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Sissejuhatus EPKK Teraviljafoorumile 2011
Mati Koppel, EPKK teraviljatoimkonna esimees

Traditsiooniliselt käsitleb Eesti Põllumajandus-
Kaubanduskoja Teraviljafoorum teraviljasektori 
hetkeseisu ja momendi aktuaalsemaid teemasid. 
Viimaste aastate kava kohaselt katab foorumi 
programm taimekasvatuse, teraviljakaubanduse 
ning põllumajanduspoliitka temaatikat.

Eestis on viimastel aastatel järjest suurenenud talivilja-

de külvipind. Taliteraviljade külvipind on jõudnud 80 000 

hektarini, talirapsi külvati mõõdunud sügisel üle 15 000 

hektari. Suviviljadest kõrgema saagipotentsiaaliga taliviljad 

võimaldavad suurema saagi kasvatamist, samas on nende 

kasvatamine meie põhjamaises kliimas seotud ikkagi tal-

vitumise riskiga. Seetõttu ongi käesoleval talvel teravilja-

kasvatajatele üheks olulisemaks küsimuseks kuidas sügisel 

külvatud taliviljad paksu lumekatte all talvituvad ning palju 

tuleb kevadel teha ümbekülve. Väga olulisel kohal on teave 

sellest, milliste võtetega parandada taliviljade talvitumist. 

Ülemaailme toiduainete tarbimise suurenemine ja lao-

varude vähenemine on suurendanud teraviljahindade vola-

tiilsust. Nii on 2009.aasta lõpu madalseisust kõikide tera-

viljade hinnad tõusnud 2011. aasta alguseks kõigi aegade 

rekordtasemetele. Kevadkülvi eel on teraviljakasvatajale 

aktuaalsed küsimused milliseid kultuure kevadel külvata, 

et sügisel saada suuremat kasumit. Samuti kuna ja kellele 

suurte hinnakõikumiste tingimustes kasvatatav saak reali-

seerida. 

Alanud on ühtse põllumajanduspoliitika uue program-

miperioodi planeerimine. Kõigi Eesti põllumeeste ühiseks 

sooviks on erinevates liikmesriikides makstavate toetuste 

ühtlustamine, mis tagaks võrdse konkurentsi ühtses majan-

dusruumis. Uus programmiperiood toob kindlasti kaasa ka 

uusi toetusmeetmeid ja nõudeid põllumajandustootmisele. 

Teraviljakasvatajad on huvitatud toetuste ja nõuete välja-

töötamisel võimalikult varajases faasis kaasarääkimisest, et 

tagada enda huvide maksimaalne arvestamine.  

Loodan, et Teraviljafoorum pakub huvitavat ja kasulikku 

informatsiooni ning pakub kõigis neis valdkondades osale-

jate küsimustele piisavalt vastuseid.
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Olukord teraviljaturul
Indrek Aigro, Copenhagen Merchants

Viimased 8 kuud on meid saatnud olukord, mis paneb ka 

kõige vilunumad riskijuhid juukseid katkuma. Võib ju kau-

belda endale parimad väetise-, seemne-, ning tõrjevahen-

dite hinnad, kuid see kõik on kasutu, kui oma vili müüa kas 

liiga vara või sellega hiljaks jääda. Pidev informeeritus on 

olulisem kui kunagi varem. 

Oleme näinud, kuidas reageerivad turud, kui poolteist 

aastat hiljem on karta viljapuudust, samuti oleme näinud, 

mis juhtub siis, kui fondid otsustavad viljaturust sõltumatult 

oma futuurid maha müüa. 

Hindade lühiajaline prog-

noosimine on muutunud 

võimatuks. Tootjale tähen-

dab see tegelikult vaid üht 

– rasvakiht on vaja kasva-

tada nii paksuks, et tootja 

poleks, sõltumata turust, 

sunnitud oma kaupa ära 

müüma just sel hetkel, vaid 

et soovi korral saaks ta öel-

da „ei“ ning lükata müügi 

hilisemaks. 

Oluline on muuta ka 

mõtteviisi – võitjad ei ole 

mitte need, kes oma rapsi 

kõige kõrgema turuhinnaga 

ära müüvad – see näitab, et 

nende riskijuhtimine ei toi-

mi. Sama kehtib ka nende 

kohta, kes oma kauba kõi-

ge madalama hinnaga ära 

müüvad. Võitjad on need, 

kes suudavad minimaalse 

riskiga stabiilselt kasumis 

olla. Lähiaastad loodetavasti 

annavad selleks ka piisava 

kasvulava.

Aasta tagasi ütlesin ma, 

et odra külvipinnad peavad 

vähenema ning oder jääb 

sügisel odavaimaks sööda-

viljaks. Sellele järgnes vii-

maste aastate kehvemaid 

vilja-aastaid, tänu millele ikaldus üle 20 mln tonni otra, kuid 

isegi sellest hoolimata on kogu hooajal oder olnud söödani-

sust ca 25-30 EUR soodsam. Praegune olukord on eelmisest 

kevadest natuke keerulisem – ühest küljest Euroopa farme-

rid ei saanud tänu ikaldusele odra kasvatamise eest oma 

„vitsu“ ilmselt veel kätte ning sel kevadel odra külvipinnad 

võrreldes eelmise aastaga hoopis kasvavad. Samas on suur 

küsimärk Musta mere piirkond – suur on tõenäosus, et Ve-

nemaa eksport jääb ka järgmiseks hooajaks lukku ning sel 

juhul ei ole suured varud 

Euroopas probleemiks. 

Kuu aega tagasi ütlesin 

ma, et me pole veel hooaja 

kõrgeimaid hindu näinud 

– tänaseks on börsihinnad 

sellest ajast langenud nisul 

50 EUR/tn ning rapsil 40 

EUR/tn. Viljaturu olukorda 

muudab keerulisemaks ka 

Põhja-Aafrika ning Lähis-

Ida keeruline poliitiline 

olukord ehk mäss – see Olukord teraviljaturul

Maailma teravilja hinnad
Kuu keskmine, jooksevhindades
8/03/2011   Allikas: Maailma Pank

World Cereal Prices
Monthly averages, current prices

8/03/2011 Source: World Bank
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vähendab tarbimist nendes 

regioonides. Viimased ligi 3 

nädalat on rivist väljas ol-

nud suurem osa Ida-Jaapani 

sadamatest, maavärina ta-

gajärjed on halvanud selle 

suure Aasia importija võimet 

kaupu vastu võtta, samas on 

looduskatastroof  vähenda-

nud ka tarbimist. Pikka aega 

põua käes vaevelnud Hiina 

on saanud nüüd piisavalt 

vihma, et sademete mure kuu 

aega edasi lükata. Kõik see 

on endaga kaasa toonud ka 

fondide müügikampaania ja 

praegu on üldine arvamus, 

et hinnad on langenud liiga 

madalale. Täna ütleksin nii, 

et võib-olla on hooaja kõr-

geimad hinnad siiski nähtud, 

aga tänased tasemed võiksid 

siiski rohkem kasvada kui ka-

haneda.

Hetkel on olulisim näi-

taja jälgimiseks ilm. Viimase 

poole aasta õppetund tuleks 

kõigil kõrva taha panna ja kui 

maailma peaks veel tabama 

kasvõi üks suuremõõtmeline 

põuaprobleem, siis reagee-

rivad hinnad sarnaselt püs-

sirohule, kui see tulega kok-

ku puutub. Samas, kui kõik 

peaks sujuma uue saagini 

ideaalselt, on hindadel põh-

just langeda. Kindlasti aga 

mitte sellistele tasemetele, 

nagu 2008. aastal, sest sama 

suurt saaki, nagu maailm siis 

koristas, ei paista kusagilt. 

Olukord jääb kindlasti pin-

geliseks ka kogu järgmiseks hooajaks, mil iga uudisenupp 

hindadele teravat mõju avaldab.

Uue saagi müügihooaeg on alanud. Õigupoolest algas 

ta juba 2010. aasta lõpus, aga nüüd on tootjad olukorras, 

kus pannakse lukku sisendite hindu ning loogiline oleks, et 

samal ajal fikseeritakse ka osa tulust. 

Soovin Eesti teraviljakasvatajatele kainet mõistust ja 

ühtlasi vabandan, et sel aastal osaleda ei õnnestunud.

Kohtumiseni järgmistel teraviljaüritustel.

Crude oil Price
Monthly averages, current prices

8/03/2011 Source: World Bank
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Maailma toornafta hind
Kuu keskmine, jooksevhindades
8/03/2011   Allikas: Maailma Pank

Maailma väetiste hinnad
Kuu keskmine, jooksevhindades
8/03/2011   Allikas: Maailma Pank

World Fertiliser Prices
Monthly averages, current prices

8/03/2011 Source: World Bank
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Toitainete bilanss taimede väetamisel!
Margus Ameerikas, Baltic Agro AS

Taimede toitumise selgitamisel tuleb algatuseks meelde tu-

letada põhikoolis õpitud loodusseaduseid, milledest kuidagi 

mööda ei saa vaadata. Oluliseim oleks siin energia jäävuse 

seadus: energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist 

teise! Sama kehtib ka taimede saagi moodustamisel. Mit-

te millestki ei saa midagi tekkida! Või ehk siis teiste sõna-

dega, et saagi moodustamiseks on vaja kuskilt võtta selle 

algkomponendid. Enamasti ikka mullast. Aga kuidas need 

sinna saavad? Muidugi eelmiste aastasadade (-tuhandete) 

jooksul ladestunud taimejäänused ja mulla mineraalosad või 

siis väetistega tagastatud ained.

Igasuguse taimekasvatusliku tegevuse eesmärgiks 

peaks olema efektiivselt suure kvaliteetse ja tervisliku saagi 

saamine ning samal ajal mullaviljakuse samal tasemel või 

veelgi paremal tasemel säilitamine järgmisteks aastateks. 

Niipalju kui viime saagiga ära mullast taimetoiteelemente, 

samapalju (või veidi rohkem) peaksime väetistega sinna ta-

gastama. Pole oluline, kas orgaaniliste või mineraalsetega 

või taime enda jäänustena. Oluline on summa kokku. 

Kui ikka agrokeemia õpik näitab, et 4 tonnise terasaagi 

moodustamiseks on vaja 100 kg lämmastikku, siis seda ka 

tuleb uskuda. Tuleb see siis mullast, õhust, mineraalväeti-

sest või orgaanilisest väetisest. Kuidas on aga Eestis toitai-

nete bilanss aastate jooksul muutunud? Kuni eelmise sajan-

di kuuekümnendateni püüti tasakaalustada seda orgaanilis-

te väetistega. Mis iseenest tähendas seda, et kaugematelt 

soorohumaadelt saadud hein söödati lehmadele ja nende 

kaudu lautadele lähemal asuvate põldude muld sai rikasta-

tud sõnniku kaudu. Kuuekümnendatel ja seitsmekümnen-

datel kasvas mineraalväetiste kasutamine aastast aastasse 

ning kaheksakümnendad olid juba ohtra väetamise periood. 

Intensiivtehnoloogia, toitlusprogramm, saakide program-

meerimine jne. Sellel ajal väetati meie põlde liiaga, kuid see 

periood kestis vaid kümmekond aastat. Pärast nõukaaega 

vähenes väetamine paari aastaga 12 korda. See tähendab 

seda, et kogu Eesti kasutas ühekskümnendate keskel sama-

palju väetist kui mõned aastad varem kasutas üks maakond. 

Üheksakümnendate keskel hakkas tasapisi väetiste kasu-

tamine kasvama, kuid kogu iseseisvuse perioodi võib tai-

mekasvatust siiski nimetada negatiivse toitainete bilansiga 

perioodiks.  Eesti tänaseid põldusid võime võrrelda ülejää-

nud EÜ maadega kui kõige vähem väetatud alasid. Oleme 

kogu iseseisvuse perioodi elanud oma isade ja laste arvelt. 

See tähendab seda, et taimetoitainete bilanss põllul on juba 

20 aastat olnud negatiivne. Tähendab,et saagiga viime ära 

rohkem toitaineid kui väetistega tagastame.  Seda me saime 

teha tänu üleväetamisele nõukogude aja lõpus ning saame 

teha jätkuvalt muldade kurnamise arvel ning pärandame 

oma lastele vaesustatud põllud. 

Tavaliselt mõeldakse toitainete bilansi puhul mullas 

olevate toitainete tasakaalu enne ja pärast saagi koristamist. 

Samuti peame aga üha rohkem tähelepanu pöörama õhus 

olevate ainete bilansi kohta. Taimekasvatus ja kogu põllu-

majanduslik tegevus on üks olulisi kliimat mõjustravatest 

faktoritest. Kasvuhoonegaasidest annab see EÜ keskmise-

na kuni 10%. Kasvuhoonegaasidest on süsihappegaas (CO2) 

üks  kõige enam taimekasvatuse mõjustada. Seda nimeta-

takse süsiniku või ka süsihappegaasi jalajäljeks.  Seda mitte 

ainult taimekasvatuses endas vaid kogu toiduahela ulatuses. 

Alates väetiste tootmisest, transpordist, taimekasvatuseni 

ning selle toidu töötlemise ja tarbimiseni. Suur osa on ka 

taimekasvatuse ja metsanduse poolt CO2 kogumisel ja aku-

mulerimisel

Kuidas siis saame seda mõjustada, et meie süsiniku ja-

lajälg oleks võimalikult väike. Et suudaksime inimkonna ära 

toita ja samas kliimale minimaalselt negatiivset mõju aval-

dada. Saame seda teha teadlike valikutega kogu toiduahela 

vältel. Näiteks väetiste, eriti lämmastiku tootmisel on väga 

suur osa energia efektiivsel kasutamisel. AN omahinnast on 

ligi ¾ loodusliku gaasi maksumus, mida kasutatakse õhu-

lämmastiku sidumiseks. Maailma efektiivseimal tootmisel 

Yara tehastes on see näitaja 3,6 kg CO2 ekvivalenti 1 kg läm-

mastiku kohta. See on 2 x kõrgem, kui keskmiselt Euroopa 

tehastes ning mitmeid kordi kõrgem kolmandates maades 

toodetul.  Väetiste transpordil ja ladustamisel loetakse kesk-

miseks 0,1 kg CO2 kg N kohta. Siin aitab kaasa efektiivne 

logistika, mis toimib hästi ka meil Eestis: 80-90% väetistest 

läheb põllumehele otse koju ilma vahepealsete ladustamiste 

ja mitmekordsete laadimisteta.

Väetiste kasutamisel on kõige enam ära teha põllume-

hel endal. Täpne väetiste manustamine, tasakaalustatud 

toiteelementidega paiklik väetamine koos kogu hea põl-

lumajandustavaga annab suurima väetuse efektiivsuse ja 

väikseima CO2 emissiooni.

Biomassi tootmisel põllul on süsiniku sidumine taimede 

poolt tavaliselt lühiajaline, kuna saak läheb koheselt kasu-

tusse. Suurem ja pikaajalisem efekt on mullaviljakuse suu-

rendamisel, süsiniku ehk huumusesisalduse kasvul. Selleks 
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peab jääma mulda võimalikult palju juurejäänuseid ning ka 

tüü- ning põhujäätmeid.

Metsades ja märgaladel seotakse võrreldes põllumaa-

dega 2-8 x enam süsinikku. Üheks ülipüüdlikuse näiteks 

on meil ka iseseisvuse järgselt igaks juhuks igasuguste mi-

neraalväetiste kasutamise keelamine metsas. Samas eriti 

loodussõbralikud Skandinaaviamaad on seda teinud juba 

aastakümneid, teevad seda rahulikult edasi, emotsiooni-

deta ja loodust reostamata. Praegu ei ole meil metsas või-

malik isegi teatud elementide defitsiidist tekkivat puudus-

haigust likvideerida. Las puud virelevad aga igaks juhuks 

keelame. Põhjamaade spetsialistidega sellest rääkides nad 

vaid muigavad ja ütlevad, et eks te ise teate millest ilma 

jääte. Karm konkurents toimib ka sellel alal. Öeldakse, et 

metsa juurdekasvu arvel on väetise kasutamine metsas 

isegi efektiivsem kui põllul. Erinevus on vaid selles, et põl-

lul tehtud kulutused saad tagasi järgmise aasta saagiga, 

metsas alles 30-40 aasta pärast.  

Igal ajalooperioodil on olnud omad hüüdlaused, mille-

de taha oli võimalik kõiksuguseid tegevusi viia ning nen-

dega vastuvaidlematut vajalikkust põhjenda. Nõuka ajal te-

gelesime põllumajanduses nii saakide programmeerimise, 

intensiivtehnoloogiate juurutamise kui toitlusprogrammi 

täitmisega. Analoogiliseks hüüdlauseks täna võib pidada 

keskkonnasõbralikkust ehk mahetootmist ehk ökotootmist 

jne., millega ollakse valmis kogu põllumajanduslikku toot-

mist ümber suunama. Vaevalt et keegi julgeb vastu vaielda 

ja öelda, et me ei peaks keskkonnasõbralikud olema. Sa-

mas jäetakse enamasti selgitamata, mida see tähendab? 

