
Põllumajandustarkvara haldus põllumeestelt



Aitame keskkonda ja põllumehi

● Oleme aidanud keskkonda
○ Vähendanud kasutuid väetamise ja taimekaitse vahendite 

ringe

● Oleme aidanud ettevõtteid paremini juhtida
○ Säästnud põllumeestel kümneid kuni sadu tuhandeid eurosid

● Aitame rohkem aega perega veeta
○ Säästnud põllumeestel sadu tunde aastas

● Aitame põllumeestel öösel magada
○ Põllumehed ütlevad, et nad teavad lõpuks, mis põllul toimub ja 

tunnevad, et neil on kontroll

○ Inspektorid ei põhjusta enam mõttetut stressi



“Üks kord olin alustamas just taimekaitse tööga ja igaks 

juhuks vaatasin enne eAgronomi mobiili appi. Tuli välja, 

et ma olin juba teinud seda tööd mõned kuud tagasi -

säästis mulle üle 11 000 eur ja üle 100 ha kasutut 

pritsimist”

- Aimar Alling, Eesti põllumees



Visioon

● Aitame põllumeestel

○ enda perega rohkem aega veeta

○ omada kontrolli ettevõtte üle ja öösel magada

○ ettevõtet paremini juhtida

○ teha targemaid otsuseid läbi parema ülevaate

● Läbi põllumeeste aitame

○ keskkonna säästlikkusele kaasa

○ teeme meie toitu tervislikumaks



Suurandmed ja eAgronom

● Suurandmete projekt aitab eAgronomil ja 

konkurentidel saada riigilt vajalikku infot, et paremat 

teenust pakkuda - 1 koht, kust pärida põlluinfot, 

põldude ajalugu ja muud

○ See kiirendab innovatsiooni arengut, mis 

omakorda aitab meil paremat teenust pakkuda

● eAgronom osa

○ Pakkuda sisendit, mida meie sarnastel tootjatel 

kõige rohkem vaja läheb 

○ Aidata ette näha probleeme ja lahendusi e-

põlluraamatu arenduses



eAgronomi põhimõtted projektis

● Teeme kindlaks, et maksumaksja raha ei 

raisata niisama.
○ Kui erasektor on lahendused teinud, siis riik ei 

peaks kalli raha eest sama asja arendama

○ Uute teenuste arendamine on raiskamine kui 

vanasid ei kasutatagi korralikult

● Riigi roll on ehitada infrastruktuuri
○ Olemasolevatele riigi teenustele on praegu 

keeruline ligi pääseda erasektori teenusepakkujatel.

○ Lihtsasti kättesaadavad andmed teevad lihtsamaks 

ka uutel tegijatel turule tulemise, mis omakorda 

kiirendab innovatsiooni levikut põllumajanduses



Tuleviku ePõlluraamat

● Riik tahab ePõlluraamatut kohustuslikuks 

teha
● Riik peab otsustama - kas arendada tasuta versioon ise 

või siis astuda eAgronomi sarnase ettevõttega 

partnerlusse

■ eAgronom võiks viimasel juhul põlluraamatu 

funktsionaalsuse teha tasuta kättesaadavaks 

kõikidele põllumeestele

○ Lisateenused jääks tasuliseks

● Igal juhul jääb eAgronomis põllumehele 

enda andmete üle kontroll!



Integratsioon eAgronomi näitel

DEMO

https://www.figma.com/proto/dUWxu5jP2SPwEmIrbl0mcbdW/%25F0%259F%258C%25BE-Pria-proto?node-id=0%3A1&viewport=-1033%2C68%2C0.378111&scaling=scale-down&redirected=1


Kokkuvõte

● Põllumees jääb oma andmete 

omanikuks eAgronomis

● Riigiga suhtlemine muutub lihtsamaks ja 

võtab vähem aega

● Suurandmete süsteem aitab tulevikus uut 

innovatsiooni tuua 

põllumajandussektorisse



Loe lisa:

http://www.eagronom.com/

stenver@eagronom.com

+372 5373 4335

Küsimusi?

http://www.eagronom.com/en/jobs
http://www.eagronom.com/en/jobs

