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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Muusikus, G. Arkna Karjatalu söödatootmispotentsiaali analüüs aastatel 2012 – 2014. 

Magistritöö põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. 65 lehekülge, 11 tabelit, 

9 joonist ja 39 kirjandusallikat. Eesti Maaülikool, Tartu, 18.05.2015. Töö keel: eesti keel. 

Piimatoodang sõltub suuresti kvaliteetsest kohapeal toodetavast söödast ning piima 

omahind sõltub suurel määral toodetava sööda maksumusest, millest tulenevalt on antud 

magistritöö teemaks valitud just söödatootmispotentsiaali analüüs. Töö eesmärgiks oli 

analüüsida Arkna Karjatalu söödatootmist ning esitada ettepanekuid söödatootmise 

efektiivsemaks ning tasuvamaks muutmiseks.  

Magistritöös kasutati peamiselt võrdlevat– ning regressioonanalüüsi. Tööst selgus, et 

uuritav ettevõte suudab ennast varustada nii rohusilo kui teraviljaga. Peamisteks 

probleemideks on kõikuv rohusilo kvaliteet ja saagikus ning suvinisu saagikus. 

Regressioonanalüüsist ilmnes, et madala boniteediga põllule ei ole mõtet suuri kulutusi 

teha, kuna kõrget saaki antud põldudelt saada pole võimalik isegi mitte mineraalväetiste 

arvelt. Rohusilo kvaliteedi stabiliseerimiseks võiks ettevõte kaaluda bioloogilise 

kindlustuslisandi asemel keemilist silokonservanti. Uus isevaalutav niiduk tõstab 

tootlikkust ning hoiab kokku kulusid, kuid närvutamise kvaliteet on langenud. Soovituseks 

on müüa praegune niiduk ning peale närvutamist teostada eraldi vaalutamine. 

Kokkuvõtteks võib uuritava ettevõtte majanduslikku seisu pidada heaks. Omahind on 

uuritaval perioodil küll tõusnud, kuid odavneva piimahinna korral suutis ettevõte siiski 

2014. aastal müügitulu kasvatada. Kuna kulud suurenesid kiiremini kui tulud, siis kujunes 

2014. aasta kasum väiksemaks kui eelneval aastal. 2014. aasta andmete alusel on piima 

müügihinna piir, kus ettevõte suudab kulud katta 0,294 €/kg. 

Märksõnad: söödatootmine, rohusilo, söödateravili, piimatootmine 
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SUMMARY 

 

Muusikus, G. Fodder production analysis of Arkna Karjatalu in 2012 – 2014. Master´s 

thesis in Production and Marketing of Agricultural Products. 65 pages, 11 tables, 9 charts 

and 39 references. Estonian University of Life Sciences, Tartu, 18.05.2015. Thesis 

language: Estonian.  

Milk production depends mainly on the spot produced quality feed and milk production 

costs mainly depend on produced feed costs. Regarding these factors author chosed his 

master´s thesis subject fodder production analysis. The aim of the current thesis was to 

analyse fodder production in Arkna Karjatalu and present ways to make feed production 

more effective and profitable. 

Author used comparative and regression analysis. Results were that Arkna Karjatalu is able 

to produce grass silage and cereal for the dairy cattle. Main problems were unstable grass 

silage quality and unstable grass silage and summer wheat yield. Regression analysis 

showed that it´s not effective to use expensive inputs on low quality land because high 

yields are even not obtained with high use of mineral fertilizers. To stabilize grass silage 

quality company could use chemical grass silage addetive. New mower increses production 

and reduces costs, but as wilting quality is dropped, author suggests to use seperate 

tedding. 

In conclusion Arkna Karjatalu economical position is good. Production costs have 

increased in the period analysed, but enterprize has been able to increase revenue with 

dropping milk prices. But as production costs grew faster than revenue then 2014 profit 

was smaller than in previous year. 

Keywords: feed production, grass silage, feed cereal, milk production 
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SISSEJUHATUS 

 

Piimatootmist peetakse Eestis üheks enamarenenuks ning tasuvaks majandusharuks. Kuna 

piimatoodang sõltub suuresti kvaliteetsest kohapeal toodetavast söödast ning piima 

omahind sõltub suurel määral toodetava sööda maksumusest, siis on antud magistritöö 

teemaks valitud just ettevõtte söödatootmispotentsiaali analüüs. Piimafarmile on väga 

oluline, et ettevõttel jaguks piisavalt maad, et toota kohapeal võimalikult kvaliteetne ja 

odav põhisööt. 

Arkna Karjatalu põhitegevuseks on piima tootmine. Lisaks toodab ettevõte rohusilo ning 

teravilja piimakarjale. 2014. aastal oli ettevõtte põhikarjas 225 lüpsilehma ning 265 

noorlooma. Ettevõtte kasutuses oli 610 ha põllumajanduslikku maad ning tööd anti 

aastaringselt 10 töötajale. 

Lõputöö eesmärgiks on analüüsida Arkna Karjatalu söödatootmist ning esitada 

ettepanekuid, kuidas söödatootmist efektiivsemaks ning tasuvamaks muuta. Eesmärgi 

saavutamiseks on püstitatud hüpotees: uuritava ettevõtte maafondist jagub piimakarjale nii 

silo kui teravilja tootmiseks.  

Magistritöö alguses antakse kirjanduse abil ülevaade piimatootmisest Eestis. Kirjanduse 

ülevaatele järgneb ettevõtte tutvustus. Järgmiseks on autor andnud ülevaate söödatootmise 

alusest – mullast ning väetamisest. Järgneb regressioonanalüüsi peatükk ning 

söödatootmispeatükk, kus on antud ülevaade nii rohusööda kui ka teravilja tootmisest. 

Seejärel on antud ülevaade uuritava ettevõtte piimatootmisest ning töö lõpus on teostatud 

majandusanalüüs. 
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MATERJAL JA METOODIKA 

 

Antud magistritöös kasutatavad materjalid on kogutud Arkna Karjatalu tegevjuhi 

märkmetest ja ettevõtte põlluraamatutest 2011 – 2014. Kasutatud on 

Põllumajandusuuringute Keskuses analüüsitud 2011. aasta mullaproove ning Eesti 

Maaülikooli poolt analüüsitud siloproove (2013. ja 2014. a.). Majandusanalüüsi 

teostamisel kasutatavad andmed on kogutud uuritava ettevõtte 2012. – 2014. aasta 

majandusaasta aruannetest. 

Töös kasutatakse võrdlevat– ning regressioonanalüüsi. Mullastiku ülevaade, väetamise 

ülevaade ning toitainete aktiivbilansi analüüs on koostatud aastate 2012 – 2014 kohta. 

Analüüsi tulemuste usaldusväärsuse suurendamiseks on regressioonanalüüs koostatud 

aastate 2011 – 2014 kohta. Söödatootmise saagikuste analüüs on koostatud aastate 2012 – 

2014 kohta ning rohusööda kvaliteedi analüüs ja majandusanalüüs on koostatud 2013. ja 

2014. aasta kohta. 

Teravilja ning rohusilo omahindade arvutamiseks on kasutatud Eesti Põllu– ja 

Maamajanduse Nõuandeteenistuse kattetulu arvestuse abitabeleid (Kattetulu arvestused 

2015) ning masinatööde arvutamiseks on kasutatud Eesti Taimekasvatuse Instituudi 

masinakulude algoritme (Masinakulude algoritmid 2015).  

Regressioonanalüüs on teostatud Microsoft Excel 2010–ga. Järgnevalt on esitatud töös 

kasutatud erinevad valemid: 

Variatsioonikoefitsent = standardhälve/aritmeetiline keskmine *100   (1) 

Omahind = kulud/toodang         (2) 

Käiberentaablus = kasum/müügitulu * 100       (3) 

Kulurentaablus = kasum/kogukulud * 100       (4) 
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1. PIIMATOOTMINE EESTIS KIRJANDUSLIK ÜLEVAADE 

 

Piimandust peetakse Eestis üheks kõige olulisemaks, enamarenenuks ning 

konkurentsivõimelisemaks põllumajanduse haruks (Viira 2014: 23). 2014. aasta kolmandas 

kvartalis Venemaa poolt kehtestatud importpiirangud Euroopa Liidu piimale ning 

piimatoodetele on tõsiasi, millega Eesti põllumajandus edaspidi peab toime tulema, kuid 

seniajani on viimaste aastate arengud piimatootmises olnud valdavalt positiivsed (Karisalu 

et al. 2014: 4).  