Kui mahe on mahe? Mida mõeldakse selle all Lääne-Eu-

roopas ja kas see sama kehtib ka Eestis? Kuidas see termin 

toimib erinevates maades ja mida see kõik meile toob?  

Euroliidus olles sobib meil nüüd siis ka nende hüüd-

laused kopeerida, sest see on kindla peale minek. Rahas-

tamisotsuseid tuleb ju seal kaitsta ning nendest teemadest 

arusaamine on sealsetele ametnikele väga lihtne. Proovi 

sa neile seletada, et meil on tegelikult hoopis teine olukord 

kui Brüsseli ümbruses. Tegelikult oleme EÜ maades mine-

raalväetiste kasutamise kogustelt põllupinnale viimaste 

hulgas juba paarkümmend aastat. Teraviljade saagikuselt 

aga kõige madalamal tasemel juba traditsiooniliselt. Samas 

piirangute seadmisel aga esirinnas. Näiteks kuskil mujal 

maailmas ei ole keelatud keskkonnasõbraliku majandami-

se puhul kasutada suviteraviljadel kasvuregulaatoreid e. 

seisukindluse parandajaid. Teatud piirangud kasvuregu-

laatoritele  eksisteerivad vaid mõnes Skandinaaviamaas ja 

sedagi vaid ühe toote: CCC piiramiseks. Sealsetel põllu-

meestel on alati võimalus kasutada teisi analoogilise toi-

mega tooteid selle asemel. Meie aga keelasime ära igaks 

juhuks kõik tooted. 

Kui ülekaaluslisele inimesele on väga kasulik teatud 

dieeti pidada siis ei saa sama soovitust automaatselt kopee-

rida alatoitumises olevale inimestele. Nende dieedipidami-

ne võib väga kiiresti ja rängalt lõppeda. Ületoitunuga võib 

võrrelda Lääne-Euroopa üliintensiivset põllumajandust, kus 

enamus riigi territooriumist on põldude all ning kasutatud 

väetiste ja taimekaitsevahendite kogused on meiega võrrel-

des põllupinnale mitmeid kordi suuremad. Näiteks Taanis 

oli veel mõni aeg tagasi metsa osatähtsus alla 10%. Meil 

on metsa kogu territooriumist 55%, lisaks sood, rabad ja 

looduslikud maad mida keegi ei kasuta. Paljudes Eesti val-

dades on protsessid hoopis vastupidised: põllumajandus on 

hääbumas, ümbruskonnas ei ole enam ühtegi lüpsilehma. 

Samuti on ka põldude osatähtsus kogu territooriumist pal-

judes valdades alla mõne protsendi. Samas peavad needki 

võssakasvanud piirkonnad täitma rangeid keskkonnanõu-

deid analoogiliselt üliintensiivse Lääne-Euroopaga. Näiteks 

peavad ka sealsed üksikud allesjäänud põllupidajad jätma 

oma põldude servadesse teede äärde paari meetri laiused 

umbrohuribad. Karta on, et need putukad, kelledele need on 

mõeldud ei leia kuidagi seda riba üles tuhandate hektarite 

loodusmaastike vahelt. 

Tüüpiline võte oma huvidele tähelepanu juhtimiseks  on 

pidev vastandamine: suurtootjad-väiketootjad, tavatootjad-

mahetootjad jne. See on pidev vaenlase otsimine ja vastan-

damine nagu oleks kõik siin ilmas must-valge ehk õige ja 

vale. Õige mahtootja ja vale tavatootja. Milles on aga ikkagi 

tegelikult erinevus? Linnuliikide lugemisel eri tootmisviiside 

juures satuti tupikusse. Millegipärast saadi loendusel tava-

põldudel Saaremaal rohkem linnuliike kui mahetootjate põl-

dudel. Igaks juhuks jäeti need numbrid hiljem valjusti välja 

ütlemata. See näitab seda, et meil suures osas Eestis on täna 

mahe- ja tavatootmine niivõrd sarnased, et ka lindudel on 

raske vahet teha. Võime julgelt kogu oma taimekasvatust 

loodussõbralikuks pidada sest Lääne-Euroopa mahe võib 

olla meie tavatootmisest palju intensiivsem. Kokku tuleks 

ikkagi leppida mõõdetavad ja võrreldavad näitajad, toidu 

tervislikus inimesele ja loomale jne. Piirangud, kui neid on 

just vaja Brüsselile näidata peaksid kehtima vaid sellistes 

piirkondades (valdades), kus võib liigse intensiivsusega 

probleeme olla. Näiteks seal, kus põldude osatähtsus ületab 

näiteks 2/3 territooriumist. Keskkonnasõbralik peab olema 

kogu Eesti põllumajandus, mitte vaid mahemehed ja ülejää-

nud peavad siis kaudselt süüdistuste all olema.

Mida efektiivsemalt oskame saada saaki olemasolevalt 

põllupinnalt, seda vähem tuleb maakera rahvastiku kasvava 
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nõudluse rahuldamiseks kasutusele võtta uusi põllualasid 

seniste loodusmaastike arvelt. Elame piirkonnas, kus meil 

on tasuta kasutada piisavalt magedat puhast vett. Nagu ikka, 

ei oska inimesed hinnata seda mis on tasuta käes. Enamuse 

maakera taimekasvatuse toodangust piirab ära kasutatava 

puhta mageda vee hulk. Meie aga jätame oma võimalu-

sed kasutamata. Toodame viisil, mis kurnab põldusid kõige 

enam: anname vaid veidi väetist, sedagi tihti kõige odava-

mat lämmastikku ja imeme oma põllud veelgi vaesemaks. 

Täna saab kogu maakera elanikkonnast 48% ehk ligi pool 

süüa tänu mineraalväetiste kasutamisele taimekasvatuses. 

Kui nüüd keegi ütleb, et lõpetame väetiste kasutamise, siis 

kas ta on nõus ka ütlema, kes meie kõrvalt iga teine inimene 

ilma söögita jääb? 

Eesti on muutunud mõne viimase aasta jooksul tera-

vilja eksportivaks maaks ning sellega on ka viljakasvatajad 

andnud oma tubli osa rahvusliku rikkuse kasvule. Globali-

seerumine toimub pidevalt, ka põllumajanduses. Rahvastiku 

arv maakeral kasvab jätkuvalt, põllupind aga väheneb ning 

maailma näljaprobleemide lahendamine on ka meie Eesti 

põllumeeste kohustus. Kasutagem siis ära neid eeliseid mis 

on meil olemas. Efektiivsust ja eksporti tuleks eelkõige toe-

tada ning luua oma tootjatele naabritega võrreldes vähemalt 

võrdsed konkurentsitingimused või võimaluse korral isegi 

eelised. Iga seaduslooja peab olema teatud määral patrioot, 

mitte aga minema lihtsa vastupanuteed ja Brüsselile kõige 

kergemini arusaadavaid (selgitatavaid) regulatsioone luua.

Praegu toodame 800-900 tuhat t teravilja aastas. Sel-

le koguse kahekordistamine ei tohiks olla väga keeruline. 

Aastaid kasutamata seisnud põllumaade kasutuselevõtt ning 

olemasolevate põldudel keskmise teravilja saagikuse suu-

rendamine kuni 3,5- 4,0 t/ha peaks olema eesmärk mis ei 

olegi nii võimatu.

Praegune põllumajanduse toetuste süsteem ei soosi 

tootmise efektiivistamist, vaid makstakse kinni saamata jääv 

tulu. Mida enam makstakse, seda enam võib see muutuda 

omamoodi äriprojektiks: teha minimaalseid kulutusi ja siis 

vaadata, kas üldse koristada saaki või jätta ka see lisakulu 

tegemata. Saagi koristust ju keegi ei nõua. Konkurents toidu 

tootmisel on karm ja ega meie liialt hästi hakkama saamist 

konkurendid heamelega ei vaata. Parema meelega nähak-

se, et me maksaksime veidi toetust ja hoiame maa harimis-

kõlbuliku. Ületootmine ja kvootidega tootmise piiramine on 

Euroopa turul tavaline ja varjatud turuvõitlus käib pidevalt. 

Maheduse määramiseks peab kasutama erinevate 

maade võrreldavat põllumajanduse survet loodusele.  Väe-

tiste ja taimekaitsevahendite koguste hulka põllupinna või 

veelgi ausam oleks arvutada kogu riigi territooriumi kohta. 

Saksamaa on kehtestanud hea põllumajandustava, millele 

vastavuse puhul ka 10 tonniste teravilja saakide saajaid ei 

süüdistata looduse reostamises. Meil aga saadekse juba aas-

takümneid vilja 2-3 t/ha ning oleme muutnud põllumehe 

looduse reostaja sünonüümiks. 

Piltlikult öeldes saab põllundust autosõiduga võrrel-

da: me sõidame täna Eestis põhjendamatult aeglaselt (mis 

on liikluses karistatav) ja liigmadala efektiivsusega. Samas 

püüame ise oma regulatsioonidega veelgi aeglasemaks 

muutuda. Teatavasti on aga ka autoga sõites mingi kiirus, 

mille juures liikumine on kõige efektiivsem, kuskil kiirusega 

80-90 km/h. Meie joristame oma põllupidamisega aga teise-

kolmanda käiguga, kulutades mõtetult ressurssi, kahjusta-

des sellega loodust ja lootes, et ülemaailmne näljahäda ning 

toiduprobleemid meil ei kehti ja kunagi siia ei jõua. Ressursi 

kulutamise all võib öelda seda, et põllutööde teostamiseks 

põletatakse traktorites ligikaudu võrdse koguse taastumatut 

diiselkütet, sõltumatta sellest kas saadakse viljasaagiks 2-3 

t/ha nagu me täna saame või 4-5 t/ha nagu võiksime saada. 

Efektiivsus Eesti piimatootmises on kasvanud viimastel 

aastakümnetel järjekindlalt ning väljalüps lehma kohta on 

kahekordistunud. Selle tasemega oleme juba maailma pa-

rimate hulgas. Taimekasvatus on aga tammunud pea samal 

saagitasemel viimased nelikümmend aastat. Sõltumatta ka-

sutatud väetiste kogustest, uutest sortidest, tehnika ja teh-

noloogiate kaasaajastumisest jne. 

Planeet on meil üks, riigipiirid loodushoiul ei kehti. 

Sama kui CO2 kvootidega kauplemine, peaks olema lugu 

loodussõbralikkusega. Kasutusele võiks võtta indeks, mis 

koosneks haritava maa, loodusliku maa ja kasutatud agro-

keemiatoodete suhtest. Siin me oleksime kindlalt EÜ viie 

rikkama hulgas. Jättes Eestis kasutusest välja teatud hulga 

põllumaad (meil on üle 200 tuh ha kasuatusest väljas olevat 

põllumaad) või imiteerides põllumajandustootmist toetus-

te saamise eesmärgil, võib kaudselt öelda, et kuskil mujal 

maakera paigas haritakse selle tulemusel üles täiendavalt 

looduslike rohumaid või vihmametsasid. Mis siis ikkagi on 

kokkuvõttes suurem looduse sõbralikkus? Peab ütlema, et 

kasutades kaasaaegse põllumajanduse uusimaid teadmisi 

ja tehnikat, efektiivselt ja intensiivselt olemasolevat põldu 

harides toidetakse tervislikult inimkonda, aidatakse säästa 

keskkonda ja hoida ära ilmastikukõikumisi. Optimeeritud 

väetamine kooskõlas heade põllumajandustavadega aitavad 

lõppkokkuvõttes säästa kliimat. 
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Fungitsiidide efektiivne kasutamine 
teraviljahaiguste tõrjel

Mati Koppel, Pille Sooväli

Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Käesoleva artikliga püüame lihtsustatud vormis edastada 

informatsiooni, mis aitaks põllumehi fungitsiidide optimaal-

se kasutamise planeerimisel. Informatsioon on oma sisult 

sama mida kasutab I-Taimekaitse programm. Fungitsiidide 

efektiivseks kasutamiseks peab teadma: 1) tähtsamate tai-

mehaiguste bioloogia põhialuseid, 2) ilmastiku põhinäitajaid 

viimase kahe nädala jooksul ning prognoosi eelseisvaks nä-

dalaks, 3) kasvatatavate sortide haiguskindlust ning 4) fun-

gitsiidide efektiivsust. 

Suuremat majanduslikku kahju tekitavad meil järgmi-

sed teraviljahaigused. 

Jahukaste, nakatab nii otra kui nisu eelkõige taime kii-

res kasvufaasis kõrsumise algusest kuni loomiseni. Haigust 

soodustavad taimiku tihe seis ja rohke lämmastikuga väeta-

mine. Jahukaste arenguks on optimaalne temperatuurivahe-

mik 15-22° C 85-100% relatiivse niiskuse juures. Sellistes 

tingimustes ilmuvad esimesed haigussümptomid 7-10 päe-

vaga. 

Võrklaiksus nakatab otra tavaliselt loomise eel või ajal, 

nakkusallikaks on tavaliselt möödunud aasta nakatunud 

taimejäänused. Soodsateks nakatumistingimusteks on tem-

peratuurivahemik 15-25° C ja 10-30 tunnine vihmaniisku-

se esinemine lehtedel. Puhtimata seemne kasutamisel võib 

võrklaiksus lööbida ka tõusmete faasis, vajades siis  madalat 

temperatuuri (10-15°C) ja kõrget mullaniiskust. 

Äärislaiksus kahjustab otra ja talirukist, nakkusallikaks 

on jällegi nakatunud taimejäänused mullas. Märjaga ja 10-

18°C arenevad eosed kõrrejäänustel 48 tunniga kust kan-

duvad vihmapritsmetega taimelehtedele. Haiguse arenguks 

soodsates tingimustes võivad taimed nakatuda erinevates 

kasvufaasides.

Helelaiksus on põhiliseks haiguseks nisul. Nakatumine 

vajab vähemalt 6-tunnist niisket perioodi; järgmine eoste 

põlvkond areneb 10-20 päevaga, nende idanemiseks ja in-

fektsiooniks on optimaalne 15-25°C, infektsiooni soodustab 

märg tuuline ilm. Talinisu võib nakatuda juba sügisel või va-

rakevadel, kuid tavaliselt peatub selline nakkus hilisemate 

kuivaperioodide jooksul. Suvinisul  lööbib haigus tavaliselt 

loomise eel või ajal. 

DTR e. nisu-pruunlaiksus kahjustab eelkõige nisu. Na-

katumiseks on vajalik 6-48 tunnine märg periood tempera-

tuuril 15-25°C. Niiske ja sooja ilmaga areneb haigus väga 

kiiresti. Suuremat saagikadu põhjustab infektsioon loomise 

ajal ja lipulehe kahjustus. 

Fusarioos pähikutel. Nakkus saab alguse mullast ja lii-

gub taimede kasvades ülespoole. Suurimat kahju tekitab 

loomisjärgne tugev nakkus, mis vähendab terade arvu peas 

või muudab saagi fütotoksiliste toksiinide tõttu kõlbmatuks. 

Haiguse nakkust ja arengut soodustavad temperatuur 15-

25°C ja sagedased vihmad.

Enamus taimehaigustest lööbivad taimede loomise ajal, 

soodsate ilmastikutingimuste ning saastunud taimejäänuste 

või seemnena mullas oleva algnakkuse (minimeeritud ha-

rimine, otsekülv) olemasolul võivad mõned neist areneda 

ka taimede varasemas faasis. Haiguste lööbimine on seotud 

eelkõige sademete ja kõrge õhuniiskusega, kuiva ja kuuma 

ilmaga haigused ei levi.

Seniste katsete andmetel oleme klassifitseerinud meie 

enamkasvatatava teraviljasordid haiguskindluse alusel vas-

tavalt kolme pallilisele skaalale: 1-suhteliselt haiguskindel, 

2 – keskmine, 3 – haigusele vastuvõtlik. 

Odra sortide haiguskindlus

Sort Jahukaste Võrklaiksus Äärislaiksus

Annabel 2 2 1
Anni 2 1 1
Arve 3 3 2
Auriga 1 2 2
Barke 1 2 2
Baronesse 2 2 3
Beatrix 1 2 1
Class 1 3 2
Danuta 1 3 3
Gaute 3 2 1
Gustav 2 2 2
Inari 2 3 1
Ingmar 1 2 1
Justina 1 2 2
Jyvä 3 2 2
Leeni 3 1 2
Mercada 2 2 1
Publican 1 3 2
Tocada 2 3 2
Tolar 2 2 2
Viire 3 2 1
Vilde 3 2 1
Vivendi 1 3 2
Xanadu 1 2 1
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Sordi haiguskindlus ei ole ühesugune kõigi haiguste suh-

tes. Seetõttu tuleb kõigil sortidel iga üksiku haiguse tõrjesse 

suhtuda erinevalt, tõrjuda tuleb eelkõige neid haigusi, mille 

suhtes on sort vastuvõtlikum. Palliga 3 tähistatud haigus-

te tõrje tuleb teha ennetavalt, haiguse lööbimiseks sobiliku 

taimede kasvufaasi saabumisel. Palliga 2 tähistatud haigus-

te tõrjet tuleks alustada alles haiguste arenguks soodsate 

ilmastikutingimuste saabumisel. Palliga 1 tähistatud taime-

haigused vajavad tõrjet alles peale haiguse lööbimist põllul 

ja haiguse edasiseks arenguks väga soodsate tingimuste 

esinemisel.  

