairon, 2010). 

Suurenenud sisaldus Vähenenud sisaldus Võrdne sisaldus

Kuivaine
Pestitsiidide jäägid 
(puuduvad)

Enamik mineraale

Fe, Mg Nitraadid β-karotiin

Antioksüdandid: 
C-vitamiin kartulis, 
polüfenoolid köögiviljades

Tabel 2. Mahe ja tava köögiviljade toitainete erinevused: keskmine erinevus nelja toiteelemendi suhtes 
viiel köögiviljal (Worthington, 2001).

Köögivili
Toitaine*

C-vitamiin Fe Mg P

Salat +17 +17 +29 +14

Spinat +52 +25 -13 +14

Porgand -6 +12 +69 +13

Kartul +22 +21 +5 0

Kapsas +43 +41 +40 +22

* Pluss- ja miinusmärgid tähistavad erinevust võrreldud mahe- ja tavaköögiviljadel.  
Näiteks: C-vitamiini on 17% rohkem mahe salatis (tava 100%, mahe 117%).

Tabel 3. Katsete numbrid, mis näitavad, et mahe köögiviljades on kõrgem, madalam või võrdne toitainete 
sisaldus võrreldes tavaviljeluses kasvanud kultuuridega (Bordeleau jt, 2002). 

Toitaine Kõrgem Võrdne Madalam

Revideerija Woese Heaton Woese Heaton Woese Heaton

Nitraadid 5 0 10 2 25 14

C-vitamiin 21 7 12 6 3 0

β-karotiin 5 - 5 - 3 -

B grupi vitamiinid 2 - 12 - 2 -

Ca 21 - 20 - 6 -

Mg 17 - 24 - 4 -

Fe 15 - 14 - 6 -

Zn 4 - 9 - 3 -

Kuivaine - 10 - 8 - 1
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Maheporgandi ja mahesöögipeedi katsed Võrumaal Kurenurmes 2011 aasta augustis  
Fotod Margit Olle  

Antud artikkel valmis tänu PRIA maaelu arengukava meede 1.7.1 ja FIE Galina Rehkli toetustele.
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Valik tuntud ja vähemtuntud ploomisorte
Heljo Jänes, EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus

Ploomipuu on Eestimaa koduaedade üks hin-
natumaid kultuure. Murettekitavalt palju sõltub 
ploomipuu kasvatamise edukus siinmail aga pikka-
de külmade talvede esinemisest ning kevadistest 
öökülmadest. Kõige õrnemad on külmade suhtes 
ploomipuude õiepungad ning eriti ohtlikud on 
neile kevadtalvised järsud temperatuurikõikumi-
sed. Õiepungade tugeva kahjustumise aastail jääb 
oodatav saak väga napiks. Õnneks esineb rohkem 
siiski soodsaid talvi, mis lasevad ploomipuid keva-
del täies õiteilus imetleda ja suve teisel poolel ka 
ploomidest mõnu tunda. 

Hariliku ploomipuu (Prunus domestica L.) sordid 
jõuavad kandeikka enamasti alles 4. aastal peale is-
tutamist, eriti kui ploomialuseks on tugevakasvuli-
ne seemikalus. Nõrgema kasvutugevusega alustele 
silmastatud sordid hakkavad vilja kandma varem. 

Haraline ploomipuu (Prunus cerasifera Ehrh.) e. 
alõtša on liik, mida saab kergesti ristata teiste ploo-
mipuu liikidega, geneetiliselt on talle kõige läheda-
sem hiina ploomipuu (Prunus salicina Lindl.), millega 
ristamisel on saadud hulgaliselt huvitavaid hübriid-
sorte. Neilt sortidelt saab esimesi vilju enamasti 
juba teisel kasvuaastal. Lähinaabrite (Läti, Venemaa, 
Valgevene) juures on sellised hübriidsordid üsnagi 
laialdaselt levinud. Üldiselt on haralise ploomipuu 
hübriidsordid ka Eestis hea vastuvõtu leidnud (eriti 
just varajase valmimisaja ning suurepäraste viljade-
ga ’Kubanskaja Kometa’). Lisaks varajasele kandeea 
algusele, on nad ka madala võraga ja väga saagikad. 
Oma õietolmuga nad praktiliselt ei vilju, kuid suu-
rem osa nende samaaegselt õitsevatest sortidest 
on vastastikku head tolmuandjad. Luuseeme on 
neil enamasti viljalihas kinni, harvem poollahti. Tal-
vekindlus on sorditi erinev, kuid peale viimaste aas-
tate karme talvesid on neist sortidest Polli katsetes 
siiski vaid üksikud puud välja langenud. 

Tundub, et endiselt peetakse koduaedades 
lugu vanematest sortidest (’Emma Leppermann’, 

‘Liivi kollane munaploom’, ’Perdrigon’, ’Victoria’ jt). 
Pollis aretatud sortidest on heas hinnas ’Ave’ ja ’Lii-
su’. Viimane on suhteliselt talveõrn, kuid eelmisel 
suvel, kui nii mitmedki sordid õiepungade kahjus-
tuse tõttu saaki ei andnud, näitas ’Liisu’ ootamatult 
head saaki. Nõrga talvekindluse tõttu on tahaplaa-
nile hakanud nihkuma sordid ’Kadri’, ’Kressu’, ’Ju-
lius’, ’Suhkruploom’, ’Vilmitar’ ja mõned teisedki. 

Selle kirjutise eesmärk on juba tuntud sortide 
’Ave’ ja ’Liisu’ kõrval tutvustada mõningaid vähem-
tuntud, kuid samuti huvitavaid ja heamaitselisi 
sorte, sealhulgas haralise ploomipuu hübriidsorte. 
Kõik need sordid on positiivselt silma jäänud peale 
viimaste aastate karmivõitu talvesid. Välja arvatud 
’Asaloda’ ja ’Lama’, mis on Eestis uued ja saadetud 
Polli puukooli paljundamiseks alles eelmise aasta 
suvel, on kõiki teisi siin esitatud sorte meie puu-
koolides eelnevalt paljundatud, kuigi mitte väga 
laialdaselt. Hariliku ploomipuu sortide ’Ave’ ja ’Lii-
su’ kõrval kuuluvad tutvustamisele sordid ’Euraasia 
21’, ’Mount Royal’, ’Polli varane’, ’Renklod Haritono-
voi’, ’Renklod rannii’, ’Sargen’ ja aretis Polli 14–17. 
Haralise ploomipuu hübriidsortidest on esindatud 
’Kubanskaja kometa’, ’Asaloda’, ’Lama’, ’Mara’ ja ’Mat-
junini 9-250 seemik’. Arvulised andmed viljade bio-
keemilise koostise kohta on keskmised aastatest 
2005–2011. 

’Ave’. Aretatud Pollis. Ploom on suur, ümarovaal-
ne, punakaslilla. Viljaliha on valkjaskollane, tihe, ha-
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pukasmagus, sisaldab keskmiselt 14,4% mahla kui-
vainet, 1,32% happeid, 8,9% suhkruid ja 9 mg/100 
g askorbiinhapet. Luuseeme lahtine. Keskvalmiv: 
augustikuu lõpupool. 

Puu on tugeva kasvuga, ovaalse võraga. Suhteli-
selt talvekindel. Rahuldav isetolmleja. Head tolmu-
andjad on ’Emma Leppermann’ ja ’Edinburgh’.

Väärtused: saagikas; suur, ilus, maitsev vili. 
Puudused: viljad kipuvad vihmaperioodidel 
mädanema.

’Liisu’. Aretatud Pollis. Ploom on suur, ovaal-
ne, punakaslilla, sinakashalli vahakirmega. 
Viljaliha on valkjaskollane, keskmise tiheduse-
ga, hapukasmagus, sisaldab keskmiselt 15,5% 
mahla kuivainet, 1,54% happeid, 9,8% suhk-
ruid ja 10 mg/100 g askorbiinhapet. Luuseeme 
eraldub viljalihast hästi. Varavalmiv: augusti-
kuu keskpaik. Puu on ovaalse võraga. Suhte-
liselt talveõrn. Saagikas. Oma õietolmuga ei 
viljastu. Head tolmuandjad on ’Emma Lepper-
mann’, ’Edinburgh’ ja ’Ave’.

Väärtused: varajane; saagikas; suur, ilus, 
maitsev vili. 
Puudused: isesteriilne, suhteliselt talveõrn.

’Euraasia 21’. Aretatud Venemaal. Ploom on 
ümar, keskmise suurusega, lillakaspunane. Viljaliha 
on kollane, kiuline, hapukasmagus, sisaldab kesk-
miselt 16,4% mahla kuivainet, 1,68% happeid, 9,4% 
suhkruid ja 10 mg/100 g askorbiinhapet. Luusee-
me on peaaegu lahti. Keskvalmiv: augustikuu kol-
mas nädal. 

Puu on keskmise suurusega, laiuva kasvulaadi-
ga. Talvekindel. Saagikas. Oma õietolmuga ei viljas-
tu. Head tolmuandjad on ’Emma Leppermann’ ja 
’Ave’. Sort on heaks tolmuandjaks paljudele teistele 
samal ajal õitsevatele ploomipuu sortidele. 

Väärtused: talvekindel; saagikas; maitsev vili.
Puudused: isesteriilne.

’Mount Royal’. Aretatud Ameerika Ühend-
riikides. Ploom on keskmise suurusega, ümar, tu-
mesinine, tugeva hallika vahakirmega. Viljaliha on 
rohekaskollane, keskmise tihedusega, magushapu, 
sisaldab keskmiselt 13,4% mahla kuivainet, 1,34% 
happeid, 7,1% suhkruid ja 21 mg/100 g askorbiin-
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hapet. Luuseeme on poollahti. Hiline: septemb-
rikuu kolmas nädal. Puu on keskmise suurusega, 
laiuva kasvulaadiga. Talvekindel. Saagikas. Isetolm-
leja. 

Väärtused: isetolmleja; talvekindel; saagikas.
Puudused: vihmase ja jaheda sügise puhul ei 
pruugi viljad valmida.