Piimatootmine Eestis on viimastel aastatel näidanud häid tulemusi ning peale 2009. aasta 

majanduskriisist tingitud tagasilööki on piimatoodang igal aastal suurenenud. Lehmade arv 

on viimastel aastatel stabiliseerunud 96 – 97 tuhande piiril. Igal aastal on uusi rekordeid 

püstitanud produktiivsus lehma kohta aastas, mis on juba Euroopa Liidu riikide seas kõrgel 

tasemel. Kui piimalehmaomanike arv kokku on viimase viie aastaga (2010 – 2014) 

vähenenud pea poole võrra, siis valdavalt on vähenemine toimunud väga väikeste (kuni 

kümne lehmaga) tootjate arvelt. Suurimate (üle 300 lehmaga) tootjate arv on samal 

perioodil kümnendiku võrra kasvanud (Karisalu et al. 2014: 4).  

Euroopa Liidus keskmiselt tarniti 2013. aastaga võrreldes tööstustele 5,1% rohkem piima 

ning seejuures on piimatootmine kasvanud pea kõikides liikmesriikides (va Kreekas, 

Tšehhis ja Hispaanias). Eesti jäi piimatootmise kasvutempolt Euroopa Liidus neljandale 

kohale (Karisalu et al. 2014: 4). 

Jooniselt 1 võib näha, et kui pärast iseseisvumist kõik näitajad vähenesid, siis alates 1993. 

aastast on piimatoodang lehma kohta pidevalt kasvanud ning samuti on piima kogutoodang 

saavutanud sama taseme mis oli 1993. aastal ehk 800 tuhat tonni. Üldiselt on 

piimalehmade arvukus pidevalt vähenenud, eriti väiksemate majapidamiste arvelt, kuid 

viimastel aastatel on see näitaja stabiliseerunud 96 – 97 tuhande piiril. Keskmine 

piimatoodang lehma kohta oli juba 2013. aastal peaaegu 8000 kg, kuid 2014. aastal see piir 

ületati ning keskmiseks piimatoodanguks kujunes 8206 kg/lehm. 

 



9 

 

 

Joonis 1. Eesti piimatoodang kokku (tuhat t), piimalehmade arv kokku (tuhat tk) ja 

piimatoodang lehma kohta (kg) perioodil 1991 – 2014. Allikas: (PM09 2015, PM10 2015, PM12 

2015) 

 

Jõudluskontrolli keskuse andmetel oli 2014. aastal eesti holsteini tõugu lehmade 

piimatoodang 8932 kg/veis, eesti punast tõugu lehmadel 8090 kg/veis ning eesti maatõugu 

lehmadel 4792 kg/veis. 1. jaanuari 2015 seisuga oli piimaveiste jõudluskontrollis 95,9% 

Eesti lehmadest. Kõige enam oli lehmi Järvamaal, Lääne–Virumaal ja Pärnumaal. 

Keskmine karja suurus oli 2014. aasta lõpus 129 lehma, mis on 8 võrra rohkem kui 

eelneval aastal (Ilves, Pentjärv 2015: 1 – 2).   

Keeruline situatsioon piima realiseerimises ja kvoodi ületamise oht sundisid 2014. aasta 

teises pooles suurendama lehmade praakimist. Karjast läks välja 31 455 lehma, mis on 

3867 võrra rohkem kui 2013. aastal. Praakimise peamisteks põhjusteks olid udarahaigused 

ja –vead, sigimisprobleemid ning jäsemete haigused ja vead. Keskmine väljamineku vanus 

oli 5 aastat ja 3 kuud (Pentjärv 2015: 3). 
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2. ETTEVÕTTE ÜLDISELOOMUSTUS 

 

2.1. Arkna Karjatalu tutvustus 

 

Arkna Karjatalu tegutseb alates aastast 2000 osaühinguna. Ettevõte asub Lääne–Virumaal, 

Rakvere lähedal, Arkna külas. Külas ollakse hetkel suurim tööandja, andes aastaringselt 

tööd 10 töötajale, kellest 4 töötajat tegeleb hooajal põllutöödega. Praegusel ajal on 

ettevõtte omanik Olle Saare, kes omandas Arkna Karjatalu 2011. aastal. 

Arkna Karjatalu kuulus varem kahele eraisikule, kes olid samaaegselt Vestman Grupi 

ettevõtete omanikeringis. Omanikud ei tahtnud enam põllumajandustootmisega tegeleda, 

vaid otsustati jääda põhitegevuse kinnisvara müügi ja haldamise juurde.  

Arkna Karjatalu põhitegevuseks on piimatootmine, lisaks toodetakse põldheina ja teravilja 

põhi– ja noorkarjale. Ettevõtte põhikarjas oli 2014. aasta lõpu seisuga 225 veist ning 

noorkarjas 265 veist. Põhikari kasvab 2005. aastal renoveeritud vabapidamisega laudas. 

Keskmine piimatoodang oli 2013. aastal 8400 kg/veis ning 2014. aastal 8200 kg veise 

kohta. Arkna Karjatalu kasutuses oli 2014. aastal 610 ha põllumajanduslikku maad, millest 

540 ha oli omandis. 

Toetustest taotleti 2013. ja 2014. aastal ühtset pindalatoetust, keskkonnasõbraliku 

majandamise toetust, loomade karjatamise toetust, veise– ja piima üleminekutoetust (2013) 

ning nõuandetoetust (2013). Investeeringutoetusi uuritaval perioodil ettevõte ei taotlenud. 
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2.2. Tehnika ja hoonestus 

 

Tehnikapargi detailsem nimekiri on esitatud lisades 1 ja 1.1. Ettevõtte kasutuses on 7 

traktorit, võimsusklassis 80 – 230 hj, millest 5 on uuemad traktorid ning 2 nõukogude–

aegsed traktorid. Silotehnikast on kasutusel 8,3 m laiune isevaalutav Fella niiduk, 

Pöttingeri 6,6 meetrine vaalutaja, rullipress Welger ja kogurkäru Strautmann 44 m
3
. 

Harimiseks on kasutada 4x4 Kvernelandi pöördader, 6 m ribilibistaja ja 6 m S–pii 

kultivaator, külvamiseks Väderstadi 4 m kombikülvik, väetamiseks Lely 

mineraalväetisekülvik 1500 l ning vedelsõnnikulaoti Vepi 14,5 m
3
, taimekaitseks Amazone 

1200 l prits, laudatöödeks söödamikser Strautmann 14 m
3
, põhupurusti Tomahawk ning 

mitmed erinevad haagised transporttöödeks. Lisaks on soetatud jäätmaaniiduk Perfect, 

millega on võimalik niita võsastunud rohumaid. Teenusena ostetakse sisse 

teraviljakoristus, tahkesõnniku laotamine ning vedelsõnniku laotamine. 

Tootmishooneteks on 2005. aastal renoveeritud vabapidamisega põhikarjalaut, milles 

kasutatakse platsilüpsi 7+7 skeemiga, lauda kõrval asub vedelsõnnikuhoidla. Noorkari 

asub kõrval amortiseerunud veneaegses laudas, läheduses asuvad 4 amortiseerunud 

silohoidlat, millest hetkel kasutatakse kahte, ülejäänud kaks on muutunud täesti 

kasutuskõlbmatuks. Lisaks on olemas abihooned masinate remondiks, hoiustamiseks, 

ajutiselt pullide hoidmiseks ja koreosööda– ning allapanuhoidla. Ettevõttel on olemas 

kuivati, kus vilja kuivatada pole enam võimalik, kuid saab vilja hoiustada. Kontoriruumid 

asuvad ettevõtte põhikarjalauda juures.  
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3. MAARESSURSS 

 

3.1. Maakasutuse struktuur 

 

Arkna Karjatalu kasutuses on 610 ha põllumajanduslikku maad, millest 88% on omanduses 

ning 12% renditakse. Tegemist on kindlasti konkurentsieelisega, kuna tegemist on aktiivse 

põllumajandusliku piirkonnaga ning ei ole ohtu, et suur osa maadest võiks omanikku 

vahetada. Samas on tootmise laiendamine keerukas, kuna vaba põllumajandusmaad ei ole 

ning korralikku põllumaad ilmub harva müüki ning on kõrge hinnaga. 

 

 

Joonis 2. Arkna Karjatalu maakasutuse struktuur (ha) aastatel 2012 – 2014. Allikas: (Arkna 

Karjatalu põlluraamatud 2012 – 2014) 

 

Jooniselt 2 on nähtav, et vaadeldaval perioodil on ettevõtte maakasutus püsinud küllaltki 

samal tasemel (600 – 610 ha). Aastate lõikes ei ole teravilja, lühiajalise rohumaa ja 

püsirohumaa vahekord oluliselt muutunud. Analüüsitavate aastate keskmisena kasvatab 

ettevõte 210 ha–l teravilja, 250 ha–l põldheina ning 137 ha–l on püsirohumaa. Teraviljast 

omakorda kasvatatakse 55%–l pinnast otra, 26%–l suvinisu ning 19%–l talinisu. 
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3.2. Mullastik ja kasutussobivus 

 

Künnikiht on rohumaa üks kõige tähtsamaid komponente, mis reguleerib rohukamarat 

füüsiliselt, keemiliselt ja bioloogiliselt. Farmi põllumuldade tundmine on seetõttu väga 

oluline, et mõista ja õigelt majandada rohumaid. (Frame 1994: 79) 

Arkna Karjatalu põllud paiknevad suures osas Selja jõe lähedal ning on seega gleistumis–

tunnustega ja võivad teatud ajal olla liigniisked. Muldadest on domineerivad leostunud ja 

leetjad gleimullad (tabel 1). 