Haigustele vastuvõtlike sortide sordiresistentsuse nõr-

kade külgede katmiseks tuleb valida vastavate taimehai-

guste suhtes kõrgema tõrjeefektiivsusega fungitsiidid. Fun-

gitsiididide valiku lihtsustamiseks esitame siinjuures taime-

kaitsevahendeid tootvate firmade andmete põhjal koostatud 

fungitsiidide efektiivsuse võrdlustabeli. Fungitsiidide valik ja 

hinnad on toodud käesoleva aasta märtsikuu seisuga. Hai-

guste tõrjel tuleb eelkõige valida tõrjutava haiguse suhtes 

efektiivne preparaat. Sortidel, mis on vastuvõtlikud mitme 

haiguse suhtes on soovitav kasutada laia toimespektriga 

fungitsiidi. Teraviljahaiguste tõrjel saab edukalt kasutada 

vähendatud fungitsiidinorme. Sõltuvalt sordi haiguskind-

lusest ja ilmatingimuste soodsusest on kasutatav norm 40-

60% täisnormist. Üldjuhul kaitseb selline fungitsiidikogus 

taime ca 3 nädalat. Haiguste varajase leviku ja lööbimise 

korral võib vajadusel teha teistkordse pritsimise 3-4 näda-

lat hiljem. Haiguste arenguks vähemsoodsatel aastatel ning 

haiguskindlatel sortidel ei ole fungitsiide vaja kasutada.

Talinisu sortide haiguskindlus 

  Jahukaste Helelaiksus

Ada 1 2
Akteur 2 2
Anthus 2 1
Brilliant 2 1
Bjørke 3 2
Compliment 1 1
Ebi 1 2
Gunbo 1 1
Lars 3 2
Mulan 2 1
Olivin 2 1
Portal 2 2
Ramiro 2 3
Širvinta 3 3
Tarso 2 2

Suvinisu sortide haiguskindlus

  Jahukaste Helelaiksus

Azurite 2 2
Baldus 3 2
Helle 1 3
Manu 3 2
Monsun 2 1
Mooni 3 2
Picolo 2 2
SW Estrad 2 2
Zebra 2 2
Trappe 1 1
Triso 2 2
Tybalt 1 1
Uffo 1 1
Vinjett 1 2

Kõige efektiivsemaks tõrjeks peetakse fungitsiidide kasu-

tamist lipulehe moodustumisest kuni loomiseni mis tagab 

taimehaiguste tõrje nende kõige sagedasema lööbimise 

perioodil. Kuna saagi formeerumiseks on oluline lehestiku 

säilimine hilistes kasvufaasides terade täitumise ajal, on 

taimede hilisemas arengujärgus tehtud pritsimised kõrsu-

misfaasis tehtud pritsimistest olulisemad. Haiguste hilisema 

arengu korral saab piirduda ühekordse loomisjärgse pritsi-

misega mis kaitseb nii taime lehti kui ka pähikut, ning tagab 

korraliku terade täitumise. 

Fungitsiidide käibemaksuga hind ja efektiivsus teraviljahaiguste tõrjel 

Fungitsiid

Kulunorm
, l/ha

H
ind,  EU

R
/l

H
ind, EU

R
/ha

Jahukaste

H
elelaiksus

D
TR

Võrklaiksus

Pruunlaiksus

Ä
ärislaiksus

R
oosted

Fusarioos

Allegro Super 1 49,85 49,85 3 3 3 3   3 3 0,5
Amistar Xtra 1 54,32 54,32 2 3 3 3   3 3 1
Archer Top 400 EC 1 35,15 35,15 3 3 3 1 3 1 3 1
Artea 330 EC 0,4 51,13 20,45 2 2 2 2   2 3 1
Bell 1,5 45,25 67,87   3   3 3 2    
Bumper 25 EC 0,5 40,30 20,15 3 3 2 3 2 2 3 3
Bumper Super 1,25 24,70 37,04 3 2 2 2 2 2 3 3
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Duett Ultra 0,6 43,72 26,23 2 3 3 3   3 3 1
Falcon Forte 425 EC 0,8 34,19 27,35 3 3 2 2 2 2 2,5  
Fandango 200 EC 1 41,34 41,34 1,5 3 3 3   3 2,2 1
Folicur EW 250 1 27,16 27,16 1,5 2,5 2 2 2 1,5 3 2,5
Impact 25 SC 0,5 22,03 11,02 3 3     3 3 3 3
Input 460 EC 1 47,55 47,55 3 3 2,5 2   2 2,5 2
Juventus 90 1 37,58 37,58 1 2,5 2 2   2 2,5 2
Mirage 45 EC 1 15,14 15,14 3 3   3   3    
Opera N 2 33,85 67,70 2,5 3 3 3   3 3 0,5
Orius 250 EW 1 23,97 23,97 1,5 2,5 2 2 2 1,5 3 2,5
Prosaro EC 250 1 44,39 44,39 2 3 1,5 2   2 2 3
Tango Super 1,5 33,75 50,62 2 3 2 2   3 3 0,5
Taspa 500 EC 0,5 60,40 30,20 1 2 2 2
Tilt 250 EC 0,5 31,96 15,98 2   3 3       2
Zantara 1,2 34,50 41,40 2 3 2 3 2 2 2 2

3 – väga hea toime, tõrjeefektiivsus 81-100 %;  
2 – hea toime, tõrjeefektiivsus 61-80 %;  
1 – rahuldav toime, tõrjeefektiivsus 41-60%. 

Väga oluliseks fungitsiidi valiku kriteeriumiks on selle hind, 

samuti teravilja oodatav realiseerimishind. Kulude planee-

rimisel peab fungitsiidi maksumusele arvestama juurde ka 

pritsimise hinna 7,5-9,5 eurot/ha. Fungitsiidi kasutamine 

on õigustatud siis kui haigustetõrje tulemusena saadav saak 

katab tehtud pritsimise kulutused. Seniste katseandmete 

põhjal jääb Eesti keskmise saagitaseme juures fungitsiidide 

õigel kasutamisel teravilja enamsaagi suurus üldjuhul va-

hemikku 300-500 kg/ha olles suurem ainult taimehaiguste 

arenguks väga soodsates tingimustes. Suurema enamsaagi 

saamise tõenäosus on suurem ka kõrgema saagitaseme kor-

ral. Haiguskindlamate sortide kasvatamisel või taimehaigus-

tele vähem soodsates tingimustes jääb haiguste tekitatud 

saagikadu aga väiksemaks. 

Ilmaandmete, sortide haiguskindluse ja fungitsiidide 

efektiivsuse alase informatsiooni kooskasutamine haigus-

tõrje aja ja kasutusnormi arvestamisel võimaldab vähenda-

da fungitsiidide asjatut kasutamist ning seeläbi suurendada 

teraviljakasvatuse efektiivsust. 
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SAAGI KINDLUSTAMISE  
VÕIMALUSTEST EESTIS

Andres Piirsalu, Eesti Kindlustusseltside Liit

Seoses juba mõnda aega kehtiva euroregulatsiooniga, mille 

alusel ei ole põllumehel võimalik saada kõlvikutega seotud 

kahju korral riigilt kompensatsiooni, tekkib ilmselgelt üha 

teravam vajadus teenuse järele, mille alusel oleks võimalik 

saada veidigi leevendust kahjudele ilmastikuliselt keerulis-

tel aastatel. Olgu siis põhjuseks põud, liigniiskus vms., on 

kahtlemata tegemist suure riskiga ning põllumeeste mure 

seetõttu igati mõistetav. 

Paradoksaalselt veidraks teeb olukorra asjaolu, et nõud-

lus sellise teenuse järgi on reaalselt olemas, samas kui pak-

kumine praktiliselt puudub. Ja eriti veider võib olukord tun-

duda veel juhul, kui lisada sellele teabele asjaolu, et Eesti 

taasiseseisvumise järgses ajaloos on teada, et mõned täna 

tegutsevad kindlustusandjad on tegelikult kõlvikute kind-

lustusteenust omal ajal pakkunud. 

Milles siis asi, et see praegusel hetkel enam võimalik 

pole? Põhjuseid võib olla erinevaid kuid ühe kindla põhju-

sena võib välja tuua asjaolu, et omal ajal ei läinud teenus 

lihtsalt ”käima”. Konkreetsemalt: kõlvikute kindlustamisel 

peab olema loodud üle Eesti toimiv süsteem riskide hinda-

miseks ja kahjude käsitlemiseks. Sellesse süsteemi panus-

tada saavad aga ikkagi pigem mingil tasemel välja õppinud 

põllumajandusvaldkonnaga kursis olevad inimesed. Ei piisa 

vaid kindlustusalastest teadmistest, mis on samuti vältima-

tult vajalikud. Kui nüüd hinnata olukorda kindlustusandja 

positsioonist, siis on ilmselge, et sellise süsteemi loomine on 

tõenäoliselt seotud väga suurte kuludega. Et teenust käivi-

tada, hindab kindlustusandja ära ka oodatava kahjususe, et 

selle järgi juba saada sisendit konkreetsemate kindlustus-

tingimuste ja makse kujunemise metoodika ja parameetrite 

välja töötamise jaoks. Seda on võimalik teatud usaldusnivool 

teha juhul kui õnnestub hinnata kahjusust kogu Eestis ter-

vikuna. Paraku aga on sel juhul teenuse käivitamisel samuti 

eelduseks, et kindlustatud on kõlvikud kogu Eestis. Kui see 

nii ei ole, siis võib kindlustusteenuse käivitamisel leida aset 

olukord, mida kindlustusandjate kõnepruugis nimetatakse 

antiselektsiooniks. Antiselektsioon on lahti seletatult olu-

kord, kui oma riske kindlustavad vaid need, kelle puhul on 

kindlustusjuhtumi esinemise tõenäosus kas täiesti kindel või 

vähemalt väga kõrge. Selline antiselektsiooni olukord aga ei 

saa olla jätkusuutlik, kuna antiselektsiooni tõttu välja maks-

misele minevate kahjude kompenseerimiseks moodustuva 

fondi loomiseks ja jätkusuutlikuna hoidmiseks peab kind-

lustusandja tõstma kindlustusmaksed sedavõrd kõrgele,  et 

kindlustusvõtjal on lõpuks ikkagi odavam oma kahjud ise 

kanda. 

Seega- ainuvõimalik jätkusuutlik lahendus oleks Eesti 

oludes kasvõi minimaalses ulatuses kohustusliku kindlustu-

se sisseviimine, mis kätkeks endas ka keskset riski hinda-

mise ning kahju käsitlemise mehhanismi. Ainult nii on või-

malik meie oludes tekitada olukord, et pikemas perspektiivis 

tekkib reaalselt kõlvikute kindlustamise turg. Saan aru põl-

lumeestest, kel iga eurosent arvel ning kes ei näe väärtust 

kindlustamisel, eriti kui maa on hea ja ikaldust või muud 

säärast juhtub harva. 

Samas- juhtub kõigil ning see kahjude erinev sagedus 

kajastuks kindlasti ka erinevas kindlustusmakse määras, tu-

lenevalt konkreetsest riskist. Ja näiteks liikluskindlustusega 

on täna kõik harjunud- seda ei peeta enam lihtsalt mingiks 

lisamaksuks. Seega, ei ole põhjust ka peljata, et kõlvikute 

kohustuslik kindlustus pikemas perspektiivis teistsugustele 

järeldustele viiks.  Kõlvikute kohustuslik kindlustus miini-

mumtasemel tagaks olukorra, kus nii teenuse tarbija kui ka 

pakkuja saavad reaalse kogemuse kindlustuskaitse toimimi-

sest kätte ning selle pealt on võimalik siis ka edasi minna e. 

areng saab siis edasi olla kas vabatahtlik lisakaitse kohus-

tuslikule juurde, kohustusliku osa suurenemine vms.

Kui rääkida praktilisest poolest e. kuidas kõlvikute 
kindlustus reaalselt mujal maailmas toimib, siis 
selleks on kasutusel kolm meetodit:

 saagikusel põhinev kindlustus;

 saagist saadaval tulul põhinev kindlustus;

 alternatiivsed riski ülekande meetodid kas kombinat-

sioonis eeltooduga või täiesti omaette lahendusena.

Kui esimesel kahel mainitud juhul on tegemist pigem riski 

üle kandmisega kindlustusseltsile, siis kolmas tee on sisuli-

selt riski finantseerimine- kogutakse piisavalt vahendeid et 

riski realiseerumise korral oleks võimalik kahjud kompen-

seerida. E. lihtsalt öeldes- igipõline talupojatarkus mille jär-

gi kogutakse kehvadeks aastateks varusid. Samas- esimese 

kahe lahenduse puhul on see varude kogumise koormus 

teatud ulatuses pandud kindlustusandja õlgadele. 
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Traditsiooniline saagikuse kindlustus katab alljärgnevad 

riskid: põud, üleujutus, liigniiskus, rahe, torm, külmumine, 

putukatest tingitud kahju, loomade poolt tekitatud kahju, 

haigused. 

Tuleb veel märkida, et märkimisväärses ulatuses tuleb 

riski ka ise kanda- on olemas m.h. ka proportsionaalse osa-

lusega lahendused jms. 

Milline aga kõlvikute kindlustuse lahendus konkreetselt Ees-

ti välja võiks näha, näitab tulevik- kindlustussektor on omalt 

poolt valmis asuma dialoogi, et tekiks mõistlik ja reaalselt 

toimiv ning põllumajandusettevõtjaid rahuldav lahendus.
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Maaparandus – vajadused ja võimalused
Illar Lemetti, Tiiu Valdmaa, Hannes Puu, Heiki Pajur, Genadi Vassiljev, 

Sulev Taul - Põllumajandusametist 

Priit Penu - Põllumajandusuuringute Keskusest 

Mati Tõnismäe ja Helju Hubel - Põllumajandusministeeriumist

Sissejuhatus
Muutuvas maailmas suureneb nõudlus põllumajandussaa-

duste järele. On prognoositud et aastaks 2050 suureneb 

maailma rahvastik 9 miljardini. Nii suure elanikkonna toidu-

ga varustamiseks tuleb toota võrreldes praegusega tunduvalt 

rohkem toiduaineid. Fossiilsete kütuste süveneva defitsiidi 

tingimustes suureneb ka nõudlus mittetoiduliste põllumajan-

dussaaduste järele. Samas aga kliimamuutuste tagajärjel vä-

heneb maakeral põllumajandussaaduste tootmiseks sobiva 

maa pindala ja väheneb põllumajanduses kasutatav veeres-

surss. Viimane asjaolu tähendab seda, et põllumajanduslik 

tootmine nihkub järjest rohkem meie kliimavööndisse.

Eesti paikneb kliimavööndis, kus sademete hulk ületab 

oluliselt aurumise. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Insti-

tuudi andmetel on meil sademete keskmine aastahulk 520 

kuni 820 mm. Auruvuse suuruseks hinnatakse keskmiselt 

360 kuni 440 mm aastas.

Maaparandussüsteemid täidavad põllumajandusmaasti-

kul kahesugust rolli: loovad eelduse põllumajandusmaa ka-

sutamiseks ja leevendavad põllumajandustootmisel kahjuli-

kult toimivaid ilmastikunähtusi (liigseid sademeid ja põuda), 

teisalt on maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste-

ga võimalik vähendada põllumajandustootmise negatiivset 

mõju looduskeskkonnale.

Maaparandusseaduse § 45 lõike 2 alusel on maapa-

randushoid maaomaniku või valdaja kohustus. Kui maapa-

randussüsteemi valgalal on asutatud maaparandusühistu, 

delegeeritakse hoiukohustus ühistule. Enamuse suurte üle 

10 km² valgala pindalaga ühiseesvoolude, mis on seotud ka 

avalike huvidega, hoiukohustuse on riik Põllumajandusame-

ti kaudu enda kanda võtnud.

Maaparandussüsteemile esitatavad nõuded on toodud 

maaparandusseaduse §-s 4. Maaparandussüsteemi regulee-

riv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi 

ja minimeerima hajureostuse leviku ohu. Maaparandussüs-

teemi eesvool peab tagama liigvee äravoolu kuivendussüs-

teemist ja olema võimalikult suure isepuhastusvõimega, 

seega ka hea ökoloogilise potentsiaaliga.

Olulisemalt mõjutavad kuivendatud maa kasutuseeldusi 

eesvoolude ebapiisav hooldamine ja drenaaži amortiseeru-

mine ning rikked.

