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mitmekesistamise ja kestlikkuse 

tagamise meetodina

Alo Alt



Põllumeeste ühistu KEVILI

Liikmeteks on 153 Eesti põllumajandustootjat

Liikmed harivad maad ca 80 000 hekatril

Enamus liikmetest on teraviljakasvatajad. Liikmetest ca 20 
on loomakasvatajad (piimakari, lihaveised, sead)

Roodevälja ja Rõngu terminal kokku mahutavusega ca 130 
000 tonni teravilja

Kokku kogume heal aastal ca 300 000 tonni vilja

Varustame liikmeid tootmissisenditega (väetised, seemned, 
TKV)

Roodevälja terminali juures asub heinatehas



Heinatehas/heinaprojekt

Projekti algus: 2018 aastal

Eesmärgid:

majanduslike riskide vähendamiseks mitmekesistada ühistu 
ja liikmete tegevust. Leida uusi turge – Lähis-Ida.

leida söödaks sobivaid kultuure, mis aitaks parandada mulla 
tervist ja aidata seeläbi kaasa jätkusuutlikule tootmisele –
lutsern.

leida võimalusi liikmete omanduses olevate turbamaade 
väärindamiseks, millel ei ole võimalik teravilja kasvatada -
päideroog



Põhjused/eeldused projektiga alustamiseks 

Maailmas on süvenemas magevee probleem

Lähis-Idas keelatakse näiteks samm-sammult magevee 
kasutamine söödakultuuride kasvatamiseks

Üldjuhul sajab Eestis rohttaimede kasvuks piisavalt vihma

Meie kliimas on võimalik kasvatada väga kvaliteetset 
rohusööta









Rollide jaotus heinaprojektis

Liige rajab ja väetab haljasmassina koristamiseks mõeldud 
kultuuride põllud

KEVILI organiseerib tsentraalselt haljasmassi koristamise 
teenusepakkujate abil kuni haljasmassi tehasesse 
jõudmiseni

Heinatehas kuivatab toormaterjali ja pakendab 
valmistoodangu. Tegeleb müügiga ja vastutab 
valmistoodangu transpordi eest lõppklientidele.

Ühistul oluline roll tasakaalustajana põllumehe ja tehase 
vahel



Heinatehase toodang 

Ekspordiks sobilikes 750 – 800 kg suurpakkides:

Lutserni hein (trummelkuivatis kuivatatud haljasmassist)

Timuti hein (trummelkuivatis kuivatatud haljasmassist)

Päideroo hein (trummelkuivatis kuivatatud haljasmassist)

Kuivatatud rohusilo

Kuni 15% niiskusega põllult kogutud kuiv hein

Tulevikus on plaan hakata tootma ka söödapelleteid, mis 
koosnevad rohust ja teraviljast – hea võimalus liikmete 
toodetud teravilja väärindamiseks 



Kokkuvõtteks

Heinaprojekti arendamine jätkub, sest aitab tegevust 
mitmekesistada ning seeläbi liikmete ja ühistu 
majanduslikke riske maandada

Väga olulisel kohal on mulla tervise parandamine, sest see 
aitab aitab kindlustada, et Eesti mullad on vilja kandvad ka 
50 ja 100 aasta pärast

Ühistu kestlikkuse jaoks on oluline fakt, et heinaprojekt on 
toonud KEVILI-le lähemale põllumehi, kes on huvitatud 
ühistuga liitumisest just tänu huvile toota rohusöötasid. 
Lihtsalt teraviljakasvatajate ühistu pole neid siiani 
kõnetanud.


