
 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

Projekti 

 

„Toidujäätmete ja toidukadude teke 

Eesti põllumajanduses ja kalanduses“  
 

lõpparuanne 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Veebruar 2021



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringut rahastati Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programmist „Põllumajanduslikud 

rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015‒2021“. Uuring täidab programmi alaeesmärki 

2.2 Säilitatud on traditsioonilised põllumajandusmaastikud, puhas keskkond ning liigiline 

mitmekesisus.    

 

Autorid: Rando Värnik, Jüri Lillemets ja Kersti Aro. 

 

Andmete kasutamisel või tsiteerimisel tuleb viidata allikale. 

 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut 

Rg-kood 74001086 

Kreutzwaldi 1, 51006 Tartu 

Tel: +372 731 3014 

E-post: mst@emu.ee 

http://www.ms.emu.ee 

mailto:mst@emu.ee
http://www.ms.emu.ee/


 

3 

 

Sisukord 

Sissejuhatus ..................................................................................................................................... 4 

1. Teoreetilised lähtealused .......................................................................................................... 5 

2. Andmed ja metoodika .............................................................................................................. 8 

3. Toidukadu esmatootmises ........................................................................................................ 9 

4. Soovitused toidukao vähendamiseks ...................................................................................... 19 

Kokkuvõte ..................................................................................................................................... 28 

Kasutatud materjal ......................................................................................................................... 30 

Lisa. Fookusgrupi arutelul osalenute nimekiri .............................................................................. 31 

 

  



    

 

 

 

4 

 

Sissejuhatus 
 

Ülemaailmselt pööratakse üha enam tähelepanu toidukao ja -jäätmete vähendamisele ja vältimisele 

toidu tarneahela kõigis etappides alates esmatootmisest kuni lõpptarbimiseni. Vastavalt kestliku 

arengu tegevuskavale aastani 2030, mille 25. septembril 2015 võttis vastu ÜRO Peaassamblee, on 

eesmärgiks võetud 2030. aastaks kogu maailmas vähendada tootmise ja töötlemise tasandil toidukadu 

ning jaekaubanduse ja tarbimise tasandil ühe elaniku kohta tekkivaid toidujäätmeid poole võrra.  

Uuringu eesmärk on hinnata toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning ulatust põllumajanduses ja 

kalanduses esmatootmise tasandil Eestis, võttes fookusse toidukadude võimalikud tekkekohad 

saagikoristuse, esmase säilitamise ja ladustamise, transpordi ja esmase töötlemise etapis.   

Toidujäätmete ja -kadude uuringuga alustati 2016. aastal. Sel ajal oli esmatootmises tekkivate 

toidujäätmete ja –kadude temaatika suhteliselt uudne ning sellekohast teavet ja andmeid oli vähe. 

Seetõttu uuringu esimeses aruandes (valmis 2017. aastal 1) võrdustati toidu raiskamine jäätmete 

tekkimisega ning uuriti toidukao ja jäätmete võimalikku teket Eesti piimatootmise, lihaveise-, herne- 

ja nisukasvatuse ning kalapüügi ja vesiviljeluse näitel. Uuringu teise aruande (valmis 2018. aastal2) 

koostamise ajaks oli valdkonna teabe kättesaadavus parem ning esmatootmises tekkivaid kadusid 

käsitleti toidukaona. Aruanne põhines piimatootjate, seakasvatajate, nisukasvatajate, 

maasikakasvatajate, kutseliste kalurite ja vesiviljelejate veebiküsitluse andmestikul. Uuringu 

kolmandas aruandes (valmis 2020. aastal3) jäädi eelmise toidukao küsitluse juurde ning toidukadusid 

uuriti maasikakasvatuses, piimatootmises, nisukasvatuses, kartulikasvatuses, kalapüügis ja 

vesiviljeluses.  

Uuringu ülesanded on järgmised: 

1) tuua välja toidukao mõiste lähtealused ja selgitused esmatootmise tasandil; 

2) uurida toidukao ulatust tootja tootmisahela erinevates etappides ja peamisi põhjuseid 

erinevates põllumajanduslikes tootmistüüpides ning kalanduses lähtuvalt kalastajate 

kalastusviisist ja vesiviljelejate eripärast; 

3) analüüsida toidukao ulatust sõltuvalt tootja suurusest ning tootmise tehnoloogia eripärast, sh 

võrrelda mahe – ja tavatootmist ning tehnoloogiate kasutust; 

4) võrrelda toidukao muutust erinevates põllumajanduslikes tootmistüüpides erinevatel aastatel; 

5) välja töötada soovitused tootjatele ja riigile toidukao vähendamiseks.  

Uuringu lõpparuanne võtab kokku kolme uuringu aruande tulemused, millele on lisatud soovitused 

toidukao vähendamiseks.  

  

                                                 
1  Kostabi, K. 2017. Toidukao ja jäätmete tekkepõhjused ning kogused põllumajandusliku esmatootmise tasandil. 

Magistritöö. Tartu.  

Mahl, R. 2017. Toidukao ja jäätmete tekkimise põhjused kalanduses esmatootmise tasandil. Magistritöö. Tartu. 
2  Eesti Maaülikool. 2018. Projekti „Toidujäämete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses“ 

kordusuuringu aruanne. Detsember 2018. 
3  Eesti Maaülikool. 2020. Projekti „Toidujäämete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses“ 

kordusuuringu aruanne. 15. detsember 2020. 
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1. Teoreetilised lähtealused   

 Mõistete definitsioonid 
 

Mõistmaks toidujäätmete ja toidukadude tekke sisu esmatootmises, on oluline tähelepanu pöörata 

mõistetele ja nende definitsioonidele. Mõistete kirjeldamisel on lähtutud eelkõige Euroopa Liidu (EL) 

kehtivatest või töös olevatest õigusaktidest. Kui EL regulatsioonides puudusid vastavad määratlused 

või suunised, võeti aluseks FAO jt poolt koostatud teemakohased uuringud. 

Mõisted „esmatootmine“ ja „toit“ on EL regulatsioonides selgelt defineeritud. „Esmatootmine“ on 

määruse (EÜ) nr 178/20024 artikli 3 punkti 17 kohaselt   

„esmatoodete tootmine, pidamine või kasvatamine, kaasa arvatud saagikoristus, lüpsmine ja 

põllumajandusloomade kasvatamine enne tapmist. Esmatootmine hõlmab ka jahipidamist ja 

kalapüüki ning loodussaaduste kogumist“. 

Näiteks värske liha ei ole esmatoode, kuna see saadakse pärast tapmist.  

Mõiste „toit” tähendab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 2 kohaselt  

„töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata ainet või toodet, mis on mõeldud inimestele 

tarbimiseks või mille puhul põhjendatult eeldatakse, et seda tarbivad inimesed“. 

Mõiste “toit” alla ei kuulu: sööt, elusloomad (välja arvatud juhul, kui need on ette valmistatud turule 

viimiseks inimtoiduna), taimed enne saagikoristust, jääkproduktid vms. 

Komisjoni delegeeritud otsuse (EL) nr 2019/1597 kohaselt mõiste „toit“ hõlmab toitu tervikuna kogu 

tarneahela ulatuses alates tootmisest kuni tarbimiseni. Toit hõlmab ka mittesöödavaid osi, kui need 

ei ole toidu tootmise käigus söödavatest osadest eraldatud, näiteks inimtoiduks ettenähtud liha küljes 

olevad kondid. Seega võivad toidujäätmed sisaldada elemente, mis sisaldavad söömiseks mõeldud 

toiduosi ja toiduosi, mis ei ole ette nähtud söömiseks. 

Jäätmedirektiivi (EL) nr 2018/851 artiklis 1 punkt 3 on mõistele „toidujäätmed“ antud järgmine 

selgitus:  

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud toit, mis on 

muutunud jäätmeteks“. 

Komisjoni delegeeritud otsuse (EL) 2019/1597 kohaselt toidujäätmed ei hõlma: 

 toidutootmise kõrvalsaadusi (sõnnik, õled vms ning loomsed kõrvalsaadused, mis on ette 

nähtud põletamiseks, ladestamiseks või kasutamiseks biogaasi või 

komposteerimisettevõtetes); 

 aineid, mis on ette nähtud kasutamiseks söödamaterjalina. 

 

Samas mõistel „toidukadu“ (ik food loss) puudub ühtne ja üldtunnustatud definitsioon. Probleemiks 

on mõistete lahknevus ning ühine mõiste (või mõisted) on kokku leppimata. Sageli võrdsustatakse 

                                                 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised 

põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused. 
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„toidukao“ mõiste „toidujäätme“ (ik food waste) mõistega või vaadeldakse seda „toidujäätme“ mõiste 

osana (ik food loss and waste) või räägitakse toidu raiskamisest üleüldiselt. Toidukao mõiste lahti 

seletamisel enamasti viidatakse, et tegemist on vaid inimtoiduks ette nähtud või vähemalt selleks 

otstarbeks sobiva toiduga. See võib väljenduda toidu mahus (kaal või suurus) või kvaliteedis. 

Toidukao põhjuseks on probleemid toidu tarneahelas. Mõne definitsiooni kohaselt arvestatakse ka 

toidujäätmed toidukao osaks, teistel juhtudel käsitletakse neid eraldiseisvate voogudena. 

Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja FAO eristavad mõistet „toidukadu“ ja „toidujäätmed“ 

toidu tarneahela erinevates lülides (joonis 1). Sellise lähenemise alusel tekib toidukadu toidu 

tootmisel ja töötlemisel ning toidujäätmed ja raiskamine kaubanduses ja tarbimises.  