2005. aastal tehtud maaparandusuuringu tulemustest sel-

gus, et kuivendatud põllumajanduslikust maast oli 11% 

heas, 63% rahuldavas ja 26% puudulikus kuivendusseisun-

dis. EMÜ teadlaste hinnangul väheneb hooldamata maapa-

randussüsteemidel hea ja rahuldava kuivendusseisundiga 

maade osakaal ligikaudu 2-3% aastas. Olulisemaks mõju-

riks on veepinna tõus eesvooludes. Seda põhjustab eesvoolu 

voolusängi täiskasvamine kõrgete veetaimedega (pilliroog, 

hundinui jt) või õõtsikuga turbamaades, risustumine, sette 

ladestumine sängipõhja ja koprapaisud.

Lisaks maade kuivendamisega seonduvale anname 

käesolevas artiklis lühiülevaate Põllumajandusuuringute 

Keskuse poolt läbiviidava mullaviljakuse seire tulemustest 

Eestis – happeliste muldade osatähtsusest erinevates piir-

kondades ja väetistarbe määramise tulemustest.

Mõisted
Maaparandus maaparandusseaduse tähenduses on maa 

kuivendamine, niisutamine ja maa veerežiimi kahepoolne 

reguleerimine, samuti happeliste muldade lupjamine ning 

agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja muude maaparan-

dushoiutööde tegemine maatulundusmaa sihtotstarbega 

maa (maatulundusmaa) viljelusväärtuse suurendamiseks või 

keskkonnakaitseks.

Maaparandussüsteem on maatulundusmaa kuivendami-

seks ja niisutamiseks ning keskkonnakaitseks vajalike ehi-

tiste kogum, mis on kantud maaparandussüsteemide regist-

risse (MSR, www.msr.agri.ee).

Maaparandussüsteemi eesvool on kuivendusvõrgust voo-

lava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse 

vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu 

reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme vee 

läbilaskevõimest sõltub reguleeritava võrgu nõuetekohane 

toimimine.

Ühiseesvool on eesvool, mis tagab mitmel kinnisasjal paik-

neva maaparandussüsteemi toimimise.

Maaparandushoid on maaparandussüsteemi ja selle maa-

ala ning nendega seotud keskkonnakaitserajatiste hooldami-

ne ja uuendamine, happeliste muldade lupjamine, agrome-

lioratiivsete ja kultuurtehniliste tööde tegemine maatulun-

dusmaa viljelusväärtuse säilitamiseks ning suurendamiseks.



Teraviljafoorum 2011

14

Maaparandussüsteemi omanik või isik, kes õigussuhte alusel 

kasutab maaparandussüsteemi oma valduses oleval kinnis-

asjal (edaspidi maavaldaja) peab maaparandussüsteemi ja 

selle maa-ala kasutamise tegema vajalikke maaparandus-

hoiutöid.

Maaparandushoidu korraldavad 1) maavaldaja; 2) maa-

valdajad, kes saavad kasu ühiseesvoolu toimimisest, kas 

seltsingulepingu alusel või maaparandusseaduses sätesta-

tud maaparandusühistu kaudu ja 3) riik Põllumajandusameti 

kaudu riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude osas.

Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude (riigiees-

voolude) loetellu võib kanda ühiseesvoolu, mille valgala 

suurus on vähemalt 10 km2.

Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud
Eestis on kokku 5634 km (vt joonis 1) riigi poolt korrashoi-

tavaid ühiseesvoole. Nende ühiseesvoolude korrashoiu ta-

gamiseks vajalike tööde tellimist korraldab Põllumajandus-

ministeeriumi finantseerimisel Põllumajandusamet. Tööde 

läbiviimiseks on kasutatud ka muid (valdavalt KIK-i) vahen-

deid, seda peamiselt Jõgeva maakonnas.

Joonis 1. Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud ja 
maaparandussüsteemide maa-ala.

Riigieesvoolude hoiutöödega tuleb luua eeldused sellesse 

suubuvate II järgu eesvoolude ja maaparandussüsteemi re-

guleeriva võrgu nõuetekohaseks toimimiseks ning eesvoo-

lulõikude hea ökoloogilise potentsiaali, soodsate tingimus-

te olemasolul ka hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks.

Riigi poolt eraldatud vahendeid (vt joonis 2) ei ole 

siiski olnud piisavalt, et tagada kõigi riigieesvoolude hea 

seisund. Arvutuslikult tuleks hea seisundi tagamiseks telli-

da aastas ligikaudu 3,5-4 milj € eest töid, tegelikkuses on 

kasutadaolev summa viimasel kahel aastal olnud 0,65 milj. 

Joonis 2. Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude 
korrashoiu finantseerimine perioodil 1993-2010 (tuh.kr.)

Rahaliste vahendite vähesust arvestades on tulnud seada 

tööde läbiviimiseks prioriteedid.

1) Eesvoolul või selle rajatisel kõrvaldatakse otsene avarii- 

või üleujutusoht.

2) Tagatakse EL kaasfinantseeritavate maaparandusmeet-

mete rakendamisele „roheline tee“.

3) Tehakse hoiutööd väga halvas, halvas ja kesises seisun-

dis olevatel eesvooludel (loodulikel vooluveekogudel) 

ning halvas ja kesises seisundis olevatel eesvooludel (tu-

gevasti muudetud vooluveekogudel).

4) Tehakse hoiutööd eesvooludel, mis on eesvooluks tegu-

sate maaparandusühistute, aktiivsete põllumajandustoot-

jate või metsakasvatajate eesvooludele.

5) Tehakse hoiutööd muudel eesvooludel.

Maaparandushoiukavad
Maaharimise ja maaparanduse tulemusena on kujunenud 

nüüdisaegne põllumajandusmaastik ja maapiirkonna infra-

struktuur. Meie kliimatingimustes on umbes poole põlluma-

jandusmaa ja ligi poole tulundusliku metsamaa sihipärane 

kasutamine võimalik ainult juhul, kui sellel maal tagatakse 

maaparandussüsteemide nõuetekohane toimimine.

Maaparandushoiukava (edaspidi hoiukava) on ennekõi-

ke maaparandussüsteemide hoiutöö (edaspidi hoiutöö) sihi-

päraseks korraldamiseks ja maaparandussüsteemi keskkon-

nakaitserajatiste (edaspidi keskkonnarajatis) kavandami-

seks koostatav planeerimisdokument. Hoiukavas kavanda-

takse abinõud, mis tagavad maaparandussüsteemi maa-alal 

asjakohase maakasutamise võimalikkuse ja riigieesvoolule 

hea ökoloogilise potentsiaali, võimalusel ka hea seisundi. 

Hoiukavad koostab Põllumajandusamet ja need kinnitatakse 

2011. aasta jooksul Põllumajandusministri poolt. Kinnitami-

sele eelneb hoiukavade avalik arutelu.

Koostatakse 7 alamvesikonna hoiukava (vt joonis 3), 

mis on kooskõlas veeseaduse alusel koostatud vastava vee-

majanduskava põhimõtetega. Alamvesikonnapõhised hoiu-
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kavad on Harju, Läänesaarte, Matsalu, Pärnu, Viru, Peipsi ja  

Võrtsjärve. Alamvesikondade hoiukavad koosnevad 51-st 

piirkonna hoiukavast. Alamvesikondade hoiukavade alusel 

koostakse vesikondade maaparandushoiukavad. (Lääne-

Eesti, Ida-Eesti ja Koiva).

Alamvesikonna hoiukavas antakse ülevaade loodus-

likest tingimustest ja maakasutusest, tuuakse ära maapa-

randussüsteemide üldandmed, alamvesikonna olulisemad 

probleemid (eesvoolude hooldatus, maaparandussüsteemi-

de reguleeriva võrgu seisund, üleujutusoht maaparandus-

süsteemidel jne), ühistegevus maaparandushoiul, piirkon-

dade ülevaated, riigi eesvoolude hoiuks vajalikud vahendid, 

muude maaparandussüsteemide hoiuks vajalikud vahendid 

ja muu oluline informatsioon.

Hoiukavas käsitletakse detailsemalt riigieesvoole ja ka muid 

üle 10 km² valgala pindalaga eesvoole (I järgu eesvoolud), 

kuna nende nõuetekohane toimimine on eelduseks ülejää-

nud maapandussüsteemi osade toimimisele. Samas alla 10 

km² valgala pindalaga eesvoolud (edaspidi II järgu eesvoo-

lud), mis moodustavad eesvoolude pikkusest 48%, omavad 

suurt rolli hajureostuse leviku ohjamisel I järgu eesvooludes-

se või loodulikesse veekogudesse.

Maaparandussüsteemide korrashoid
31.01.2011 aasta seisuga kuulus maaparandussüsteemide 

registrisse 1, 33 milj ha kuivendatud maad (vt tabel 1).

Sellest 644538 ha moodustab põllumaa ja 688605 ha met-

samaa. Kuivendatud põllumaade osatähtsus (kasutatavast 

põllumaast) on valdade lõikes väga erinev (vt joonis 4).

Kasutuselolevad maaparandussüsteemid on Eestis val-

davalt (70%) rajatud aastatel 1965…1985 (vt tabel 2).

Tabel 2. Maaparandussüsteemide vanuseline koosseis

Ehitamise 
Aasta

Vanus 
(aasta)

Põllumaa Metsamaa
Kokku ha %

kuivendus (ha)

1930 – 1965 Üle 45 113660 117830 231490 17,4
1966 – 1970 45 - 40 121180 126690 247870 18,6
1971 – 1975 35 - 39 137390 148340 285730 21,4
1976 – 1980 30 - 34 112660 116660 229320 17,2
1981 – 1985 25 -29 89680 92250 181930 13,6
1986 – 2003  7 - 24 69968 86835 156833 11,8

Kokku 644538 688605 1333143

Põllu- ja metsamaa kuivendussüsteemid amortiseeruvad 

ca 50 ja maaparanduse eesvoolud ca 25 aastaga. Maapa-

randuse investeeringute nappus vähendab hea ja rahulda-

va kuivendusseisundiga maade osakaalu ligikaudu 3-4% 

aastas. Põllumajandusmaa osas võib tekkida olukord, kus 

hooldamata aladel võib 6-10 aasta pärast kaduda hästi-

kuivendatud põllumaa ja 25-30 aasta pärast langeda efek-

tiivsest põllumajanduslikust kasutusest välja suurem osa 

kuivendatud maast. Maaparandussüsteemide kasutuses 

hoidmiseks on vajalik teha suuremahulisi (vt tabel 3) maa-

parandushoiutöid.

Tabel 1. Eestimaa kuivendatud maade pindalad (alus: maaparandussüsteemide register)

Jrk.
nr. Maakond

Põllumaa kuivendus Metsamaa  
kuivendus

Kuivendatud maa 
Kokku

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)
1 Harjumaa 46864,9 7,3 60262,3 8,8 107127 8,0
2 Hiiumaa 12837,7 2,0 8443,2 1,2 21281 1,6
3 Ida-Virumaa 20174,1 3,1 76359,0 11,1 96533 7,2
4 Jõgevamaa 54930,6 8,5 63547,1 9,2 118478 8,9
5 Järvamaa 37462,0 5,8 49738,6 7,2 87201 6,5
6 Läänemaa 33186,1 5,1 26878,9 3,9 60065 4,5
7 Lääne-Virumaa 25309,2 3,9 43632,8 6,3 68942 5,2
8 Põlvamaa 34859,9 5,4 11698,3 1,7 46558 3,5
9 Pärnumaa 84895,9 13,2 123319,2 17,9 208215 15,6

10 Raplamaa 53147,9 8,2 56024,4 8,1 109172 8,2
11 Saaremaa 25975,1 4,0 15902,5 2,3 41878 3,1
12 Tartumaa 76905,9 11,9 55626,9 8,1 132533 9,9
13 Valgamaa 32287,2 5,0 22608,0 3,3 54895 4,1
14 Viljandimaa 74484,2 11,6 62315,8 9,0 136800 10,3
15 Võrumaa 31216,8 4,8 12247,8 1,8 43465 3,3
  Kokku 644538 100,0 688605 100,0 1333143 100,0
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Tabel 3. Maaparandushoiu hinnanguline vajadus ja tegelikud kulutused

Maaparandusrajatised Ühik Kogus Taastamise  
väärtus milj EUR

Amortisatsioon 
aastas, milj EUR

Praegune hoolduse /
rekonstr-se vajadus,  

milj EUR

Tegelikult  
investeeritud aastas,  

milj EUR

Põllukuivendus ha 644538 2238 48 484 3,5..6,7
Riigi eesvoolud km 5634 90 4 22 0,5…1,4
Metsakuivendus ha 688605 880 18 220 6…11

Kokku 3209 69 726 10…19 

Joonis 4. Kuivendatud maade osatähtsus kogu maakasutustest (Eesti keskmine on 48%)

Joonis 3. Maaparandushoiukava piirkonnad
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Suurem osa põllumaa maaparandussüsteemide uuendus- ja 

rekonstrueerimistöödest on viimastel aastatel tehtud Euroo-

pa Liidu toetuse abil. Kokku on aastatel 2005-2010 Riikliku 

Arengukava meetme 3.4 ja Maaelu Arengukava meetme 1.8 

abil põllumaa ja erametsa maaparandussüsteemide uuenda-

miseks ja rekonstrueerimiseks kasutatud 46,6 miljonit EUR.

Riigi maal asub 460 000 ha kuivendatud metsamaad. 

Riigi metsamaa maaparandussüsteeme hooldatakse ja re-

konstrueeritakse Riigimetsa  Majandamise Keskuse vahen-

ditest. Näiteks 2011.a. kasutab Riigimetsa Majandamise Kes-

kus maaparandussüsteemide hooldamiseks ja rekonstruee-

rimiseks  12 miljonit EUR.

Mõistlik on olemasolevaid süsteeme hooldada, selle 

asemel, et lasta neil hukka minna ja pärast kulutada sadu 

miljoneid eurosid taastamistöödele. Hooldamise kohustus 

lasub maaomanikel (maaparandussüsteemid asuvad nii era- 

kui ka riigimaadel) ja isikutel, kes teistele isikutele kuuluvaid 

maaparandussüsteeme kasutavad. Korras maaparandussüs-

teemid võimaldaksid vähendada põllumajandustootjate ja 

metsakasvatajate kaotusi liigniisketel aastatel.

Mullaviljakuse seirest
Muldade agrokeemiliste omaduste analüüsimist taasalustati 

suuremas mahus 2002 aastal. 2002-2008 võeti mullaproo-

vid, teostati neist laboratoorsed analüüsid ja koostati nende 

alusel väetustarbekaardid ca 520 000 ha põllumajandus-

likul maal. Valdavalt oli tegemist põllumaaga, väikese osa 

moodustasid ka rohumaad. Agrokeemilise seire tulemused 

on esitatud järgnevatel joonistel.

Joonis 5 selgitab, kui suur pindala kaeti väetustarbekaarti-

dega aastatel 2002-2008 võrreldes 1984-1989 a toimunud 

väetustarbe määramise ringiga. Sisuliselt näitab joonis ühelt 

poolt põllumaade paiknemist Eestis ja teisalt põllumajan-

dustootmise intensiivsuse muutust 20-25 aasta jooksul.

Suurima happeliste muldade osatähtsusega on Lõuna-

Eesti maakonnad (vt joonis 6) ning enamikes maakondades 

on happeliste muldade osatähtsus langenud – halvemad 

põllumajanduslikud maad on jäänud kasutusest välja.

Kuna liikuva P ja K määramisel kasutati 80-ndatel prae-

gusest erinevaid laboratoorseid meetodeid, siis ei ole ajali-

sed muutused päris võrreldavad. Käesolevas artiklis võrdle-

me maakondade lõikes alla keskmise ehk defitsiitse sisal-

dusega P ja K muldade osatähtsust kogu analüüsitud maade 

pindalast (vt joonised 7 ja 8). Selgub, et enim on madala P 

sisaldusega muldi Lääne-Eestis ja Põhja-Eestis ning vähem 

Kesk-Eestis.

Keskmisest madalama K sisaldusega muldade osatäht-

sus on väikseim Saaremaal ja suurim Pärnumaal.

Üldiselt on fosfori defitsiit 24%-l Eestis hetkel kasutuses 

olevatel põllumuldadel ja kaaliumi defitsiit ca 50%-l mul-

dadest.

Joonis 5. 2002-2008 
väetistarbe ringi pindala (%) 
võrreldes 1984-1989  
väetistarberingiga 
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Joonis 6. Happeliste mulda-
de (pH<5,5) osatähtsus kogu 
uuritud pinnast maakondades 
2002-2008 (ülemine number) 
ja 1984-1989 (alumine num-
ber)

Joonis 7. Liikuva fosfori defi-
tsiitse sisaldusega muldade 
osatähtsus kogupindalast 
maakondade lõikes.

Joonis 8. Liikuva kaaliumi 
defitsiitse sisaldusega mulda-
de osatähtsus kogupindalast 
maakondade lõikes.