 

Tabel 1. Arkna Karjatalu mullatüübid, pindala, osatähtsus, perspektiivboniteet ja 

lihtlõimis, ha, %. Allikas: (Mullakaardi rakendus 2013) 

Mullatüüp Pindala Osakaal Boniteet Lõimis 

Go 98,85 16,18 45 - 50 ls/s 

GI 91,46 14,97 40 - 50 ls/s 

Kog 82,28 13,47 42 - 55 v1ls/r2ls 

Ko 70,17 11,48 53 - 63 v1ls/r2ls 

K 69,07 11,30 43 - 55 r1ls/r3ls 

Klg 38,59 6,32 45 - 53 v1ls/r2sl 

KI 38,20 6,25 58 - 64 v1ls/r2ls 

Kr 33,35 5,46 25 - 40 r3ls/r4ls 

AM’’’ 19,56 3,20 40 - 50 t2/t3 

M’ 15,80 2,59 43 - 53 t2/sl/ls 

Kg 14,28 2,34 43 - 50 r1ls/r2ls 

AG 10,81 1,77 60 ls 

Muud mullad 28,60 4,68 33 - 53   

Kokku 611,01 100,00 25 - 64   

 

Leostunud ja leetjatele gleimuldadele järgnevad gleistunud leostunud mullad, leostunud 

mullad ja rähkmullad. Antud mullaliigid moodustavad 67% kogu ettevõtte mullastikust, 

ülejäänud mullad on juba väiksema osatähtsusega. Lõimiselt on mullad põhiliselt liivsavid 

ja savid väikse veeriselisusega ning keskmise rähksusega. 

Leostunud ja leetjad gleimullad on alaliselt liigniisked mullad, mille pealmiseks 

horisondiks on toorhuumuslik horisont. Leostunud ja leetjad gleimullad on moodustunud 

karbonaatsetel lähtekivimitel. Keskmise lõimisega kuivendatud leostunud ja leetjad 

gleimullad on head põllutüübilised haritavad maad ning sobivad hästi peamiste 
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põllukultuuride kasvatamiseks. Arkna Karjatalu leostunud ja leetjate gleimuldade 

perspektiivboniteet jääb vahemikku 40 – 50 hindepunkti, mille järgi on nad VI 

kvaliteediklassi keskmised maad.  Lõimisteks on neil kerge ja keskmine liivsavi ning savi 

ja sobivad väga hästi nisu ja odra kasvatamiseks ning põldheina kasvatamiseks. Mõnevõrra 

kehvemini sobivad lutserni kasvatamiseks ning ei sobi eriti punase ristiku kasvatamiseks 

(Astover et al. 2012: 357). 

Rähkmuldade saaki limiteerivaks teguriks on muldkatte vähene aktiivveemahutavus. 

Kergema lõimisega koreseliste rähkmuldade boniteet on ligikaudu 25 hindepunkti, 

liivsavilõimisega sügavamate rähkmuldade boniteet aga umbes 50. Rähkmuldade 

põuakartlikkuse tõttu tuleb mullaharimine ja külv teha esimesel võimalusel, et 

maksimaalselt ära kasutada kevadist mullaniiskust. Rähksed, veeriselised ja klibused 

mullad sobivad kõige paremini tugeva ja sügavale ulatuva juurestikuga kultuuridele 

(lutsern, mesikas) ning ökonoomsetele veekasutajatele (oder, rukis). Keskmiselt ja nõrgalt 

rähksed mullad on suurema veemahutavusega ja suudavad kultuure paremini veega 

varustada. Teraviljadest on odral eelised rukki ja kaera ees ning talinisul suvinisu ees. 

Põldhein (ristik, timut) on nendel muldadel võrdlemisi lühikese kestusega. Teise aasta 

põldheina saak jääb esimese aasta saagile tavaliselt alla. Struktuursuse säilimise 

seisukohalt võib neid pidada harimiskindlateks muldadeks (Astover et al. 2012: 317 – 

323).  

Arkna Karjatalus on leostunud muldade perspektiivboniteet 53 – 63 hindepunkti ning 

gleistunud leostunud muldade perspektiivboniteet 42 – 55 hindepunkti. Leostunud mullad 

on head põllumullad ja sobivad intensiivseks kasutamiseks. Põllumajanduskultuuride 

saagikust võib piirata vee vähesus teatud kuudel või aastatel ja puuduliku väetamise korral 

ka madal toitainete sisaldus. Leostunud mullad sobivad kõikide kultuuride kasvatamiseks 

ning saagikus sõltub peamiselt agrotehnikast, väetamisest ja sademetest. Tänu 

vastupidavale struktuursusele on harimiskindlad mullad. Leostunud muldade potentsiaalse 

viljakuse säilitamiseks ja huumusesisalduse hoidmiseks optimaalsel tasemel kasutatakse 

heintaimedega külvikordasid (Astover et al. 2012: 327 – 328). 

Enamik Arkna Karjatalu muldadest on põllukultuuride kasvatamiseks sobilikud ning 

harimiskindlad. Suurem osa ettevõtte muldadest kannatab sügisel ja/või kevadel 

liigniiskuse käes ning suvel võivad teatud perioodidel põua all kannatada. KO, KI sobivad 
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ühtviisi hästi kõikide kultuuride kasvatamiseks ja taluvad intensiivset harimist. Kig sobib 

pigem odrale ja põldheinale, ei sobi lutserni ja punase ristiku kasvatamiseks. GO ja GI 

sobivad hästi odra, nisu ja põldheina kasvatamiseks, ei sobi lutsernile ja punasele ristikule. 

Rähkmullad sobivad hästi odra kasvatamiseks, nisu puhul tuleks eelistada talinisu 

suvinisule, lutsernile ei sobi üldse, põldheinale sobib aga on lühikese kestvusega. Küllaltki 

harimiskindlad mullad.  

 

3.3. Muldade väetustarve 

 

Põllumajandustegevuse, sealhulgas väetamise toime keskkonnale võib olla 

mitmesuunaline. Väetiste oskuslikul ja otstarbekal kasutamisel paranevad taimede 

toitumistingimused, suurenevad kultuuride saagid ja paraneb saagi kvaliteet. Liigne või 

mitteoskuslik väetamine mõjutab aga keskkonda negatiivselt. Mõju avaldub 

mullaomaduste ja taimekasvatussaaduste kvaliteedi halvenemises ning põhjavee 

reostusriski suurenemises. Oskuslik väetamine saab toimuda vaid siis, kui 

taimetoiteelementide vajaduse kõrval on teada ka mulla toiteelementidega varustatus nn 

väetustarve (Kanger et al. 2014: 9). 

Arkna Karjatalu mullaproovid on võetud 2011. aastal, põldude toitainetesisaldus on 

määratud kasutades Mehlich 3 meetodit Põllumajandusuuringute Keskuse Saku 

laboratooriumis. Proovid on võetud 466 ha–lt, püsirohumaadelt proove võetud ei ole.  

Jooniselt 3 võib näha, et uuritava ettevõtte põldudel on fosfori vajadus väike ja väga väike 

57%–l põllumuldadest (sisaldus üle 66 mg/kg), antud osal põllumuldadest väetusefekt 

praktiliselt puudub. 22%–l põllumuldadest on fosfori vajadus keskmine (sisaldus 26 – 65 

mg/kg) ning 21%–l põllumuldadest on fosfori vajadus suur (sisaldus alla 26 mg/kg). Suure 

väetustarbe korral tuleks tagastada 1,3 – 1,5 kordne kogus saagiga eemaldatavast kogusest 

ning keskmise fosforitarbe puhul tagastamine vastavalt saagiga eemaldatavale kogusele.  
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Joonis 3. Arkna Karjatalu põllumuldade fosforitarve, % 

 

Taimed vajavad fosforit vähem kui lämmastikku ja kaaliumi. Teraval fosforipuudusel 

pidurdub lehtede ja varte kasv, lehed muutuvad sinakasroheliseks, violetjaks, leheroodude 

juurde ilmuvad tumedad laigud. Lehed kitsenevad ja leheservad painduvad üles (Kuldkepp 

1996: 21 – 22). Isegi põldudel, millel on suur fosfori varu, on kultuuride juurte 

normaalseks arenguks vajalik anda mõõdukas annus fosforväetist (Amar 1997: 26).  

