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Sissejuhatus 
 

Hankelepingu nr 222076/6 aianduse valdkonna tellimuse täitjad on Eesti Maaülikool, Eesti 

Taimekasvatuse Instituut ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Tellimuse täitmise eest 

vastutab ja valdkonna tegevusi koordineerib Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda (EPKK). 

Teadmussiirde pikaajalise programmi aianduse valdkonna eesmärgiks on tootjatele tutvustada 

olemasolevaid ja uusi tehnoloogiaid ning innovaatilisi lahendusi (aiakultuuride paljundamine, 

agrotehnika, sordid, aedade rajamine, niisutus, koristamine, säilitamine jne) aianduskultuuride 

viljelemisel avamaal või kasvuhoones, lisandväärtuse loomise ja tootearenduse võimalusi ning 

turundust järgmistes valdkondades (valdkond hõlmab ka paljundusmaterjali tootmist):  

 avamaa köögiviljandus;  

 katmikaiandus; 

 puuviljandus; 

 puukoolid;  

 marjakasvatus; 

 lillekasvatus; 

 uute aiakultuuride kasutuselevõtmine. 

 
Aianduse valdkonna tellimuse 2022. aastaks kinnitas valdkonna nõukogu 17. novembril 2021. 

Tellitud kokku 12 tegevust: 1 konverents, 4 infopäeva ja 7 esitlustegevust. Eeldatav maksumus on 

134 400 eurot.  

 

Aianduse valdkonna I poolaasta tegevuste ülevaade 
 Infopäev veebis lektoritasuta stuudiota - „Aedherne sordid kaunade tootmiseks. 

Sortide omadused ja soovitusi kasvatamiseks“ – 42 osalejat 

 Infopäev veebis lektoritasuga – „Märgistamise nõuded värske puu- ja köögivilja 

turustamisel“ – 30 osalejat 

 

ETKI infopäev “Aedherne sordid kaunade tootmiseks. Sortide omadused ja 

soovitusi kasvatamiseks.” 
Aeg: 22. veebruar 2022 kell 13.00 – 15.25 
Koht: Veebikeskkond ZOOM 
Teavitus: 03.02.2022 
 
Osalejate arv: Kokku osales 42 huvilist. Esindatud oli aiandustootjad, ETKI töötajad, MeM, PTA 
ja PMK ametnikud. Füüsilisi isikuid osales kokku 6. 
 
Ürituse info veebilehel: https://www.pikk.ee/sundmus/infopaev-aedherne-sordid-kaunade-
tootmiseks-sortide-omadused-ja-soovitusi-kasvatamiseks/ ja 
https://etki.ee/sundmused/infopaev-aedherne-sordid-kaunade-tootmiseks-sortide-omadused-
ja-soovitusi-kasvatamiseks/  

 
Lektorid: Ingrid Bender ja Lea Narits – Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadurid 

Sisu/teemad: 

 Aedherne kasvunõuded. Kaunade kasvatamiseks sobivad sordid 

https://www.pikk.ee/sundmus/infopaev-aedherne-sordid-kaunade-tootmiseks-sortide-omadused-ja-soovitusi-kasvatamiseks/
https://www.pikk.ee/sundmus/infopaev-aedherne-sordid-kaunade-tootmiseks-sortide-omadused-ja-soovitusi-kasvatamiseks/
https://etki.ee/sundmused/infopaev-aedherne-sordid-kaunade-tootmiseks-sortide-omadused-ja-soovitusi-kasvatamiseks/
https://etki.ee/sundmused/infopaev-aedherne-sordid-kaunade-tootmiseks-sortide-omadused-ja-soovitusi-kasvatamiseks/
https://www.etis.ee/CV/Ingrid_Bender
https://www.etis.ee/CV/Lea_Narits
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 Peamised herne haigused ja kahjurid 
 Aedherne seemnekasvatuse tehnoloogiad 

Infopäev on täies mahus järelvaadatav  
https://www.youtube.com/watch?v=pcOcHLlqcrY&t=4391s  
 
Tagasiside: Tagasiside oli väga positiivne. Ettekandeid peeti sisukateks ja asjakohasteks. Samuti 

kommenteeriti, et selliseid lühikesi infopäevi on mugav kuulata ja eraldi kultuuride kaupa 

võtmine on hea lähenemine. Välja toodi, et võiks kõik aiakultuurid niimoodi ükshaaval läbi võtta. 