’Renklod Haritonovoi’. Aretatud Vene-
maal. Ploom on suur või väga suur, ümar, lillakas-
sinine, tugeva vahakirmega. Viljaliha on rohekas, 
tihe, vürtsikas, hapukasmagus, sisaldab keskmi-
selt 18,0% mahla kuivainet, 1,64% happeid, 10,2% 
suhkruid ja 10,9 mg/100 g askorbiinhapet. Luus-
eeme eraldub viljalihast hästi. Keskvalmiv või hili-
sepoolne: septembrikuu algupool. Puu on tugeva 
kasvuga, hõreda võraga. Veidi talveõrn. Saagikas. 
Isetolmleja.

Väärtused: isetolmleja; saagikas; suur, ilus, 
maitsev vili. 
Puudused: veidi talveõrn.

’Polli varane’. Aretatud Pollis. Ploom on väi-
ke, ümar, pruunikaslilla. Viljaliha on rohekaskol-
lane, pehme, magus, sisaldab keskmiselt 15,0% 
mahla kuivainet, 1,44% happeid, 9,0% suhkruid ja 
9 mg/100 g askorbiinhapet. Luuseeme on servast 
kinni. Varavalmiv: juulikuu lõpp, augustikuu algus. 
Pollis aretatud ploomidest kõige varavalmivam. 
Puu on keskmine või suur, püstise kasvulaadiga. 
Suhteliselt talvekindel. Saagikas. Rahuldav isetolm-
leja. Hea tolmuandja on ’Victoria’.

Väärtused: varane valmimisaeg; magus vili.
Puudused: väike vili, variseb pärast valmimist. 

’Renklod rannii’. Aretatud Ukrainas. Ploom on 
suur, ümar, rohekaskollase põhivärvusega, millel 
on päikesepoolsel küljel punakas jume. Viljaliha on 
rohekaskollane, pehme, hapukasmagus, sisaldab 
keskmiselt 13,6% mahla kuivainet, 1,74% happeid, 
7,4% suhkruid ja 9 mg/100 g askorbiinhapet. Luus-
eeme on poollahti. Keskvalmiv: augustikuu lõpp. 
Puu on mõõduka kasvuga, hõreda võraga. Veidi 
talveõrn. Saagikas. Isetolmleja. 
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Väärtused: isetolmleja; saagikas; suur, ilus, 
maitsev vili. 
Puudused: veidi talveõrn; vähese päikesepaistega 
suvel jääb maitse kesiseks; tugevate vihmadega 
perioodil kipub mädanema. 

’Sargen’. Aretatud Pollis. Ploom on keskmise 
suurusega, ovaalne või munajas, tumelilla, tugeva 
hallika vahakirmega. Viljaliha on rohekaskollane, 
pehme, hapukasmagus, sisaldab keskmiselt 15,9% 
mahla kuivainet, 2,5% happeid, 8,3% suhkruid ja 
8,7 mg/100 g askorbiinhapet. Luuseeme on lahti. 
Keskvalmiv: septembrikuu algus. Puu on mõõduka 
suurusega, laiuva kasvulaadiga. Suhteliselt talve-
kindel. Väga saagikas. Oma õietolmuga viljastub 
keskpäraselt. Head tolmuandjad on ’Renklod Hari-
tonovoi’, ’Ave’ ja ’Tartu punane’. 

Väärtused: väga saagikas; suhteliselt talvekindel. 
Puudused: vähese päikesega suvel jääb maitse 
keskpäraseks. Soovitav on tolmuandjate 
olemasolu.

Polli 14-17. Aretatud Pollis. Ploom on väikese-
poolne, piklikovaalne, pruunikaslilla, tugeva hallika 
vahakirmega. Viljaliha on tumekollane, tihe, hapu-
kasmagus ja vürtsikas, sisaldab keskmiselt 20,9% 
mahla kuivainet, 1,53% happeid, 11,9% suhkruid 
ja 12 mg/100 g askorbiinhapet. Luuseeme on lahti. 
Keskvalmiv: augustikuu lõpunädal. Puu on suhteli-
selt väike, püstise kasvulaadiga. Talvekindel. Saagi-
kas. Oma õietolmuga ei viljastu. Head tolmuandjad 
on ’Emma Leppermann’, ’Ave’, ’Euraasia 21’, ’Renk-
lod rannii’. 

Väärtused: talvekindel; saagikas; väga hea 
maitsega.
Puudused: isesteriilne.

’Asaloda’. Aretatud Valgevenes. Ploom on kesk-
mise suurusega, ümar, tumepunane, kerge vahakir-
mega. Viljaliha on kollane, kiuline, magus, sisaldab 
keskmiselt 13.8% mahla kuivainet, 2,0% happeid, 
9,4 % suhkruid ja 7,4 mg/100 g askorbiinhapet. 
Luuseeme on viljalihas kinni. Varavalmiv: augusti-
kuu keskpaik. Puu on väikesepoolne, ümara võra-
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ga. Veidi talveõrn. Saagikas. Oma õietolmuga ei vil-
jastu. Heaks tolmuandjaks on ’Mara’, hästi sobivad 
ka teised haralise ploomipuu vormid. 

Väärtused: saagikas; ilus ja heamaitseline vili.
Puudused: isesteriilne; luuseeme viljalihas kinni. 

’Kubanskaja kometa’. Aretatud Venemaal. 
Ploom on suur, ümar või ümarovaalne, punane või 
pruunikaspunane, viljakest läikiv. Viljaliha on kol-
lane, kiuline, aromaatne, hapukasmagus, sisaldab 
keskmiselt 12,8% mahla kuivainet, 1,72% happeid, 
6,9% suhkruid ja 9,1 mg/100 g askorbiinhapet. 
Luuseeme on viljalihas poollahti. Varavalmiv: au-
gustikuu esimene nädal. 

Puu on madal, ümara kompaktse võraga. Suh-
teliselt talvekindel. Saagikas. Kuna õitseb väga in-
tensiivselt, on suuremate ja ühtlasemate viljade 
saamiseks oluline õitsemist normeerida (õisi või 
viljahakatisi käsitsi harvendada). Oma õietolmuga 
ei viljastu. Heaks tolmuandjaks on ’Mara’, hästi so-
bivad ka teised haralise ploomipuu samal ajal õit-
sevad vormid. 

Väärtused: saagikas; suur, ilus ja maitsev vili. 
Taastub talvekahjustustest kiiresti.
Puudused: isesteriilne; vajab saagi normeerimist.

’Lama’. Aretatud Valgevenes. Ploom on keskmi-
se suurusega, ümar, tume- või mustjaspunane. Vil-
jaliha on punane, mahlane, kiuline, hapukasmagus, 
sisaldab keskmiselt 13,1% mahla kuivainet, 2,1% 
happeid, 9,2% suhkruid ja 7,4 mg/100 g askorbiin-
hapet. Luuseeme eraldub viljalihast hästi. Varaval-
miv: augustikuu keskpaik. 

Puu on madal, ümara hõreda võraga. Suhteliselt 
talvekindel. Saagikas. Oma õietolmuga ei viljastu. 
Heaks tolmuandjaks on ’Mara’ ja ’Kubanskaja ko-
meta’, hästi sobivad ka teised haralise ploomipuu 
samal ajal õitsevad vormid. 

Väärtused: saagikas; heamaitseline vili. 
Puudused: isesteriilne.

’Mara’. Aretatud Valgevenes. Ploom on väikese-
poolne, ümar, helekollane, heleda vahakirmega. 
Viljaliha on kollane, kiuline, väga mahlane, magus-
hapu, sisaldab keskmiselt 13,7% mahla kuivainet, 
1,63% happeid, 7,9% suhkruid ja 13,3 mg/100 g as-
korbiinhapet. Luuseeme on viljalihas kinni. Hiline: 
septembrikuu lõpupool. 
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Puu on tugeva kasvu ja hõreda laiuva võraga. 
Talvekindel. Väga saagikas: Pollis on maksimaalne 
saak olnud 60 kg puult. Suuremate ja ühtlasemate 
viljade saamiseks on oluline õitsemist normeerida. 
Oma õietolmuga ei viljastu. Hea tolmuandja on 
’Kubanskaja kometa’, hästi sobivad ka teised hara-
lise ploomipuu samal ajal õitsevad vormid. 

Väärtused: väga saagikas ja talvekindel. Sobib 
rohkem konserveerimiseks. Enamlevinud 
tolmuandja sordile ’Kubanskaja kometa’.
Puudused: isesteriilne. Luuseeme viljalihas kinni.

’Matjunini 9-250’ seemik. Aretatud Eestis 
(Robert Piir). Ploom on väike, ümarovaalne, tume-
punane, nõrga vahakirmega. Viljaliha on kollakas, 
pehme, magushapu. Luuseeme on viljalihas kinni. 
Hilisepoolne: septembrikuu teine nädal.  

Puu on keskmise kasvuga, veidi laiuv. Suhteliselt 
talvekindel ja väga saagikas. Oma õietolmuga ei 
viljastu. Head tolmuandjad on kõik teised haralise 
ploomipuu samal ajal õitsevad vormid. Oma pruu-
nikaspunaste lehtede ja võrsete tõttu omab aias 
väärtust eelkõige dekoratiivpuuna. Viljad sobivad 
konserveerimiseks.
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Taimekaitse õunapuuistanduses ja keemiliste 
taimekaitsevahendite esinemine õuntes

Toivo Univer, Krista Tiirmaa, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi  
Polli Aiandusuuringute Keskus; Merike Toome, Põllumajandusuuringute Keskus

Maailma elanikkond suureneb pidurdamatult, 
2011. aastal ületas see arv 7 miljardi. Suureneb 
vajadus toidu järele. 2030. aastaks on maailmas 
eeldatavaks nõudluse rahuldamiseks vaja toota 
praegusest ligikaudu 50% enam toitu. Põhiliseks 
toiduallikaks on põllumajandus ja maailmameri. 
Põllumajandus põhineb Euroopas intensiivsetel 
meetoditel. On võetud suund kõrgele saagikusele, 
mille saavutamiseks kasutatakse põllumajandus-
kemikaale. 