 

Jooniselt 4 on näha, et 36%–l Arkna Karjatalu põllumuldadest on kaaliumitarve suur 

(sisaldus 56 – 125 mg/kg), 42%–l on kaaliumitarve keskmine (sisaldus 126 – 240 mg/kg) 

ning 22%–l põllumuldadest on kaaliumitarve väike (sisaldus üle 240 mg/kg). Seega 36%–l 

põllumuldadest on kaaliumiga väetamise vajadus 1,3 – 1,5 kordne kogus saagiga 

eemaldatavast kogusest, et täiendada ja ühtlustada mullavarusid. 42%–l põllumuldadest on 

kaaliumi vajadus mullas piisav, väetada tuleks vastavalt saagiga eemaldatavale kogusele, et 

säilitada mullavarusid ning 22%–l põllumuldadest on kaaliumiga väetamise vajadus 0,5 

kordne kogus saagiga eemaldatavast kogusest, väetamisefekt enamasti puudub (Kanger et 

al. 2014: 9). 
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Joonis 4. Arkna Karjatalu põllumuldade kaaliumitarve, % 

 

Kaaliumivaegusel pidurdub taimede kasv, langeb seemnete idanevus ja kõrsviljade 

võrsumine ning väheneb taimede külma–, seisu–, põua– ja haiguskindlus. Antud faktorite 

mõjul langeb saak ja saagi kvaliteet (Kuldkepp 1996: 26). Väheneva kaaliumisisaldusega 

mullas ei ole võimalik taimede kasvatust ning mulla viljakust samal tasemel säilitada. 

Ebapiisava kaaliumivaruga väheneb ka teiste tootmisfaktorite mõju (näiteks 

lämmastikväetise efektiivsus) (Orlovius 1997: 446). 

 

3.4. Mullareaktsioon 

 

Mullareaktsioon on üks tähtsamaid mulla viljelusväärtuse näitajaid, millest sõltub 

taimetoitainete kättesaadavus, mikroorganismide aktiivsus, taimede saagikus ja saagi 

kvaliteet. Mullareaktsioon iseloomustab vesinikioonide ja hüdroksiidioonide 

konsentratsiooni mullas. Enamik kultuurtaimi kasvab kõige paremini nõrgalt happelises 

kuni neutraalses keskkonnas, pHKCl 6 ... 7,3 (Järvan 2010: 7 – 10). 

Arkna Karjatalu põllumuldade mullareaktsioon on määratud Põllumajandusuuringute 

Keskuse Saku laboratooriumi poolt (joonis 5). 
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Joonis 5. Arkna Karjatalu põllumuldade mullareaktsioon, % 

 

Jooniselt 5 on näha, et uuritaval ettevõttel mullareaktsiooniga praktiliselt probleeme ei ole, 

66% põllumuldadest on neutraalsed, mis sobib kultuurtaimede kasvatamiseks väga hästi. 

Hetkel vajaks lupjamist 2% põllumuldadest ning lähitulevikus 7% põllumuldadest.  

Mulla liigse happesuse kõrvaldamine on tähtis mitmel põhjusel. Mullareaktsioon mõjutab 

oluliselt taimetoiteelementide kättesaadavust. Happelises mullas on põhitoiteelementide 

liikuvus ja omastatavus väike. Kui pH on alla 5,5, siis väheneb mulla fosforiühendite 

lahustuvus ja fosforväetiste efektiivsus. Väetamisel jääb madalaks ka teiste elementide 

efektiivsus. Lupjamisega mulda viidud kaltsium soodustab mullasõmerate moodustamist, 

seega paraneb mulla vee– ja õhurežiim ning viljakus (Järvan 2010: 47). 

 

3.5. Väetamine 

 

3.5.1. Mineraalväetised 

 

Maailma keskmine teravilja saagitase, mis 50 aastat tagasi oli vaid 1,3 t/ha kohta ja 2000. 

aastal 3,1 t/ha, peab aastaks 2020 ulatuma 4,3 tonnini hektari kohta, et toita suurenevat 

elanikkonda. Antud saagi kujunemises on mineraalväetiste osa 68%, mulla osa 19% ja 

orgaaniliste väetiste osa 13%. Järeldusi tehes – tahetakse seda tunnistada või mitte, 
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põllumajanduse kemiseerimine ja väetiste kasutamine on taganud saagikuse tõusu ja 

päästnud siiamaani inimkonna suuremast näljast (Roostalu 2008: 78). 

Arkna Karjatalus teostatakse põhiväetamist koos külviga. Külvil kasutatakse mehaanilise 

ajamiga 4 m Väderstadi kombikülvikut. Väetis asetatakse sel juhul 0,5 – 1 cm sügavamale 

kui seeme. Hilisemaks pealtväetamiseks kasutatakse 1500 l mahutavusega Lely 

mineraalväetiselaoturit, mis laotab väetise 24 m laiuselt.  

2012. aastal anti Arkna Karjatalu odra põldudele külvi ajal kompleksväetist (22–7–12) 350 

kg/ha u 71% odra külvipinnast ning ülejäänud osa sai külvi ajal amooniumnitraati 250 

kg/ha. Suvinisu külvamisel kasutati põhiväetisena valdavalt amooniumnitraati 175 kg/ha 

ning 10 ha–l kompleksväetist 360 kg/ha. Suvinisu pealtväetamiseks kasutati 

ammooniumnitraati 120 kg/ha. Samal aastal kasutati talinisu I pealtväetamiseks 

ammooniumnitraati 280 kg/ha ning II pealtväetamiseks ammooniumsulfaat–nitraati 160 

kg/ha. Rohumaadest väetati antud aastal 12 ha amooniumnitraadiga 230 kg/ha. 

2013. ja 2014. aastal kasutati Arkna Karjatalus odra ning suvinisu külvamisel 

kompleksväetisenorme 400 – 410 kg/ha (18–8–8). Kui suvinisule anti enamikele 

põldudele kompleksväetist, siis odra põldudel kasutati põhiväetist 2013. aastal 40 ha–l 

ning 2014. aastal vaid 10 ha–l, ülejäänud põllud said valdavalt enne külvi vedelsõnnikut 40 

t/ha.  2013. aastal odra ning suvinisu kasvatamisel pealtväetist ei kasutatud. 2014. aastal 

laotati kõigile odrapõldudele juuni keskel ammooniumnitraati 120 kg/ha ning samuti 

enamikele suvinisupõldudele amooniumnitraati 120 kg/ha (va allakülv). Talinisupõldudel 

kasutati 2013. ja 2014. aastal pealtväetamiseks ammooniumsulfaat–nitraati vastavalt 150 

kg/ha ja 120 kg/ha. Rohumaid väetati 2013. ja 2014. aastal kaaliumkloriidiga 100 kg/ha 

vastavalt 112 ha ja 125 ha. 

Kuna Arkna Karjatalu põllumuldadest 36% on suure kaaliumitarbega (joonis 4), siis võiks 

kasutada kompleksväetisi, mis on suurema kaaliumisisaldusega või sügisel/kevadel suure 

kaaliumitarbega põldudele anda juurde KCl umbes 1,3 kordne kogus vastava saagiga 

eemaldatavast kogusest.  
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3.5.2. Orgaanilised väetised 

 

Arkna Karjatalu sõnniku toitainetesisaldus on määratud 2011. aastal Saku laboratooriumi 

poolt. Proovide alusel on ettevõttest saadava vedelsõnniku ühes kuupmeetris 3,82 kg 

lämmastikku, 0,68 kg fosforit ja 2,55 kg kaaliumi, tahkesõnnikus 4,6 kg lämmastikku, 1,1 

kg fosforit ja 3,7 kg kaaliumi. Vedelsõnnik ja mullaharimine väljaande kohaselt on Eesti 

keskmine vedelsõnniku toitainetesisaldus 3,62 kg lämmastikku, 0,68 kg fosforit ja 2,1 kg 

kaaliumi (Viil et al. 2012: 47). Seega on Arkna Karjatalu vedelsõnnikus rohkem 

lämmastikku ja kaaliumi kui Eestis toodetavas vedelsõnnikus keskmiselt.  

Uuritavas ettevõttes laotab vedelsõnnikust umbes 95% Baltic Agro teenustööna, enda 

laoturit kasutatakse sügisel, et vedelsõnnikuhoidlaid võimalikult kaua tühjana hoida. 

Teenustöö puhul kasutatakse vedelsõnniku muldaviimisseadet ning ettevõtte laoturil 

kasutatakse lehvikuga paisklaotust. Tahkesõnnik laotatakse valdavalt suve lõpus enne 

talinisu külvi. Tahkesõnniku laotamine toimub samuti teenustööna. 