 

Joonis 1. Toidukao ja –jäätmete teke toidu tarneahelas 
Allikas: FAO. Sustainable Development Goals. Indicator 12.3.1. 

Seega võttes arvesse EL määratlust toidule ning FAO määratlust toidujäätmetele ja –kaole, 

mõõdetakse esmatootmises toidukadu ainult nende toodete puhul, mis on mõeldud inimtarbimiseks 

ning siia hulka ei kuulu toidu söödamatud osad (kestad, koored, luud vms) ja mida on 

eesmärgipäraselt toodetud loomasöödaks, bioenergiaks vms. Ühtlasi järeldub, et esmatootmises 

kasutatakse mõistete „toidujäätmed ja -kadu“ asemel mõistet „toidukadu“.   

Sellest tulenevalt käsitleti 2018. ja 2020. a valminud uuringu aruannetes „toidukadu“ järgmiselt: 

Toidukadu on töötlemata või töödeldud toit, mis on esialgselt mõeldud inimestele tarbimiseks, kuid 

mis ühel või teisel põhjusel inimeste toidulauale ei jõua (läheb komposti, suunatakse bioenergia 

tootmiseks, taimne ressurss loomasöödaks, vms). 

Toidukadude hindamisel kalapüügis ja vesiviljeluses kasutati sõnastuse lihtsustamise eesmärgil sõna 

„riknemine“, mis defineeriti inimestele toidu valmistamiseks ette nähtud toodangu inimeste jaoks 

söögikõlbmatuks muutumisena. Põhimõtteliselt on see sünonüüm mõistele „toidukadu“, kuid 

„riknemise“ mõiste on tootjate jaoks arusaadavam.  

 

 Toidukao mõõtmine 
 

Esmatootmises toidukadude hindamisel lähtuti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 

178/2002 artiklis 2 „toidu“ mõiste definitsioonist ning uuriti toidukadu alates momendist, kui taimne 

või loomne põllumajandusressurss oli valmis toidutarneahelasse liikuma (küps tarbimiseks, 

saavutanud tapakaalu vms, Franke et al. 2016: 17). FAO (2018) ja Franke et al. (2016: 17) järgi lõpeb 

toidu esmatootmine selle ladustamise ja transportimise etapiga, pärast mida on toit valmis liikuma 
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toidutarneahela järgmisesse lülisse (kokkuostjale, toiduainetööstusesse, kaubandusse, tapamajja või 

lõpptarbijale).  

Kalapüügil ja kalakasvatuses on toidukao määratlus tulenevalt tootmise eripäradest teistsugune. 

Varasemate käsitluste (Franke et al. 2016: 17, Lipinski et al 2013: 4) alusel võib kalapüügi puhul 

toidukao jälgimist alustada alates kala püügist ning kalakasvatuse puhul kala arenemisest maimuks. 

Kalapüügina käsitletakse käesolevas töös kala võrku või muusse püügivahendisse sattumist ja alates 

sellest hakatakse arvestama ka toidukadu kalapüügil. Kalakasvatuses võetakse aluseks varasem 

käsitlus ehk toidukadu hakatakse arvestama alates kala maimu arenguetapist. Kuna kalapüügi puhul 

teostatakse sageli kala esmane puhastamine, soolamine ja jahutamine säilivuse parandamiseks, siis ei 

loeta seda toodangu töötlemiseks. Esmatootmise lõpuks loetakse kalapüügis ja -kasvatuses kala 

töötlemise ja pakendamise algust ning transporti vastavasse kohta. Seega uuringu eesmärke silmas 

pidades keskenduti toidukadude tekke uurimisel esmatootmise erinevatele etappidele. 

Toidukao mahtu saab väljendada kahel viisil: absoluutse kaona massiühikutes (kg või t) ja suhtelise 

kaona protsentides. Komisjoni delegeeritud otsuse (EL) 2019/1597 alusel ei tohiks toidukao ja –

jäätmete hulka arvata toidujäätmetega segatud toiduks mittekasutatavaid materjale (mulda, pakendeid 

vms). 

FAO toidujäätmete ja –kao määratluse alusel mõõdetakse esmatootmises toidukadu, mille hulka ei 

kuulu toidu söödamatud osad (kestad, koored, luud, seemned, nahk, varred vms). Nende söödamatute 

osade välistamiseks toidukaost kasutatakse esmatoodangu teisendustegureid (Franke et al. 2016: 28). 

Teisendustegur näitab esmatoodangu söödavat osa ehk toodangust vaid seda osa, mida tarbitakse 

inimtoiduks ja mis jääb järele pärast söödamatute osade eemaldamist. Mida väiksem on 

teisendustegur, seda suurem osa toodangust tarbitakse inimtoiduna ja sisaldab vähem söödamatuid 

osi ning mida suurem on teisendustegur, seda väiksem osa toodangust tarbitakse inimtoiduna ja 

sisaldab rohkem söödamatuid osi. Teisendustegurid on esitatud tabelis 1 nende esmatoodangu 

gruppide lõikes, mida antud uuringus käsitletakse.  

Tabel 1. Teisendustegurid esmatoodete gruppide lõikes 
Esmatoodang Teisendustegur 

Nisu 0,78 

Kartul 0,82 

Lihaveis 0,70 

Siga 0,80 

Kala, mereannid 0,50 
Allikas: Franke et al. 2016: 28. 
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2. Andmed ja metoodika 
 

Toidukao ulatuse ja põhjuste andmete kogumisel kasutati põllumajandustootjate, kutseliste kalurite 

ja kalakasvatajate veebiküsitlust ning soovituste väljatöötamisel põllumajandus- ja kalandussektori 

ekspertidee fookusgruppe. Fookusgrupis osalejate nimekirja leiab lisast. Veebiküsitlusel kasutati 

sisult sarnaseid, kuid tootmistüüpe arvestavalt erinevaid küsimustikke. Küsimustikes olid küsimused 

toidukao ulatuse ja selle tekkepõhjuste kohta tootmise erinevate etappide lõikes ning meetmete kohta, 

mida tootja plaanib kadude vältimiseks rakendada. Fookusgruppide eesmärk oli tuvastada need 

tegevused, mis aitaksid esmatootmises toidukadusid vältida ja vähendada.  

Esimeses toidukadude uuringus rakendati põllumajandustootjate valimi koostamisel kvootvalimit. 

Teises ja kolmandas uuringus saadeti küsimustik kõikidele tootjatele, kellel oli vastavalt 

tootmistüübile vastav miinimum loomade arv või põllu- või aiakultuuride pind. Kalandussektoris 

saadeti küsimustik kõikidele kutselistele kaluritele ja vesiviljelejatele. Tootjate suuruse määramisel 

kasutati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumassiivide ja 

põllumajandusloomade registri andmeid. Tootjate e-posti aadressid saadi PRIA kliendiregistrist ning 

kutseliste kalurite ja vesiviljelejate e-posti aadressid avalikest allikatest.  

Tabel 2. Veebiküsitlusele vastanute arv aastatel 2017, 2018 ja 2020 
 Piima-

tootmine 

Lihaveise-

kasvatus 

Sea-

kasvatus 

Nisu-

kasvatus 

Herne-

kasvatus 

Maasika-

kasvatus 

Kartuli-

kasvatus 

Kala-

püük 

Vesi-

viljelus 

Kokku 

2017 31 32 - 37 33 - - 52 12 197 

2018 90 - 11 39 - 12 - 121 11 284 

2020 75 - - 90 - 59 23 140 8 395 

 

Toidukadu esitati suhtelise kaona protsentides, mis põhinevad põllumajandustootjate ja 

kalandussektori ettevõtjate hinnangutel. Suhtelise kao leidmiseks arvutati igas tootmistüübis esmalt 

keskmine toidukadu igas tootmisetapis ning seejärel liideti tootmisetappide keskmised, et tuvastada 

kogu tootmistüübi toidukao määr.  

Toidukadu esitati ka absoluutse kaona tonnides söödamatu osaga ja ilma. Selleks kasutati järgmisi 

valemeid: 

Toidukadu söödamatu osaga = esmatoodang * inimtoiduks suunatud esmatoodangu osakaal * 

suhtelise toidukao osakaal 

Toidukadu söödamatu osata = esmatoodang * inimtoiduks suunatud esmatoodangu osakaal * 

suhtelise toidukao osakaal * teisendustegur 

Esmatoodangu mahu andmeallikaks on Statistikaamet. Inimtoiduks suunatud esmatoodangu ja 

suhtelise kao osakaal põhineb küsitletud ettevõtjate hinnangutel. Teisendustegurid leiab tabelist 1.     
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3. Toidukadu esmatootmises 
 

Järgnevalt on toidukadu ja selle tekkepõhjuseid vaadeldud esmatootmise tootmistüüpide lõikes. 

Toidukadu hindasid tootjad tootmisahela erinevates etappides ning arvestasid kadu müüdud 

esmatoodangu kogusest (kaalust) protsentides. Täiendavalt on toidukadu esitatud absoluutse kaona 

tonnides söödamatu osaga ja ilma.    

3.1. Piimatootmine 
 

Piimatootjate seas läbi viidud küsitlusest ilmnes, et 2020. aastal oli neil tootmises toidukadu  

3,5%, mida on veidi vähem kui 2017. aastal ja veidi rohkem kui 2018. aastal. Hinnanguliselt 97,8% 

piimast suunati inimtoiduks. 2020. aastal oli kogu sektoris absoluutne toidukadu 29 209 tonni.  