Igal aastal sünteesitakse maailmas tuhandeid 
keemilisi ühendeid, mida saaks kasutada majan-
duslikul otstarbel, sh taimekaitseks. Uut tüüpi tai-
mekaitsevahendite toimeainete arendamisele ja 
registreerimisele kulub keskmiselt 10 aastat ning 
investeering selleks on ligikaudu 200 miljonit eurot 
(Hillep, 2010). Taimekaitsevahenditega seotu on 
tänapäeval täpselt reguleeritud. Kõigi taimekaitse-
vahendite toimeained kantakse vastavasse regist-
risse. EL direktiivi 91/414/EMÜ lisas 1 on määratud 
ka taimekaitsevahendi toimeaine turule lubamise 
ajapiirid (alg- ja lõpptähtaeg). Turule lubatud tai-
mekaitsevahendeid võib riiki sisse tuua, turustada 
ja kasutada vastavalt Eestis kehtivale seadusandlu-
sele. 2010. a. müüdi Eestis taimekaitsevahendeid 
87,4 t. Eestis turustatakse 222 nimetust preparaa-
te, neist 100 herbitsiidi, 89 fungitsiidi, 26 insektit-
siidi ja 7 taimekasvuregulaatorit. Herbitsiidid on 
toote nimetuste poolest kui ka koguseliselt kõige 
enam müüdav tootegrupp. Nende hulgas on glü-
fosaati sisaldavaid tooteid 30 erineva nimetuse all. 
Glüfosaate müüdi 2010. a. 283 858 kg ehk 58,2 % 
kõigist taimekaitsevahenditest. Eestis reguleerib 
taimekaitsevahendite kasutamist „Taimekaitse-
seadus” ja sellest tulenevad õigusaktid. Ametlikku 
teavet leiab Taimekaitsevahendite registrist, mis 
asub Põllumajandusameti koduleheküljel (www.
pma.agri.ee). Taimekaitsevahendite turule lubami-
sel kehtestatakse kulunormid, pritsimis kordade arv 

ning kultuurid, millele seda taimekaitsevahendit 
on lubatud kasutada. Pritsimiskordade arv ei ole 
mõeldud iga kahjustaja kohta eraldi, vaid näitab 
maksimaalselt lubatud kordade arvu iga kultuuri 
kohta kogu kasvuperioodi jooksul. Igale taimekait-
sevahendile on kehtestatud tööoode ja ooteajad. 
Peale tööootena märgitud aja möödumist on ohu-
tu minna pritsitud/töödeldud alale tegutsema. Oo-
teaeg tähistab ajalõiku päevades, mis jääb taime-
kaitsevahendi viimase kasutamise ja saagikoristuse 
vahele. 

Peale keemiliste taimekaitsevahendite kasu-
tamist hakkavad nad lagunema ja teisenevad vä-
hemkahjulikeks ühenditeks. Kahjuks jääb teatud 
osa/kogus taimekaitsepreparaadist lehtedele, vil-
jadele ja mullale ning ei lagune ja nad haaratakse 
ainete looduslikku ringlusesse, sh ka inimtoidu 
kaudu. Toiduainetes on taimekaitsevahendite toi-
meainete sisalduse osas kehtestatud mitmeid nor-
me. Riskide hindamisel on oluline teada taimekait-
sevahendi toimeaine jäägi maksimaalselt lubatud 
ainekogust ehk piirnormi, so MRL väärtus (Maxi-
mum Residue Level). Taimses toidus ja loomasöödas 
esinevatele taimekaitsevahendi jääkidele on keh-
testatud piirnormid Euroopa parlamendi ja Nõu-
kogu 23.02.2005. a. määrusega nr (EÜ) 396/2005. 
Piirnormid on tavaliselt kümneid kordi väiksemad 
kui inimese tervisele kahjulik lävi. Teiseks näita-
jaks on maksimaalselt tarbitav aine kogus päevas 
arvestatuna mg/kg kehamassi kohta, mille juures 
see aine ei ole veel toksiline ehk ADI väärtus (Accep-
table Daily Intake). Akuutne standarddoos ehk ARfD 
väärtus (Acute Reference Dose) on kehakaalu alusel 
(mg/kg kehamassi kohta) väljendatud keemilise 
aine hinnanguline kogus, millega inimene võib lü-
hikese aja jooksul (24 tundi või vähem) kokku puu-
tuda ilma, et see ohustaks märkimisväärselt inime-
se tervist. 
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Toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääki-
de riski (ohtlikkuse/ohutuse) hindamine on keeru-
line ja paljutahuline probleem. Prof. A. Luik (2010) 
osutab, et hindamisel ei arvestata taimekaitsepre-
paraatide terviklikku koostist. Loomkatsed, mis an-
navad põhjuse ja tagajärje selgema suhte, tehakse 
valdavalt ainult taimekaitsevahendi puhta toimeai-
nega, kuid kasutajale müüakse taimekaitsevahen-
deid segatud tootena. Lisaks aktiivsele ühendile – 
toimeainele – sisaldavad taimekaitsevahendid veel 
kandur- ja lisaaineid, mis soodustavad preparaadi 
püsimist taimedel ja sünergiste, mis tugevdavad 
mürgi toimet või soodustavad selle imendumist 
ning aineid, mis tagavad taimekaitsevahendi sta-
biilsuse selle hoiustamisel. Neid kõiki peetakse 
inertseteks aineteks, kuid oma loomuselt ei pruugi 
nad seda nime sugugi õigustada. Toiduseire puhul 
jälgitakse eelkõige taimekaitsevahendite toime-
ainete maksimaalset lubatud piirnormi ületamist. 
Piirnormid ei arvesta piisavalt tarbijate vanuselisi 
iseärasusi ja jääkide akumulatsiooni. Mitte kõik jää-
gid ei eritu organismist, vaid sõltuvalt keemilisest 
koostisest võib osa neist jääda maksa, rasvkoesse 
või luudesse ning aja jooksul toimub nn kuhjumi-
ne. Ebaselge on mitme eri toimeaine jäägi ka väga 
väikeste koguste koostoime organismile nn süner-
gia, kus koostoimes võimendatakse üksteise mõju 
(nn kokteili efekt). 

Puuviljade toiduohutus on aktuaalne. Riikliku 
programmi „Põllumajanduslikud rakendusuurin-
gud ja arendustegevus aastatel 2009–2014” kaudu 
rahastatav teadusuuring „Taimekaitsevahendite 
jääkide ning lisa- ning saasteainete sisaldus puu-
viljades ja marjades” võtab vaatluse alla õunad, 
maasikad ja sõstrad. Riiklikku järelvalvet taimekait-
sevahendite jääkide esinemise kohta teostab Põllu-
majandusministeeriumi Veterinaaria- ja Toiduamet 
ning keemilised analüüsid taimsest materjalist 
teeb Põllumajandusuuringute Keskuse Jääkide ja 
saasteainete labor Sakus.

Euroopa Toiduinformatsiooni Nõukogu (EUFIC) 
uuringu järgi sööb eestlane keskmiselt päevas 359 
g puu- ja juurvilju. Samas on soovituslik päevanorm 
400 g. Võrdluseks Poolas tarbitakse 557 g, Itaalias 
452 g ja Saksamaal 442 g. Igapäevast värske aed- ja 

puuvilja söömise harjumust tuleb kujundada lap-
seeas. Sellele aitab kaasa meie valitsuse programm 
„Koolipuuviljakava”. Koolipuuvilja eelarve Eestis 
2010/11. õppeaastal oli 5,89 miljonit krooni. Prog-
rammi raames pakutakse puu- ja köögiviljatooteid 
üldhariduskooli 1.                                                                                      -4. klassi õpilastele. Toetuse määr 
oli 5 krooni nädalas õpilase kohta. Puu- ja köögivil-
jade osakaal koolipuuviljakavas 2010. a. oli ligikau-
du võrdne ja liigiti jagunes järgmiselt: õunad 37%, 
pirnid 2%, ploomid 0,5%, porgand 18%, kurk 6%, 
kapsas, kaalikas, tomat, igaüht 5% ja teiste köögi-
viljade osakaal oli liigiti alla 1%. 

Õunapuu on populaarne viljapuu. 2010. aastal 
oli viljapuu- ja marjaaedade üldpindala 7,2 tuhat 
hektarit, sellest õunapuude all 3618 ha, ehk 50 % 
puuviljaaedade pinnast. Õunu on võimalik säilita-
da ja tarbida värske puuviljana aastaringselt, eriti 
kodumaiseid õunu võiks tarbida püsivalt.

Kaubatootmise istandustes soovitatakse õuna-
puid pritsida 4 või 5 korda taimekaitse eesmärgil 
seenhaiguste ja kahjurputukate tõrjeks (tabel 1). 
Otsuse langetamisel – kas, kus ja millega taime-
kaitsepritsimisi teha – lähtutakse kogemustest ja 
kahjustuslävest. Kahjustuslävi on kahjustuse ula-
tus, millest alates tuleb kahjustajaid tõrjuda ja siin 
lähtutakse peamiselt tõrje maksumusest. See ei 
tohi ületada kahjustatud või saamata jäänud saagi 
väärtust. Tõrje maksumus koosneb peamiselt viiest 
kuluosast: traktori amortisatsiooni, kütte-, taime-
kaitsevahendi- ja tööjõu kulust ning ohutusnõuete 
täitmiseks tehtavatest kulutustest. 

Taimekaitse pritsimisi ajastatakse ilmastiku tin-
gimuste, kahjustajate arvukuse ja puu fenoloogili-
se rütmi järgi: 

I pritsimine – kevadel enne pungade puhkemist, 
siis kui pungad on tugevalt paisunud ja värvu-
nud hõbedaseks; 

II pritsimine – enne õitsemist, siis kui õienupud 
kännases on eraldunud, kuid õied ei ole veel 
avanenud; 

III pritsimine – kohe pärast õitsemist kui kroonle-
hed on varisenud; 

IV pritsimine – kevadsuvel, umbes 2 nädalat pärast 
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eelmist (õitsemisjärgset) pritsimist, puul on noo-
red viljahakatised; 

V pritsimine – suvel. Tehakse vajaduse korral 10–15 
päeva pärast eelmist pritsimist. Umbrohtude tõr-
jeks puude võra aluses kasutatakse herbitsiide. 