Valdavalt kasutab Arkna Karjatalu vedelsõnnikuga laotamisel norme 30 – 40 t/ha–le, kuid 

mõni põld on saanud vedelsõnnikut nii sügisel kui kevadel. Vedelsõnniku suurte koguste 

kasutamisel on täheldatud Zn ja Cu toksilist mõju taimedele, eriti kui kasutatakse suuri 

laotusnorme 50 – 60 t/ha. Uuringud on näidanud, et Cu pärsib taimede juurekava arengut ja 

pidurdab taimedel fosfori omastamist (Viil et al. 2012: 49).  

Uuritavas ettevõttes väetatakse kõiki külvatavaid rohumaid vedelsõnnikuga kas kevadel 

või eelneval sügisel. Samuti kasutati 2012. ja 2013. aastal 20. ha–l rohumaade 

pealtväetamiseks vedelsõnnikut. Vedelsõnnikuga pealtväetamisega tuleb arvestada, et I 

niite ja väetamise vahele jääks vähemalt üks kuu, muidu võib toodetav silo olla 

riknemistunnustega. 2012. ja 2013. aastal väetati umbes pool odra külvipinnast 

vedelsõnnikuga ning 2014. aastal 75% odra külvipinnast. Suvinisu puhul väetati 2012. 

aastal kogu külvipind vedelsõnnikuga, kuid ülejäänud aastatel vedelsõnnikut praktiliselt ei 

kasutatud. Nagu eelnevalt juba mainitud saab uuritavas ettevõttes prakiliselt kogu talinisu 

enne külvi tahkesõnnikut 60 t/ha. 

Ettevõttes võiks vältida vedelsõnniku kasutamisel liiga suuri laotusnorme, seega mitte üle 

40 t/ha–le, muidu võivad teatud elemendid taimedele toksiliselt mõjuda. Rohumaade 

pealtväetamisel tuleks arvestada, et I niite ja kevadise väetamise vahele jääks vähemalt 30 



21 

 

päeva. Peale I niidet vedelsõnnikut pealtväetisena pigem mitte kasutada, kuna siis on 

roiskumise oht veel suurem. Samuti võiks rohkem praktiseerida vedelsõnniku ja 

mineraalväetise kombineeritud kasutamist. Hetkel jäetakse üldjuhul vedelsõnniku 

kasutamisel mineraalväetis üldse välja. Võiks soovitada põllule laotada 20 t/ha 

vedelsõnnikut ning seejärel külvil kasutada NPK väetist vähendatud normiga. 

Agronoomiliselt on efektiivsem anda väiksemaid väetiskoguseid suuremale pinnale ning 

täiendada seda mineraalväetistega. Orgaanilisel väetisel on lisaks toitainetele ka mulla 

mikrofloorat ergutav toime ning teatud fungitsiidne mõju. Mineraalväetis tasakaalustab 

orgaanilise väetise toitainete sisaldust vastavalt kultuuri nõuetele ning võimaldab 

mitmekesistada toime aega ja kohta (Ameerikas 2015). Samuti on väitnud Toomsoo ja 

Kuldkepp pikaajalise katse tulemusel, et varuda ja suurendada mullas kättesaadava fosfori 

ja kaaliumi taset on vajalik külvikorras kasutada nii mineraalseid kui orgaanilisi väetisi 

(Toomsoo, Kuldkepp 2002). 

 

3.6. Teravilja ning rohumaa toitainete aktiivbilanss 

 

Joonisel 6 on esitatud Arkna Karjatalu odra, talinisu ja suvinisu toitainete aktiivbilanss 

2012. – 2014. aastal. Aktiivbilansis on arvesse võetud nii mineraalväetised kui ka 

orgaanilised väetised ning arvestatud on, et kogu põhk viiakse põllult minema. 

Jooniselt 6 võib näha, et kultuuride lõikes on odra aktiivbilansis elementide puudujääk 

kõige väiksem ning K on 2013 ja 2014 positiivne ning P bilanss samadel aastatel 

praktiliselt nullis. Lämmastiku puhul on puudujääk kõige suurem 2012. aastal ning kõige 

väiksem 2013. aastal. 2013. aastal on puudujääk kõige väiksem, kuna konkreetsel aastal oli 

odra saagikus uuritaval perioodil kõige madalam ning seetõttu eemaldati ka elemente 

vähem. Odra aktiivbilansi seis peegeldub ka saagis, uuritava perioodi keskmine saak oli 

4,7 t/ha–lt ning variatsioonikoefitsent 19%. Võrreldes teiste kultuuridega oli odra saak 

kõige stabiilsem. 
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Joonis 6. Arkna Karjatalu odra, talinisu ja suvinisu toitainete aktiivbilanss aastatel 2012 – 

2014, kg/ha 

 

Talinisu puhul on P ja K–ga varustatus enamvähem tagatud, mulda tagastatakse praktiliselt 

sama palju toitaineid kui ära viiakse. Uuritaval perioodil on puudu jäänud lämmastikust, 

eriti 2013. ja 2014. aastal, kui N puudujääk oli 40 – 50 kg/ha kohta. Ettevõte on nimetatud 

aastatel kasutanud talinisu pealtväetamiseks amooniumsulfaat–nitraati 120 – 150 kg/ha. Et 

lämmastiku puudujääki vähendada, võiks I pealtväetisena kasutada amooniumnitraati 120 

kg/ha ning II pealtväetisena amooniumsulfaat–nitraati 120 kg/ha, sel juhul oleks ka N 

bilanss praktiliselt nullis. Talinisu saagikus oli perioodi keskmisena suurem kui odral 4,8 

t/ha, kuid variatsioonikoefitsent oli 25%, mis näitab, et saagi kõikumine oli suurem kui 

odral. 

Suvinisu puhul on elementide puudujääk kultuuride lõikes kõige suurem, eriti 2013. ja 

2014. aastal. 2012. aastal olid N ja K 60 kg/ha kohta plussis, kuna kõik suvinisu põllud 

said vedelsõnnikut ning saagikus oli väike, seega elemente eemaldati saagiga vähe. 2013. 

aastal saadi suvinisu puhul uuritaval perioodil (2012 – 2014) kõige suurem saak. Kuna 

vedelsõnnikut praktiliselt ei kasutatud ja mineraalväetiste kasutamine oli samuti 

tagasihoidlik, siis osutus aktiivbilanss küllaltki negatiivseks. 2014. aastal oli N kogus 

praktiliselt nullis, kuid puudu jäi P ja K (35 – 45 kg). Suvinisu saak oli uuritaval perioodil 

kõige madalam 3,3 t/ha ning variatsioonikoefitsent kõige suurem 34%.  
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Joonisel 7 on Arkna Karjatalu külviaasta põldheina ning kasutusaasta põldheina toitainete 

aktiivbilanss aastatel 2012 – 2014. Bilansis on arvestatud nii mineraalväetisi kui orgaanilisi 

väetisi. Külviaastate puhul võib näha, et 2012 ja 2014 on toiteelementide poolest olnud 

positiivne, kuid 2013. aastal oli N ja K puhul puudujääk. Puudujääk tekkis sellest, et 

külviaasta põldudelt saadi 2013. aastal kahekordne saak (13,3 t/ha haljasmassina) võrreldes 

eelneva ja järgneva aastaga.   

 

 

Joonis 7. Arkna Karjatalu külviaasta põldheina ning kasutusaasta põldheina toitainete 

aktiivbilanss aastatel 2012 – 2014, kg/ha 

 

Kasutusaasta põldheina korral olid kõik toiteelemendid kogu uuritaval perioodil 

negatiivsed. Kõige rohkem jääb puudu just lämmastikust ja kaaliumist. Puudujääk oli 

kõige suurem 2014. aastal ning kõige väiksem 2013. aastal, põhjuseks 2014. aasta uuritava 

perioodi suurim saagikus 20,35 t/ha haljasmassina ning 2013. aastal vastavalt uuritava 

perioodi madalaim 12 t/ha haljasmassina. 

Põldheina segus oli 30% punast ristikut, millega kaetakse lämmastiku defitsiit osaliselt ära. 

Kuna segus on valdavalt siiski kõrrelised 70%, siis tuleks rohumaadele anda väetisena ka 

lämmastiku juurde. Uuringu tulemused on näidanud, et mõõduka lämmastikväetise annuse 

korral (N60) suurenes rohu kuivainesaak rohkem kui kaks korda (Older et al. 2000: 17).  

Mitmeniitelisel rohumaal on hektarile antud väetiste 1 kg lämmastiku kohta saadud 

kuivaine enamsaak keskmiselt 24 kg ning majanduslikult märgatav miinimumannus 

kõrrelisterohkel rohumaal on 50 kg/ha (Kanger et al. 2014: 37). 2013. ja 2014. aastal 
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kasutati rohumaade pealtväetamiseks KCl 51 kg/ha tegevaines, aga aktiivbilansi puudujääk 

näitab, et väetiskogust tuleks suurendada umbes 80 kilogrammini hektari kohta.  