Tabel 3. Suhteline (%) ja absoluutne toidukadu (tonni) piimatootmises aastatel 2017, 2018 ja 2020 
 Suhteline toidukadu Absoluutne 

toidukadu tootmise etapid kokku 

lüpsmine jahutamine transport kokkuostjale, 

toidutöötlejale või 

lõpptarbijale 

 

2017 3,26% 0,66% 0,33% 4,25% 32 863 tonni 

2018 2,9% 0,2% 0,0% 3,1% 24 182 tonni 

2020 3,3% 0,2% 0,0% 3,5% 29 209 tonni 

 

Piimatootmises tekkis kõige suurem toidukadu lüpsmise etapis, mille peamised põhjused olid suur 

somaatiliste rakkude arv ja antibiootikumi sisaldus piimas. Ülejäänud piimakao tekkepõhjuseid 

mainiti harvem ja tervikuna piimakaos suurt rolli ei mänginud. Jahutamisel tekkinud kao peamine 

põhjus oli elektrikatkestus.  

Kasutuskõlbmatu piim suunati peamiselt kanalisatsiooni  või kasutati loomasöödaks. Muid tegevusi 

(suunamine lägahoidlasse, bioenergia tootmisesse vms) märgiti harvem. Seega suurem osa 

kasutuskõlbmatust piimast jõuab loodusesse peamiselt väetisena.  

Küsimusele, mis aitaks piimatootja enda hinnangul kaasa piimakao vähenemisele, märkis 51% 

ettevõtjatest, et koolitab ennast ja oma töötajaskonda. 47% tootjatest märkis, et ei muuda oma 

piimatootmises midagi, kuna on piimakaod niikuinii miinimumini viinud ning see vastus domineeris 

eelkõige väiketootjate (vastas 52% tootjatest) ning lüpsirobotit ja torusse lüpsmise tehnoloogiat 

kasutavate tootjate hulgas (vastavalt 48% ja 50% tootjatest). Ülejäänud tegevusi mainiti harvem.  
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Joonis 2. Tegevused, mis aitaks kaasa piimakao vähenemisele aastatel 2018 (n=90) ja 2020 (n=75), 
% 
*Vastusevariant lisati 2020. aasta küsimustikku.  

 

3.2. Lihaveisekasvatus 
 

Lihaveisekasvatuses toidukao tuvastamisel ei eristatud tootmisetappe. Lihaveisekasvatuses oli 

toidukadu keskmiselt 2,0%. Hinnanguliselt 98% lihaveistest realiseeriti inimtoiduks. 2017. aastal 

oli lihaveisesektoris absoluutne toidukadu söödamatu osaga 453 tonni ning söödamatu osata 317 

tonni. 

Tabel 4. Suhteline (%) ja absoluutne toidukadu (tonni) lihaveisekasvatuses aastal 2017 
 Suhteline toidukadu Absoluutne toidukadu 

söödamatu osaga söödamatu osata 

2017 2,0% 453 tonni 317 tonni 

 

Peamised kao põhjused olid lihaveiste haigestumus ja hukkamine kas trauma (sh veiste agressiivse 

käitumine tõttu ettevõtte territooriumil) või lihaveise haiguse tagajärjel. Toidukao vähendamise 

eesmärgil plaanivad tootjad pöörata suuremat tähelepanu lihaveiste heaolule ja tervisele.  

3.3. Seakasvatus 
 

Seakasvatuses oli toidukadu keskmiselt 1,0%. Inimtoiduks realiseeriti kõik tapakaalu saavutanud 

sead. 2018. aastal oli seakasvatussektoris absoluutne toidukadu söödamatu osaga 583 tonni ning 

söödamatu osata 467 tonni. 
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Tabel 5. Suhteline (%) ja absoluutne toidukadu (tonni) seakasvatuses aastal 2018 
 Suhteline toidukadu Absoluutne toidukadu 

tootmise etapid kokku söödamatu 

osaga 

söödamatu 

osata tapakaalu saavutanud 

nuumsigade pidamine enne 

tapamajja, kokkuostjale või 

toidutöötlejale viimist 

transport (sh peale ja 

maha laadimine) 

tapamajja, kokkuostjale 

või toidutöötlejale 

 

2018 1,0% 0,0% 1,0% 583 tonni 467 tonni 

 

Tapakaalu saavutanud nuumsead hukkusid enne tapamajja, kokkuostjale või toidutöötlejale viimist 

eelkõige haigestumiste või teiste sigade poolt tekitatud traumade (tallamise vms) tõttu. 

Küsimusele, mis aitaks seakasvataja enda hinnangul kaasa tapakaalu saavutanud nuumsigade 

hukkumise vähenemisele, märkis 55% ettevõtjatest, et parandab sigade pidamistingimusi. Märgiti ka 

haiguste ennetamist, enda ja oma töötajaskonna koolitamist ja masinapargi uuendamist. 36% ei 

muuda midagi, sest on nuumsigade hukkumise miinimumini viinud. 

3.4. Nisukasvatus 
 

Nisukasvatajate küsitlusest ilmnes, et 2020. aastal oli neil toidunisu kadu keskmiselt 9,7%. 

Võrreldes 2017. ja 2018. aasta küsitlustulemustega on toidukadu nisukasvatuses vähenenud. 

Hinnanguliselt 65,2% nisust müüdi edasi toidunisuna. 2020. aastal oli kogu sektoris absoluutne 

toidunisu kadu söödamatu osaga 50 088 tonni ning söödamatu osata 39 069 tonni. 

Tabel 6. Suhteline (%) ja absoluutne toidukadu (tonni) nisukasvatuses aastatel 2017, 2018 ja 2020 
 Suhteline toidukadu Absoluutne toidukadu 

tootmise etapid kokku söödamatu 

osaga 

söödamatu 

osata 
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2017*        41,2% 191 600 tonni 149 448 tonni 

2018 5,0% 3,0% 1,4% 1,4% 0,2% 0,0% 0,0% 11,0% 32 293 tonni 25 189 tonni 

2020 6,2% 1,5% 0,9% 0,7% 0,3% 0,0% 0,1% 9,7% 50 088 tonni 39 069 tonni 

*2017. a küsimustikus uuriti nisukadu teiste nimetustega etappides (kuivatamine, sorteerimine, ladustamine enne 

kuivatamist, ladustamine peale kuivatamist, koormate komplekteerimine (laadimine), transportimine põllult), mistõttu on 

välja toodud üksnes kogu terakadu. 

Nisukasvatuses tekkis kõige suurem terakadu nisu koristamisel, mistõttu jäi osa saagist põllule 

eelkõige ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu (põuane vegetatsiooniperiood, sagedased vihmad 

vms). Tootmise teistes etappides oli nisukadu väiksem ning vastavalt tootmise etapile peamiseks 

põhjuseks oli kas ebakvaliteetse nisutera eemaldamine, kuivati või selle osa oli kulunud või ei 

töötanud korralikult, lindude ja näriliste tekitatud kahju. Välja sorteeritud ebakvaliteetne nisu koos 

prahisusega valdavalt kompostiti ja kasutati loomasöödaks.  

Teraviljakasvatajate põhifookus terakao vähendamise eesmärgil on saagikoristusel, kuna selles etapis 

tekib kõige suuremal määral terakadu. Kui 2018. aastal märkis 56%, et ei muuda oma nisukasvatuses 
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midagi, kuna on terakao niikuinii miinimumini viinud ja 31% optimeerib saagikoristust (hooldab ja 

seadistab olemasolevaid kombaine vms), siis 2020. aastal olid vastavad näitajad 38% ja 52%. 

Ülejäänud tegevuste hinnangu määrad eriti ei muutunud.  

 

Joonis 3. Tegevused, mis aitaks kaasa nisutera kao vähenemisele aastatel 2018 (n=39) ja 2020 
(n=90), % 
*Vastusevariant lisati 2020. aasta küsimustikku.  

3.5. Hernekasvatus 
 

Hernekasvatajate küsitlusest ilmnes, et 2017. aastal oli neil põldhernekadu keskmiselt 13,6%. 

Hinnanguliselt 49,8% põldhernest realiseeriti inimtoiduks. 2017. aastal oli kogu sektoris 

absoluutne põldherne kadu oli 3 387 tonni.   

Tabel 7. Suhteline (%) ja absoluutne toidukadu (tonni) hernekasvatuses aastal 2017 
 Suhteline toidukadu Absoluutne 

toidukadu tootmise etapid kokku 
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2017 7,64% 5,63% 0,10% 0,13% 0,13% 0,0% 13,64% 3 387 tonni 

 

Hernekadu tekkis valdavalt herne kuivatamisel ja sorteerimisel. Välja sorteeriti ebakvaliteetsed 

(poolikud, kahjustunud, väga väikesed terneterad) ja hernekestad. Välja sorteeritud hernes peamiselt 

komposteeriti või kasutati metsloomade söödaks.  
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Hernekasvatajad pidasid kao vähendamiseks oluliseks koolitada ennast ja oma töötajaskonda (22% 

vastajatest). Olulise tegevusena toodi välja ka külvamise (16%) ja saagikoristuse (13%) 

optimeerimise. 

 

Joonis 4. Tegevused, mis aitaks kaasa hernetera kao vähenemisele, % 
 

3.6. Maasikakasvatus 
 

Maasikakasvatajate seas läbi viidud küsitlusest ilmnes, et 2020. aastal oli neil maasikakadu 

46,1%. Võrreldes 2018. aastaga suurenes maasikakasvatuses kadu ligi kaks korda. Kogu 

maasikasaak realiseeriti inimtoiduks. 2020. aastal oli kogu sektoris absoluutne toidukadu 858 

tonni.   