19

Teraviljafoorum 2011

Otsekülvi ja künnipõhise teraviljakülvi 
kulude võrdlus

Peeter Viil, Kalvi Tamm, Eesti Maaviljeluse Instituut

Intensiivsele mullaharimisele (künnipõhine) rajaneva tera-

viljakasvatuse kõrval on Eestis, nii nagu paljudes riikides 

mujal maailmas, hakatud teravilja (ka teisi kultuure) kasva-

tama ka vähesel mullaharimisel (minimeeritud) või  otsekül-

vil. FAO andmetel kasvatati 2005. aastal sellisel viisil maa-

ilmas teravilja enam kui 90 miljonil hektaril. Hinnanguliselt 

kasvatatakse praegu Eestis kogu taliteraviljast 80% mini-

meeritud mullaharimise või otsekülvina ja suviteravilju ligi 

kolmandikul kasvupinnal.  Künnist loobumise motiivid on 

nii majanduslikku kui ka keskkonnakaitselist laadi. Künnist 

loobumist on oluliselt soodustanud ka põllumajanduslikus 

masinaehituses toimunud muutused. Oluliselt on avardunud 

pindmise mullaharimise masinate ja ka külvikute valik. Tu-

rule on tulnud spetsiaalsed külvikud, mis sobivad harimata 

pinnasesse seemnete ja väetiste külviks. Taimekaitsevahen-

dite valik on avardunud ja need on muutunud keskkonnale 

vähem ohtlikeks. Nende käitlemise tehnika on täiustunud. 

Põllukultuuride viljelustehnoloogia muutmisel on üheks olu-

lisemaks kriteeriumiks selle mõju saagile. Euroopa ja USA 

talunikest peaaegu pooled on väitnud, et pärast künnist loo-

bumist on saagikus suurenenud. Eestis, Kuusikul, pikaajali-

ses külvikorra katses on võrreldud kahekümne aasta jooksul 

nii künniga kui ka künnita mullaharimise mõju põllukultuu-

ride saagile. Need katsed on näidanud, et künnist loobumi-

ne pole usutavalt vähendanud ei taliteravilja (tabel 1) ega 

ka keskvalmiva odra (tabel 2) teradesaaki. Varajase odra, 

mille eelviljaks oli keskvalmiv oder, usutavat saagi langust 

võis täheldada ainult mineraalväetistega väetamisel (tabel 

3). Kui aga mineraalväetistele lisaks sai põllule küntud ka 

eelvilja põhk, mille lagundamise soodustamiseks anti ka mi-

neraalset lämmastikku (7 kg ammooniumnitraati tonni põhu 

kohta), polnud saagilangus usutav. Tavapärasest sügavam 

künd ei mõjutanud ei taliviljade ega ka otrade saaki usuta-

valt. Katsed näitasid aga seda, et künnist loobumine nõuab 

tugevat taimekaitset. Võrreldes künniga, vähenes pindmisel 

mullaharimisel monokultuurse odra saak pestitsiidideta foo-

nil 16,4-23,6%. Pestitsiidide kasutamisel olulist saagikuse 

erinevust ei  olnud (tabel 4). 

Joonis 1. Taimekaitse mõju monokultuurse odra 
teradesaagile erineval mullaharimisel.

H – herbitsiid              F – fungitsiid

 

Rähksel liivsavimullal (huumusesisaldus 3,2%) mõjutasid 

odrasaagi kujunemist umbrohtudest tugevamini taimehai-

gused, kuivendatud gleisaviliivmullal (huumusesisaldus 

4,3%) aga umbrohud. Rähksel liivsavimullal suurendas 

pestitsiidide kasutamine monokultuurse odra saaki künni-

põhisel mullaharimisel 290 kg/ha ehk 8,8% ja pindmisel 

mullaharimisel 570 kg/ha ehk 20,3%. Kuivendatud gleisa-

viliivmullal aga vastavalt 490 kg/ha ehk 15,2% ja 680 kg/

ha ehk 23,8%. Rähksel liivsavimullal toimisid pestitsiididest 

efektiivsemalt fungitsiidid ja kuivendatud gleisaviliivmul-

lal herbitsiidid (joonis 1). Haigustest esines nii äärislaiksust 

(Rhynchosporium secalis), võrklaiksust (Pyrenophora tere 

f. sp. teres) kui ka kõrreliste juuremädanikku (Graeuman-

nomyces graminis).

Minimeeritud mullaharimisel oli umbrohtude koosluses 

rohkesti virna (Galium aparine L.).Välja lõi see umbrohi va-

rajase odra väljal, millele oli tehtud ristiku-timuti segu alla-

külv. Umbrohutõrjeks kasutati sellel väljal MCPA-d (1 l/ha), 

mis virna ei hävitanud. Virna efektiivselt tõrjuvaid preparaa-

te aga sellel väljal ristiku allakülvi tõttu kasutada ei saanud. 

Odra koristamisel sattusid virna seemned mullapinnale, kus 

nad püsisid eluvõimelisena kogu põldheina kasvuaja (kaks 

aastat). Seetõttu leidus põldheinale järgnenud  talivilja otse-

külvi variandis ka virna, kuid künnivariantides seda polnud.  
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Tabel 1. Viljelemisviisi mõju taliteravilja saagile liivsavimullal (1989-2010).

Mullaharimine Väetamine Saak  
t/ha

Saak võrreldes tavakünniga

t/ha %

Tavakünd 22-25 cm
NPK 4,76 - -

NPK + sõnnik 5,02 - -

Sügavkünd 33-35 cm
NPK 4,68 -0.08 -1,7

NPK + sõnnik 5,17 0,15 3,0

Otsekülv
NPK 4,72 -0,04 -0,8

NPK + sõnnik 4,95 -0,07 -1,4

Tabel 2. Viljelemisviisi mõju keskvalmiva odra saagile liivsavimullal (1989-2010). 

Mullaharimine Väetamine Saak, t/ha
Saak võrreldes tavakünniga

t/ha %

Tavakünd 22-25 cm
NPK 4,45 - -

NPK + sõnnik. 4,78 - -

Sügavkünd 33-35 cm
NPK 4,61 0,16 3,6

NPK + sõnnik 4,88 0,10 2,1

Pindmine mullaharimine 8-10 cm
NPK 4,31 -0,14 -3,1

NPK + sõnnik 4,71 -0,07 -1,5

Tabel 3. Viljelusviisi mõju varajase odra saagile liivsavimullal (1989-2010)

Mullaharimine Väetamine Saak, t/ha
Saak võrreldes tavakünniga

t/ha %

Tavakünd 22-25 cm
NPK 3,38 - -

NPK + põhk 3,89 - -

Sügavkünd 33-35 cm
NPK 3,47 0,09 2,7

NPK + põhk 3,90 0,01 0,3

Pindmine mullaharimine 8-10 cm
NPK 3,05 -0,33 -9,8

NPK + põhk 3,79 -0,10 -2,5

Tabel 4. Viljelemisviisi mõju monokultuurse odra saagile (1990-2010)

Mullaharimine Väetamine Saak, t/ha
Pindmise mullaharimise mõju

t/ha %

Pestitsiidideta foonil

Künd 22-25 cm
NPK 4,21 - -

NPK + vedelsõnnik 5,16 - -

Pindmine mullaharimine 8-10 cm
NPK 3,52 -0,69 -16,4

NPK + vedelsõnnik 3,94 -1,22 -23,6
Pestitsiidide foonil

Künd 22-25 cm
NPK 4,39 - -

NPK + vedelsõnnik 5,36 - -

Pindmine mullaharimine 8-10 cm
NPK 4,32 -0,09 -1,6

NPK + vedelsõnnik 5,18 -0,18 -3,4

Künnist loobumine on positiivselt mõjunud ka mulla elus-

tikule. Mullas on suurenenud vihmausside ja entomofaagi-

de arvukus. Kuid taimekasvatajale sõbralike organismide 

kõrval on minimeeritud mullaharimisel leidnud mullas ka 

sobiliku keskkonna kahjurid, mis kahjustavad kultuurtaimi. 

Nendeks on nälkjad (Agriolimax agrestis) ja ka naksurlaste 

(Elateridae) vastsed traatussid. Esimesed kahjustavad tai-

mede tõusmeid, tegutsedes öösel, ja teised taimede juuri, 

idanevaid seemneid ning juurvilju. Seda põllumees ei soo-

vi, sest tekitatud kahju kultuurtaimedele võib olla küllalt 

suur.

Künnist loobumise peamiseks motiiviks peetakse aga 

tööaja ja mootorikütuse kokkuhoidu. Mõõtmised näitasid, 

et otsekülvil ja pindmisel mullaharimisel (minimeeritud 

mullaharimisel) oli mootorikütuse kulu tavakünnist 37,9 - 

55,8% ja sügavkünnist 54,7 – 71% väiksem (tabel 5.). 
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Tabel 5. Kulud mootorikütusele erinevate tehnoloogiate korral

Kultuur
Mootorikütust, l /ha Mootorikütuse maksumus, €/ha

M2 M3 M1 M2 M3 M1

Taliteravili 23,5 32,0 14,6 16,8 22,9 10,5
Keskvalmiv oder 14,1 24,8 7,2 10,1 17,8 5,2
Varajane oder 16,3 24,8 7,2 11,7 17,8 5,2

M1 - talivili otsekülv, oder minimeeritud mullaharimine;   M2 – künd 22-25 cm;   M3 – künd 33-35 cm. 

Erimärgistusega mootorikütuse hind käibemaksuta 0,717 €/l

Tabel 6. Tööde loetelu, traktori võimsus, agregaadi töölaius ja töö maksumus taliteravilja erineval viljelemisel.

Tööd
M1 M2 M3

Agregaat Kulu, €/ha Agregaat Kulu, €/ha Agregaat Kulu, €/ha

Koorimine - 165 kW; 6m; 
8-10 cm 2x 36 165 kW; 6m; 

8-10 cm 2x 36

Kündmine -
165 kW; 5 

sahka; 22-25 
cm

59
165 kW; 5 

sahka; 33-35 
cm

71

Kultiveerimine - 165 kW; 7,5 m; 
7-8 cm 2x 48 165 kW; 7,5 m; 

7-8 cm 2x 48

Pritsimine 165 kW; 2700 
l; 24 m 11 -

Roundup Gold 2,5 l/ha 19 -

KULUD KOKKU: 30 143 155

M1 – otsekülv;   M2 – kündmine 22-25 cm;   M3 – kündmine 33-35 cm

Tabel 7. Tööde loetelu, traktori võimsus, agregaadi töölaius ja töö maksumus odra erineval viljelemisel.

Tööd
M1 M2 M3

Agregaat Kulu, €/ha Agregaat Kulu, €/ha Agregaat Kulu, €/ha

Koorimine 165 kW; 6m; 
8-10 cm 2x 36 165 kW; 6m; 

8-10 cm 2x 36 165 kW; 6m; 
8-10 cm 2x 36

Kündmine -
165 kW; 5 

sahka; 22-25 
cm

59
165 kW; 5 

sahka; 33-35 
cm

71

Kultiveerimine 165 kW; 7,5 m; 
7-8 cm 2x 48 165 kW; 7,5 m; 

7-8 cm 2x 48 165 kW; 7,5 m; 
7-8 cm 2x 48

KULUD KOKKU: 84 143 155

M1 – pindmine mullaharimine 8-10 cm;   M2 – kündmine 22-25 cm;   M3 – kündmine 33-35 cm.

Künnist loobumine tähendab ka seda, et põllukultuuride 

viljelemisel saab hakkama vähema masinapargiga. Talite-

raviljade erinevatest viljelemistehnoloogia töödest, masi-

natest ja kuludest annab ülevaate tabel 6, kus taliteravilja 

eelviljaks oli teise kasutusaasta põldhein. Toodud andmed 

annavad ülevaate kasutatud traktori võimsusest, agregaa-

di töölaiusest, mullaharimise sügavusest, kordade arvust 

ning tööde maksumusest. Otsekülvil on külvieelse töö hul-

ka võetud ka herbitsiidi pritsimisele tehtavad kulutused. 

Tabelis toodud andmetest nähtub, et talivilja viljelemisel 

otsekülvil on kulud 4,77 – 5,17 korda väiksemad kui kün-

nipõhisel viljelemisel.  

Praktikas on levinud ka variant, kus Roundup´iga pritsitak-

se ka enne kündi. Tülikate umbrohtude esinemisel on see 

väga oluline ja vajalik töö. Roundupi´ga pritsimine tõstab 

aga künnipõhise tehnoloogia  kulusid keskmiselt 20%. 

Ka odra künnipõhisel viljelemisel jäid kulud talivilja vil-

jelemisega samale tasemele (tabel 7).  Vaatamata sellele, 

et otsekülv sai asendatud pindmise mullaharimisega, jäid 

odra sellisel kasvatamisel kulud hektarile künnipõhise vil-

jelemise kuludest 1,7 – 1,85 korda väiksemaks.  
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Esitatud analüüs toob ära ainult teraviljade külvi eel teh-

tavate kulude suuruse. Kogu viljeluskulude väljatoomiseks 

tuleb nendele lisada ka mullaharimisele järgnevate masi-

natööde, väetamis- ja taimekaitsetööde ning muude  tööde 

kulud. Vaadeldavas uurimistöös olid mullaharimisele järg-

nevad tööd kõikides variantides täiesti sarnased, sest kasu-

tati samu masinaid, külvisemäärasid, taimekaitsepreparaate 

jt. tarvikuid.

Kokkuvõtteks
Pikaajalisest uurimistööst (1989- 2010) selgus, et erinev 

mullaharimine mõjutas nii talivilja kui ka suviteravilja (odra) 

saaki vähe. Otsekülvil ja pindmisel mullaharimisel (8 -10 

cm) olid saagid samal tasemel kui künnipõhisel mullahari-

misel. Kulud mullaharimisele erinesid aga oluliselt. Võrrel-

des künnipõhise viljelemisega, olid talivilja otsekülvi kulud 

ligi viis korda väiksemad. Odra kasvatamine pindmise mul-

laharimise foonil oli künnipõhisest kasvatamisest keskmiselt 

1,8 korda odavam.

Teravilja kasvatamine sügavkünni foonil (33 – 35 cm) ei 

ole majanduslikult otstarbekas. 

Mullaharimise intensiivsuse mõju monokultuurse odra 

saagile sõltus pestitsiidide kasutamisest. Kui pestitsiide ei 

kasutatud, vähenes pindmisel mullaharimisel, võrreldes 

künniga, odra saak väetisfoonide keskmisena 20%. 

Katsed näitasid ka seda, et mida efektiivsem  on väe-

tamine (mineraal- ja orgaaniliste väetiste kooskasutamine) 

ja taimekaitse, seda  majanduslikult tasuvam on pindmine 

mullaharimine ja otsekülv.

Pikaajalisel otsekülvi kasutamisel võivad põllukultuure 

hakata aga ohustama nälkjad ja naksurlaste vastsed, 

traatussid. 
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Väiketootja raskused ja nende ületamine
Mait Rõõmusaar, Raismiku Talu

Raismiku Talu tegeleb mahe teravilja ja õlikultuuride kas-

vatamisega, nende ümbertöötlemisega ja otseturustusega. 

Küllalt suure osa talu tootmisest moodustab teenustöö, kaasa 

arvatud TÜ Eesti Mahe mahetoodete töötlemine, pakkimine, 

villimine ja etikettimine. Mahetaluna toimides on mahetera-

vilja kasvatuse põhilised raskused umbrohu tõrje, kahjurite 

hävitamine, vajadusel ka taimehaiguste tõrje. Selle viimase 

osas on kõige paremaid tulemusi võimalik saada ainult õi-

geaegselt läbiviidud mehaanilise tõrjega. Palju kergem oleks 

soovitud tulemusi saavutada mürgitamisega. Omamoodi ras-

kuseks võib pidada ka seda, et maheviljade saagikus on ju 

väga palju madalam tavateravilja saagikusest.

Kindlasti tekib kohe põhjendatud küsimus: miks siis ee-

listada mahetootmist?

Aga sellepärast, et lähtudes talus olemasolevast masi-

napargist – seadmetest ja hoonetest- ei suudaks me vastu 

võtta ja ümber töötada suuremaid koguseid vilja. Samas pole 

talu külvipind nii suur, et saaks ise niipalju tooret müüa, et 

see võimaldaks ära elada.

Teine põhjendatud küsimus kerkib kindlasti põldude 

väetamise kohta, kui talu ei tegele loomakasvatusega? 

Päästjaks on selles valdkonnas ristikukasvatus, eriti val-

ge ristik, vähesel määral ka punane ja roosa ristik. Teravilja 

põhk ja osa ristikust purustatakse haljasväetiseks, lämmas-

tiku lisada ei tohi. Et näiteks põldherne ja oa vastu tunnevad 

huvi nii kahe- kui neljajalgsed, siis neid võib külvata ainult 

suure tee äärde või elumaja lähedusse, mitte jõe kaldapeal-

sele, vaatamata nõutavale külvikorrale. Tihti on saagi vä-

hendajad ka metsloomad. Kartulit ilma võrkaiata ja elektri-

karjusteta kasvatada ei ole enam võimalik – ümberringi on 

metssead, kes saagi muidu hävitavad. Näiteks möödunud 

sügisel kündsid metssead valmiva kaera, nisu ning ka tali-

nisu orase üles.