Taimekaitsevahendi toimeaine jääkide esinemi-
se seiret puuviljades ja marjades alustati Eestis juba 
nõukogude ajal. Jääke määratakse spetsialiseeru-
nud laborites. Kümne aasta (1998–2007) jooksul 
(tabel 2) analüüsiti 243 välismaist õunaproovi ning 
leiti üle lubatud piirnormi taime kaitse vahendi toi-
meaine jääke 9 proovis (3,37%). 94 proovi (38,7%) 

ei sisaldanud ühtki taimekaitsevahendi jääki ja üle-
jäänud 140 (57,6%) proovis jäi taimekaitsevahen-
dijääkide sisaldus alla kehtestatud piirnormi. Eesti 
õunu analüüsiti 33 proovi, neist 24 (72,7%) ei sisal-
danud taimekaitsevahendi jääke ja 9 proovis (27,3 
%) jäi jääkide sisaldus alla kehtestatud piirnormi.

Tabel 1. Taimekaitsevahendid, mis on lubatud kasutada õunaaias 2011. a. seisuga

Preparaat Toimeaine Toimeaine
sisaldus
g/kg, g/l

Pestitsiidi
rühm *

Kulunorm,
kg/ha, l/ha

Pritsimiste 
arv

Ooteaeg/
tööoode

Cyperkill 250EC Tsüpermetriin 250 In 0,2…0,4 3 30/7

Decis 2,5 EC Deltametriin 25 In 0,5…1,0 2 30/-

Decis Extra 100 EC Deltametriin 100 In 0,07…0,12 2 30/-

Decis Mega Deltametriin 50 In 0,15…0,25 2 30/-

Fastac 50 Alfa-tsüpermetriin 50 In 0,4…0,8 2 30/7

Karate Zeon Lambda-tsühalotriin 50 In 0,4…0,8 2 20/7

Kestac 50 Alfa-tsüpermetriin 50 In 0,4…0,8 2 30/7

Mavrik 2F Tau-fluvalinaat 240 In 0,4…0,6 4 30/7

Neem Azal-T/S Asadirahtiin A 10 In 1,5 1 -/-

Vertimec 018-EC Abamektiin 18 In 1,12 2 28/-

Chorus 75WG Tsüprodiniil 750 Fun 0,2…0,3 4 28/-

Chorus 50WG Tsüprodiniil 500 Fun 0,45…0,75 3 21/-

DithaneNT Mankotseeb 750 Fun 2,0 4 28/-

Effector Ditianoon 700 Fun 0,5 3 21/7

Score 250 EC Difenokonasool 250 Fun 0,15…0,2 4 20/-

Topas 100 EC Penkonasool 100 Fun 0,5 3 20/7

Thiovit Jet Väävel 800 Fun 0,3…0,75 1 -/-

Basta 150 SL Glüfosinaatammoonium 158 Herb 3,0…5,0 1 -/10

Roundup** Glüfosaat 360 Herb 3,0…5,0 1 -/-

Activus 330 EC Pendimetaliin 330 Herb 4,0 1 -/-

Agil 100 EC Propakvisafop 100 Herb 1,0…1,5 1 30/7

* In = insektitsiidid, Fun = fungitsiidid, Herb = herbitsiidid 
** erinevad glüfosaati sisaldavad tooted
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Tabel 2. Taimekaitsevahendite toimeaine jääkide esinemine Eesti ja imporditud õuntes 1998                                        –2007. a.

Aasta

Eesti õunad, proovide arv Imporditud õunad, proovide arv

kokku jäägita
jäägid 

piirnormi 
piires

jäägid üle 
piirnormi kokku jäägita

jäägid 
piirnormi 

piires

jäägid üle 
piirnormi

1998 11 9 2 0 41 24 17 0

1999 5 5 0 0 53 17 31 5

2000 6 5 1 0 22 11 11 0

2001 3 0 3 0 20 12 7 1

2002 2 0 2 0 24 11 13 0

2003 2 2 0 0 21 4 16 1

2004 0 0 0 0 13 7 5 1

2005 2 1 1 0 15 4 11 0

2006 2 2 0 0 19 4 15 0

2007 0 0 0 0 15 0 14 1

Kokku 33 24 9 0 243 94 140 9

Põllumajandusministeeriumi Veterinaar- ja 
Toiduameti andmeil analüüsiti 2008. ja 2009. a. 
vastavalt 7 ja 9 õunaproovi. Kõigis proovides jäid 
taimekaitsevahendi jäägid alla piirnormi või nad 
ei sisaldanud ühtegi võõrainet. Küll aga leiti taime-
kaitsevahendi jääke teistes puuviljades ja marjades. 
2008. a. Türgist pärit sidrunites leiti fentrotiooni ko-
guses, mis ületas kehtestatud piirnormi 2,3 korda 
ja Hiinast pärit nektariinides leiti atsetamipriidi ko-
guses, mis ületas piirnormi 2 korda. 2009. a. Hiina 
päritolu tees sisalduv trifluraliini jääkkogus ületas 
piirnormi 7,5 korda, mis osutus inimese tervisele 
kahjulikuks tasemeks, mistõttu toode kõrvaldati 
müügilt. Hispaania päritolu aprikoosides leiti me-
tüülasinfossi 2,5 korda piirnormist enam. 2010. a. 
Türgi päritoluga aprikoosidest leiti ditiokarbamaa-
te koguses, mida oli 3,2 korda üle piirnormi. Itaalia 
päritolu viinamarjadest leiti kloormekvaati, mida 
oli 7,9 korda üle piirnormi. 

Põllumajandusuuringute Keskuse Jääkide ja 
saasteainete laboris 2009–2011. a. uuritud õuna-
proovides leiti taimekaitsevahendi toimeaine jääke 
kogustes, mis ei ületanud lubatud piirnormi taset 
(tabel 3). Veel enam, valdavas enamuses jäid arv-
näitajad 10 korda madalamaks lubatud piirnormist. 
Suhteliselt kõrgem oli nelja taimekaitsevahendi 
toimeaine (ditiokarbamaatide summa, karbenda-
siim, tsüprodiniil ja atsetamipriid) sisaldus õuntes, 
kuid nendegi puhul oli sisaldus 2–4 korda mada-
lam piirnormist. Välismaiste õuntega võrreldes on 
kodumaised õunad märgatavalt väiksema taime-
kaitsevahendi jääkide sisaldusega nii toimeainete 
spektri kui ka jääkainete sisalduse poolest. Eesti 
õuntes tuvastati fungitsiidi Chorus75 WG toimeai-
ne tsüprodiniili jääke väga väikeses koguses, luba-
tud piirnormist 100 korda vähem. 
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Taimekaitsevahendi jääke määrati ka puude 
võra all kasvanud rohundis ja mullas. Jääkide si-
saldus oli neis kõrgem kui õuntes. Nähtavasti osa 
taimekaitsevahendeid uhutakse sademetega leh-
tedelt ja õuntelt maha. Nad satuvad rohttaimikule 
ja mulda, kus nende lagunemine aeglustub olulisel 
määral. Kloororgaanilised ühendid on taimekaitses 
juba ammu keelatud, sest nad on väga püsivad. 
Nii näiteks meie uuringute käigus fikseeriti ühes 
mullaproovis kloororgaanilise taimekaitsevahendi 

DDT jääke, tõsi küll väikeses koguses. Antud mul-
laproov võeti istandusest, kus preparaati kasutati 
tõenäoliselt ligi pool sajandit tagasi. Siit johtub, et 
taimekaitsevahendite absorbeerumine mullaosa-
kestesse ning nende akumuleerumine on üheks 
võimalikuks ohuks, millega tuleb arvestada. 

Intensiivmeetoditel toodetava toidu alterna-
tiiviks on toiduohutuse tagamine maheviljeluse 
tehnoloogiate abil. Eesti Maaülikooli põllumajan-

Tabel 3. Taimekaitsevahendite toimeainete jääkide esinemine õuntes Põllumajandus uuringute Keskuse 
Jääkide ja saasteainete laboris teostatud analüüside andmetel aastatel 2009. ja 2010. 