Tabel 8. Suhteline (%) ja absoluutne toidukadu (tonni) maasikakasvatuses aastal 2018 ja 2020 
  Suhteline toidukadu Absoluutne 

toidukadu tootmise etapid kokku 
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2018 20,4% 5,7% 0,2% 0,5% 1,0% 27,8% 542 tonni 

2020 36,8% 7,9% 0,7% 0,4% 0,3% 46,1% 858 tonni 

 

Maasikakasvatuses tekkis kõige suurem kadu maasika korjamisel. Kui 2018. aastal oli tekkis 

toidukadu marja korjamisel suhteliselt võrdselt mitmete tegurite koosmõjul (taimekahjurite 

kahjustused, taimehaigused, ebakvaliteetne mari ja ei olnud piisavalt tööjõudu), siis 2020. aastal jäi 

maasikakasvatajate hinnangul mari põllule valdavalt ilmast (normist kõrgem õhutemperatuuriga 

periood, millele järgnes paduvihmad vms) tingitud kahjustuste ja hooajalise tööjõu puuduse tõttu.   
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Tootmise teistes etappides tekkis väiksem toidukadu, mille tingis peamiselt ilma- ja taimekahjurite 

kahjustused marjal ning külmiku või külmlao väiksus. Müügikõlbmatud marjad valdavalt kompostiti, 

kuid vähegi kõlbulikest marjadest tehti ka mahla, siirupit või veini omatarbeks, müüdi odava hinnaga 

moosimarjaks, pakuti veinitegijatele või pakuti loomadele söödaks.  

Küsimusele, mis aitaks maasikakasvataja enda hinnangul kaasa maasikakao vähenemisele, märkis 

41% maasikakasvatajatest, et koolitavad ennast ja oma töötajaskonda. Ka 2018. aastal nimetati seda 

vastusevarianti kõige sagedamini. Ülejäänud tegevuste vastamismäärad 2018. ja 2020. aasta 

võrdluses veidi erinesid. 34% ettevõtjatest märkis, et ei muuda tegevuses midagi, sest on kaod juba 

niikuinii miinimumini viinud. 20% maasikakasvatajatest planeerib rakendada tõhusamat kahjuri- ja 

17% linnutõrjet. 12% tootjatest soovib uuendada masinkorje tehnoloogiat, et vähendada tootmise 

sõltuvust tööjõust ning samapalju püüab uuel hooajal tööjõudu juurde hankida. Lisaks planeeritakse 

parendada jahutustingimusi nii maasikate ladustamisel kui transpordil ja uuendada masinaparki. 

Muude tegevuste all nimetati järgmisi tegevusi: 

 maasikakasvatuse vähendamine; 

 maasikakasvatuse lõpetamine; 

 maasikasaagi valvamine varguste tõttu; 

 investeerimine kastmissüsteemi rajamisse, et vähendada põuast ja järskudest 

kuumaperioodidest tekkivaid kahjusid. 

 

 

Joonis 5. Tegevused, mis aitaks kaasa maasikakao vähenemisele aastatel 2018 (n=12) ja 2020 
(n=59), % 
*Vastusevariant lisati 2020. aasta küsimustikku.  
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3.7. Kartulikasvatus 
 

Kartulikasvatajatel paluti hinnata tarbekartuli kadu alates 01. jaanuarist 2020. a eelmisel aastal 

koristatud tarbekartuli kogusest säilitamisperioodil kartulihoidlas ja 2020. aastal koristatud, 

sorteeritud ja müüdud tarbekartuli kogusest. Küsitlusest ilmnes, et 2020. aastal oli neil tarbekartuli 

kadu 33,7%. Hinnanguliselt 88,5% kartulist müüdi tarbekartulina. Absoluutne tarbekartuli kadu 

söödamatu osaga oli 35 283 tonni ning söödamatu osata 28 932 tonni.    

Tabel 9. Suhteline (%) ja absoluutne toidukadu (tonni) kartulikasvatuses aastal 2020 
 Suhteline toidukadu Absoluutne toidukadu 

tootmise etapid kokku söödamatu 
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2020 8,3% 13,9% 6,4% 4,9% 0,2% 33,7% 35 283 tonni 28 932 tonni 

 

Kartulikasvatuses tekkis kõige suurem tarbekartuli kadu sorteerimisel. Välja sorteeriti eelkõige ala- 

või ülemõõdulised kartulid. Olulised kao põhjused olid ka mehaanilised vigastused ning 

taimehaigustest (pruun- ja märgmädanik, kuivlaiksusest tekkinud kasvulõhed, harilikkärn vms) ja –

kahjuritest (traatuss, öölane vms) tekitatud kahjustused.  

Tootmise teistes etappides tekkis väiksem toidukadu, mille tingis kartuli ala- või ülemõõdulisus, 

taimekahjurite (traatuss, öölane vms), haiguste( lehemädanik, varrepõletik kuivlaiksus, harilik kärn 

vms) kahjustused ning tarbekartuli jaoks mitte-optimaalsed hoiutingimused.  

Küsimusele, mis aitaks kartulikasvataja enda hinnangul kaasa tarbekartuli kao vähenemisele, 

märkisid kõik tootjad, et nad peavad selleks üht-teist oma tootmises muutma. Suurem osa (61%) 

kartulikasvatajatest märkis, et tarbekartuli kao vähendamiseks koolitavad ennast ja oma 

töötajaskonda ning teevad seemnekartuli soetamisel teadlikuma sordivaliku, et kasvatada kartulit 

vastavalt nõudlusele. Tulevikus 52% kartulikasvatajatest optimeerib saagikoristust (hooldab ja 

seadistab olemasolevaid masinaid ja -seadmeid õigesti vms) ja rakendab tõhusamalt agrotehnilisi 

võtteid (viljavaheldus, tasakaalustatud väetamine vms). Olulisel kohal on ka kartuli säilitamis- ja 

hoiutingimuste parendamine (48% vastajatest), uute tehnoloogiate rakendamine tulenevalt 

taimekaitsevahendite kasutamise piirangutest (43%) ja masinapargi uuendamine (39%). Veerand 

kartulikasvatajatest täiustab kartuli kasvatamise tehnoloogiat (maaparandussüsteemide hooldamine 

ja rekonstrueerimine, niisutussüsteemide kasutuselevõtt vms), rakendab tõhusamalt näriliste tõrjet ja 

integreeritud taimekaitse võtteid ning suurendab sertifitseeritud seemnekartuli osakaalu.   
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Joonis 6. Tegevused, mis aitaks kaasa tarbekartuli kao vähenemisele (n=23), % 

 

3.8. Kalapüük  
 

Kalurite hinnangul moodustas 2020. aastal nende püügist toidukadu 3,6%, mis on samal tasemel 

2018. aastal esitatud hinnangutega. Müügiks sorteerimise kohta viimasel kahel küsitlusel ei uuritud, 

kuna sorteerimine toimub kalapüügis mitmes etapis. Absoluutne toidukao kogus 2020. aastal 

kalapüügis oli hinnanguliselt vähemalt 1233 tonni.  

Tabel 10. Suhteline (%) ja absoluutne toidukadu (tonni) kalapüügis aastatel 2017, 2018 ja 2020 
   Suhteline toidukadu Hinnanguline 

absoluutne 

toidukadu 

söödamatu 

osaga 

Hinnanguline 

absoluutne 

toidukadu 

söödava 

osaga 

tootmise etapid   kokku 

Püüdmin

e 

Veest 

välja 

võtmine 

Hoiustami

ne 

veesõiduki 

pardal 

Hoiustamine 

maismaal 

Sorteerimine 

müügiks 

 

2017 2,0% 0,4% 0,3% -* 7,1% 9,5% -* -* 

2018 2,4% 0,5% 0,2% 0,7% -* 3,6% 2502 tonni 1251  tonni 

2020 2,7% 0,5% 0,1% 0,3% -* 3,6% 2466 tonni 1233 tonni 

*Puuduvad väärtused tähistavad lahtreid, mille kohta infot ei ole kogutud. 
 

Kalurite seas kõige sagedamini mainitud tegur kalapüügil toidukao tekkimisel olid röövloomad, kes 

juba püügivahendis kala rikkusid. Röövloomadena toodi esile hülgeid, saarmaid ja minke ning linde, 

konkreetsemalt kajakaid ja kormorane. Püügivahendis kala riknemise põhjusena mainiti korduvalt ka 

vee kehva kvaliteeti, sh reostust, setteid ja vetikaid. Samuti oli kao põhjuseks sageli liiga kõrge vee 

temperatuur püügipaigas ja ka tormine ilm, mis püünisesse jäänud kala lõhub. Harva oli 
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püügivahendis tekkiva kao põhjuseks kala liiga kauaks püügivahendisse jätmine. Püügivahendi 

puudusi püügivahendis ega kala veest välja võtmise käigus tekkiva kao puhul kalurid oluliseks ei 

pidanud. Kala veest välja võtmise puhul olid lisaks võrgus tekkinud vigastustele kao põhjuseks 

eelkõige mehhaanilised vigastused, mis kaasnesid püügi pardale tõmbamisega. Kala hoiustamisel 

veesõiduki pardal ning hiljem enne viimast töötlemist ja pakendamist kadu peaaegu ei tekkinud. Küll  

aga tekkis kadu müügiks sobiliku kala sorteerimisel, mille puhul oli kõige sagedamini kao põhjuseks 

röövlooma vigastus. Sealjuures kala loomulikud välised puudused (väärareng, kõhnus, 

alamõõdulisus) oli kao põhjuseks harva. Muude põhjustena mainis päris mitu küsitletud kalurit, et 

osade söögiks sobivate liikide vastu puudub kokkuostjatel huvi või neil liikidel ei ole 

tarbimisväärtust.  

