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Mida sööta ?

Kuidas planeerida 2019 aasta söödavarumist?



EU-28: 5.5 % kasv liigub 0 % suunas

Lühiajaline mõju Juuni-August

• ~ 0.4 mil t EKM-piim kadu 3 kuu jooksul 

• EU-13 on kõige suuremate kahjudega

Pikaajaline mõju järgmised 6-12 kuud

• Tugevam kui lühiajalised mõjud

• Sööda vähesus ja madal kvaliteet 

• Suureneud kulud söödale 

Muutus piimatootmises, aasta tagasi
Kasvu aeglustumise mõjurid:

1. Piimahinna langusest tingitud tootjate marginaalid  -7%

2. Ilmastik Veebruar- Märts: külmalaine tabab Euroopat

3. Ilmastik Mai-August: põud Euroopas 

Kes olid mõjutatud: Põhja- ja Ida-Euroopa (Poola, Saksamaa, Iirimaa, Eesti) 





Küsitlusele vastanud piimatootjad

• küsitlusele vastas kokku 104 piimatootjat, kelle karjas on kokku 
23 862 piimalehma

• üle 10 piimalehma oli 74 piimatootjal, kelle karjas on kokku 22 617 
piimalehma

• üle 10 lehmaga ettevõtetel oli 14. augusti seisuga keskmiselt 45% 
vajaminevast silost olemas



Kui suure osa vajaminevast rohusöödast on teie
ettevõte suutnud varuda 14. augusti seisuga?
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Milliseks tõotab kokkuvõttes Teie ettevõtte
olukord tänavu rohusöötade osas kujuneda?

Tõenäoliselt suudab 
ettevõte vajaliku 

rohusööda ise toota; 
33%

Tõenäoliselt peab 
ettevõte natuke 

rohusööta juurde 
ostma; 40%

Tõenäoliselt peab 
ettevõte suure osa 
rohusöödast juurde 

ostma; 28%

vastajaid kokku 367



Mitu hektarit tänavu rajatud uusi rohumaid on 
põua tõttu hävinud ja vajab ümberkülvamist?

• Vastajaid kokku 205

• Ümberkülvamist vajab 6382 ha uusi rohumaid

• Küsitluse esinduslikkust arvestades on tegelik ümberkülvamist vajavate 
hektarite hulk ilmselt 3-4 korda suurem

• Rakendada võiks tootmise potentsiaali taastamise meedet maaelu 
arengukava raames

• Kuna põua tõttu on rohumaade rajamine 2018. aastal paljudel 
põllumeestel ebaõnnestunud ja samuti said olulisi põuakahjustusi vanad 
rohumaad, siis peaks EPKK hinnangul sööda kindlustamiseks erandkorras 
lubama jätta sellel sügisel või järgmisel kevadel ülesharimata lühiajaline 
rohumaa, mis järgmisel aastal muutuks püsirohumaaks.



Tootjate hinnang tänavusele teraviljasaagile
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Milliseks tõotab teravilja saak kujuneda võrreldes möödunud aastaga?

Mahetootjad Tavatootjad Kokku



Teravilja keskmine saagikus, kg/ha
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Teravilja keskmine saagikus, kg/ha Saagikuste varieeruvus väga suur 
vahemikus (tavatootmine):

a. talinisu 1-5,6 t/ha
b. suvinisu 0,5-4,5 t/ha, 
c. suvioder 0,5-5 t/ha, 
d. talioder 1-5 t/ha, 
e. rukis 0,5-7 t/ha, 
f. kaer 0,5-4,4 t/ha, 
g. tritik 1,3-6,3 t/ha, 
h. taliraps 0,25-3,6 t/ha, 
i. põldhernes 0,1-4,1 t/ha, 
j. põlduba 0,1-3,5 t/ha



Milliseks tõotab kokkuvõttes tänavune aasta teie
ettevõtte jaoks majanduslikult kujuneda?
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Alternatiivid

söödakultuuridele ? 



kuidas…

• Põud mõjutab nii järgneva 12 kuu tootmist , kui ka 2019 aasta söödavarumist -rohumaade uuendamine

• Silo on sellel aastal pakkumises eesti turul väga vähestel ettevõtetel, hind ? 

• Söödavarude audit ja pikaajalised lepingud ostusöötadele - vältida volatiilsust

• Kõrge söödaväärindus - igast kilost söödast maksimaalselt toodangut loomadelt kellel on potensiaali

PÕUA  AASTAL 

igal aastal



Piimatootmise tulevik?

Kasvutempo 1997 – 2030, %/ year (CAGR)

1997-2007 2007-2017 2017-2030

Toodangu kasv 2,4 % 2,2 % 2,3 %

Loomade arvu kasv 1,1 % 1,1 % 0,9 %

Tootlikkuse kasv 1,2 % 1,1 % 1,6 %

Farmide arv 2,6 % -0,1 % -1,0 %

Toodang farmi kohta -0,2 % 2,3 % 3,4 %

Kuni 2030:
+2,3 %/ aastas = 23 mil t/aastas
+304 mil t piimatoodangu kasv

Eesmärk: rohkem loomi või piima?
Minevik: 50 % lehmad, 50 % toodang
Tulevik: 35 % lehmad, 65 % toodang

Eesmärk: farmide arv või farmi tootmismaht
Minevik: rohkem farme kuni 2013
Tulevik: 

-13 % vähem piimafarme aastaks 2030
+ 54% kõrgem toodang/ farmi kohta 
aastaks 2030



IFCN monitoorib piima rasva- ja 
valgusisaldust > 60 riigis kuude lõikes 

Proteiin
tõusutrendis alates 2013 (+1.5%)

Rasv
2014/15: madal
2016: tõus – vähene segasööt
2017/18: langus – ilmastik, täiendsööt 

Tõus 2018 (Jaan-Aug):

1.6%
1.4%

piim

EKM-piim*

EU-28 piimarasv- ja proteiin
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Rasv ja proteiin
Proteiin vs 

ajalooline keskmine
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EU-28 piimatoodang 2018/2019

Kurss: EUR/USD: 0.8668

Hinnad EUR/100 kg EKM-piim Marginaal EUR/100kg Piimatoodang

farm economics:

IFCN Väljavaate tulemused: :

Pakkumise vähenemine 
Q4/2018  ja 2019 aasta 

alguses  

Mõõdukas hinna erinevus 
võrreldes maailma 

keskmisega 

Pakkumine:

2018:  1.0% 

2019: 0.5% 

Peamised mõjurid:
Farmi majandamine

Ilmastiku mõjud (põud)
Sööda vähesus

Suuremad kulutused 
söödale

Põuast mõjutatud 
farm + võimalik pikk 
talv 

?



Prognoos

Põhisööda nappus ja madalam toitainete sisaldus nõuab kõrgemat jõusööda

osakaalu ja soodustab trendi - madalama piimarasva ja proteiini sisalduse sun

Igas farmis vajalik sööda kasutuse analüüsimine

Ostusööda osakaalu suurenemine - hinnatõus . 

Kriisi haldamine – tähendab abinõude tarvitusele võttu enne kriisi , mitte kui see juba käes on 


