
Projekti „ Aiakultuuride sertifitseeritud materjali tootmise majanduslik analüüs” 

lühikokkuvõte: 
 

Teostaja: Eesti Taimekasvatuse Instituut. 

Aiakultuuride sertifitseeritud materjali tootmiseks on õiguslik alus olemas. Tootjate küsitluse 

tulemused näitavad, et võiks olla perspektiivne toota sertifitseeritud materjali (Joonis 8. 

kohaselt on 58,7% küsitletuist sellel arvamusel). 

  

93% tootjatest arvab, et seda tuleks teha riigi toel. 46,3% vastanutest arvab, et sertifitseeritud 

istiku maksumus võiks olla 1,5 korda kallim CAC-materjali ehk kontrollitud kategooria 

istikust.  

Suurtootmises sobilike eesti sortide CAC-materjali vajalikus koguses kättesaadavuse 

puudumine ja istikute kõrge hind on mõjutanud puuvilja- ja marjakasvatajate otsuseid 

välisriikidest istikute sisseostmiseks. 

Puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali tootja kulutuste prognoosimine on 

keeruline, sest seni ei ole rajatud isoleeritud emaistandusi, mis oleks sertifitseeritud istutus- 

ja paljundusmaterjali tootmiseks vajalikud. Sõltuvalt kultuurist võib emaistanduse rajamise 

ja sealt sertifitseeritud istutus- ja paljundusmaterjali saamiseks kuluda kuni mitu aastat. 

Tabelites olevad tootja kulutused on arvutatud istikutootjate reaalseid andmeid kasutades ja 

võivad erinevate ettevõtete korral oluliselt varieeruda, sest tootja kulutused sõltuvad oluliselt 

kasutatavatest tehnoloogiatest ja kasvatavate istikute kogusest. 

Kulutuste prognoos (€/istik) mustsõstra istikute tootmisel, aastas 10 000 istikut 

Kategooria 

Supereliit 

(kasvuhoones) Sertifitseeritud CAC 

Mullaproovi võtmise ja analüüsimise kulud 0,01 0,01  

Tootja kulutused 2,83 2,10 1,36 

PMA, visuaalse kontrolli ja proovide 

võtmise kulud 0,05 0,04  

PMK, kahjustajate analüüsikulud, min 0,10 0,10  

PMK, kahjustajate analüüsikulud, max 0,22 0,22   

KOKKU, min 2,99 2,25 1,36 

KOKKU, max 3,11 2,37   

 



Kulutuste prognoos (€/istik) õunapuu istikute tootmisel, aastas 10 000 istikut 

Kategooria 

Supereliit 

(kasvuhoones) Sertifitseeritud CAC 

Mullaproovi võtmise ja analüüsimise kulud 0,01 0,01  

Tootja kulutused 18,16 15,72 11,07 

PMA, visuaalse kontrolli ja proovide 

võtmise kulud 0,05 0,04  

PMK, kahjustajate analüüsikulud, min 0,08 0,08  

PMK, kahjustajate analüüsikulud, max 0,21 0,21   

KOKKU, min 18,30 15,85 11,07 

KOKKU, max 18,43 15,98   

 

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskusel on 

olemas asjakohane huvi, aiapind ja vajalike oskustega töötajad sertifitseerimise süsteemi 

rakendamiseks supereliit- ja eliittaimede tootmise arendamiseks. Keskus saaks lahendada oma 

sortide sertifitseeritavate istikute kõrgpaljunduste tootmise võttes arvesse tootjate vajadusi 

välissortide paljundamise osas. Sama istanduse toodangut saaksid kasutada CAC istikute 

tootjad emapuude/taimede uuendamiseks, mis tagaks neilegi terve algmaterjali ja annaks 

kindluse sordiehtsa paljundusmaterjali saamiseks. 