 

Joonis 7. Tegevused, mis aitaks kaasa toidukao vähenemisele kalapüügis aastal 2020 (n=140), % 

3.9. Vesiviljelus 
 

Küsitluses osalenud kala- ja vähikasvatajate hinnangul moodustas 2020. aastal kasvatatud 

kalast ja vähist toidukadu 0,3%, mis on vähem kui 2018. aastal hinnatud 4%. Märkimisväärne 

hinnangute erinevus on selgitatav ettevõtjate väikese arvuga antud tegevusalas ning sellest tuleneva 

valimi väiksuse ja madala esindatusega. Seega tasub tähele panna, et siin esitatud toidukao suhtarvud 

ei iseloomusta kogu sektorit, vaid ainult küsitluses osalenud kasvandusi. Oluline on arvestada 

asjaoluga, et vesiviljeluses ilmneb kadu tootja jaoks kasvatamise alguses noorkala puhul ja kala 

töötlejale edasi müües, mistõttu vahepealsetes etappides võib tekkiv kadu märkamatuks jääda.  
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Tabel 11. Suhteline (%) toidukadu vesiviljeluses aastatel 2017, 2018 ja 2020 
 Suhteline toidukadu Absoluutne 

toidukadu tootmise etapid kokku 

Kasvatamine 

veekogus 

Hoiustamine Sorteerimine müügiks  

2018 3,4% 0,7% -* 4,0% -* 

2020 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% -* 

*Puuduvad väärtused tähistavad lahtreid, mille kohta infot ei ole kogutud. 
 

Kõige sagedamini oli kala- ja vähikasvatajate hinnangul kao põhjuseks loomulik suremus. Samuti oli 

veekogus kadu põhjustatud röövloomade poolt tekitatud vigastustest. Linnud püüdsid osa kalast 

veekogust välja ja kalad hukkusid ka väljapüügi käigus. Ka sobiva kala või vähi müügiks välja 

sorteerimise põhjuseks oli mõningate juhtudel röövloomade vigastused. Veekogus esinevad haigused 

ja parasiidid olid kao põhjuseks harvem. Kala või vähi hoiustamisel pärast veekogust väljapüüki oli 

sageli kao põhjuseks kala või vähi liiga pikaaegne hoiustamine. Hoiustamsel ei olnud probleemiks 

kala või vähi ilmastikumõjude eest varjamine, kuid kao põhjusena võib siiski välja tuua hoiustamisel 

liiga kõrget temperatuuri.  

 

 

Joonis 8. Tegevused, mis aitaks kaasa toidukao vähenemisele vesiviljeluses aastal 2020 (n=9), % 
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4. Soovitused toidukao vähendamiseks 
 

Kuigi toidukadu hakatakse esmatootmises arvestama alates momendist, kui taimne või loomne 

ressurss on valmis liikuma toidutarneahela järgmisesse lülisse, on esmatootmises kõikidel 

tootmisetappidel alates seemne valikust ja mulla harimisest kuni loomade heaoluni oluline roll 

toidukao tekkel. Seega toimub tootmises probleemide ja riskide kumuleerumine, kus tootmisahela 

esimeses etapis tekkinud ühe või mitme põhjuse tulem kandub edasi järgmistesse tootmisahela 

etappidesse või kui on tegemist haiguste levikuga, siis suisa järgnevatesse aastatesse. Seetõttu 

käsitlevad toidukao vähendamise soovituslikud tegevused esmatootmise kõiki tootmise etappe.  

4.1. Piimatootmine 
 

Soovitused tootjatele toidukao vähendamiseks  

Piimatootmises tekib kõige suurem toidukadu lüpsil, mille peamine põhjus on suur somaatiliste 

rakkude arv piimas. Seega saab piimatootmises toidukao teke alguse loomade pidamise ja loomade 

heaolu tagavatest tingimustest ning karja tervisest. Piimatootjad on panustanud loomade heaolusse, 

karja tervisesse ja sööda kvaliteeti, kuid mitte piisavalt ja järjepidevalt ning probleemid püsivad 

endiselt päevakorral. Sööda kvaliteeti silmas pidades saab soovitada sektori ülest koostöö tegemist 

taimekasvatajatega. Koos söödatootjatega tuleks üheskoos seada ühine eesmärk, milleks on sööda 

parem kvaliteet. Lisaks on vaja maandada loomade haigestumise riske ja pidevalt monitoorida karja 

tervist. Üheks selliseks võimaluseks on tulemusmõõdikute programmiga liitumine ja 

tulemusmõõdikute kasutamine juhtimisprotsessis. Tulemusmõõdikud tagavad ettevõtjatele 

omavahelise pideva jälgimissüsteemi. Süsteemi alusel on võimalik võrrelda ja jälgida, mida 

efektiivsed piimatootjad teevad õigesti ja kuhu peaksid vähemefektiivsemad tootjad oma ettevõttes 

vaatama, et leida puudusi ja parandamisvõimalusi.  

Teine suurem piimakao põhjus on antibiootikumi jäägid piimas. Vajalik on täpsustada ravijuhiseid ja 

kasutusele võtta ennetavaid meetmeid, mis vähendaks antibiootikumide vajadust ning tõsta 

piimatootjate teadlikkust antibiootikumide vastutustundlikust kasutamisest.  

Piimakadu tekib lüpsil ka inimliku eksimuse või teadmatuse tõttu. Tõhusaks meetmeks on osutunud 

nõustaja või koolitaja kutsumine ettevõttesse, kes vaatleb lüpsiprotsessi. Pärast lüpsi toimub koos 

piimatootjaga ja lüpsjatega lüpsiprotsessi analüüs ja vajalike nõuannete jagamine.   

Piimatootmisel on olulisel kohal riskide hindamine, mille alusel määratletakse meetmed ettevõtte sees 

riskide juhtimiseks ja nende maandamiseks.  

Samuti on soovitav kasutusele võtta jätkusuutliku tootmise kvaliteedi ja riskide hindamise 

kvaliteedisüsteem, millega vaadatakse üle tootmisega tekkiv keskkonnakoormus (veekulu, 

energiakulu, kasvuhoonegaaside emissioon, jäätmete kogus vms) tootmises tonni piima kohta. 

Süsteemi eesmärk on vähendada tootmises kadusid ja suurendada ressursitõhusust.  
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Soovitused riigile toidukao vähendamiseks 

Koostöös piimatootjatega võiks välja töötada meetmed elektrikatkestuste ning muude ohu- ja 

kriisiolukordadest tingitud tarneahelate katkestustest tingitud riskide maandamiseks ning vastavate 

investeeringumeetmete (taristu, sh elektri varustuskindluse) väljatöötamiseks, mis tagaksid 

süsteemide tõrgeteta toimimise. Samuti võiks välja töötada meetmed asendustöötajate väljaõppeks, 

kes asendaks haigestunud töötajaid või mille vajaduse on põhjustanud tööjõu piiratud liikumine. 

Piimatootmises on jätkuvalt olulisel kohal teadmussiirde ja nõuande toetamine. Toetada 

rakendusuuringute läbiviimist (praktikasse jõudnud lahendused ravimite kasutamise vähendamisest 

vms) ning siirata saadud teadmised piimatootjatele. Väikepiimatootjate jaoks on oluline avaliku 

sektori poolt toetatud nõuandeteenuse pakkumise jätkamine.  

Püsib vajadus koolituste ja õpitubade korraldamise toetamise järele. Piimatootjatel on suur huvi 

„ettevõtjalt-ettevõtjale“ õpitubade vastu, kus saab kogemusi omandada teistelt ettevõtjatelt  tootjate 

endi juures. Sellistest õpitubadest on huvitatud kõik piimatootjad olenemata ettevõtte suurusest. 

Töötajaskonna (lüpsjad, söötjad vms) jaoks on vajalikud sellised koolitused nagu lüpsivõtted, 

hügieen, loomade heaolu, söötmine ja karja tervis. Lisaks on oluline läbi koolituste ja õpitubade 

suurendada piimatootjate teadlikkust võimalikest riskidest ja oskusi nende ennetamisel. Seda toetava 

tegevusena võiks toetada tulemusmõõdikute edasist arendamist piimatootmises riskide hindamise ja 

juhtimise tööriistana ning selle integreerimist ennetamistegevustesse.  

4.2. Lihaveise- ja seakasvatus 
 

Soovitused tootjatele toidukao vähendamiseks  

Vajalik on investeerida loomakasvatushoonetesse. Oluline on parendada põllumajandusloomade, sh 

noorloomade pidamistingimusi ning bioohutusmeetmete rakendamist loomakasvatushoonetes. 

Lihaveisekasvatuses on soovituslik võimaldada varakevadel õues poegimist katuse all. See tagab 

poegimise protsessi ning vastsündinu parema jälgimise ja vajadusel operatiivse sekkumise. 

Sarnaselt piimatootmisele on ka lihaveise- ja seakasvatuses oluline pakkuda loomadele kvaliteetset 

sööta, mille kaudne mõju on toidukao vältimisel ja vähenemisel.  

 

Soovitused riigile toidukao vähendamiseks  

Seakasvatuses on sigalates eriti oluline elektri varustuskindluse tagamine, kuna liialt kõrge 

temperatuur on sigade jaoks hukatuslik. Seetõttu on vajalik koostöös seakasvatajatega välja töötada 

meetmed elektrikatkestustest tingitud riskide maandamiseks ning vastavate investeeringumeetmete 

väljatöötamiseks. Kuna nii sea- kui ka lihaveisekasvatuses on oluline bioturvalisus, siis on vajalik 

sellega seotud investeeringute toetamine.  

Sarnaselt piimatootjatele püsib lihaveisekasvatajatel vajadus koolituste ja õpitubade korraldamise 

toetamise järele. Koolitused võiksid olla suunatud algajatele lihaveisekasvatajatele ning „ettevõtjalt-

ettevõtjale“ õpitoad võiksid käsitleda karjamaade rajamist, sööda tootmist vms. 