 Toimeaine
 nimetus

Analüüsi
määramis-
piir (mp),

mg/kg

Lubatud piirnorm 
(MRL), mg/kg

Maksimaalne leitud jäägi
sisaldus, mg/kg

Importõunad Eesti õunad

2009 2010 2009 2010

Atseetamipriid 0,005 0,7 0,010 0,018

Boskaliid 0,01 2,0 0,137

Difenokonasool 0,01 0,5 0,067

Dikloroprop 0,01 0,05 alla mp

Difenüülamiin 0,01 5,0 0,067 0,670

Ditiokarbamaadid(sum) 0,05 5,0 0,481 0,667

Fenasakviin 0,005 0,1 0,017

Fenpropimorf 0,01 0,05 0,010

Fludiokoniil 0,01 5,0 0,166

Flufenoksuroon 0,005 0,5 0,016

Imasaliil 0,01 2,0 0,033

Imidaklopriid 0,005 0,5 0,019 alla mp

Iprodioon 0,01 5,0 alla mp 0,420

Kaptaan 0,01 3,0

Karbendasiim 0,005 0,20 0,019 0,066

Kloropürifoss 0,01 0,50 0,067 0,088

Metosküfenosiid 0,005 2,0 0,054 0,20

Metüülklorofoss 0,01 2,0 0,014

Metüültiofanaat 0,01 0,5 0,014

Pirimikarb 0,01 2,0 0,175

Propakvisafop 0,005 0,05 alla mp

Propargiit 0,01 3,0 0,213 0,550

Püraklostrobiin 0,01 0,3 0,044

Pürimetaniil 0,01 5,0 0,078

Püriproküfeen 0,005 0,2 alla mp

Spiroksamiin 0,005 0,05 alla mp

Tebufenoksiid 0,005 1,0 0,007

Tiaklopriid 0,005 0,3 0,018 alla mp

Trifloksüstrobiin 0,01 0,5 0,032

Triflumuroon 0,04 0,5 alla mp

Tsüpermetriin 0,01 1,0 0,030

Tsüprodiniil 0,01 1,0 0,018 0,258 0,001 <0,01
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dus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute 
Keskuses uuritakse õunapuude viljelemist mahe-
kultuurina, kus ei kasutata keemilisi taimekaitseva-
hendeid. Õunapuude ohukaim haigus on kärntõbi. 
Tavaviljelusel soovitatakse kärntõve vastu pritsida 
puid 2–3 korda. Kärntõvekahjustuse ennetamise 
ja/või vähendamise võimaluseks on võralõikusega 
hõreda, päikesele avatud võra kujundamine keva-
del ja haigusekandjate viljade, lehtede kõrvaldami-
ne puude alt sügisel. Kuid leidub sorte, mis ei vaja-
gi kärntõve tõrjet. Selliste sortide genoomis esineb 
kärntõve resistentsuse geen. Polli Aiandusuuringu-
te Keskuse katsete põhjal on Eestis paljundamiseks 
soovitatud viljapuu ja marjakultuuride sortimenti 
lülitatud kaks kärntõvekindlat õunasorti: taliõun 
`Imrus` ja sügisel valmiv `Pamjat Issajeva`. Põllu-
majandusministeeriumi rahalisel toel alustati Pollis 
kärntõvekindlate õunasortide aretust 2000.aastal. 
On loodud üle 5000 õunapuuga seemikute fond. 
Pookealustele on vääristatud valitud 325 aretist 
ja perspektiivseid on 42, mõnestki neist on lootus 
saada uus kärntõvekindel, turu nõuetele vastav õu-
nasort. 

Kokkuvõte 
Elanikkonna linnastumine ja üleilmastunud kau-
bandus on muutnud inimeste toitumisharjumusi ja 
suurendanud toiduga seotud terviseriske.

Taimekaitsevahendite jääkide seire tulemused 
näitavad, et Eestis kasvatatud õunad võrrelduna 
importõuntega on suhteliselt puhtad. Nad ei sisal-
da üldse või ainult erandjuhul taimekaitsevahendi-
te jääke ja sedagi alla lubatud piirnormi. 

Õunapuude kasvatamisel mahekultuurina tuleb 
eelistada kärntõvekindlaid sorte. 

Tänuavaldused
Töö on valminud Eesti Põllumajandusministeeriu-
mi rakendusuuringute rahalisel toel.
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Akadeemik Sedovi aretatud kärntõvekindel 
õunasort “Imrus”, lähtevanemaga 
“Antonovka” on Eestis hea talvekindlusega.
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Akadeemik Sedovi (Orjol, Venemaa) aretatud 
kärntõvekindel õunasort `Slavjanin` Polli 
katseaias.
Foto Krista Tiirmaa.
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Viinamarjakasvatus Eestis. Arengud ning probleemid
Kadri Karp, EMÜ Aianduse Instituut

Eesti viinamarjakasvatusel on 
kaks suunda: laua- ja veinimarjade 
tootmine. Eestis kasvatatud 
viinamarjad ja nendest valmistatud 
tooted ei hakka konkureerima 
tuntud tootjamaadega ja ei mõjuta 
nende importi. 

Eestis on kasvatatud viinamarju juba pikka aega. 
On teada, et mõisnike laual olid oma kasvuhoo-
nes kasvatatud viinamarjad. Hiljem levisid sealt 
viinapuud ka eestlaste aedadesse. Kaasajal on aga 
üsna levinud arvamus, et viinamarjakasvatus Eestis 
on utoopia ja pole ka vajalik. Itaaliast või Lõuna- 
Aafrikast pärit lauamarju saab poest pidevalt osta 
ja riiulitel olev viinamarjaveinide valik on piiritu. 
Seetõttu arvataksegi, et kui marju õnnestukski kas-
vatada ning veini toota, pole neile piisavalt turgu. 
Viimaste aastate muutunud turusituatsioonis kas-
vab pidevalt nõudlus omamaise toodangu järele ja 
seda eriti turistide poolt. Eestlased on aga hinda-
ma hakanud mahetooteid, mida kohati isegi ülearu 
ülistatakse. Imporditud viinamarjad on aga kõige 
enam taimekaitsevahenditega töödeldud puuvil-
jad. Selle põhjuseks on lõuna pool probleemiks 
saanud seenhaigused, mille efektiivseks tõrjumi-
seks kasutatakse erineva toimeainega fungitsiide. 
Pidevalt ühe preparaadi kasutamisel kaotab see 
oma mõju ja seetõttu tuleb pidevalt neid vahetada 
ja kasutada erinevaid. Marjade analüüsil on selgu-
nud, et ühe toimeaine jääk on marjades küll normi 
piires, kuid samas on leitud viis ja enam erinevat 
jääki. Missugune on aga nende koosmõju, see ei 
ole teada.  Tervislike viinamarjade kasvatamiseks 
on Eestis head tingimused, sest siin on haiguste 
levikuks halvad tingimused. Geograafilisest asu-
kohast tingitult kasvab viinapuu Eestis hästi, kuid 
enamik ta haigustest ja kahjureist meie kliimaga 
harjunud ei ole. Teiseks põhjuseks on see, et põhja-
maistesse tingimustesse sobivaid sorte pole areta-
tud mitte ainult harilikust viinapuust (Vitis vinifera), 
vaid erinevatest haigus- ja külmakindlamatest vii-

napuuliikidest (Vitis amurensis, Vitis labrusca). Peab 
märkima, et nende sortide viljade maitse on vürt-
sikam ja parem seetõttu, et kohalikke marju saab 
korjata täisküpsuses. Viinamarjad saavutavad täis-
küpsuse pärast värvuse muutumist mitme nädala 
möödumisel. Sel ajal moodustuvad alles päikse ja 
temperatuuri mõjul erinevad maitse- ja aroomiai-
ned. Koduaiapidajad aga ei kannata oodata ja siis 
levibki arvamus, et meie viinamarjad on hapud. 

Eestis on traditsiooniliselt 
valmistatud puuviljadest ja 
marjadest kääritatud jooke 
(mida ei nimetata veiniks), kuid 
meie viinamarjaveinid ei hakka 
seisma kõrvuti odavate jookidega 
kaubanduskeskuste riiulitel. 
Meie viinamarjaveini toodetakse 
taluveinina Eestis kasvanud 
viinamarjadest. See on eksootika, 
sest see on EESTI VEIN.

Veiniviinamarjade kasvatamise eeliseks on too-
dangu pikk realiseerimise aeg, mis oluliselt vähen-
dab tootmise riske. Ka viinamarjakasvatuse maades 

Saksa sort ‘Rondo’ on tuntud veinisort ka 
mujal Euroopas.
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on saagikus ja veinid aastati erinevad, kuid veini 
pikk realiseerimisaeg võimaldab vähendada loo-
dusest tingitud riske ja saada sissetulekut ka saa-
givaesel aastal. Paraku aga ei tehta Eesti seadustes 
vahet oma marjadest tehtud taluveinil ja tööstuses 
kokkuostetud saagist või kontsentraatidest tehtud 
jookidel. Eelmisel kevadel Eesti Sommeljeede As-
sotsiatsiooni IV Veinimessil toimus ümarlaud Eesti 
alkoholi väiketootmise probleemide arutamiseks. 
Ümarlaual osalesid mitmed riigiametnikud, riigiko-
gulased ja väiketootjad. Ühise arutelu käigus koo-
rusid välja mitmed vastandlikud seisukohad seoses 
aktsiisiseaduse muudatusega, mis jäi vastu võtma-
ta. Ühelt poolt oleks oluline edendada ja mitme-
kesistada ettevõtlust maal ja pakkuda inimestele 
võimalust olla ise enda tööandja. Oluline oleks ka 
edendada veinikultuuri Eestis ja rõhuda kodumaise 
tooraine kasutamisele veinide ja kääritatud jookide 
valmistamisel. Teisalt aga ei taha Sotsiaalministee-
rium ja Tervise Arengu Instituut anda avalikkusele 
signaali, et laiendatakse ja soodustatakse alkoholi 
tootmist ja sellega suurendada alkoholi tarbimist ja 
rahva tervise rikkumist. Tõdeti, et tegelikult ei ole 
keegi välja arvutanud, kui väikese protsendi moo-
dustaks väikeste õllekodade toodang kogu Eesti õl-
leturust ja kui väikese protsendi veini ja kääritatud 
joogi (loe: puuvilja- ja marjaveini) tootjad võrreldes 
kogu Eesti veinituruga. Tehtud töö on siiski jõud-
nud ka tulemusteni ja 1 aprillist 2012. kehtivad sea-
duse muudatused, mis muudavad olukorra meie 
väiketootjatele oluliselt soodsamaks.

Maaülikoolis katsetatakse erinevaid viinapuu 
sorte ja kasvatustehnoloogiad 2003. aastast. Mitme 
katseaasta tulemuste põhjal on selgunud, et sobi-
vaimaks avamaasordiks võib lugeda Venemaalt 
pärit sorti ‘Hasanski Sladki’. Meie heitlikes kliimatin-
gimustes oleme kolmel aastal saanud saagis soovi-
tatud suhkrusisalduse. See näitab siis seda, et sel-
lest sordist saab valmistada veini suhkrut lisamata. 
Viinapuudele on Eestis probleemiks ebaühtlased 
tingimused talvel ja kevadel ning loomad (rebased 
ja kährikud). Meie katseistandikes nii Saaremaal kui 
ka mandril on olnud oluliseks probleemiks kevadi-
sed öökülmakahjustused, mis kahjustavad esimesi 
võrseid. Seejärel võib küll saagi saada hilisematelt 
võrsetelt, kui see on oluliselt väiksem ja halvema 
kvaliteediga. Koduaias mõnda taime öökülmade 
eest katta on lihtne, kuid suures tootmisistandi-
kus on see kulukas ja töömahukas. Üheks võima-
luseks on vihmutus, mis aga on võimalik veekogu 
olemasolul. Rõhu katsejaama istandikus katsetame 
erinevate lõikusviisidega viia kevadist kasvualgust 
hilisemale ajale, kui öökülmaoht väiksem. 

