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Scandagra Grupp:

• 371 töötajat

• 568 mln müügikäive (2021)

Omanikud 50/50:

• Lantmännen (SWE)

• DLG (DK)

Põhitegevus:

• Teravilja-rapsi ost-müük

• Sisendite müük

• Loomasööda tootmine

PÕLLULT TALDRIKULE 



✓ 2022/2023 nisusaak +0,5% vs 2021

✓ 2022/2023  maisisaak - 4%  vs 2021 

✓ Tarbimise vähenemine

Nisu ja maisi globaalne eksport - import

Maailma teraviljatoodang ca 2 mld t, millest ca 40% on nisu

Enimkaubeldav nisu maailmas on 12,5% proteiin

Allikas: USDA nov 2022

Hiina mõju:  nisu toodang 138 mln t, kogu maailma nisu laost 46%    



✓ Eksportivates riikides toodang + 12 mln vs 21 a

✓ Eksportivate riikide eksport võib jääda vaid 150 mln t ?

✓ Nisu laojäägi prognoos +25 mln t vs nov 22 prognoos

✓ Madal tarbimine

Ekportivate suurriikide nisu toodang 2022 ja laojääk

Allikad: Scandagra Eesti, RJO, USDA



✓ Ukraina eksport eesmärk 3-4 mln t /kuus,  Venemaa 5 mln t /kuus

✓ Venemaa eksport saab hoogu

✓ Tugev mõju ka 2023 hindadele

Ukraina ja Venemaa eksport 2022

Ukraina eksport 2022, nädalate lõikes Venemaa eksport 2022 

allikas: www.kpler.com



✓ W / P/L suhe, kleepvalk, homogeensus

✓ Seguvili - teised teraviljad! 

Kvaliteet – Eesti toidunisu maine!



✓ Hinnad on ühe rohkem mõjutatud välisteguritest

Sõda, poliitika, fondid



✓ Tugev euro ei toeta Euroopa vilja hinda

✓ Importivate riikide finants olukord!

✓ Intressimäärad – kui palju tõusevad?

Eur/usd kurss

Allikas: FutureSource



✓ Toorainete hinnad kukkusid 2009 kiiresti

Kas mäletate 2009?

Allikas: FutureSource



✓ 2023 väga keeruline 

✓ Vilja müük, millal?

✓ Sisendite ost

✓ Mida kasvatada?

Riskide hajutamine – 2023+ 

✓ Osade kaupa müük

✓ Arvesta omahinda tootmises

✓ Pane endale müüghinna min eesmärk

Allikas: Agrorodeo presentation 2022



✓ Rapsi pind 2023 Euroopas + 160 tuh ha vs 2022

✓ Soja globaalselt +35 mln t vs 21 (USDA nov)

Rapsi toodang 2022 ja külvipind 2023 Euroopas

Allikas: Strategic Grains

Allikas: Scandagra Eesti 



Kokkuvõte

✓ Volatiilsus on ja jääb 

✓ 2023/2024  saab olema keeruline:  sisendite hinnad kõrged, vilja hind kõikuv

✓ Eesti nisu kvaliteedi maine 2023 

✓ Talivilja suurenev osakaal – teravilja segunemise risk

✓ Venemaa ja Austraalia suure nisusaagi mõju ka 2023 

✓ Ilmarisk jääb alati!



TÄNAN!