 

 



    

 

 

 

21 

 

4.3. Nisu- ja hernekasvatus 
 

Soovitused tootjatele toidukao vähendamiseks  

Teraviljakasvatuses esinevad erinevad riskid (hinna-,  ilmastiku-, kvaliteedi-, saagi vms risk), mida 

tootjal on võimalik juhtida, ennetada või maandada. Seega peavad teraviljakasvatajad õppima 

hindama oma tootmisprotsessis ettetulevaid riske ja neid juhtima. Näiteks herne koristamine sõltub 

väga suurem määral ilmastikust ja seetõttu nõuab hernes väga õiget koristuse ajastamist ehk 

hernekoristus nõuab väga head riskijuhtimist. Samuti on vajalik agrotehniliste koolituste ja õpitubade 

läbimine.  

Lisaks õigete sortide valikul on tarvis arvestada erinevate sortide ja kultuuride koristamiskonveieriga. 

 

Soovitused riigile toidukao vähendamiseks  

Kuigi nisu koristamisel valesti seadistatud kombain ei põhjusta tootjate hinnangul suurt kadu, on 

probleem siiski olemas. Uue tehnika soetamisel tehakse ostajele tehnika kasutamise koolitus, kuid 

kombaini seadistamise juhendamist on vaja pidevalt ja igal aastal enne tehnika kasutamist. Seda 

enam, kui kombainile või mõnele muule tehnikale seadistatakse uus seade (GPS vms), siis vajatakse 

täiendavalt koolitust ja käsitlust. Samuti kõik teraviljakasvatajad (kuni keskmise suurusega tootjad) 

ei soeta uusi kombaine, millega ostuga ei käi kaasas põhjalik masina koolitus. Seetõttu on 

teraviljakasvatajatel vajadus sellekohase õpitoa järele või pidevat nõu tehnikat tundvatelt nõustajatelt.  

Eestis pakub tehnikaga seotud nõustamist tehnikamüüjad ja avaliku sektori poolt pakutavasse 

üldisesse nõustamisse see valdkond ei kuulu. Seetõttu on tehnikaga ja ka muude sisenditega seotud 

teadmine koondunud eraettevõtlusesse ehk on toimunud teadmiste privatiseerimine. Soovitus on tuua 

avaliku sektori poolt toetatavasse nõustamisse põllumajandustehnikaalane nõustamine. Selle 

nõustamise sihtgrupiks oleksid eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on vaja läbi koolituste ja õpitubade korraldamise toetamise suurendada teraviljakasvatajate 

agrotehnilisi (taimekaitse, täppisviljelus vms) teadmisi. Selle teemalise koolituse sihtgrupiks on 

eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad. Vajalikud on ka riskide hindamise ja juhtimise 

alased koolitused. Maaelu arengukava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusliku 

koolituse kaudu viia tootjatele sihistatumat ja uudset infot.   

Teravilja- ja kaunviljade kasvatuses on oluline sordi valik ja arvestamine koristuskonveieriga (sortide 

varieeruvus). Sisendite müüjad keskenduvad seemne müügil sortide headele omadustele või 

kvaliteedile, kuid koristuskonveier jääb sealjuures tähelepanuta. Probleemiks on see eelkõige 

väiketeraviljakasvatajatele. Selle puudujäägi likvideerimiseks on vaja koolitada konsulente.  

Avaliku sektori poolt oleks vaja toetada taimekasvatuse konsulentide põlvkonna vahetust. Meetmena 

toimiks praktikantide juhendamine ja juhendamise toetamine. 
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4.4. Maasikakasvatus 
 

Soovitused tootjatele toidukao vähendamiseks  

Maasikakasvatuses tekib suurim toidukao määr marja korjamisel, mida põhjustavad peamiselt 

äärmuslikud ilmastikuolud ja hooajalise tööjõu puudus. Selliste olukordade toimetulekuks  on 

soovitus õppida hindama oma tootmisprotsessis ettetulevaid riske ja neid juhtima. Soovitav on läbi 

töötada enda jaoks võimalikud riskistsenaariumid tootmisahela igas etapis, nende esinemise 

tõenäosused ning leevendusmeetmed, et ilmastiku halvenemise ja hooajalise tööjõupuuduse 

tekkimise tõenäosuse juhtumisel oleksid toidukaod väiksemad. Vastavalt riskistsenaariumidele tuleks 

planeerida nii tööjõu vajadust kui ka selle kättesaadavust, tootmispinda ja täiustada 

tootmistehnoloogiat kogu tootmisahelas.  

Hooajalise tööjõu puuduse ja äärmuslikult soojade ilmade tõttu kiirelt ja suures mahus valmivate 

marjade käitlemisel tekkivate probleemide üks võimalik leevendamismeede on koostöö arendamine 

sektori sees. Koostööd võiks arendada tööjõu ja tootmistehnoloogia jagamisel (külmladude 

kooskasutamine vms). Teine võimalik leevendusmeede on ühistegevuse arendamine. Näiteks ühiselt 

tegutsedes on lihtsam korraga suures koguses küpsenud, üleküpsenud või ilmastiku tingimuste tõttu 

halvenenud marja väärindada tööstuslikult. Seda põhjusel, kuna maasikakasvatuse tootmisüksused 

on väga erineva suurusega ja pigem väiksed, ei ole ühe ettevõtte tasandil mõistlik ise töötlemist või 

väärindamist käivitada, aga tootjate ühistu võiks omada sellise teenuse pakkumise võimalust. Ühistu 

toodeteks võiksid olla marjasegud, külmkuivatatud maasikad vms. Samuti on ühistul suurem turujõud 

hinnaläbirääkimistel toiduainetööstustega, kes sooviksid kohalikku marja oma tööstuses kasutada,  

jaekaubandusega, kes soovib kohalikku marja oma lettidel müüa või toitlustusasutustega, kes oma 

menüüs võiksid pakkuda kohalikust marjast tehtud toite. 

Maasikakasvatajate jaoks on oluline Eesti maasika positiivse kuvandi hoidmine. Hinnang 

kodumaisele maasikale on tähtis, sellest sõltub maasika hind ja müük. Probleem on selles, et juba 

varakevadest on Eesti turul müügil madal hinnaga eksportmaasikas Kui kodumaine mari valmis saab, 

muutub  välismaine maasikas justkui kodumaiseks maasikaks ja huvi kodumaise maasika vastu 

madal. Eesti maasikas konkureerib hinda määrava poola ja kreeka maasika koguse ja hinnaga, kuid 

odav toodangu hind seab piirid omakorda maasikakorjajate palkadele ja Eesti tootjad ei suuda oma 

toodangut siseturul realiseerida. Lisaks arvavad maasikakasvatajad kodumaise maasikahuvi languse 

põhjuseks negatiivsete hoiakute tekkimist maasikatootjatesse poliitilisel tasandil ja sellele järgnenud 

võimendatud, kuid samas ebakompetentsete käsitluste ilmumist ajakirjanduses, mis omakorda tipnes 

enneolematu halvakspanu ja solvangutega maasikakasvatajate aadressil erinevates sotsiaalmeedia 

kanalites.  

Eesti maasika positiivse kuvandi hoidmise üheks võimaluseks on Eesti maasika kvaliteedikava 

väljatöötamine ja selle rakendamine. Kvaliteedikava aitab parandada sektori konkurentsivõimet, tõsta 

tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud kõrgema lisandväärtusega toodete omadustest 

ja eelistest ning loob eeldused kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule jõudmiseks. 

Toidukadude vähendamisel on äärmiselt oluline marjakorjajate pidev koolitamine (kuidas marja 

korjata, milline on marja sobilik värvus, kuidas tunda ära kahjustada saanud mari, kuidas kahjustatud 
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marja käidelda jne). Maasikakasvatajate jaoks on olulised agrotehnilised koolitused. Näiteks kui 

taimed on istutatud liialt kile servale, siis marjad ulatuvad vao vahele ja kui vao vahe on taimestikuta, 

siis suure vihmaga määrdub mari poriga. Määrdunud mari ei ole tarbimiskõlbulik ning porine mari 

visatakse komposti.  

 

Soovitused maasikakasvatajate esindusorganisatsioonile toidukao vähendamiseks 

Mõned maasikakasvatajad pakuvad võimalust korjata ise endale marja, kuid 2020. aastal oli huvi 

sellise võimaluse vastu madal ja mari jäi korjamata. Osaliselt võib selle põhjus olla COVID-19 viiruse 

levikul ning inimeste kartusel ja teadmatusel. Siin saaks maasikakasvatajate esindusorganisatsioonid 

võtta rolli marja isekorjamise info koordineerimisel, vahendusel ja protsessi korraldamisel. 

 

Soovitused riigile toidukao vähendamiseks 

Maasikakasvatuses hooajalist tööjõudu iseloomustab suhteliselt suur voolavus. Tööjõu puuduse 

probleem on eriti terav perioodidel, mil ilmastik on erakordselt kehv - kas väga kuum või siis 

vastupidiselt vihmane, mil maasikakasvataja vajab kiirelt ja piisavas mahus tööjõuressurssi. Mitmed 

ettevõtjad kogesid 2020. aastal maasikate valmimise ajal, et kohalik elanik ei tule põllule marju 

korjama sõltumata palga suurusest. Töö on füüsiliselt raske ja töö kaotanud eelistavad alalisi töökohti 

ajutitse või hooajaliste tööde asemel. Maasikakasvatajad vajavad stabiilset tööjõudu. Soovitav on 

leida võimalikud töötavad lahendused hooajalise tööjõu saadavusele ja kokkulepete saavutamiseks 

ning oluline on nendest kinnipidamine. Näiteks ajutine töötamine töötuna arvel oleku ajal ehk 

tööamps on maasikakasvatajate hinnangul selline asi, millest võib kasu olla Eestist hooajalise tööjõu 

leidmisel. Samas tuleb silmas pidada seda, et kuna maasikakasvatajate tootmispinna suurus on väga 

erinev ja erinev on ka tootmise suurusest tulenev marjakorjamise tehnoloogia, ei pruugi pakutav 

tööjõuprobleemi lahendus sobida kõikidele maasikakasvatajale ühte moodi.  