Samuti toodi välja, et huvitav oleks kuulata, mida õppejõud tudengitele õpetavad. 

Info jõudis inimesteni peaasjalikult ETKI Facebooki, kodulehe ja infokirja kaudu. 

 

 

EPKK infopäev „Märgistamise nõuded värske puu- ja köögivilja 

turustamisel“  
Aeg: 22. märts 2022 kell 10.00 – 12.45 
Koht: Veebikeskkond ZOOM 
Teavitus: 01.03.2022 
 
Osalejate arv: Registreerus 38 huvilist, osa võttis 30. Enamus osalejatest olid aiandustootjad, 
esindatud olid ka Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet, Põllumajandusuuringute 
Keskus, aga ka Maaülikool ning osales ka 9 aiandushuvilist füüsilist isikut. 
 

 
 
Ürituse info veebilehel: https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-margistamise-nouded-
varske-puu-ja-koogivilja-turustamisel/ ja https://epkk.ee/22-03-2022-epkk-infopaev-
margistamise-nouded-varske-puu-ja-koogivilja-turustamisel/  

Lektorid:  

 Marika Arula, Põllumajandus- ja Toiduameti nõunik 
 Helen Kaskema, OÜ Kindel Käsi juhatuse liige 
 Katrin Idla, Põllumajandusuuringute Keskuse nõunik (laborid) 

Sisu/teemad: 

 Nõuded värske puu- ja köögivilja turustamisel Euroopa Liidus  
 Värske marja turustamisnõuded - kvaliteet, teave kliendile, saatedokument. Praktiku 

kogemus ja lähituleviku väljakutse 
 Ülevaade Eesti päritolu maasikate referentsandmekogu loomise projektist  

 

Tagasiside: Kirjalikku tagasisidet andis 30 osalejast 10. Infopäeva üldist korraldust hindas 60% 
vastajatest „väga heaks“ ja 40% „heaks“. Hinnang lektoritele oli pigem „väga hea“ ja „hea“.  

https://www.youtube.com/watch?v=pcOcHLlqcrY&t=4391s
https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-margistamise-nouded-varske-puu-ja-koogivilja-turustamisel/
https://www.pikk.ee/sundmus/epkk-infopaev-margistamise-nouded-varske-puu-ja-koogivilja-turustamisel/
https://epkk.ee/22-03-2022-epkk-infopaev-margistamise-nouded-varske-puu-ja-koogivilja-turustamisel/
https://epkk.ee/22-03-2022-epkk-infopaev-margistamise-nouded-varske-puu-ja-koogivilja-turustamisel/
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Teade infopäeva toimumise kohta jõudis osalejateni põhiliselt EPKK otseposti vahendusel, 2 
korral EPKK kodulehe ning 1 korral erialaliidu ja www.pikk.ee kaudu.  
 

Tulemuslikkuse analüüs 
Ühend PIP aianduse valdkonna tellimuse täitmist alustati veebruaris ja muudatusi tellimuses ei 

ole tehtud. 

Infopäeval “Aedherne sordid kaunade tootmiseks. Sortide omadused ja soovitusi 

kasvatamiseks.”  tutvustati aedherne (sealhulgas suhkruherne) kaunade tootmiseks sobivaid 

sorte, nende omadusi ja kasvunõudeid. Lisaks jagati teavet aedherne kahjustajatest ja 

võimalustest kahjustusi vähendada.  

Infopäeva peeti sisukaks, informatiivseks ja huvitavaks ning esitati ka täiendavaid küsimusi. 

Kindlasti tuleb jätkata antud formaadiga - lühike infopäev veebi teel ühest konkreetsest kultuurist 

korraga. Samas vormis võiks läbi võtta kõik aiakultuurid. Aeg infopäeva pidamiseks oli väga hea, 

mis väljendus ka osalejate arvus ja aiandustootjate rohkuses. Info levitamist tuleb jätkata sama 

sagedusega ja kanalites, kuna info jõudis sihtgrupini. 