 

3.7. Regressioonanalüüs 

 

Matemaatilist mudelit võib defineerida kui mehhanismi, mis annab numbrilise väljenduse 

kirjeldamaks protsessi või objekti (Sheehy, Johnson 1988: 243). Mudel on taaselustus 

reaalsest elust, kuigi see on tihti kunstlik ning lihtsustatud esitlus. Modelleerimise 

tulemusel on kiiremini jõutud mitmete põllumajanduslike protsesside ja süsteemide 

mõistmiseni. Mudelid pakuvad võimalust ennustada ning valmistuda tuleviku 

tsenaariumiteks ning abistavad otsuste tegemisel (Barrett, Laidlaw 2005: 79). 

Eestis on 303 000 hektaril haritavast maast mulla boniteet äärmiselt madal, olles alla 30 

hindepunkti. Väheviljakatel muldadel on konkurentsivõimeline põllumajandus küsitav, sest 

tootmine on väheefektiivne ning suurte kulutustega. Kogu Eesti haritava maafondi 

kaalutud keskmine boniteet on 40 hindepunkti, suhteliselt kõige vähem viljakad mullad on 

saartel, Lääne– ja Kagu–Eestis. Lääne–Virumaal on haritava maa kaalutud keskmine 

boniteet 44,7 hindepunkti, olles üks viiest maakonnast, kus boniteet on üle Eesti keskmise 

(Roostalu 2008: 30).  

Arkna Karjatalu põllumuldade kaalutud keskmine boniteet on 50 hindepunkti, olles 

kõrgem kui maakonnas keskmiselt. Boniteedi variatsioonikoefitsent on 7,85% ning 

boniteet kõigub vahemikus 42 – 60 hindepunkti. Boniteedi, vedelsõnniku, lämmastiku, 

kaaliumi ja mullareaktsiooni mõju hindamiseks on koostatud regressioonanalüüs kasutades 

Microsoft Excelit. Eraldi mudelid on koostatud rohumaade ja teravilja kohta. Et tulemused 

oleks usutavamad on perioodi lisaks võetud ka aasta 2011. Kõik koostatud 

regressioonivõrrandid ning –kordajad on statistiliselt usaldusväärsed. 

 

3.7.1. Boniteedi ja vedelsõnniku mõju külviaasta põldheina saagile 

 

Arkna Karjatalus on nelja aasta keskmisena (2011 – 2014) olnud külviaasta põldheina 

saagikus 8,73 t/ha haljasmassina (2,36 t/ha kuivaine). Rohumaid uuendatakse nii 

puhaskülvina kui ka allakülvina, kuid domineerib puhaskülv. Valdavalt antakse enne 
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rohumaa rajamist põllule 40 t/ha vedelsõnnikut, kuid esines ka teisi norme ning mõni põld 

ei ole üldse saanud vedelsõnnikut.  

 

Y = -7,644+0,296x1+0,088x2 

R
2 

= 0,4270,           (5) 

 

Kus Y on külviaasta põldheina saagikus t/ha; 

x1 – boniteet (hindepunkti); 

x2 – vedelsõnnik (t/ha); 

R
2 

– näitab kui suur osa sõltuvast muutujast (Y) on kirjeldatud sõltumatute muutujate poolt 

(x). 

Võrrandist 5 võib näha, et uuritava ettevõtte põldudel on ühe hindepunkti suurenedes 

tõusnud külviaasta põldheina haljasmassi saak 296 kg võrra (80 kg kuivainet) ning 1 t 

vedelsõnniku mõjul suureneb külviaasta põldheina saak 88 kg võrra (24 kg kuivainet). 

Tavaliselt kasutatakse enne rohumaa külvi vedelsõnniku normi 40 t/ha, mis mudeli järgi 

suurendab külviaasta põldheina saaki 3,5 t (0,95 t/ha kuivainet) võrra hektari kohta. Mudel 

tervikuna on usaldusväärne ning mõlemad muutujad on usaldusväärsed. 

 

3.7.2. Boniteedi ja kaaliumi mõju põldheina saagile 

 

Järgneva regressioonivõrrandiga (6) on hinnatud boniteedi ja mineraalse kaaliumi mõju 

kasutusaasta põldheina saagikusele Arkna Karjatalus. Uuritavaks perioodiks olid samuti 

aastad 2011 – 2014. Kaaliumiga väetati uuritava ettevõtte rohumaid 2013. ja 2014. aasta 

kevadel. Põldheina keskmine saak uuritaval perioodil oli 15 t/ha ning 

variatsioonikoefitsent 39%, mis näitab et saagikus kõikus keskmise ümber küllaltki 

ulatuslikult. 

 

 

Y = -16,889+0,631x1+0,081x2 

R
2 

= 0,1910,           (6) 

 

Kus Y on põldheina saagikus t/ha; 

x1 – boniteet (hindepunkti); 

x2 – kaalium (kg/ha). 
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Võrrand 6 näitab, et kui Arkna Karjatalu põllumulla hindepunkt suureneb ühe punkti võrra, 

siis tõuseb põldheina haljasmassi saak 631 kg võrra (170 kg kuivainet) ning ühe 

kilogrammi kaaliumiga väetades (elemendina) suureneb põldheina saagikus 81 kg võrra 

(22 kg kuivainena). Viimasel kahel aastal on ettevõtte rohumaid väetatud normiga 51 kg 

kaaliumi hektarile, mis võrrandi järgi suurendab põldheina haljasmassi saagikust 4,13 t 

võrra hektari kohta (1,12 t/ha kuivainet). Seega rohumaa regressioonist võib järeldada, et 

hea boniteediga põllule tasub anda nii vedelsõnnikut enne külvi kui ka kaaliumit 

pealtväetisena, kuna saagikuse tõus on märgatav. 

 

3.7.3. Boniteedi, mullareaktsiooni ja lämmastiku mõju teravilja saagikusele 

 

Arkna Karjatalu teravilja saagikuste põhjal on koostatud regressioonivõrrand, mis näitab 

mulla boniteedi, mullareaktsiooni ja lämmastiku mõju teravilja saagikusele aastatel 2011 – 

2014. Lämmastiku puhul on arvesse võetud nii mineraalväetistega antav lämmastik kui ka 

orgaaniliste väetistega antav lämmastik. 

 

Y = -10992,4+161,43x1+898,90x2+8,73x3 

R
2 

= 0,4456,           (7) 

Kus Y on teravilja saagikus kg/ha; 

x1 – boniteet (hindepunkti); 

x2 – mullareaktsioon; 

x3 – lämmastik (kg/ha). 

 

Võrrand 7 iseloomustab uuritava ettevõtte teravilja saagikust, kõige suurimaks mõjutajaks 

antud võrrandis on pH, mille ühe punkti tõustes suureneb teravilja saak 898 kg võrra 

hektari kohta. Optimaalne pH on 6,5, seega üle 7 pH–st teravilja saagikuse suurendamisel 

kasu ei ole, pigem hakkab siis saak alanema, kuid seda antud võrrand ei kajasta. 

Mullareaktsiooni mõjule järgneb boniteet, mille ühe punkti suurenemine toob kaasa 

teravilja saagikuse kasvu 161 kg võrra hektari kohta. Kõige väiksema mõjuga antud 

võrrandis on lämmastik, kui N normi (elemendina) suurendada ühe kg võrra, siis suureneb 

teravilja saagikus 8,73 kg võrra hektari kohta.  
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Seega kõige tähtsam on, et põld oleks korraliku boniteediga, hea viljakusega ning pH oleks 

taimede kasvuks optimaalne (vähemalt üle 5,5), alles siis on mõtet panustada korralikku 

väetamisesse. Kui boniteet ja pH on paigast ära, siis ei ole mõtet kõrgel foonil väetada, 

kuna suurt saaki põllult ei saa. Näiteks kui põllumulla boniteet on 55, pH 6,5, põldu 

väetatakse normiga 120 kg/ha N, siis peaks mudeli järgi teravilja keskmiseks saagikuseks 

kujunema 4,8 t/ha, samas kui mullareaktsioon jätta samaks, boniteet oleks 44 ning väetada 

170 kg/ha N, oleks mudeli järgi saaki oodata vaid 3,5 t/ha. 

Regressioonivõrrand 8 iseloomustab boniteedi, mullareaktsiooni ja lämmastiku mõju odra 

saagikusele Arkna Karjatalus aastatel 2011 – 2014. 

 

Y = -9222,94+118,03x1+1005,2x2+7,1x3 

R
2 

= 0,3867,            (8) 

 

 

Kus Y on odra saagikus kg/ha; 

x1 – boniteet (hindepunkti); 

x2 – mullareaktsioon; 

x3 – lämmastik (kg/ha). 