 
Alates 2009. aastast uurime ka veinide biokee-

milist koostist. Meie katseveinide põhjal võib väita, 
et Eestis saab teha sama kvaliteetset veini kui tun-
tud veinimaades. On selgunud, et sordivalik ja tea-
tud kasvatusvõtted võimaldavad kasvatada marju, 
mis vastavad veinivalmistamise nõuetele. Kvali-
teetse veini valmistamisel ei lisata suhkrut, vett ega 
piiritust. Meie oleme kvaliteedi mõjutamiseks ka-
sutanud mitme sordi koos kombineerimist. Selle 
töö tulemuseks on meie juba tuntud vein ‘Rõhu 

Läti sort ‘Zilga’ sobib ka veiniks, kuid eelkõige 
siiski aeda ilutaimeks, millelt saab ka häid 
marju.

Rõhu katsejaama istandik veinisortidega.
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mõrv’, mis jõudis ka Eesti veinikonkursi finaali. Eri-
nevate sortide osatähtsus ja arv sõltub marjade 
täpsest biokeemilisest koostisest, mille põhjal saab 
arvutada mahla keskmised näitajad. Sellise valmis-
tamisviisi puhul saame vajaliku alkoholisisaldusega 
ja kvaliteetse veini, mille väärtust suurendab ka vei-
ni ainulaadsus. 

Kultuurse tarvitamise puhul on vein tervislik ja 
oleme analüüsinud ka erinevate tervist mõjutavate 
bioaktiivsete ühendite sisaldust. Koostöös EMÜ toi-
duhügieeni osakonna teadlastega tehtud vedelik-
kromatograafiliste analüüside tulemused näitasid, 
et meie punaste viinamarjaveinide koostis on or-
ganismile kasulike ainete, antioksüdantsete polü-
fenoolide (punast värvust andvad antotsüaniinide 
jt. flavonoidide, samuti veini kuulsa toimeaine res-
veratrooli) sisalduse poolest sarnane Prantsusmaal, 
Rumeenias, Hispaanias, Tšiilis, Argentinas ja Lõuna-
Aafrika Vabariigis erinevatest viinamarjasortidest 
valmistatud veinide koostisega. 

Katsed jätkuvad tervislikuma veini leidmiseks. 
Uus katseistandik on rajatud erinevate sortidega, 
mis sobivad lauamarjade kasvatamiseks avamaa 
tingimusteks. Selle töö raames püüame leida ka 
tervislikumad ja maitsvamad lauaviinamarja sordid.

Uus lauaviinamarjade katse on rajatud 
erinevate vahetaimedega ja nende ülesandeks 
on tekitada konkurentsi lämmastiku 
omastamisel. Nimelt liigne lämmastik 
pidurdab saagi küpsemist ja mõjub negatiivselt 
maitseomadustele.
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Efektiivne väetamine
Ene Kiudsoo, BalticAgro AS

Taimede normaalse kasvu ja saagi moodusta-
mise tagavad vajalikud põhitoitained, makroele-
mendid. Lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K) ning 
sekundaarsed taimetoitained magneesium (Mg), 
kaltsium (Ca) ja väävel (S) viiakse tasakaalu mulla 
kaudu väetamisega. Taimed vajavad neid kasvupe-
rioodil suurtes kogustes – üle 10 kg/ha ja mõnda 
isegi üle 100 kg/ha. Kasvuperioodi jooksul võib 
tekkida olukordi, kus taimed pole võimelised juur-
te kaudu piisavalt toitaineid saama. Siis on abiks 
lehtede kaudu väetamine. Isegi, kui ilmastiku- ja 
mullastikutingimused on taimetoitainete imendu-
miseks soodsad, võib kõige intensiivsema kasvu 
perioodil taime toitainete tarve olla suurem kui 
taim mullast juurte abil suudab omastada. Näiteks 
vajavad kapsataimed kõige intensiivsema kasvu 
ajal lämmastikku ja kaaliumi üle 5 kg/ha päevas. 
Kuigi mullas võib olla neid toitaineid piisavalt on 
üsna tõenäoline, et juurte kaudu selliste koguste 
taime viimine on problemaatiline. 

Graafik 1: Spargelkapsas vajab kuni 10 kg N/ha/
päevas

Toitainete puuduse sümptomid muutuvad tai-
medel visuaalselt nähtavaks liiga hilja. Tasub mee-
les pidada, et puudustunnuste ilmnedes võib juba 
arvestada 15–20%-ise saagikaoga. Kuigi silmnähta-
vaid tunnuseid ei ole veel näha on sageli tegemist 
ühe või teise toitaine varjatud puudusega, mille 
tulemusena saagipotentsiaal üha väheneb. See-
tõttu tasub lehtede kaudu väetamist alati planee-

rida vähemalt intensiivse kasvuperioodi alguseks 
kui taim vajab suhteliselt lühikese aja jooksul palju 
erinevaid toitaineid. Kui on põhjust kahelda mik-
rotoitainete kättesaadavuses, näiteks mulla kõrge 
pH, mulla tihenemise või mõne muu teguri tõttu, 
on eriti tähtis sellele panustada.

Graafik 2: Varjatud toiteelementide puudusest 
tingitud saagikadu

Kuna on keeruline kindlaks määrata, millest 
võib vajaka jääda, siis on kõige otstarbekam väeta-
da taimi lehtede kaudu mõne vees lahustuva NPK 
väetisega, milles on kõik mikroelemendid (Nut-
ricomplex, Folicare või Ferticare sarja väetised). 
Vees lahustuvate tahkete väetiste kasutamine on 
alati efektiivsem ja rahakotisõbralikum, sest ühes 
kilogrammis väetises on toiteelemente koguseli-
selt tunduvalt rohkem kui ühes liitris vedelväetises. 
Pealegi ei nõua see eraldi põllul käimist, vaid seda 
saab edukalt ühendada taimekaitsetöödega.

Leheväetamise mõju on kiire, kuid lühiajaline, 
aidates taimel läbida kriitilised perioodid ilma eri-
liste häireteta nii, et taim jätkab tänu paranenud 
juurestikule või kasvujõule normaalselt kasvu ja 
hiljem ka saagi moodustamist. 

Kasvuaegse leheväetamisega on lihtne enneta-
da mikroelementide puudust. Tehes seda õigeaeg-
selt, kui taim neid toitaineid kõige enam vajab ja 
kasutades õigeid tooteid, on saadud suurepäraseid 
tulemusi. 
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Hea näide on boor (B), mille puudujääk põhjus-
tab juurviljadel ja ka teistel köögiviljadel tõsiseid 
saagi kvaliteedi probleeme. Boori vedelväetised Tra-
debor ja moübdeeni lisandiga Tradebor Mo on kii-
re mõjuga. Näiteks kapsale sobib just viimane, sest 
kapsas on tundlik ka molübdeeni (Mo) puudusele. 

Mangaan (Mn) on eriti tähtis mikroelement ena-
mikule köögiviljadele. Mida kõrgem on mulla pH, 
seda tugevamalt neeldub mangaan mullas taimele 
kättesaamatuteks ühenditeks. Pealegi liigub man-
gaan väga halvasti uutesse kasvavatesse taimeosa-

desse. Seepärast 
on mangaanipuu-
duse riski korral 
vaja lehtede kau-
du väetamist kor-
rata 2–3 korda. 

Mn’i puudus söögipeedil

Enamik mikroelemente, va molübdeen (Mo), on 
paremini kättesaadavad nõrgalt happelisest mul-
last. Mangaani ja raua omastatavus halveneb juba 
pH >6,2.

Lehtede kaudu mikroelementide pritsimiseks 
peaks eelistama kelaate (Tradecorp Mn, Tradecorp 
Cu, Tradecorp Fe, Tradecorp Zn). Võrreldes sulfaati-
dega on mõju kiirem ja püsivam. Kelaadid sobivad 
hästi paagisegudesse koos teiste vees lahustuvate 
väetistega ja pestitsiididega. Vastupidiselt sulfaa-
tidele jt sooladele liiguvad kelaadid läbi kutiikula 
lehe sisse. Piisab väikesest kasutusnormist. 

Graafik 3: Toitainete kontsentratsioon taimes

Fosfor (P) mõjutab kasvu ajal eelkõige juuresti-
ku ja võrsete arengut, aga ka õitsemist ja seemnete 
moodustumist. Fosfori puudusel jääb juurestik nõr-
gaks ja taimed ei saa piisavalt kätte toitaineid ning 
vett. Taimed jäävad nõrgaks ja on vastuvõtlikud 
ebasoodsate kasvutingimuste ning haigustekitaja-
te mõjudele. Fosfor on mullas väga vähe liikuv toi-
teelement ja taimejuured peavad selleni ise jõud-
ma. Eriti kriitiline on fosfori omastatavus kevadel 
külmast mullast. Sellele on otstarbekas kriitilistel 
aegadel kaasa aidata pritsides taimi lehtede kaudu 
kõrge fosforisisaldusega vees lahustuvate väetis-
tega (Nutricomplex 13-40-13 + mikroelemendid; 
Folicare Super 7-34-0 + mikroelemendid; Phosfik 
3-27-18 mikroelementidega; Solavit Mn 2-30-3 
mikroelementidega). Kaks viimati nimetatud ve-
delväetist sisaldavad taimekudedes mõlemas suu-
nas hästi liikuvat fosfiit fosforit PO

3
. Seenhaiguste 

suhtes tundlike kultuuride (näiteks kartul, maasi-
kas, kurk, sibul, sibullilled jne) puhul on kinnitust 
leidnud nende toodete haigusi ennetav mõju ja 
märgatav saaki suurendav efekt. 

