
                        

                                          Kartul 

                        Mahe  versus  tavatootmine 

                                          2018 

OÜ Hengor                                OÜ Välja talu 

Kastre vald                                 Ülenurme 

10 ha                                         27+3(seemnekartul) ha 

Kuras  8,5 ha  11t/ha           Bellefleur   23 ha  35 t/ha 

Teele  0,5 ha  36 t/ha          Gala              4 ha   33  t/ha  

Maret 1,0 ha    8 t/ha           Teele        0,2 ha   36 t/ha 

                                                 Ranomi    0,8 ha    40 t/ha 

                                                 Carolus     1,0 ha   40 t/ha 

                                                 Adato        1,0 ha   28 t/ha 

Eelviljad 

2015   Ristik                              Nisu   

2016   Ristik                              Nisu 

2017   Kaer(4,4 t/ha)               Raps 

 



Väetis ja taimekaitse 

Maheväetis                            Novatec  12-8-16  600 kg/ha 

Physio Natur (0-13-15)        Yara Mila 8-12-23 300 kg/ha 

500  kg/ha                              Patentkali               150 kg/ha  

                                                AS 21+24S               100 kg/ha       

       Mahe                                            Tavatootmine 

Taimekaitse puudub        Pritsimised umbrohi, haigused  

Vaheltharimine   3 X         Haigused  4 pritsimist 

Äestamine           2 X          Insektsiidid  2 X 

                                             Umbrohutõrje(Fenix+Mistral)                                       

                                  SADEMED  2018 

mai          9 mm                               3 mm 

juuni      31 mm                              42 mm 

juuli        9 mm                               13 mm 

august   57 mm                              62 mm 

sept.      78 mm                               90 mm 

okt.        85 mm                               82 mm 

Kokku   269 mm                             292 mm 



Võrdluseks: 

2017     450 mm                             440 mm            

  TULEMUSED 

2017 

Musta kartuli arvestus(pesemata, pakkimata). 

MAHE   

4,5  ha,  millest jäi vee alla 2,5 ha  ja koristatud  2,0 ha. 

Saak koristatud pinnalt 32 t/ha ,sordid Laura, Bellefleur.  

Keskmine müügihind oli ca 0,5 eur/kg  ja müügiks läks  

ca 27  t. Praak  ja mädanenud  kartul 50 % .Kvaliteedi 

probleemid  ja suur käitlemiskulu. 

Raha  tuli  koos toetustega  4,5 ha  ca  15 000 eur. 

Seega  ühe hektari kohta  3330 eurot.Kulud maha  ja 

puhast raha mida raisata jäi ca 1900 eurot/ha kohta. 

2018 

10 ha  ja 100%  koristatud. Kuras ja Maret müüdud. 

Arvestades Teele kogust ja võimalust müüa seemnena  

tuleb hektari kohta ca  1500 eurot. Kulud maha  ja raha 

mida raisata  jäi ca 650 eur/ha kohta. 

 



 

NAGU AMEERIKA MÄED. 

 

TAVATOOTMINE 

2017    25 HA   millest vee  alla jäi  ca 4 ha . 

Saak  kogu  pinnale,  millele oli   tehtud kulutused  

45t/ha ja kokku oli ca 940 t kartulit,  mille keskmiseks 

realiseerimise hinnaks  0,11 eur/t.  Selle sees on ka  

väike kartul(kuni 30mm,  30-40mm, 40-50mm ja 

+50mm). 

Kui jagada natuke raha siis  ühe hektari pealt tuli ca 

4950 eur,  millest tuli maha arvata kulud.  

 

 

2018    30HA     kõik koristatud  

Saak kogu pinnalt oli ca 35 t/ha  ja laos täna 950 t 

kartulit. Kui realiseerimisse läheb  ca 900 tonni 

keskmise hinnaga 0,20 eur/t , siis tule ha kohta 6000 

eur  millest tuleb maha arvata kulud. 

JÄRELDUS: RAHA JÄÄB NÄILISELT ROHKEM AGA  

TEGELIKULT SUURENEB KA KULUDE HULK.  



KOKKUVÕTE 

Kuigi  mahedaga on vähem tööd ja vaeva siis  rahaliselt 

on tulemus liiga  kõikuv.Praegu  ei oska öelda  millised  

tulemused oleks  normaalsel  aastal.Ka müügi mahud 

on väiksed  kuna söögikartul on oluliselt kallim. 

 

Tavatootmisel on tulemus sõltuv otseselt hinnast,  kuid  

aastate  lõikes on ikkagi  nii et  suure saagiga on ka   

suured käitlemis ja hoiustamiskulud.Kuigi see  jagatakse 

toodangu ühikule laiali  siis  parem on alati müüa  

vähem ja kallimalt  ning saada sama tulemus. 

 

Tänan    

  