Ühel varasemal suvel alustasime kanakasvatusega, aga 

see oli suurepärane toidulaud kullidele, rebastele ja kärplas-

tele, seepärast loobusime ka sellest õige pea. Hakka või vas-

tu tahtmist jahimeheks. 

Uueks, tulevikus ilmselt ees ootavaks raskuseks on ka-

sutatava energia tohutu järsk hinnatõus. Väljapääs oleks 

hakata valmistama ise biodiiselkütust. Kuid kas see ka ren-

taabel on, seda tuleks hoolega arvutada. Diiselkütuse hin-

na tõusuga kaasneb ka rapsi seemne hinna tõus – kas on 

tulus toota biodiislit, kui ühe liitri biodiisli tarvis on vaja on 

4kg rapsiseemet. Lisaks tuleb juurde veel kemikaalide hind 

pluss töötasu. Siit võime järeldada, et biodiisel ei tule odav. 

Biodiislit lisatakse tavalisele diiselkütusele veerandi jagu. 

See on õige vahekord põlemisele ja määrimisele mootoris 

ja küttepumbas.

Talus on olemas 3-aastane kogemus biokütuse tootmi-

sel, segamisel ja kasutamisel mootorites. Seepärast pakun 

välja, et ilmselt tuleks odavam praakviljast toota piiritust 

mürgise metanooli asemel. Teine moodus oleks osta igale 

mootorile lisaseade, mis võimaldaks mootoril töötada mingi 

(filtreeritud) õliga. Sel juhul mootori käivitamine ja seiskami-

ne toimub mootori põhiküttel. Traktoril peaks olema siis 2 

küttepaaki (nagu näiteks Saksamaal).

Takistuseks on maheteravilja ja -õlikultuuride töötlemi-

sel nõutud kvaliteedi saavutamine, milleks suurte koguste 

töötlemisel tuleks täiustada seadmeid, torustikke jne, mis 

kõik nõuab päris suuri investeeringuid.

Otseturustamisel on kõige tähtsam toote kvaliteet, vä-

limus ja õige hind. Kuna talu toodangu maht on väike, siis 

meie arvates pole vajadust trügida suurtesse kaubaketti-

desse, sest seal tuleb arvestada, et tellitud kauba kogused 

peavad olema kella-ajaliselt ja 100% täidetud. Meil endil on 

ka kogemus väikese trahvi näol – seega pole mõtet lennata 

kõrgemale, kui tiivad kannavad! Siit ka järeldus: väiketootja-

tel on vaja ühineda. Kui olin Norras talus praktikal, siis seal-

se 17-hektarise talu peremees oli 23 ühistu liige.

Heaks näiteks Eestis on TÜ „Eesti Mahe“ tegevus, 

mis nüüd lisaks kodumaisele müügile ka ekspordib 

oma tooteid, nõudlus kasvab pidevalt. Sarnaselt 

võiks tegutseda ka tavatoodangu (mitte mahe) 

müügi korraldamisel. Eeskujuks võiks siin olla 

Lõuna-Eestis tellitud kauba koju vedu ehk projekt 

„Kaup kätte“. Väiketalunikud, seepärast soovitan 

soojalt - ärge olge kadedad üksteise peale, 

ühinedes läheb kõigil paremini.
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Põllumajandus ja kliimamuutused
Martti Mandel, Põllumajandusministeerium

Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega koha-

nemine on muutunud globaalselt üheks keskseks teemaks. 

Kuigi kõik suured tööstusriigid ei ole Kopenhaagenis ja 

Cancunis aset leidnud kliimaläbirääkimistel kasvuhoone 

heitgaaside emissioonide vähendamisel siduvate eesmärki-

de osas konsensuseni jõudnud, on Euroopa Liit endale sead-

nud selged sihttasemed. Ülemkogu tasandil on otsustatud 

emissioone vähendada aastaks 2020 20% võrreldes 1990. 

aasta tasemega ning on suur tõenäosus, et tõstetakse see 

eesmärk 30%-ni.  

Põllumajandus ja metsandus on valdkonnad, mida klii-

mamuutustest tulenevad negatiivsed tagajärjed kõige enam 

puudutavad ning mis samas ise võivad mängida olulist rolli 

kliimamuutuste leevendamisel. Mitmed teadlased on hin-

nanud, et globaalse taimesaaduste saagikuse ja hindade 

kõikumise üks põhjuseid on just kliimamuutused, mis on 

toonud kaasa põudade ja üleujutuste sageduse kasvu. Klii-

mamuutuste leevendamise potentsiaal on seotud taastuvate 

energiallikate kasutuselevõtuga ning süsiniku sidumisega. 

Euroopa Liidu 2020 strateegias on kliimamuutuste leeven-

damine üks prioriteete, mille saavutamisse oodatakse suurt 

panust ka ühtselt põllumajanduspoliitikalt.

Põllumajandus kuulub heitmekaubanduse väliste sek-

torite hulka, mille osas Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu 

Nõukogu tegid 2009. aastal otsuse vähendada kasvuhoone 

heitgaaside emissioone Euroopa Liidu peale keskmiselt  10% 

võrreldes 2005. aasta tasemega, kuid kõikidel liikmesriikidel 

on sõltuvalt majandusarengu tasemest erinev eesmärk. Ees-

ti puhul seati eesmärgiks hoida emissiooni kasv 11% piires.

Kasvuhoonegaaside emisioonide mõõtmise eest on 

vastutav Keskkonnaministeerium, mis koostab igal aastal 

kasvuhoone heitgaaside inventuuri raporti. Raporti järgi oli 

Eestis põllumajandussektori kasvuhoone heitgaaside emis-

sioon süsihappegaasi ekvivalendis 2005. aastal 1216 ki-

lotonni. Aastal 2008 oli see 1386 kilotonni ja aastal 2009 

1303 kilotonni ehk vastavalt 13,9% ja 7,1% kõrgem 2005. 

aasta tasemest. Kui maakera rahvastiku suurenemise ja ma-

jandusarengu kontekstis võib eeldada ka Eesti toidutootmise 

kasvu, siis ilma täiendavate meetmeteta ei ole Eestis tõe-

näoliselt võimalik kaua hoida põllumajandussektori emis-

sioone 2005. aasta tasemega võrreldes 11% piires.

Sisuliselt kogu põllumajandussektori emissiooni moo-

dustavad kaks kasvuhooneheitgaasi  - metaan (CH4) ja di-

lämmastikoksiid (N2O). Metaan moodustab põllumajandus-

sektori emissioonist umbes 40% ja dilämmastikoksiid um-

bes 60%. Metaan tekib eeskätt loomakasvatusest – veiste 

seedeprotsessidest, sõnnikumajandusest ja sõnniku laota-

misest. Dilämmastikoksiid tekib taimekasvatusest – läm-

mastikväetiste kasutamisest ja sõnniku laotamisest. Muude 

kasvuhooneheitgaaside osakaal on põllumajanduses margi-

naalne. 

Lisaks kliimamuutuste leevendamisele on Euroopa Lii-

dus oluliseks teemaks muutunud kliimamuutustega kohane-

mine. 2009. aastal andis Euroopa Komisjon välja kohane-

mist puudutava valge raamatu ning mitmeid muid kitsamalt 

põllumajandussektorit puudutavaid dokumente ja juhiseid. 

Kuigi kliimamuutuste negatiivsed tagajärjed puudutavad 

kõige teravamalt Lõuna-Euroopat, võivad teatud probleemid 

esineda ka mujal. Euroopa põhjaosas võib suureneda era-

korraliste ilmastikunähtuste – põuad ja üleujutused – sage-

dus, mis toob kaasa negatiivsed tagajärjed põllumajandus-

toodangule. Lisaks võib kasvada taimehaiguste- ja kahjurite 

ning loomataudide levik.

Põllumajandusministri käskkirjaga moodustati käesole-

va aasta alguses ministeeriumi osakondi ning teadusasutusi 

hõlmav töögrupp, mille eesmärk on koostada põllumajan-

dussektori kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutuste-

ga kohanemise tegevuskava. Kliimamuutuste ühtse tegevus-

kava või strateegia on loonud või selle loomisega alustanud 

enamik Euroopa Liidu riike, kuna see võimaldab teemaga 

seotud probleeme ja lahendusi paremini kaardistada.

Maaelu arengukava sisaldab mitmeid toetusmeet-

meid, mis otseselt või kaudselt on seotud kliimamuutuste 

leevendamisega. Näiteks kuuluvad selliste meetmete alla 

taastuvenergia tootmise ja loomakasvatusehitiste investee-

ringutoetused ning metsanduse, mahepõllumajanduse ja 

keskkonnasõbraliku majandamise toetused. Kliimamuutus-

te töögrupi üks eesmärk on loetletud meetmeid analüüsida, 

leidmaks võimalusi kliimamuutuste leevendamisse senisest 

enam panustada. 

Praegusest oluliselt suurem roll on kliimamuutuste lee-

vendamisel 2013. aasta järgses Euroopa Liidu ühtses põl-

lumajanduspoliitikas, mille kujundamise protsess on praegu 

käimas. Seni ei ole veel selgunud, millised on konkreetselt 

uued meetmed, kuid seniste signaalide valguses on tõenäo-

line uute kliimat puudutavate meetmete lisandumine ning 
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samuti on räägitud otsetoetuste senisest oluliselt „rohelise-

maks“ muutmisest. 

Kõige suurema potentsiaaliga valdkond kliimamuutuste 

leevendamisel võib olla biogaasi senisest aktiivsem tootmi-

ne, mis võimaldab lisaks metaani emissiooni vähendamisele 

suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 

osakaalu, edendada maapiirkondades ettevõtlust ning luua 

uusi töökohti. Samuti ei konkureeri biogaas erinevalt näiteks 

esimese põlvkonna biodiisli või bioetanoolist toidutootmise-

ga vaid pigem täiendab seda.

Kliimamuutuste leevendamine ei tohi piirata toidu 

tootmise turvalisust ja põllumajanduse arengut, mistõttu 

rõhk peab olema pigem toetusmeetmetel mitte regulat-

sioonidel ja piirangutel. Keskkonnaalane regulatsioon Eu-

roopa Liidus küll suure tõenäosusega pidevalt karmistub, 

kuid see hõlmab kõiki liikmesriike võrdselt ega kahjusta 

seetõttu konkreetse liikmesriigi tootjate konkurentsivõimet 

ühisturul.

Kliimamuutustega kohanemisel on peamine rõhk tea-

dus- ja arendustegevusel. Konkreetsete meetmete loomi-

seks on vajalik täiendavalt uurida kliimamuutuste tagajärgi 

põllumajandussektorile ning kõige tõhusamaid võimalusi 

negatiivsete riskide maandamiseks. 

Erakorralistele ilmastikunähtustele ning taimehaiguste-

le ja kahjuritele vastupidavate taimesortide aretamisel tuleb 

senisest suuremat tähelepanu pöörata sordiaretusele ning 

pidevalt jälgida taimehaiguste ja kahjurite ning loomataudi-

de levikut. Samuti on vajalik uurida, milline taimekultuuride 

proportsioon on kliimamuutuste riskide maandamiseks so-

bivaim ning otsida koostöös kindlustusandjatega võimalusi 

sobivate kahjukindlustuslahenduste arendamiseks ja turule 

toomiseks. 
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Biokütused: reglement ja võimalused
Tiit Maidre, Eesti Biokütuste Ühing

Teema arendamiseks on kõigepealt vaja endale selgeks 

teha, et biomassi on energia tootmiseks võimalik kasutada 

äärmiselt raiskavalt. Koguni niimoodi, et tekkib mingeid olu-

lisi puudusi toidus või elukeskkonnas. Nii on Euroopa Liit vii-

mase kümne aastaga välja arendanud ulatusliku, siseturgu 

reguleeriva ühtse seadusandluse, mis mõneti erineb USA või 

teiste riikide ja majanduspiirkondade omadest. Järgnevalt 

ülevaade olulisematest osadest.

Üldosa seadusena kõigi muude direktiivide osas toimib 

Euroopa Parlamendi poolt 12.detsembril 2009 heaks kii-

detud nn. RES-D direktiiv. Nimetatu on erinevate ühtsete 

mehhanismidega oma toimes seotud näiteks taastuvenergia 

direktiiviga (RED), mootorikütuste standardite direktiiviga 

(FQD), koospõletamise direktiiviga (RES-E) ja jäätmepõletust 

reguleerivate normidega (RES-H).Siiski on praktikas ilm-

nenud, et üldmõisteid ei tunta ja seetõttu kannatab eriosa 

direktiivide rakendamine. Sestap tuleks teha ülevaade süs-

teemist.

Niisiis vaadelgem alljärgnevat:
Õiguslik alus (Visa)

Eesmärk (art.3 prg 3)

Säästlikkuse kriteerium (art.15 prg.1-7)

Tõendamismenetlus (art.16 prg.1-9)

Kasvuhoonegaaside kalkulatsioon (art.17 prg 1-7a,lisa VII)

Jõustumistähtajad (art.15 prg 2;17 prg.4a)

Lisasätted (art.18,19)

Raporteerimine (erinevad artiklid)

Monitooring ja dialoog (art.20)

Ülevaade (art.20 prg 6)

Peale aastat 2020 (art.20 prg 5c)

Rakendamine ja komitoloogia (art.21)

Jõustumistähtajad (art.22-23)

Õiguslik alus:
Sellisena käsitletakse EL Ühinemislepingu artiklit 175(1) ja 

95. Esimene sätestab EL õiguse kehtestada keskkonnala-

seid norme, teine siseturu harmoniseerimist. Rõhutatakse, 

et liikmesriigid ei saa aktsepteerida säästlikkuse kriteeriumi, 

KHG mõjude ja biokütuste tõendamisnõuete üldisest erine-

vaid käsitlusi.

Eesmärk (art.3)
Artikkel 3 prg.3 annab siduva eesmärgi kasutada transpor-

disektoris aastaks 2020 vähemalt 10% taastuvaid energia-

allikaid. Seejuures tuleb silmas pidada, et ei arvestata sel-

liseid biokütuseid, mis ei vasta säästlikkuse kriteeriumide 

nõuetele, seejuures arvestatakse taastuvatest energiaallika-

test elektritranspordi sisenditega lähtuvalt koefitsiendist 2,5 

ja lignotselluloosist pärinevate biokütustega lähtuvalt koe-

fitsiendist 2,0. Seejuures arvestatakse maakasutuse muuda-

tuste, bioloogilise mitmekesisuse ja piiriüleste mõjude tegu-

reid lähtuvalt eri kütuste energiasisaldusest.

Säästlikkuse Kriteerium (art.15 prg.1-7)
1. Kasutatava kütuse toore peab vastama täielikult prg 2 

kuni 5 nõuetele, olles pärit eeldatavalt erinevatest met-

sanduse, põllumajanduse või kalanduse jääkidest. Eesti 

kontekstis on oluline mainida, et toore peab vähemalt 

80% pärinema kuni 10 aastase kasvuringiga biomassist. 

Seega ei ole vanem, kasvav, üle 10 aasta vana metsama-

terjal, kui tegu pole saepuru või raiejääkidega, käsitletav 

biokütusena. Põhk, tootmisjäägid ja jäätmed seevastu on.

2. Nõuded KHG emissioonidele (prg.2)

a) Massbilansi asendusmeetodil (lähtuvalt energiasisal-

dusest asendataval fossiilkütusel) peab baasiline sääst 

olema vähemalt 35% ja alates 01.01.2017 tõstetakse 

see barjäär 50%.

b) eeltoodust tuleneb, et kõik EL biokütuste tootmisük-

sused, mis olid olemas enne 01.01.2008 aastat, tuleb 

nõuetega vastavusse viia 01.04.2013.

Kommentaar: Kasutades fossiilkütuseid selliste tuntud 

biokütuste nagu biodiisel või bioetanool tootmiseks vajali-

ku energia saamiseks, on võimalik saavutada massbilansis 

kuni 30% säästu. Biomassi jääkide kasutamine energia ja 

soojuste koostootmiseks võimaldab samast biomassist eta-

nooli toota viisil, mis lubab säästa võrreldes fossiilbensiini 

kasutamisega KHG heitmeid 62,5%.

c) täiendavalt arvutatakse maakasutuse muudatuste 

mõju biomassi kasvatamisele ja töötlemisele.

d) Peale 01.01.2017.a. käivitatavatelt tootmisüksustelt 

nõutakse 60% KHG arvestuslikku  säästu 
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3. Kõrge bioloogilise mitmekesisusega (prg.3) või kõrge 

akumuleeritud süsinikusisaldusega alad (prg.4) on väl-

ja arvatud biokütuste tootmiseks vajaliku biomassi kas-

vualadest 01.01.2008.a. seisuga. Sellisteks aladeks loe-

takse:

a) Primaarmetsi,

b) Looduskaitsealasid,

c) Kõrge bioloogilise mitmekesisusega rohumaad-nende 

alla ei kuulu registrites olev ja  vähem kui 10 aastat 

kasutamata põllumaa, aga sellist on just Eestis kõigi  

EL liikmesriikide hulgas elaniku kohta kordades roh-

kem  kui mujal.

d) Märgalasid,

e) Nn. jätkuvalt metsastatud alad (defineeritud puude võ-

rade sidususe järgi).

f) Turbaalad.