Infopäeval „Märgistamise nõuded värske puu- ja köögivilja turustamisel“ said osalejad 

ülevaate teemaga seotud seadusandlusest, kehtivatest turustamisnõuetest, standarditest, 

kvaliteedi miinimumnõuetest ja lubatud kõrvalekalletest. Samuti on oluline teada, et Igasugune 

info rikkumiste või kahtluse korral on alati oodatud, sest ainult nii saab PTA kiiresti reageerida, 

nõuetele mittevastava kauba müügilt eemaldada ja menetlust alustada. Projekti „Eesti päritolu 

http://www.pikk.ee/


 

5 
 

maasikate referentsandmekogu“ kohta tehtud ettekanne oli osalejate hinnangul samuti väga 

vajalik ja huvitav.  

Tagasiside andjatest rohkem kui pooled märkisid, et soovivad korraldatavate sündmuste infot 

saada edaspidi otse oma e-posti aadressil, et saaks võimalikult varakult planeerida aja vajalikul 

koolitusel osalemiseks. Samuti märgiti, et turustamise nõuete osas saadi olulist informatsiooni, 

mida töös kasutada ja et praktikute ettekanded on ka edaspidi väga oodatud. Täiendame jooksvalt 

valdkonna infolisti, et sihtgruppi tulevaste sündmuste osas õigeaegselt informeerida.  

Infopäevad toimusid vastavalt planeeritud päevakavale  ja täitsid oma eesmärki. Kahel infopäeval 

osales kokku 72 huvilist.  

Kahjuks vastas tagasisideküsimustikele suhteliselt väike arv osalenuid, seega peame edaspidi 

osalejatele rohkem selgitama, miks on küsitav tagasiside korraldajatele oluline. 

 

Koostöö valdkonna tellimust täitvate partneritega on hea, suhtlemine vajaduspõhine ja 
asjakohane. 2022. a. tellimuse planeerime täita täies mahus. 
 

Planeeritavad tegevused 2022. a. II poolaastal: 
 

 Esitlus aianduses – Vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuride kasvatustehnoloogia – 7. 

juulil Pollis; 

 Esitlus aianduses – Taimekasvatuses biopreparaatide kasutamine (Uued ilutaimed, 

vastupidavus konteinerhaljastuses) - 26. juulil Kanepis; 

 Esitlus aianduses - Aedoa sordid, omadused ja soovitusi kasvatamiseks. Sortide sobivus 
kaunade või seemne tootmiseks – 27. juulil ETKIs;  

 Esitlus aianduses – Sordid ja väetamine maasikakasvatuses - 4. augustil EMÜ 

Mahekeskuses ja Rõhul;  

 Esitlus aianduses – Õuna ja ploomipuude taimekaitse – 18. augustil Pollis; 

 Infopäev ettevõtte külastusega - Katmikalatehnoloogiad: erinevad kastmis- ja 

väetussüsteemid katmikalal, kastmisautomaatika – augusti alguses, Kuusiku talus;  

 Esitlus aianduses – Aedmustika ja viinapuude kasvatustehnoloogia – augusti lõpus Rõhul 

ja Järistes;  

 Esitlus aianduses – Ristõieliste köögiviljade uued sordid ja kahjustajate seire võimalused 

– septembri alguses Rõhul;   

 Infopäev ettevõtte külastusega - Katmikalatehnoloogiad: Lisavalgustuse võimalused 

katmikalal.  Terminoloogia, erinevad parameetrid valgustuse valikul (võimsus, spekter, 

CRI jne), HPS ja LED  valgustid - oktoobri lõpus Riketsi aiandis;  

 Aianduse visoonikonverents 2022 – 12. oktoobril EPA messi raames ERM-is. 

 
 
 
Partnerite kokkuvõtete põhjal koostas aruande 
 
Maire Vimb 
EPKK projektijuht 
maire@epkk.ee  
 

mailto:maire@epkk.ee