Maasikakasvatajatel on vajadus tunnelite ja kastmissüsteemide toetuste järele. Tunnelid koos 

kastmissüsteemiga tagavad tervema taimiku ja haiguskindluse, kuna tunnelis on kasvukeskkond 

stabiilne. Maasikakorjamise robotid jäävad tootjate jaoks kättesaamatuks, kuna nende soetamiseks 

tehtavad investeeringud ületavad Eesti maasikakasvataja võimekuse kümnetes kordades. Vastasel 

juhul kindlasti kaalutaks uusima masinkorjetehnoloogia soetamise võimalust. Vajadus on ka hea 

ventilatsiooniga ja piisava mahuga külmladude järele. Investeeringutoetuste planeerimisel võiks 

maasikakasvatajate jaoks luua soodus- või eelistingimused selliste tehnoloogiate osas (jahutus-, 

säilitus-, esmane töötlemistehnoloogia vms) võrreldes tootmistüüpidega, millel on otsene toidukao 

vähendamise mõju.  

Eesti eri piirkondades on ilmastik (õhutemperatuur, öökülmade esinemine sademete hull, tuule 

suund) väga erinev. Ühe tootja hinnangul võiks selliste riskide leevendusmeetmena toetada 

ebasoodsamas piirkonnas olijaid. Samuti arvati, et mahemaasikakasvatajaid tuleks toetada suurema 

toetuse määraga, kuna toidukaod taimehaiguste ja –kahjurite tõttu on suured.  

Avaliku sektori poolt korraldatud toitlustajatele suunatud riigihangetesse sisse kirjutada Eesti päritolu 

mahetooriaine kasutamise tingimus. Näiteks kohaliku omavalitsuse piirkonna koolid, lasteaiad ja 

muud asutused võiksid toitlustamise hangete tingimused määratleda selliselt, et soodustada lühikeses 

toidutarneahelas toodetud toodangu tarbimist ning andes lisapunkte kohapeal toodetud toormele ning 
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selle kasvatamiseks tehtud keskkonnahoidlike lahenduste kasutamisele. Võimalusel anda hangete 

hindamisel lisapunkte neile pakkujatele, kes planeerivad kasutada toidu valmistamisel vähemalt 25% 

Eesti päritolu mahetoorainet kindlates kaubagruppides või vähemalt 51% kogu toorainest moodustab 

Eesti päritolu mahetoodang.  

Maasikakasvatajatel on ootus, et toimuks pidev kontroll maasika päritolu maa suhtes. Eesti põllumees 

ei suuda Poola, Läti ja Leedu päritolu maasika müügihinnaga võistelda, sest meist lõuna pool olevate 

riikidel on eelised looduslike tingimuste ja toetused suuruse osas.  

Kindlasti on vaja toetada sektori jaoks vajalike teadusuuringute läbiviimist ning kiirendada 

innovatsioonitegevusi maasikakasvatuses tehnoloogiate arendamiseks või tehnoloogia siirdeks. 

Oluline on koolituste korraldamise toetamise jätkamine ja lõpptarbija harimine. Pakkuda 

maasikakasvatajatele agrotehnikat, kliimamuutustega kohanemist ja taimekaitsevahendite kasutamist 

käsitlevaid ning riskide hindamise ja juhtimise alaseid koolitusi. Lõpptarbija harimise eesmärgiks on 

Eestis kasvatatud toodangu eelistamine importkaubale. 

 

4.5. Kartulikasvatus 
 

Soovitused tootjatele toidukao vähendamiseks  

Kartulikasvatuses on toidukadude vähendamisel oluliseks teemaks ühistegevuse arendamine või 

tootjaorganisatsiooni loomine. Ühistegevusel on esiteks eeliseid tootmisriskide vähendamisel. Lisaks 

on kartulikasvatuses ühistegevuse arendamine või tootjaorganisatsiooni loomine jätkusuutlik 

lahendus. See annaks suurema võimaluse kartuli tööstuslikuks väärindamiseks perioodil, mil 

kokkuostuhinnad on nn mustale kartulile langustrendis seoses imporditud odavama kartuli 

jõudmisega turule. Pakutava toodangu töötlemine võimaldaks stabiliseerida hinda pakkumise 

vähendamisega (kartul töödeldakse tööstuslikult biomassiks ning sellest saadakse biotooteid).  

Oluline on, tarbekartul jõuaks esmalt inimeste toidulauale. Võimalus on annetada ülemõõdulised 

kartulid kohalikule omavalitsusele, vabaühendusele vms, kes omakorda vahendab ebastandardsed 

kartulid abivajajatele. Samuti oleks võimaluseks ülemõõdulise tarbekartuli väärindamine uueks 

kartulitooteks või koos teiste (erimõõduliste) köögiviljadega inimestele söögiks mõeldud uuteks 

muudeks toodeteks (püreesupid, helbed vms).   

 

Soovitused riigile toidukao vähendamiseks  

Kartulikasvatajate jaoks on oluline riigipoolsete meetmete olemasolu, mis võimaldaks 

kartulikasvatuses investeerida niisutus-, kuivendus- ja maaparandussüsteemidesse. Kartul on kasvu- 

ja arenemisperioodil väga tundlik suurte ilmastikutingimuste kõikumise suhtes, mis avaldub 

mugulatel pärast saagikoristuse etappi ja suurendab seetõttu toidukadu. Kuivõrd suur osa kartuli 

toidukaost tekib ka sorteerimisel ja hoiustamisel, on soovituslik koostöös kartulikasvatajatega töötada 

välja vastavate toetatavate investeeringuobjektide nimistu ja toetuse määrad.  

Kompenseerida kartulikasvatajatele ülemõõduliste kartulite annetamisel tarbekartuli pakendamise ja 

transpordi kulu annetuse asukohta. Kui aga ülemõõdulist kartuli ei ole võimalik annetada või 
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annetamist riiklikul tasandil ei toetata, on kartulikasvatajatel ootus, et üle Eesti võiks olla võimalus 

viia praakkartulit ja koorimisjääke biogaasi tootmisjaama.  

Kartulikasvatuse tehnoloogia areneb pidevalt ja seetõttu on oluline vastavate uusimate teadus- ja 

innovatsiooniarengutega kursis olek aktiivse teadmussiirdega. Oluline on toetada vastavaid 

meetmeid, mis võimaldab suurendada teadmist koostööst, ühistegevusest ja tehnoloogiatest teistes 

riikides. Teadmiste ja oskuste arendamisel saavutatakse suurem efektiivsus töö protsessides ja nende 

korraldamisel. Maaelu arengukava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusliku koolituse 

kaudu viia sihistatumat ja uudset infot. 

Kartul värvub valguse käes paari päevaga, muutudes sealjuures tervisele ohtlikuks. Seega valedel 

hoiutingimustel muutub kartul kiirelt toidukaoks. Jaekaubanduses valguse käes roheliseks minev 

tarbekartul tuleb aga kartulikasvatajatel tagasi osta. Seetõttu on vajalik kartuli hoiustamise teemal 

jaemüüjate harimine.    

Tarbekartuli kao vähendamist mõjutaks oluliselt ka tarbijate koolitamine ja tervikuna 

kartulikasvatuses kartuli (välimuse) kvaliteedikriteeriumite või standardite üle vaatamine. Kartuli 

kujust on olulisem selle ohutus, tervislikkus ja kvaliteet. Kõver ja lohuga kartul ei ole põhjus selle ära 

viskamiseks.  

 

4.6. Kalapüük 
 

Soovitused tootjatele toidukao vähendamiseks  

Suur osa toidukaost kalapüügil tekib püügivahendis, kus kala rikutakse kas röövloomade poolt või 

rikneb ilmastikutingimuste, sh kõrge veetemperatuuri tõttu. Seega saaksid kalurid kadu vähendada 

sagedasema võrkude tühjendamise läbi. Kuigi võib oletada, et kalurid üritavad kadusid võimalusel 

vältida, siis mõningatel juhtudel võib olla kao vähendamisel abi kala hoolikamast käitlemisest. 

Kiirem püügi realiseerimine aitab vältida kala riknemist. Kuna riknenuks loetakse sageli ka 

väilimuselt kahjustunud kala, siis vähendaks kadusid sellisele kalale kasutuse leidmine. See küll ei 

võimalda otseselt toidukadu vältida, kuid suunata siiski algsel kujul müügiks sobimatu kala nt 

kalajahuna toidutootmisesse. 