Rõhutagem, et just 01.01.2008.a. reegli järgi ei tohi maa-

kasutus muutuda. Nii on turvast võimalik küttena kasutada 

küll, kuid uute turbaalade kuivendamine pole lubatud. Sama 

kehtib märgalade seisundi muutmise kohta.

4) Kõik EL siseselt toodetud ja imporditud materjalid 

biokütuste tootmiseks peavad vastama EL direktiivi 

nr.1782/2003 (prg.5) sätetele risttõendamise reeglistiku 

kohta.

5) Sotsiaalsete kriteeriumidena arvestatakse 8 ILO konvent-

siooni.

6) Nõutakse vastavust ratifitseeritud Konventsioonidele 

metsiku floora ja fauna kaitse kohta.

Tõendamismenetlus(art.16 prg.1-9)
1. Liikmesriikidelt nõutakse kõigi majandustegevuse sub-

jektide mõjude tõendamist eelpoolviidatud artikli 15 

prg.2-4 sätteid arvestades.

2. Majandustegevuse subjektid peavad mõjude arvestami-

sel lähtuma massbilansi asendusmeetodist kõigi põhi ja 

lisatoodete arvestuses. Eestis on nõuetekohased arvestu-

sed tehtud.

3. Kohaldada saab ka Komisjoni aktsepteeritud vabatahtlik-

ke tõendamismenetlusi. Nii on väetisetootjad kasutanud 

juba uusi skeeme oma vaikeväärtuste arvutamiseks ISO 

sertifikaatides  kasutatava menetluse kaudu.

4. Majanduslikele operaatoritele on pandud kohustus oma 

materjale ja tooteid nõuetekohaselt tõendada. Loomuli-

kult on tegu mahuka ja kalli menetlusega ja nii pole ka 

eriti tõenäoline, et põllumajanduslikud tootjad saaksid 

väikestes mahtudes enda masinapargi tarbeks biokütu-

seid toota. Selline toode ei oleks käsitletav mootorikütu-

sena. Ei kvaliteedi ega registreeringu mõttes

5. Reeglina puudub väikesemõõtmeliselt toodetul ka turule-

pääs kütusetööstuse nõutavate mahtude tõttu.

Eestis on transpordisektoris kasutatavate biokütuste 

tootmise alased tasuvusuuringud teostanud Eesti Energia 

koostöös põllumajandustootjate ühistutega nagu Kevili PÜ. 

Tehtud arvutuste alusel on Eestis võimalik toota teraviljast 

biokütust vastavalt RES-D direktiivi nõuetele.
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Pagaritoodete tööstuslik tootmine Eestis
Uno Kaldmäe, Eesti Leivaliit, AS Lõuna Pagarid

Oleme lugenud ja kuulnud, et rukis ja rukkileib jõud-

sid Euroopasse 4. - 7. sajandil pärast Kristust ja ruk-

kileib sai meie esivanemate põhitoiduks 11. sajandil. 

Tööstuslik tootmine on esmane tegevus, millega kaasneb 

toodetavate kaupade hulgi- ja/või jaemüük. Praegu väga 

populaarne kodus leiva küpsetamine ei ole tööstuslik toot-

mine, see kuulub pigem hobide alla, sest see ei ole igapäe-

vane tegevus. 

Tööstusliku pagaritoodete tootmise alguseks loetakse 

Eestis aastat 1762, mil linnakodanik Julius Valentin Jaeck-

si ostis Tallinnas kahekorruselise kivimaja ja asutas sinna 

pagaritöökoja. Tulekahjude kartuses otsustas Tallinna linn 

keelata linnaelanikel kodus küpsetamise ja seda võisid 

teha ainult meistrid pagaritöökodades. 

20. novembril 1912, kaks aastat enne I maailmasõja 

puhkemist, avas oma leivatööstuse Tartus, Riia tänavas 

Taani ärimees Lorenz Sander ja sellega algas tööstuslik 

leivatootmine Tartus. Aastal 1914 alustas tööd Antslas väi-

ke pagaritöökoda, mis kuulus kohalikule tarbijate ühistu-

le. Erinevates suuremates asustatud kohtades tekkisid ka 

väikesed erakapitalil põhinevad pagaritöökojad. Veel 20. 

sajandi alguskümnendil oli linnaleib ja -sai omamoodi luk-

suskaup, põhiline toodang valmistati ikkagi taludes.

Nõukogude korra ajal pagariettevõtted riigistati ja 

võeti suund  suurettevõtete loomisele. Eelmise sajandi ka-

heksakümnendatel aastatel oli Eesti suuremates linnades 

kaheksateist leivatehast. Turustuspiirkonnad ja toodete 

hinnad olid kehtestatud administratiivsete meetmetega ja 

konkurents puudus. Leivatehased olid monopolid oma piir-

konnas ja kilogammi leiva hind oli soodsam, kui loomadele 

antaval jõusöödal.

1991. aastal avas Eesti iseseisvumine tee omandivormi 

muutustele ja uute ettevõtete tekkimisele. 2001. aastaks oli 

nende arv tõusnud 200 firmani.

Kui palju on tegutsevaid ettevõtteid praegusel het-

kel, on raske öelda, sest sõltuvalt allikast on and-

med mõnevõrra erinevad. Kui võtta aluseks Veteri-

naar- ja Toiduameti andmed, siis 15. märtsil 2011 sei-

suga on Eestis 140 pagaritoodetega tegelevat ettevõtet.  

Neist

- 79 ettevõtet, mille tunnustamise otsusel on märgitud 

käideldavaks toidugrupiks liht- ja valikpagaritooted,

- 51 ettevõtet võib käidelda valikpagaritooteid,

- 8 ettevõtet käitleb ainult lihtpagaritooteid

- 2 ettevõttel on toodetavaks toidugrupiks märgitud 

pagaritooted.

Eesti Statistikaameti andmetel oli 2010. aasta III kvartalis 

99 ettevõtet ja võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenes 

ettevõtete arv 10 ettevõtte võrra. Statistikaameti andmesti-

kus vaadeldakse pagari- ja makaronitoodete tootmist koos. 

Turumahu hindamise seisukohalt ei olegi ettevõtete 

arv nii tähtis, sest hinnanguliselt 10% ettevõtetest tooda-

vad 90%  ja 90% ettevõtetest toodavad 10% poes müüda-

vast toodangust.

Eesti pagarid on oma ala meistrid, kes teevad rasket 

tööd, seda enamasti õhtuti ja öösiti, selleks, et meie toi-

dulaual oleks hea ja maitsev kodumaine leib ja sai. Selle 

kinnituseks on tõsiasi, et paljud meie tooted on hinnatud 

Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt väljaantud ristiku- ja 

pääsukesemärkidega. Pääsukesemärk antakse tootele, mis 

on valmistatud Eestis omamaisest toorainest. Meie paga-

ritööstuste tooted on saanud tunnustustust ka toiduliidu 

poolt korraldataval konkursil „Eesti Parim Toiduaine“.  

Pagaritoodetest on leiva ja saia tootmine olnud mõ-

nevõrra stabiilsem kui  kondiitritoodete tootmine. Viimaste 

puhul avaldas 2009. aasta üldine majanduslik olukord ja 

ostujõu langus märkimisväärset mõju. 
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Eestis tarbitavast teraviljast on inimtoiduks kasutatava tera-

vilja osakaal 15 %.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja andmetel tarbiti 

Eestis 1. juulist 2009 - 30. juunini 2010 teravilja kokku 728 

248 tonni, sellest:

•	 seemnena 68 985 tonni

•	 loomasöödana 516 566 tonni

•	 tööstuslik tarbimine 25 423 tonni 

•	 inimtoiduks  111 512  tonni (terakaalus),  87 699 tonni 

(tootekaalus)

Enamus Eestis valmistatud pagaritoodetest tehakse kodu-

maisest viljast jahvatatud jahust. 

Jätku leiba! 

Graafik EPKK

Graafik EPKK
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Teravilja omahind erineva struktuuriga 
ettevõtetes 

Eduard Matveev, Maamajanduse Infokeskus

Statistikaameti poolt 2007. aastal läbi viidud põllumajandu-

se struktuuriuuringu kohaselt oli Eestis peamiselt taimekas-

vatusega tegelevate majapidamisi 6 986 (30% põllumajan-

duslike majapidamiste koguarvust). Võrreldes 2003. aastaga 

on taimekasvatusele spetsialiseerunud majapidamiste arv 

vähenenud 3 462 ehk 33% võrra, peamiselt väiksemate 

majapidamiste arvel.

Alljärgnevalt on analüüsitud peamiselt teraviljatootmi-

sega tegelevate põllumajandustootjate teravilja tootmisku-

lude ning teiste oluliste majandusnäitajate muutusi aastatel 

2004   – 2009 põllumajandusliku raamatupidamise andme-

baasi (FADN) andmetel. Analüüsi aluseks on võetud nende 

taimekasvatuse tootmistüübi ettevõtete andmed, kellel moo-

dustas teraviljatoodang üle kolmandiku kogutoodangu väär-

tusest. Ettevõtted on grupeeritud kasutuses oleva põlluma-

jandusmaa pindala järgi kolme suurusgruppi: kuni 100 ha 

(väiketootjad), 100 kuni 400 ha (keskmise suurusega) ning 

üle 400 ha (suurtootjad). Võrdluseks on välja toodud Euroo-

pa Liidu 27 liikmesriigi (EL-27) taimekasvatuse tootmistüübi 

ettevõtete keskmised tulemused 2008. aasta kohta. 

Keskmise Eesti teraviljatootja kasutuses oli 2009. aastal 

keskmiselt 194,4 ha põllumajanduslikku maad, millest 62% 

oli renditud (tabel 1). Teraviljatootjate maakasutuse andmeid 

analüüsides selgus, et rendimaa osatähtsus kogu põlluma-

jandusmaast kasvas koos ettevõtte suurenemisega. Väikse-

matel teraviljatootjatel (kuni 100 ha) oli 2004 – 2009 aas-

tate keskmisena 39% maast renditud, keskmise suurusega 

tootjatel (100 kuni 400 ha) 62% ning maakasutuse poolest 

suurimate ettevõtete grupis (üle 400 ha) oli rendimaad 75%. 

2004 – 2009 aastate keskmisena oli teraviljatootjatel 

maakasutusega 100 kuni 400 ha ja üle 400 ha teravilja all 

62-64%, õlikultuuride all 15-20% ning 16-23% maakasu-

tusest kasvatati sööda- ja muid kultuure. Samas ettevõtetel 

maakasutusega alla 100 ha oli teravilja all 57%, õlikultuuride 

all 4% ning 39% kasvatati sööda- ja muid kultuure (peami-

selt ühe- ja mitmeaastaseid heintaimi). Seega võib järelda-

da, et maakasutuse poolest suuremates teraviljatootmisette-

võtetes on spetsialiseerituse tase väiksemate tootjatega võr-

reldes kõrgem, keskendutakse peamiselt teravilja tootmisele 

ning muid kultuure kasvatatakse vaid viljavahelduse mõttes. 

Tööjõu kasutamise intensiivsus erines oluliselt suurusgrup-

pide lõikes. Kõige intensiivsemalt kasutasid tööjõudu suure-

mad (üle 400 ha) teraviljatootjad, kus ühe aasta tööjõuühiku 

(ATÜ on ühe töötaja täistööaeg, mis võrdub arvestuslikult 

2 200 töötunniga aastas) kohta tuli 2009. aastal keskmi-

selt 164 ha põllumajanduslikku maad, väiksemates (alla 100 

ha) oli see näitaja tunduvalt väiksem - 44 ha/ATÜ (joonis 

1). Aastatel 2004 – 2009 on tööjõu kasutamise intensiivsus 

teraviljatootmisettevõtetes suurenenud keskmiselt 34% võr-

ra, kusjuures kõige rohkem (40%) suurusgrupis 100-400 ha 

ning kõige vähem (16%) väiksemates ettevõtetes.  

Tabel 1. Teraviljatootjaid iseloomustavad näitajad (keskmiselt tootja kohta)

Kõik  …-100  100-<400  400-...
 Ettevõtete arv valimis 126 129 131 134 132 124 25 67 32
 Esindatud ettevõtted 1 283 1 119 1 135 1 337 1 213 1 383 776 452 155
 Tööjõukasutus, ATÜ 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 1,8 1,4 1,5 4,9
 Palgaliste osatähtsus, % 30% 34% 36% 40% 40% 37% 4% 34% 85%
 Kasutatud põllumajandusmaa, ha 148,8 164,7 197,2 211,6 219,7 194,4 60,9 214,1 805,1
   sh teravil i , ha 89,8 103,4 121,7 126,3 138,7 124,0 33,3 141,6 526,9
 Rendimaa osatähtsus, % 61% 63% 63% 66% 64% 62% 28% 62% 74%
 Loomade arv kokku, LÜ 4,5 5,4 7,0 6,1 7,1 7,4 5,2 5,4 23,7

2009
2004 2005 2006 2007 2008
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Joonis 1. Põllumajandusmaa kasutus teraviljakasvatusettevõttes ATÜ kohta, 2004-2009

Joonis 2. Põllumajandusmaa kasutus ELi taimekasvatusettevõtetes ATÜ kohta, 2008

2008. aastal oli EL-27 keskmisel taimekasvatustootjal ühe 

ATÜ kohta keskmiselt 36 ha põllumajanduslikku maad. Töö-

jõu kasutamise intensiivsus erines oluliselt EL liikmesriiki-

de lõikes. Kasutatava põllumajandusmaa suuruse poolest 

keskmiselt ATÜ kohta oli Eesti taimekasvatustootja EL 27 

liikmesriikidest kuuendal kohal Rootsi, Soome, Prantsus-

maa, Taani ja Suurbritannia järel (joonis 2). Näiteks oli 2008. 

aastal Rootsi keskmisel taimekasvatustootjal kasutada 108 

ha põllumajanduslikku maad ning Soomes 98 ha/ATÜ. Töö-

jõu kasutamise intensiivsus oli kõige madalam Sloveenias 

(11 ha/ATÜ), Kreekas (12 ha/ATÜ) ja Rumeenias (14 ha/ATÜ). 
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Teraviljatootjate puhul on olulisel kohal teravilja saagikus. 

Suurusgruppide lõikes oli teravilja saagikus 2009. aas-

tal kõige kõrgem ettevõtetes maakasutusega üle 400 ha 

(3 169 kg/ha) ning madalaim ettevõtetes maakasutusega 

kuni 100 ha (2 545 kg/ha) (joonis 3). Analüüsist selgus, et 

väikestel teraviljatootjatel (kuni 100 ha) oli teravilja kesk-

mine saagikus aastate 2004 – 2009 keskmisena suurimate 

tootjatega (üle 400 ha) võrreldes 26% ning keskmise suuru-

se (100 kuni 400 ha) ettevõtetega võrreldes 15% madalam.

Näiteks oli ELi liikmesriikide lõikes nisu saagikus 2008. 

aastal kõige kõrgem Iirimaal (9 982 kg/ha) ja Hollandis 

(8 910 kg/ha). Keskmine nisu saagikus Eesti taimekasvatus-

ettevõtetes oli 2008. aastal (3 194 kg/ha), mis moodustab 

kõigest 54% ELi keskmisest tasemest samal aastal.



Teraviljafoorum 2011

32

Analüüsi tulemusena selgus, et 2009. aastal kujunes väik-

sematel teraviljatootjatel teravilja omahinnaks keskmiselt 

0,12 €/kg, suurusgrupis 100 kuni 400 ha 0,14 €/kg ja maa-

kasutuse poolest suurimates ettevõtetes 0,15 €/kg (joonis 

4). Väiksemate teraviljatootjate odavam teravilja omahind 

tingitud sellest, et suurem osa teravilja tootmiseks vajami-

nevatest töödest on tehtud omaniku enda ja tema pereliik-

mete poolt ning töötasu tavaliselt maksta. Väikestel teravil-

jatootjatel (kuni 100 ha) moodustas aastate 2004 – 2009 

keskmisena 91% kogu tööjõukulust tasustamata tööjõud 

(suurusgrupis 100 kuni 400 ha ja üle 400 ha vastavalt 72% 

ja 16%). Arvestades teravilja omahinnale juurde ka tasusta-

mata tööjõukulu tasustatud tööjõu keskmisel palgatasemel, 

kujuneks 2009. aastal väiksematel teraviljatootjatel teravilja 

omahinnaks 0,17 €/kg ning suurusgrupis 100 kuni 400 ha ja 

üle 400 ha kummalgi 0,15 €/kg. 