 

Odra kasvupind on uuritavas ettevõttes teraviljadest kõige suurema osakaaluga, 

moodustades umbes poole kogu teraviljast. Oder on uuritaval perioodil olnud kõige 

kõrgema keskmise saagikusega, kõige väiksema variatsioonikoefitsendiga ning 

põhitoiteelementides praktiliselt ainukesena suurt puudujääki ei ole. 

Võrrandist 9 on näha, et üldiselt on võrrandi liikmete mõju sarnane kui teravilja keskmise 

võrrandi korral. Mullareaktsiooni mõju on suurem kui teraviljas keskmiselt ning boniteedi 

ja lämmastiku mõju oli väiksem kui teraviljas keskmiselt. Seega otra võib kasvatada ka 

mõnevõrra kehvema boniteediga mullal, kuid mullareaktsioon peab siiski paigas olema. 

Regressioonivõrrand üheksa iseloomustab boniteedi mõju suvinisu saagikusele Arkna 

Karjatalus aastatel 2011 – 2014. 

 

Y = -15582,2+385,7x 

R
2 

= 0,3820,            (9) 
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Kus Y on suvinisu saagikus kg/ha; 

x – boniteet (hindepunkti). 

 

Arkna Karjatalus on suvinisu saak teraviljadest kõige madalam ning samuti varieerub 

kõige rohkem. Võrrandist üheksa võib näha, et üks boniteedipunkt suurendab suvinisu 

saaki 385,7 kg võrra hektari kohta, mis on poole suurem kui teraviljas keskmiselt. Seega 

on suvinisu puhul väga tähtis põllu valik, põld peaks olema kõrge boniteediga, muidu võib 

saak väga madalaks jääda.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et nii põldheina kui teravilja tootmisel on põllu valik väga tähtis, 

madala boniteediga põllult suurt saaki ei saa. Teravilja puhul on väga oluline 

mullareaktsioon, mis uuritavas ettevõttes on enamikel põldudel optimaalne. Suvinisu on 

ettevõttes kasvatavatest teraviljadest kõige kapriissem, põllumulla viljakus on suvinisu 

kasvatamisel eriti tähtis. Alles siis, kui on tegemist viljaka põlluga ning optimaalse pH–ga, 

tasub põldu heal tasemel väetada. Sarnaseid võrrandeid saaks ka ettevõtte tasandil 

rakendada, kui lisada andmeanalüüsi veel aastaid. Seejuures abistaks antud võrrandid 

tootjat põllu valikul ja modelleerides saaks teada, mis saak antud põllul määratud 

sisenditega kujuneks. 
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4. SÖÖDATOOTMINE  

 

Kuna söödal on oluline mõju nii lehmade piimatoodangule kui ka piimatootmise 

omahinnale, siis on ettevõtte eesmärgiks toota kvaliteetset ning seejuures võimalikult 

odavat sööta piimakarjale. Arkna Karjatalus toodetakse vajaminev põhisööt kohapeal, 

millest suurema osa moodustab rohusööt ning järgneb teravili jahuks ja seemneks ning 

viimaks hein. Ostusöötadest moodustab suurema osa rapsikook ning maisijahu.  

Arkna Karjatalus viljeletakse külvikorda, kus lühiajalisi rohumaid kasutatakse 3 – 4 aastat, 

seejärel kasvatatakse 3 – 4 aastat teravilja ning siis rajatakse jälle rohumaa. Eritüübiliste 

rohumaade rajamise ning kasutamise väljaandes väidetakse, et heintaimikute maksimaalne 

saak kujuneb 2. – 3. kasutusaastal (Annuk 2006: 435). Seega on uuritava ettevõtte 

viljavaheldus rohumaade poolest optimaalne. Järelikult üle 4 aasta ei ole mõtet lühiajalist 

rohumaad pidada, kuna siis hakkab rohumassi saagikus langema.  

 

4.1. Rohumaade rajamine ning hooldamine 

 

Rohumaa rajamise eesmärgiks on saada soovitud taimikuga rohukamar kvaliteetse ja 

suhteliselt odava rohusööda tootmiseks. Vanemate rohumaade ümberrajamine on vajalik, 

kui rohumaade saak ja saagi kvaliteet on madal. Rohukamara botaanilise koosseisu 

halvenemise põhjuseks on enamasti rohumaade ebaõige kasutamine ja hooldamine, 

muutused mulla toitainete sisalduses, happesuses ja niiskusrežiimis (Selge et al. 2006: 

378). 

Arkna Karjatalus kasutatakse rohumaade uuendamisel valdavalt puhaskülvi. Kasutatud on 

ka allakülvi, kuid seejuures on risk suurem ning tehnoloogiliste eksimuste korral ei pruugi 

taimik olla soovitud kvaliteediga. Kui mitmeaastaseid umbrohtusid on palju, siis algab 

rohumaa rajamine suve lõpus glüfosaadiga pritsimisest, seejärel pooled põllud väetatakse 

sügisel vedelsõnnikuga ning küntakse pöördadraga, ülejäänud pool samuti küntakse ning 
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väetatakse kevadel vedelsõnnikuga. Kevadel põld vajadusel tasandatakse libistiga või 

randaalitakse ning seejärel külvatakse rohumaa segu Väderstadi 4 m külvikuga. Peale külvi 

põld rullitakse. Mulla kultiveerimise ülesanneteks on luua kindel ja tugev mullapind ning 

tasane seemnealus, et võimaldada ühtlast külvi. Seemnealuse tugevus on vajalik, et 

kindlustada kontakt seemnete ja mullaniiskuse vahel. Sellest tulenevalt on Cambridge 

rullid konarlike surverõngastega enne ja pärast külvi ostunud vägagi kasulikuks (Frame 

2005: 19).   

Ettevõtte rohumaad on valdavalt rajatud seguga milles on 30% punast ristikut, 30% 

harilikku aruheina ning 40% põldtimutit. Timut on hea saagivõimega põldheinas ja niidul, 

kuid karjamaal vähem püsiv. Kasutuskestvus on 5 – 6 ja rohkem aastat. Kattevilja talub 

hästi. Ädalakasv on nõrk kuni keskmine, sõltuvalt sademetest ja lämmastikuga 

varustatusest. Hariliku aruheina läbilöövus segudes on tagasihoidlik. Niidul jääb 

kasutuskestvuselt alla põldtimutile, kuid ädalakasv on rikkalikum, sest talub paremini 

põuda. Söödavuselt ja toiteväärtuselt ületab põldtimutit, kuid jääb alla raiheintele. Siloks 

koristatakse kõrsumise või loomise faasis, heinaks hiljemalt täisõitsemisel. Punane ristik 

on Eestis tähtsaim liblikõieline niidutüübiline heintaim, mida kultiveeritakse peamiselt 

põldheinana, püsib 2 – 4 aastat. Taimede võrsumine külviaastal sõltub peavõrsel 

moodustunud lehtede ja nende kaenlapungade arvust, viimaste eluvõimest, kuid ka 

ilmastikust (temperatuur, niiskusolud), mullaviljakusest, taimede kasvuruumist, 

umbrohtude esinemisest ja muudest asjaoludest (Aavola, Annuk 2006: 78 – 130).  

Katteviljata uuskülvide esimene hooldusvõte on umbrohtude niitmine. Üheaastaste 

umbrohtude levik uuskülvis on üsna sage ning seetõttu tuleks taimik niita 15 cm kõrguselt. 

Antud kõrgus ei kärbi kultuurtaimi, küll aga pidurdab umbrohtude arengut ning välistab 

umbrohtude seemnete valmimist ning levikut. Kui umbrohud pole liialt levinud ja 

kultuurtaimed varjatud, siis on mõtekam I niide koristada haljasmassiks koos 

umbrohtudega (Selge 2006: 384). 

Kasutusaasta kevadel tuleks rohumaa mullamutihunnikute või kivide esinemisel rullida, 

mida uuritavas ettevõttes ka tehakse. Karjamaade puhul tuleks arvestada ka äestamisega, 

mis laotab karjamaale jäänud loomade väljaheitehunnikud. Arkna Karjatalu kasutatavas 

rohumaa segus puudub aluskõrreline. Rohumaa segus võiks aluskõrreliseks kas 

aasnurmikas või karjamaa raihein olla. 
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4.2. Rohusööda tootmine ja varumine Arkna Karjatalus 

 

Silo on rohusööt, mis on toodetud suure niiskusesisaldusega haljasmassist kontrollitud 

käärimistingimustes. Kõige tähtsam on, et sileeritav mass kääriks piimhappeliselt, mis 

surub maha roiskumis– ja lagunemisprotsessid ning rohi konserveerub. Käärimisprotsessi 

suunatakse põhiliselt kolmel meetodil: soodustatakse piimhappekäärimist, lisatakse 

konserveerivaid aineid või rohi närvutatakse. Närvutamisel paranevad käärimistingimused 

ja materjali sileeruvusomadused (Lättemäe 2006: 533). 