Kalurite arvates on üheks kala riknemise ja seega toidukao tekkimise põhjuseks kala turustamise 

raskused. Lahenduseks peetakse paremat kala kogumise, töötlemise ja turustamise korraldust. Praegu 

tehakse kalurite endi seas kala turustamisel koostööd vähe. Valitseb konkurents, kus iga kalur üritab 

kala müüa iseseisvalt, mille tagajärjel on kala hind ja seega väärtus madal ning kaluritel ei ole 

võimalik ühiselt hinna kujunemisel kaasa rääkida. Kalureid ühendava ühistu puudumise põhjustena 

võib välja tuua asjaolud, et kaluritel on erinev hulk püügivahendeid, madalad teadmised turustusest 

ja soovimatus kalapüüki majanduslikult arendada. Seega aitaks kala turustamise lihtsustamisele, 

kalurite turujõu kasvatamisele ja seeläbi kala riknemise vähenemisele kaasa koostöö tegemine teiste 

kaluritega. 
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Soovitused riigile toidukao vähendamiseks  

Osade kalurite hinnangul võimaldaks toidukadu kalapüügis vähendada kaasaegsemate 

püügivahendite kasutamine. Võiks katsetada erinevaid püügivahendeid, et leida kohalikele 

tingimustele sobivaimad. Sealjuures võiksid püügivahendid olla hülgekindlamad ja võimaldada 

täpsemini püüda ainult soovitud kalaliike. Selliste püügivahendite soetamist soodustaks ostukulude 

osaline katmine vastavate toetusmeetmete abil. 

Ühistegevus võiks kalapüügis toimida taristu arendamisel, nt sadamate arendamisel, kus kalurid on 

võrdsete liikmetena osanikud. Samuti võiksid kalurid ühiselt soetada sadamas olevat infrastruktuuri 

kala lossimiseks ja saagi väärindamiseks (masinad kala sorteerimiseks, tõstukid jms). Toidukao 

vähendamisest lähtudes aitaks otseselt kala riknemist vähendada kalurite ligipääs jäämasinatele. Ka 

kalurite endi arvates aitaks toidukao vähendamisele kaasa kala jahutamine (nt jääs) vahetult pärast 

selle veest välja võtmist. Samuti peetakse kala hoiustamist jahedas või külmseadmetes vajalikuks ka 

pärast veesõidukilt maha laadimist. Selleks võiksid sadamates olla jäämasinad. Ühistegevust 

kalapüügis toetaks kalurite ühiste investeeringute riigipoolne rahaline toetus. 

4.7. Vesiviljelus 
 

Soovitused tootjatele toidukao vähendamiseks  

Kala- ja vähikasvatajate hinnangul aitaks toidukadu vähendada kaubandusliku välimuseta toodangu 

ära kasutamine. Probleem ei ole sageli mitte riknemine tavapärases tähenduses, vaid asjaolu, et nt 

puuduvate sõrgadega vähki on keeruline müüa. Selle lahenduseks oleks toodangule alternatiivsete 

kasutusviiside leidmine, nt kalajahuna, mis võimaldaks müügiks kõlbmatu toodangu tagasi 

toidutootmisesse suunata. 

Avaveekasvandustes sõltuvad kalade kasvutingimused suuresti ilmastikumõjudest ja soojade 

ilmadega võib korraga hukkuda suur osa kalast. Sellisel juhul tekkiva kaoga peaksid tootjad 

arvestama ja otsima lahendusi, kuidas selliselt tekkivat kadu kiiresti realiseerida. 

Kuna kao üheks põhjuseks pidasid tootjad röövloomade poolt põhjustatud vigastusi, siis aitaks kadu 

vähendada veekogude röövloomade eest kaitsmine ja röövloomade (eelkõige lindude) peletamine.  

 

Soovitused riigile toidukao vähendamiseks 

Kala või vähi käitlemisel pärast veekogust väljapüüki pidasid tootjad sageli kao põhjuseks kala või 

vähi liiga pikaaegset hoiustamist. Sageli oli toodangu transportimine sihtkohta keeruline, mistõttu 

kala või vähk riknes. Samuti on eriti tarastamata avavkeekogude puhul toidukao põhjuseks 

röövloomad, kes kala veekogust välja püüavad. Lahenduseks oleks hoiustustingimuste ja 

transpordivõimaluste parendamine, mida saaks soodustada vastavate toetusmeetmete abil. Sealjuures 

saab toetada nt avaveekasvanduste tarastamist, vee kvaliteedi parandamise filtrite, külmutus- ja 

jahutusseadmete ning transpordivahendite soetamist.  

Kasvandustes esinevad haigused on paljude kasvatajate jaoks probleem. Vähkide ja kalade 

haigestumine ei põhjusta toidukadu mitte ainult hukkumise tõttu, vaid ka seepärast, et rikub toote 
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välimuse ja haigestunud kala ei tohi inimtoiduks müüa. Küsitlusele vastanud vesiviljelusega 

tegelevate ettevõtjate hinnangul aitaks samuti kadusid vähendada vastava eriala veterinaarteenuse 

parem kättesaadavus. See võimaldaks mingil määral võimalikke haigusepuhanguid ennetada. 
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Kokkuvõte  
 

Uuringu eesmärk oli hinnata toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning ulatust põllumajanduses ja 

kalanduses esmatootmise tasandil Eestis, võttes fookusse toidukadude võimalikud tekkekohad 

saagikoristuse, esmase säilitamise ja ladustamise, transpordi ja esmase töötlemise etapis. Uuringu 

sisendina kasutati veebiküsitluse ja fookusgruppide tulemusi. Tegemist on mitmeaastase uuringuga, 

mille aruanded valmisid aastatel 2017, 2018 ja 2020. Uuringu lõpparuanne võtab kokku kolme 

uuringu aruande tulemused, millele lisati soovitused toidukao vähendamiseks.  

Toidukadu ja toidujäätmed tekivad toidu tarneahela erinevates lülides. Toidukadu tekib toidu 

esmatootmisel ja toidu töötlemisel ning toidujäätmed ja raiskamine kaubanduses ja tarbimises. 

Mõistel „toidukadu“ puudub ühtne ja üldtunnustatud definitsioon. Käesolevas uuringus on  toidukadu 

töötlemata või töödeldud toit, mis on esialgselt mõeldud inimestele tarbimiseks, kuid mis ühel või 

teisel põhjusel inimeste toidulauale ei jõua. 

Toidukao ulatust uuriti esmatootmise järgmistes tootmistüüpides: piimatootmine, lihaveise-, sea-, 

nisu-, herne-, maasika-, kartulikasvatus, kalapüük ja vesiviljelus. Erinevatel uuringu aastatel uuriti 

toidukadu kuues erinevas tootmistüübis.     

Põllumajandustootmises on toidukao ulatus sõltuvalt tootmistüübist ja tekkepõhjustest 1,0‒46,1%. 

Väiksem on toidukadu sea- ja suurim maasikakasvatuses. 2020. aastal moodustas toidukadu 

piimatootmises, nisu-, maasika- ja kartulikasvatuses kokku 115 438 tonni. Kõige suurem toidukadu 

tekib valdavalt lüpsmise ja saagikoristuse etapis. Kui piimatootmises on peamine toidukao põhjus 

suur somaatiliste rakkude arv ja antibiootikumi sisaldus piimas, siis lihaveise- ja seakasvatuses on 

peamine põhjus loomade haigestumus ning nisu-, herne- ja maasikakasvatuses ilmastikust 

põhjustatud saagi kahjustused kogu vegetatsiooniperioodil. Samas kartulikasvatuses tekkis kõige 

suurem toidukadu sorteerimisel. Välja sorteeriti eelkõige ala- või ülemõõdulised kartulid. 

Piimatootmises tekkinud kasutuskõlbmatu piim suunati peamiselt kanalisatsiooni või kasutati 

loomasöödaks ning taimekasvatuses tekkinud toidukadu valdavalt kas kompostiti või kasutati samuti 

loomasöödaks.  

Toidukao vähendamisel ja vältimisel näeb suurem osa põllumajandustootjatest olulist rolli enda ja 

oma töötajaskonna koolitamisel. Kartulikasvatajad näevad lisaks teadmiste suurendamisele olulist 

rolli ka teadlikuma sordivaliku tegemisel, et kasvatada tarbekartulit vastavalt nõudlusele. Lihaveise- 

ja seakasvatajad plaanivad suuremat tähelepanu pöörata loomade heaolule, tervisele ja 

pidamistingimustele.  

Põllumajandussektori ekspertide hinnangul tuleb toidukadude vältimisel ja vähendamisel 

loomakasvatuses suuremat tähelepanu pöörata sööda kvaliteedile, loomade tervisele ja heaolule ning 

bioohutusele. Samuti on olulisel kohal loomakasvatajate ja töötajaskonna teadlikkuse tõstmine läbi 

koolituste ja õpitubade. Taimekasvatuses peavad tootjad õppima hindama oma tootmisprotsessis 

ettetulevaid riske ja neid juhtima ning samuti on olulisel kohal taimekasvatajate ja töötajaskonna 

teadlikkuse tõstmine läbi koolituste ja õpitubade. Maasika- ja kartulikasvatuses on soovitav arendada 

ühistegevust.  

Kalanduses aitaks toidukadu vähendada sagedasem võrkude tühjendamine ja kiirem püügi 

realiseerimine. Kaudselt vähendab kadu koostöö tegemine teiste kaluritega püügi säilitamisel ja 
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turustamisel. Röövloomade poolt tekitatud kahjusid ja kala püügivahendis riknemist võib aidata 

vältida kaasaegsemate püügivahendite soetamine. Vesiviljelusega tegelevad ettevõtjad peaksid 

arvestama kala ja vähi ootamatu suremusega ja otsima lahendusi, kuidas selliselt tekkivat kadu kiiresti 

realiseerida. Samuti vähendaks kadusid kala- ja vähikasvandustes veekogude röövloomade eest 

kaitsmine ja röövloomade peletamine. Ka hoiustustingimuste ja transpordivõimaluste parendamine 

ja vastava eriala veterinaarteenuse parema kättesaadavuse tagamine aitaksid vesiviljeluses 

toidukadusid vähendada. 
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