Mõju taimede juurdumisele ja algkasvule on 
kõige kiirem, kui anda veeslahustuvat PK väetist 
TurboSeed Zn 0-47-31 + Zn 1% (10–15 kg/ha) külvi 
või istutuse ajal taimeridadesse. Nii satub kergesti 
omastatav fosfor tärkavale ja juurduvale taimele 
kõige lähemale. Leedu Aiandusinstituudi katsetu-
lemused näitasid porgandi puhul enamsaaki 6,8 t/
ha, kui lisaks põhiväetisele Cropcare 10-10-20 (600 
kg/ha) külvati 15 kg/ha Turbo Seed Zn. Turbo Seed 

Zn mõju porgan-
di saagile uurisid 
teadlased: O. Bun-
diniene, V. Zalato-
rius ja P. Viškelis.

 
Vasakpoolsel kapsataimel on P puudusel 
juurestik nõrgem ja ka saak väiksem

Kasutusel olevad intensiivsed kasvatustehno-
loogiad ja vähene liblikõieliste taimede kasvata-
mine vahekultuurina viib mullaviljakuse ja mulla 
bioloogilise aktiivsuse vähenemiseni. Orgaanilise 
aine vähesuse tõttu ei pruugi ka mineraalväetis-
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te kasutamine anda piisavat efekti. Orgaaniliste 
väetiste kasutamine on elementaarne viis, kuidas 
huumusainete osakaalu mullas suurendada. Kari-
loomade arv väheneb ja kahjuks orgaanilisi väetisi 
alati ei piisa. Tasakaalus ja pikka aega toimivat põl-
lumajanduslikku ökosüsteemi on aga ilma nendeta 
raske ette kujutada. 

Humiin- ja folvohappeid sisaldavad tooted 
(mulla huumusseisundi parandajad) nagu Humis-
tar, eraldi kasutatuna või kombineeritult mineraal-
väetistega aitavad parandada mullaviljakust, selle 
bioloogilist aktiivsust, suurendada saaki ja tõsta 
saagi kvaliteeti.

Humistar on pikaajalise mõjuga humiin- ja ful-
vohapete kontsentraat, milles on 13,32% ehk 133,2 
g l-1 humiinhappeid ja 3,33% ehk 33,3 g l-1 fulvohap-
peid (kokku 16,65% ehk 166,5 g l-1 huumusaineid).

Humistar parandab mulla mikrofloorat, õhustatust 
ja vee kinnipidamisvõimet: 
•	 ergutab taimede juurdumist ja soodustab 

narmasjuurte arengut;
•	 seemned idanevad ja tärkavad kiiremini ja 

ühtlasemalt;
•	 lämmastiku, kaaliumi ja fosfori parem 

imendumine taime, fosfori raskesti lahustuvad 
vormid muutuvad taimele kättesaadavamaks;

•	 taimed taluvad kergemini ebasoodsatest 
kasvutingimustest (kuiv, külm) tingitud 
kasvustressi;

•	 toode on loodusliku päritoluga ja lubatud 
kasutada ka mahepõllumajanduslikus 
tootmises.

Selliste toodete kasutamisel on mitmeid eeli-
seid. Mulla huumusseisundi parandajad (Humistar, 
Humifirst) soodustavad noortaimede kasvu ja juu-
restiku (eriti narmasjuurte) arengut. Seeläbi suure-
neb juurte imamispind ja taimed saavad toitaineid 
paremini kätte ning on vastupidavamad ebasood-
sate kasvutingimuste mõjudele. Väetiste kasutami-
se efektiivsus on parem, samas väheneb pinnase 
ja põhjavee saastumise oht. Veelgi enam, selliste 
toodete (Humistar) kasutamisel on hea mõju mulla 
füüsikalistele ja keemilistele omadustele. Paraneb 
toitainete ja vee omastamise võime ning väetiste-
ga antavad toitained mõjuvad kiiremini. Need too-

ted on vabad raskemetallidest, kloorist, naatriumist 
– seega puudub negatiivne mõju keskkonnale.

Belgias läbiviidud katsetes suurenes kartuli mu-
gulasaak 12–17%, olenevalt sellest, kas kasutati 
toodet vedelas (Humistar) või tahkes olekus (Humi-
first). Mõlemal juhul omastasid taimed kasvu ajal 
mullast rohkem lämmastikku, fosforit, kaaliumi ja 
magneesiumi.

Humistari mõjude kohta on läbiviidud uurimusi 
mitmetes Euroopa riikides (Leedus, Belgias, Eestis, 
Hispaanias). Vähe kõdunenud sõnnikuga mulda 
väetades jõuavad toitained täielikult taimede kasu-
tusse alles viie aasta jooksul, kuid Humistari mõju 
ilmneb juba nädala jooksul. Üks liiter Humistari on 
võrreldav sõnniku kogusega 7–8 tonni; üks kilo-
gramm Humifirst’i on võrreldav 30 tonni sõnniku-
ga. 

Leedu Põllumajanduse Instituudis aastatel 
2002–2004 läbiviidud katsed näitasid, et lisaks 
saagitõusule suurendas Humistari kasutamine ka 
kartulimugulate kuivainesisaldust. Katsetulemu-
sed näitasid ka mulla fermentide osakaalu suure-
nemist. 

Leedu Aiandusinstituudis aastatel 2006–2007 
tehtud uurimuste kohaselt suurendas Humistar si-
bulasaaki 27,3% ja porgandisaaki 18,7%.

Leedus on katsetatud vähese kloorisisaldusega 
nö uue põlvkonna NPK väetist Humifirst 11-07-18, 
mille graanulisse on juba lisatud pulbrilisel kujul 
humiin- ja fulvohapped. Lisaks NPK-le on selle väe-
tise koostises 3% MgO, 12% S; 0,014% Zn ja 0,75% 
kontsentreeritud humiinhappeid. 2009. a porgandi 
väetamise katses uuriti humiinhapete mõju por-
gandi (’Bersky’ F1) saagile. 

Katses kasutati klassikalist NPK mineraalväetist 
Cropcare 10-10-20 mikroelementidega 600 kg/ha 
(nüüdseks on turul toode veidi muudetud koosti-
sega YaraMila 11-11-21 mikroelementidega), 25% 
vähendatud normiga Cropcare 10-10-20 kombinat-
sioonis Humistariga (25 l/ha) ja Humifirst 11-07-18 
545,4 kg/ha ning 25% vähendatud normiga Humi-
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first kombinatsioonis Humistariga 25 l/ha. Katsetu-
lemused kinnitasid, et humiinhapete mõju saagile 
on olemas. 25 % vähendatud normiga Cropcare 
10-10-20 kombinatsioonis Humistariga (25 l/ha) ja 
Humifirst 11-07-18 (545,4 kg/ha), andsid võrreldes 
Cropcare 10-10-20 täisnormiga (600 kg/ha) suure-
mat kaubanduslikku saaki, vastavalt + 4,7 t/ha ja 
+ 4,6 t/ha. Katseaastal (2009) oli selles piirkonnas 
kasvuperioodi keskmine temperatuur ja sademe-
te hulk paljude aastate keskmisest madalam. Mais 
kannatasid taimed niiskusepuuduse all. Juunis, 
juulis esines tugevaid vihmasadusid, kuiv august ja 

september lasid saagil normaalselt valmida ja vilja-
desse piisavalt toitaineid akumuleerida. Humistari 
ja humiinhapete lisandiga uue põlvkonna NPK väe-
tise mõju porgandi saagile uuris Ona Bundiniene, 
Leedu Aiandusinstituudi aiandustehnoloogiate 
osakonna teadlane. 

Väetamisest on kasu, kui seda hoolikalt planee-
rida. Plaane tehes tasub alati meenutada eelmist 
kasvuperioodi, mida iseäralikku taimede kasvus oli 
märgata. See aitab vältida toitainetepuudusest tu-
lenevaid tagasilööke saagis ja kvaliteedis. 
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Raha- ja riskijuhtimine läbi aedniku aasta
Meelis Annus, Swedbanki põllumajanduse sektori juht

Euroopa majanduse pani kiirelt kasvama tarbi-
mise turgutamine laenude abil. See aeg on nüüd 
möödas ning ees ootab pikem laenude tasumi-
se periood. Samal ajal kui riigid otsivad lahendusi 
majanduse uuesti ree peale saamiseks, tuleb ka 
aiandusettevõtjal mõelda, kuidas uues keskkonnas 
pikaajaliselt kohaneda. Üheks võtmesõnaks siin on 
äririskide teadvustamine.

Riskide võtmist võib võrrelda autojuhi otsuste-
ga. Valides kiirust, teeme seda vastavalt sellele, kui 
suuri riske oleme valmis võtma. Kiiresti sõites jõua-
me teistest varem ja saame sellega ehk mingi eelise, 
näiteks parema istekoha kontserdil. Liiga aeglaselt 
sõites on viperusteta kohalejõudmise tõenäosus 
suur, aga nii võib sündmus juba lõppenud olla. 

Millised riskid on ettevõtjal?
Tänases keskkonnas ei piisa kasumliku plaani tege-
miseks enam ainult eelmiste aastate kogemustest 
ja heast õnnest. Ka ootamine, et küll halb aeg saab 
aasta või paariga mööda, ei ole kõige mõistlikum. 
Targem on eeldada, et suur mahtude kasv ja müü-
gihindade kiire tõus toob kaasa ka kulude kasvu. 
Igale tõusule järgneb langus – tähtis on olla selleks 
valmis. Hinnates oma ettevõtmise vastupidavust, 
tuleb mõelda kolmele asjale: kas mu tootele on pi-
kaajaliselt tarbijad, kas toode on kvaliteetne ja kas 
tootmiskulud on mõistlikud.