Teravilja realiseerimishind oli 2009. aastal keskmiselt 

0,10 €/kg mis oli teravilja omahinnast oluliselt madalam 

ning tekkinud kahjumit katsid taimekasvatusettevõtted toe-

tustega. Statistikaameti andmetel tõusid 2010. aastal teravil-

ja hinnad 2009. aastaga võrreldes keskmiselt 44%, jõudes 

peaaegu 2007. aasta keskmisele tasemele. 

Teravilja omahinna struktuuris on kõige suurema osatäht-

susega erikulud (seemned, väetised, taimekaitsevahendid 

ja muud taimekasvatuse erikulud), mis moodustasid 2009. 

aastal keskmiselt 40% kogukuludest (joonis 5). Üldkulud 

moodustasid 2009. aastal 28%, põhivara kulum 19%, töö-

jõukulud 8% ja intressi-ja rendikulud 6% kogukuludest. 

Joonis 3. Teravilja saagikus, 2004-2009

Joonis 4. Teravilja omahinna ja realiseerimishinna dünaamika, 2004-2010
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Aastatel 2004 – 2009 on üldkulude ja põhivara kulumi osa-

tähtsus kogukulude struktuuris on jäänud enam-vähem sa-

male tasemele, samas on erikulude osatähtsus vähenenud 

ning tööjõu-, intressi- ja rendikulude osatähtsus kasvanud. 

Erikulude osas omahinna struktuuris ei ole suuri erine-

vusi suurusgruppide lõikes esinenud, jäädes vahemikku 38-

41%. Üldkulude osatähtsus oli oluliselt kõrgem nendel tera-

viljatootjatel, kes kasutasid kuni 100 ha maad, moodustades 

38% kogukuludest. Teraviljatootjatel maakasutusega 100 

kuni 400 ha ja rohkem kui 400 ha moodustasid üldkulud 

26-27% kogukuludest. Tööjõukulud moodustasid maakasu-

tuse poolest suurematel teraviljatootjatel 11% (suurusgrupis 

kuni 100 ha ja 100 kuni 400 ha vastavalt 2% ja 4%). 

2008. aastal kujunes EL-27 keskmisel taimekasvatustoot-

jal teravilja omahinnaks keskmiselt 0,13 €/kg (joonis 6). 

EL liikmesriikide lõikes oli teravilja omahind kõige mada-

lam Rumeenias (0,07 €/kg) ja Hispaanias (0,10 €/kg) ning 

kõrgeim Soomes (0,24 €/kg), Küprosel (0,21 €/kg) ja Taanis 

(0,20 €/kg). Eesti keskmise teraviljatootja teravilja omahind 

oli 2008. aastal ELi keskmise tasemega võrreldes 22% võrra 

kõrgem. 

Joonis 5. Teravilja omahinna struktuur, 2004-2009

Joonis 6. Teravilja omahind ELi taimekasvatusettevõtetes, 2008
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Investeeringud tootmise kaasajastamisesse on määrava 

tähtsusega ettevõtte konkurentsivõime säilitamisel ning pa-

randamisel. Keskmine teraviljatootja tegi 2009. aastal in-

vesteeringuid ühe hektari kohta 122 €. Võrreldes erinevate 

suurusgruppidesse kuuluvate teraviljatootjate investeerin-

guid aastatel 2004 – 2009 selgus, et  väiksemad teravilja-

tootjad tegid ligikaudu poole vähem investeeringuid suure-

matega võrreldes. 

Teraviljatootjad said 2009. aastal toetusi (v.a investeeringu-

toetused) keskmiselt 142 €/ha. Suurusgruppide lõikes said 

kõige rohkem toetusi teraviljatootjad maakasutusega kuni 

100 ha (159 €/ha) ning kõige vähem tootjad, kellel maad oli 

rohkem kui 400 ha (134 €/ha). 

Väiksematel teraviljatootjatel moodustasid toetused (v.a 

investeeringutoetused) keskmiselt 47% sissetulekute struk-

tuurist, suurusgrupis 100 kuni 400 ha 33% ning maakasu-

tuse poolest suuremates ettevõtetes 26%. Seega on väik-

semad tootjad rohkem toetustest mõjutatud kui suuremad.

Alljärgnevalt on analüüsitud, milline on toetuste osa-

kaal erinevate teraviljatootjate sissetulekutes. Teraviljatoot-

jate vaheliste erinevuste hindamiseks on tootjad jaotatud 

kvartiilideks ja detsiilideks (vastavalt neljaks ja kümneks 

ligikaudu võrdseks osaks), kusjuures tootjad on järjestatud 

toetuste (v.a investeeringutoetused) osakaalu järgi sissetule-

kutest kõrgemast madalamani. Iga analüüsitava aasta juures 

on välja toodud kuus indikaatorit toetuste osakaalu kohta: 

alumine detsiil (D1), ülemine detsiil (D9), alumine kvartiil (Q1), 

keskmine kvartiil (Q2) ehk mediaan ning ülemine kvartiil 

(Q3). Mediaan jaotab tootjaid pooleks, millest suuremaid ja 

väiksemaid on ligikaudu võrdselt. Alumine detsiil kajastab 

sellist toetuste osakaalu, millest väiksema toetuste osakaa-

luga tootjaid on 10% ning ülemine detsiil on selline näi-

taja, millest suurema toetuste osakaaluga tootjaid on 10%. 

Alumine kvartiil kajastab sellist toetuste osakaalu, millest 

väiksema toetuste osakaaluga tootjaid on 25% ning ülemine 

kvartiil on selline näitaja, millest suurema toetuste osakaa-

luga tootjaid on 25% ning ülemise ja alumise kvartiili vahele 

jääb 50% tootjatest.

Joonisel 8 on näha, et 2009. aastal moodustasid toe-

tused teraviljatootjatel keskmiselt 31% sissetulekutest, kus-

juures pooltel tootjatest oli toetuste osakaal üle 42%. Vee-

randil (25%) tereviljatootjatest moodustasid toetused üle 

64% ning 10% ulatus see üle 70% sissetulekutest. Seega 

moodustavad toetused väga erineva osa teraviljatootjate sis-

setulekutest ning ka nende sõltuvus toetustest väga erinev. 

Joonis 7. Investeeringud ha kohta, 2004-2009
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Aastad 2008 ja 2009 olid Eesti teraviljatootjatele väga hal-

vad: 2007. aastaga võrreldes langesid 2008. aastal järsult 

teravilja kokkuostuhinnad, samas tõusid hüppeliselt sisen-

dite hinnad. Vähenes ka teravilja saagikus. Selle tulemu-

sena tõusis 2008. aastal teravilja keskmine omahind 2007. 

aastaga võrreldes 17%. 2009. aastal teravilja omahind 

langes 2008. aastaga võrreldes 10%, kuid kokkuostuhin-

nad alanesid sama ajaga pea kolmandiku võrra. Kõikide 

eelpoolnimetatud asjaolude kokkulangemise tulemusena 

tekkisid teraviljatootjatel suured kahjumid, kuna teravilja 

eest saadud tulu ei katnud selle tootmiseks tehtud kulutu-

si. Kulude suurenemisest ja tulude vähenemisest tekkinud 

puudujääki katsid teraviljatootjad toetustega ning kulude 

kokkutõmbamisega. Raskete majandustingimuste tõttu tehti 

2009. ja 2008. aastal tunduvalt vähem investeeringuid kui 

2007. aastal.

Praeguseks on teravilja kokkuostuhinnad uuesti tõus-

nud ning teraviljatootjad saavad eelmistel aastatel halba-

de turusituatsioonide tõttu tekkinud kahjumi tagasi teenida 

ning parandada oma majanduslikku olukorda. Samas ei tohi 

unustada, et headele aastatele võivad järgneda halvad ning 

seetõttu tuleks juba praegu mõelda teravilja saagikuse tõst-

misele ning tootmiskulude vähendamisele toodangu ühiku 

kohta, mis omakorda eeldab oma tulevaste tegevuste, tulude 

ja kulude oskuslikku planeerimist.

Joonis 8. Toetuste (v.a investeeringutoetused) osakaal sissetulekutes, 2004-2009
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Elektri ostmisest täna ja homme
Raul Kivari, Nordic Power Management OÜ

2010. aasta kevadel olid paarsada Eesti ettevõtetest elekt-

ritarbijat sunnitud otsima uusi lahendusi elektrienergia ost-

miseks, kuna harjumuspäraseks saanud viisil elektriost ei 

olnud enam võimalik. Olukorra muutuse põhjuseid peame 

otsima Euroopa Liidu 1996.a. vastu võetud “Elektri siseturu 

ühiseeskirjadest” ja 2004.a. jõustunud Eesti Euroopa Lii-

duga ühinemise lõppaktist. Kuigi meie naaberriikides anti 

tarbijatele võimalus elektrimüüjat valida juba 2000. aasta-

te alguses, siis just antud lõppakt sätestas Eestile elektri-

turu avamisel erandi, mille kohaselt elektrimüüja valimise 

võimalus anti paarisajale tarbijale alles 2009.a. algusest. 

Kui seni teadvustas tarbija ainult seda, et „elekter 

maksab umbes krooni kilovatt-tunni kohta“, siis vabaturu 

tingimustes on oluline aru saada, mida see „umbes kroon“ 

elektri lõpphinnana sisaldab. Elektri hind koosneb tänasel 

päeval neljast komponendist: elekter (aktiivenergia), võr-

guteenus, taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis. Elektri osa-

kaal lõpphinnas moodustab üldjuhul kuni poole kulust ning 

just seda osa hinnast mõjutas elektrituru avamine. Ülejää-

nud komponendid on ja jäävad tulevikus olema riiklikult 

reguleeritavad/kontrollitavad ning nende suuruse üle pole 

tarbijatel võimalik läbirääkimisi pidada. Seda kõike põh-

jusel, et võrguteenus jääb loomulikuks monopoliks, kuna 

tarbimiskohani tuleb ikka ja ainult üks elektriliin ja mak-

sude suuruse üle otsustab riik. Seevastu elektri tootmine-

tarbimine/ost-müük on vabaturul konkurentsitegevused, 

kus omavad õigust tegutseda vastavat tegevusluba oma-

vad ettevõtted. Seega mõjutab elektrihinna muutus umbes 
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poole ulatuses kogukulusid (näiteks 20% elektrihinna tõus 

suurendab elektri lõpphinda 10% võrra). 

Kuigi õigus elektrimüüjat valida tekkis elektri vaba-

tarbijatel juba 2009.a., siis suurem segadus tõusis 2010.a. 

kevadel, kui senise õiguse kõrval valida elektrimüüjat võe-

ti ära kehtinud õigus osta elektrit konkurentsiameti poolt 

kehtestatud hinna alusel. See tekitas olukorra, kus kõikidel 

vabatarbijatel lõppesid 31. märtsil 2010.a. senised elekt-

riostu lepingud ning elektri ostmiseks alates aprillist pidid 

tarbijad otsustama, milliselt müüjalt ja millistel tingimus-

tel elektrit osta. Praeguse olukorra põhjal võib eeldada, et 

kuni 2012.a. lõpuni vabatarbijaks olemise kriteeriume ei 

muudeta ning need tarbijad, kes praegu ostavad elektrit 

reguleeritud hinnaga, omavad sellist õigust veel järgne-

vad kaks aastat. 2012.a. detsembris lõppevad aga kõikidel 

Eesti elektritarbijatel (s.h. kodutarbijad) senised elektriostu 

lepingud ning kõigil tekib õigus osta elektrit sellelt müüjalt, 

kes rohkem meeldib. 

Mida siis ikkagi tähendab elektri vabaturg? Tihtipea-

le arvatakse, et vabal elektriturul peavad tarbijad hakka-

ma elektrit ostma elektribörsilt. Nii see siiski ei ole – otse 

börsilt elektri ostmine on lihtsalt üheks võimaluseks, mida 

tarbijad seni siiski palju kasutanud ei ole - börsil kauple-

vad peamiselt professionaalsed elektriettevõtted. Vabaturg 

tähendab seda, et elektrienergia hind kujuneb nõudluse 

ja pakkumise tulemusena ning regulaator (Eestis konku-

rentsiamet) ei sekku elektrihinna kujundamisesse. Kui ka-

hepoolsetes lepingutes kujuneb hind müüja ja ostja vahe-

liste läbirääkimiste tulemusel, mille taustsüsteemi kujun-

dab müüjate-ostjate arusaam konkurentsi olukorrast, siis 

elektribörsil „kraaditakse“ nõudluse ja pakkumise suhet 

iga tund, mille tulemusena kujuneb elektribörsil igale tun-

nile eraldi elektri hind. Eestis ja Põhjamaades korraldab 

sellisel kujul elektribörsi Nord Pool Spot ning elektri hind 

saab ostjatele ja müüjatele teatavaks alati enne tarbimise-

tootmise tunni kättejõudmist. Spot-turul on hind kindlasti 

teada homse, kuid kahjuks mitte enam ülehomse kohta. 

Seda võib pidada börsilt elektriostu peamiseks miinuseks, 

mille tõttu ei ole turuosalisel kindlust elektri hinna kohta 

tulevikuks. Selline börsihind on aluseks arusaamale üldis-

test elektrituru suundadest ning paljuski referentsiks elekt-

rihindadele kahepoolsetes lepingutes. 

Miks vabaturul on elektrihind üldjuhul kõrgem täna-

sest reguleeritud hinnast? Lihtsalt väljendudes võib öelda, 

et kuna vabaturu elektrihinna kujunemiseni Narva Elekt-

rijaamades konkurentsiameti käsi ei ulatu ja seega tootja 

kasumimarginaalile piiri ei pane, siis küsitakse elektri eest 

raha nii palju, kui võimalik. Reaalsuses on olukord kee-

rulisem – õieti ei mõjutagi ainuüksi Eestis toimuv elektri 

hinda, vaid see sõltub Eesti ja tema naaberriikide vahelis-

test ülekandevõimsustest (näiteks Estlinki kaabel Eesti ja 

Soome vahel) ja regiooni elektritoomise võimsustest ning 

tarbimisest tervikuna. Seega isegi juhul, kui Eestis asuv 

suur elektrijaam (näiteks kas põlevkivil või tuumaenergial 

baseeruv) oleks nõus müüma elektri börsile 1 sent/kWh 

ja ülekandevõimsustes naaberriikidega piiranguid ei ole, 

oleks meie turuhind võrdne naaberriikidega. Kokkuvõtvalt 

võib öelda, et juhul kui ülekandeliinid elektriliikumisele 

piiranguid ei sea, liigub elekter madalama hinnaga turu-

piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda. Seega võib öel-

da, et riigil ei ole võimalik elektrienergia kui kauba hin-

da reguleerida ning riigi ponnistused ja lubadused hoida 

elektrienergia hind madalal, ei ole reaalselt riigi võimuses. 

Küll aga peaks selline lähenemine ja regulatsioon pikas 

perspektiivis tagama regiooni elektritootmisvõimsuste pii-

savuse, nende optimaalseima kasutuse ja õiglase hinna nii 

tootjatele kui tarbijatele. 

Kuidas osta elektrit vabaturul? Nagu ka paljude teis-

te kaupade puhul, peab elektrienergia ost olema teadlik 

ja kaalutletud. Sellest tulenevalt vajab elektriostu protsess 

aega – alates ostuküsimuse püstitamisest ja lõpetades 

otsuse tegemise ajastamisega. Olulised on teadmised ja 

ülevaade turuolukorrast, elektrituru regulatsioonist ja või-

malustest, aga ka oskus aru saada elektrihinna ja lepingu-

tingimuste omavahelistest seostest. Vabaturu tingimustes 

võib elektrienergia hind olla pidevas muutumises, sõltudes 

kalendrikuust ja ilmastikutingimustest (suur erinevus võr-

reldes varasemaga). Seetõttu muutub kõige eelneva kõrval 

oluliseks ka otsuse tegemise hetk. Vabaturul elektrit ostes-

müües peab aga kaalutletud otsuse tegemiseks kõiki neid 

asjaolusid arvesse võtma ning valima võimalikult paljude 

alternatiivide hulgast. Samuti ei tohi karta alternatiivseid 

elektriostuvõimalusi või elektri ostu väiksematelt elekt-

rimüüjatelt põhjusel, et võibolla lõpeb elekter pistikutes 

otsa. Elektrienergia kvaliteedi ja varustuskindluse vastutus 

lasub võrguettevõtjal ning elektrimüüja tegevustest/tege-

vusetusest tulenevalt ei kustu pirn mitte kunagi ära. 

Kuna eestlased on seni hakkama saanud näiteks tele-

kommunikatsiooniteenuste pakkuja valimisel, siis jääb vaid 

loota, et elektrimüüja valimine ei osutu keerukamaks. 
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