Siit edasi saab määrata oma ettevõtte suurimad 
riskid ja otsustada, kas neid saab maandada või on 
mõistlik käituda julgemalt? Esmalt ostjad – kas neid 
on üks suur või mitu väiksemat, millised on nende 
maksevõime ja maksetähtajad? Kas ostjate võimalik 
hilinemine arvete tasumisel on mulle jõukohane, 
ilma et ise võlgu jääksin? Vastused neile küsimuste-
le aitavad otsustada, kui palju ja kellele müüa, ning 
määrata maksetähtajad, mida ületades enam kaupa 
juurde ei väljastata. Kui suhted ostjatega selliseid 
muudatusi hästi ei luba, võib abi saada ka faktoorin-
gust või ostja poolt väljastatud pangagarantiist. 

Samavõrd oluline on mõelda ka enda hankija-
te või koostööpartnerite peale. Kui sõltuvad oleme 
nendest ja nende tarnetest? Ka siin saab jagada os-
tud erinevate hankijate vahel ja vältida ettemaksu 
vähem tuntud ettevõtetele. Suuremate ühekordse-
te tarnete korral, näiteks välisettevõttelt seadmete 
soetamisel, saab kasutada akreditiivi.

Suuremas mahus tarnelepingut sõlmides, sei-
sab ettevõtja küsimuste ees: millal, millises mahus 
ja mis hinnaga tasub müügileping sõlmida? Õiget, 
kõigile sobivat vastust ei ole. Kui hind tundub aja-
looliste hindadega võrreldes kõrge, siis tasuks mi-
nimaalselt lukku panna kogus, mis on vajalik sel 
hooajal tehtud kulude katmiseks. Kui hind lubab 
ka normaalset oodatavat kasumit, tasub müüa 
suuremaid koguseid. Hinna tipu tabamine on juba 
õnneasi ja kogu saagi lõikes õnnega mängida ei 
tohiks. Madala hinna puhul otsustamine nii lihtne 
pole, kuid ka siin ei tohi unustada, et täna madala-
na tunduv hind võib veelgi langeda. 

Aiandusettevõttel on oluliseks tootmisvahen-
diks haritav maa. Tähtis on, et see oleks mõistlikul 
kaugusel ja kataks tootja vajaduse. Kui maa ei kuu-
lu täielikult tootjale, võib tekkida kellelgi huvi see 
ära osta, et dikteerida teile siis rendihindu. Seetõttu 
poleks halb mõte tegeleda muude investeeringu-
te kõrval ka järjepideva maade soetamisega. Täna 
saab seda teha 30-aastase maksegraafikuga, mis 
peaks tagama mõistliku maksekoormuse võrreldes 
makstavate rendihindadega.

Laenamise rusikareeglid
Keskmiste ja suurte ettevõtete lahutamatuks ris-
kikohaks on võõrvahendite kasutamine. Siia alla 
kuuluvad nii hankijate maksetähtajad kui erinevad 
laenud pankadelt. Laenu võtmise eesmärk on kas 
vanade tootmisvahendite väljavahetamine, too-
dangu mahu suurendamine või tootmiskulude 
vähendamine. Laenuperioodi pikkus peab vasta-
ma laenu abil tehtavale tehingule. Hooajatööde 
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kulude katmiseks võetud käibelaen tuleb tagasta-
da hooaja müüdava saagi tulust. Pikaajalise laenu 
puhul on aga risk, et tagasimaksete tasumisel on 
arvestatud ainult tänase hetke tulusid. Läbimõtle-
mata jäetakse võimalik tulude vähenemine, kulude 
kasv ja tulevane investeerimisvajadus. Üldjuhul ei 
tohiks võõrvahendite osakaal bilansis ületada 70%. 
Oma tootmisele mõistliku riskitaseme ja makse-
koormuse saate üle vaadata koos oma panga hal-
duriga.

Nüüd võib idaneda paljude lugejate peas kaht-
lus, et kirjutatu mõte on propageerida pankade 
tooteid ja teenuseid, ehkki tegelikult saaks hästi 
läbi ka vanaviisi. Küllap saakski, kuid usun, et kui 
mõtlete oma ettevõttes need teemad läbi, aitab 
see riske teadlikumalt juhtida. Seeläbi muutub et-
tevõte tugevamaks välistegurite suhtes ning kas-
vab ka oodatav tulu. Pankadel läheb täpselt nii häs-
ti kui läheb meie klientidel, teie kindel positsioon 
turul on tõesti ka meie võit. 
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Rahvusvahelised aiandusmessid- ja näitused Euroopas
aprill–detsember 2012

Aprill 
05.04.–07.10 FLORIADE – rahvusvaheline aiandusmess Venlo (Holland) 
11.–13.04 Flowers & HorTech Ukraina – rahvusvaheline lillekasvatuse, maastikukujunduse 

ja floristikamess Kiiev (Ukraina) 
12.–15.04 GARTEN – aianduse üldmess Stuttgart (Saksamaa)   
13.–15.04 Hagemessen – aianduse üldmess Oslo (Norra) 
13.–15.04 PUUTARHA – aianduse ja aiakujunduse mess Tampere (Soome)  
19.–22.04  FLORA OLOMOUC – kevadine aiandusmess Olomouc (Tšehhi) 
19.–22.04  GARDENIA – rahvusvaheline aianduse, bonsai- ja lillekasvatuse mess Nitra 

(Slovakkia)  
20.–22.04 OGROD I TY – aiandusmess Kielce (Poola) 
20.–22.04 OGRÓD – aianduse ja põllumajanduse mess Szczecin (Poola) 
26.–29.04 FLORA BRATISLAVA – rahvusvaheline lillemess Bratislava (Slovakkia)
26.–29.04 St. Petersburg Festival of Flowers and Landscape Design – Peterburi 

lillekasvatuse ja maastikukujunduse festival Peterburi(Venemaa)  
27.04.–08.05 JARDIN ET PISCINE – aiakujunduse ja basseinide näitus Pariis (Prantsusmaa) 

Juuni
08.–10.06 Bionazur – rahvusvaheline mahemess Nizza  (Prantsusmaa)  
08.–10.06 Mushroom Industry – seenekasvatusmess Kiiev (Ukraina)  
13.–17.06 BBC Gardeners’ World Live – BBC aedniku elu Birmingham (Suurbritannia) 

August
15.–18.08 SIBFLOWER – rahvusvaheline lillekasvatuse, pargikujunduse, 

iluaiandustehnoloogia ja aiandustarvikute näitus Novosibirsk (Venemaa) 
16.–19.08 FLORA OLOMOUC – suvine aiandusmess Olomouc (Tšehhi)  
17.–20.08 HORTICO – puu- ja köögiviljakasvatuse näitus Debrecen (Ungari)  
29.08.–01.09 Flowers IPM – rahvusvaheline lillede ja ilutaimede mess  

Moskva (Venemaa) 

September
02.–04.09 spoga + gafa/spoga horse (Herbst/autumn) – aianduse müügimess / 

rahvusvaheline hobuste näitus Köln (Saksamaa) 
12.–15.09 GaLaBau + PLAYGROUND avaliku ruumi kujunduse ning maastikuarhitektuuri 

mess Nürnburg (Saksamaa) 
13.–15.09 FLORMART/MIFLOR – rahvusvaheline iluaianduse mess Padova (Itaalia) 
14.–22.09 Zahrada Cech – aianduse üldmess Litomerice (Tšehhi) 
17.–19.09 GLEE – aianduse ning vaba aja mess Birmingham (Suurbritannia) 
20.–23.09 AgroExpo Eurasia – rahvusvaheline põllumajanduse, katmikaianduse ja 

loomakasvatuse mess Izmir (Türgi) 
21.–23.09 HORTUS HUNGARICUS – rahvusvaheline aiandusmess Szigetszentmiklos 

(Ungari)  
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26.–29.09 Fruveg Expo Balkan/Biobalkan – Balkani mahemess Belgrad (Serbia) 
September ZIVOT NA ZAHRADE- ELU AIAS aiandusmess Ostrava (Tšehhi) 

Oktoober
03.–05.10 IBERFLORA – rahvusvaheline aianduse ja lillekasvatustehnoloogia mess Valencia 

(Hispaania)  
04.–14.10 JOURNEES D’OCTOBRE – gastronoomia, käsitöö ning aiandusnäitus Mulhouse 

(Prantsusmaa)  
10.–11.10 Elmia Garden – aianduskeskuste tarnijate ning aiandustarvikute mess  

Jonköping (Rootsi)  
11.–14.10 FLORA OLOMOUC – Autumn – aianduse sügisnäitus Olomouc (Tšehhi)  
29.10.–02.11 INTERNATIONAL HORTI FAIR – rahvusvaheline lillemess Amsterdam (Holland)  
31.10.–04.11 INDAGRA – rahvusvaheline põllumajanduses, aianduses, toidutööstuses ja 

tõuaretuses kasutatavate seadmete ning tehnoloogiamess Bukarest (Rumeenia) 

November
08.–10.11 INTERPOMA – rahvusvaheline õunakasvatuse, õunte hoiustamise ja turustamise 

mess Bolzano (Itaalia) 
15.–17.11 Anfas FreshAntalya – rahvusvaheline puu- ja köögivilja müügimess 

Antalya  (Türgi)
21.–23.11 Fruit.Vegetables.Logistics / Grain Tech Expo – aianduse, köögiviljanduse ning 

teraviljakasvatuse tehnoloogia mess Kiiev (Ukraina)  
25.–27.11 INTERPOM/PRIMEURS – rahvusvaheline kartuli-, puu- ja köögiviljakasvatuse 

mess Kortrijk (Belgia)  
27.–29.11 SIFEL – aianduse üldmess Bordeaux (Prantsusmaa)  
28.–30.11 Fresh Produce Ukraina – rahvusvaheline puu- ja köögivilja käitluse, säilitamise ja 

pakendamise mess Kiiev  (Ukraina)     
November IFTF – rahvusvaheline lillekasvatuse müügimess Vijfhuizen (Holland) 

Detsember
Detsember Growtech Eurasia – rahvusvaheline aianduse ja lillekasvatuse näitus Antalya 

(Türgi) 
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