Arkna Karjatalus toodetakse silo põhiliselt tranšeedesse ning maapealsetesse aunadesse. 

Vähesel määral valmistatakse ka rullisilo. Uuritaval perioodil on silo koristatud 

lühiajaliselt rohumaalt 2 – 3 niidet kasutusaastal ning 1 – 2 niidet külviaastal. 

Püsirohumaal on niidete arv jäänud 1 – 2 niite vahele. 

Tehnika poole pealt kasutati ettevõttes kuni aastani 2013 kahte muljurniidukit, seejärel rohi 

närvutati vastavalt ilmale, siis vaalutati 6,6 m laiuse Pöttingeri vaalutajaga ja koristati 44 

m
3 

 mahutava Strautmanni kogurkäruga. Alates aastast 2014 kasutatakse ühte 8,5 m laiust 

Fella isevaalutavat rootorniidukit, mis aitab kokku hoida kulutusi vaalutamisele ning 

vähendab mullaosakeste arvu silos. Samas võib kohese vaalu niitmise korral olla 

närvutamise kvaliteet kehvem. Rohumassi korjamisel kogurkäruga lisatakse silole 

bioloogilist kindlustuslisandit, et suruda alla vale käärimist. Siloauna või tranšee täitmisel 

ja tallamisel kasutatakse 150 hj esilaaduriga Valtra traktorit, millele on paigaldatud 

lisaraskused. 2014. aastal oli tranšeede ning aunade täitmisel abiks ka tütarettevõtte Case 

laadurkopp. Kuna tranšeed on vanad, siis kasutatakse roiskumise vältimiseks küljekilesid. 

Fella niiduki jõudlus on normaalse tööpäeva puhul umbes 50 ha ning kogurkäruga 

suudetakse hea päeva korral (8 tundi) transportida silohoidlatesse 16 koormat. Rohusööda 

kvaliteeti mõjutab kõige enam heintaimede niiteaeg, kuid ühesuguses vanuses taimiku 

olulised mõjurid on ka keskkond – temperatuur ja sademed. Põldtimuti optimaalseks 

koristusajaks loetakse kõrsumise lõppu, kuid kui kevad on külm ja põuane, siis nihkub see 

loomise algusfaasi (Tamm 2011: 41 – 42).  
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2014. aastal alustati I niitega 6. juunil, kogu niite jaoks kulus 10 päeva. Rohumassi 

närvutati poolteist päeva. Täideti üks 600 tonnine tranšee ning kaks 350 tonnist auna.  

II niidet alustati 2014. aastal Arkna Karjatalus 20. juulil ning kogu niite varumiseks kulus 

18 päeva. Kuna ilmad olid väga kuivad ja kuumad, närvutati rohtu vaid mõned tunnid. 

Teise niitega täideti 5 auna (450 tonnised) ning II niite lõpus tehti ka osaliselt ruloonsilo 

(308,5 t).  

III niidet alustati uuritavas ettevõttes 29. septembril ning niite jaoks kulus kuus päeva. 

Tranšeesse varuti 400 tonni silo ning auna 300 tonni silo. Rohumassi närvutati ühe päeva 

jagu. Vihmad eriti silo varumist ei seganud. Kõikide niidete puhul kulus tranšeede ja 

aunade täitmiseks 2 – 3 päeva.   

2014. aasta kevad oli küllaltki varajane, kuid külm ja sademetevaene, mis pärssis taimiku 

arengut. Kevadised madalad temperatuurid koos vähese niiskusega aeglustavad taime 

arengut, pidurdavad kasvu, millega kaasneb kõrgem lehtede/varte suhe (Tamm 2011: 41). 

Seetõttu jäi 2014. aasta I niite saak väikseks, peale I niidet olid ilmad soojad ning tuli ka 

piisavalt sademeid ning selle tulemusena koguti II niitega kaks korda rohkem rohusööta 

kui I niitega. 

2013. aasta I niidet alustati Arkna Karjatalus 3. juunil, silo varuti 3 päeva ning rohumassi 

koguti 700 tonni. I niite teist osa alustati 14. juunil ning rohumassi varuti 8 päeva. I niite 

teise osaga koguti 1301 tonni silo ning I niitega kokku 2001 tonni silo, mis varuti 

tranšeedesse. Rohumassi närvutati ühe päeva jagu. 4. – 8. juulil varuti silo külviaasta 

põldudelt, rohumassi koguti 322 tonni ning silo ladustati maapealsesse auna. 

II niidet alustati uuritavas ettevõttes 29. juulil, rohumassi varumine kestis 6 päeva ning 

põldheinasilo koguti 679 tonni. Kogu teine niide varuti ühte auna. Oleks võinud teha kaks 

auna, kuna 6 päeva auna täitmiseks on liiga pikk aeg, kvaliteet hakkab langema. 

III niitega alustati 20. septembril ning kogu niide kestis 15 päeva, otseselt silo varuti 6 

päeva, vahepealne tööseisak tekkis ilmselt ilmastiku tõttu. Kuna I tranšee oli III niite ajaks 

tühjaks saanud, siis varuti rohusilo 1. ja 3. tranšeesse. Seega kumbagi tranšeed täideti 

umbes 3 päeva ning silo koguti 800 tonni. 

Kuna kvaliteetse silo tootmisel on tööde kiirus väga oluline, siis soovitaks ettevõttel 6,6 

meetrine vaalutaja vahetada 11 m vaalutaja vastu. 
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4.2.1. Rohusilo saagikus  

 

2012. aastal varuti Arkna Karjatalus 3800 tonni rohusilo (tabel 2). 2012. aastal oli pind kus 

silo tehti 35 ha võrra väiksem kui 2013. aastal, seega saadi suurem kogus silo kõrgema 

saagikuse arvelt. Eelkõige oli erinev kasutusaasta põldheina saagikus, mis oli 2012. aastal 

3,5 tonni võrra hektari kohta haljasmassina (0,9 t KA/ha) suurem kui 2013. aastal. Suurim 

saak saadi nagu 2012. aastal I niitega, kuid samuti koguti korralik saak II niitega ning 

paljudelt põldudelt teostati ka III niide. 

 

Tabel 2. Arkna Karjatalu 2012. aasta rohusilo tootmismahud ning hektarisaagid. Allikas: 

(Arkna Karjatalu põlluraamat 2012) 

Niide Niite 

kestvus 

Brigaadi jõudlus Silo 

tootmis-

kogus 

Kuivaine 

saak (27% 

KA 

sisaldus) 

Närbsilo 

(KA 27%) 

ha kohta 

Kasvupind 

Põldhein: Päeva t/päevas Tonni t KA/ha t/ha ha 

1 13 103 1 343 

4,4 16,3 186 2 8 133 1 067 

3 6 103 616 

Uuendatav rohumaa kultuur: 

2 1 105 105 
1,8 6,5 26 

3 1 65 65 

Püsirohumaa: 

1 4 115 459 
2,2 8,2 73 

2 2 69 138 

Kokku 35 108 3 793 3,6 13,3 285 

 

Külviaasta põldheina saagikus jäi 2012. aastal väga madalaks, 26 ha–l teostati üks niide  

ning 29 ha–l teostati ainult hooldusniide. Püsirohumaa saagikus oli praktiliselt sama kui 

2013. aastal.  

Tabelist 3 võib näha, et vastupidiselt 2014. aastale varuti 2013. aastal üle poole aastasest 

silokogusest I niitega. 2013. aasta kevad oli küllaltki hiline ning jahe. Lumikate püsis kaua 

12. – 22. aprillini. Mai teises pooles saabus Eestisse südasuvine soojus ning hoovihmad. 

(Eesti Meteroloogia aastaraamat 2013: 14 – 16) 2013. aastal koguti suurim rohusaak I 

niitega, mille tingiski ilmselt kaua püsinud lumikate, mis hoidis mullas niiskust ning mais 

saabunud soojus ja sademed. Kolme suvekuu kokkuvõttes oli tegemist veidi soojema ning 
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kuivema suvega kui tavaliselt. Pikaajalisest keskmisest moodustasid sademed 73% (Eesti 

Meteroloogia aastaraamat 2013: 14 – 16). Kuna suvi oli põuane siis varuti II niitega 

oluliselt väiksem kogus silo kui I niitega (tabel 3).  

 

Tabel 3. Arkna Karjatalu 2013. aasta rohusilo tootmismahud ning hektarisaagid. Allikas: 

(Arkna Karjatalu põlluraamat 2013)  

Niide Niite 

kestvus 

Brigaadi jõudlus Silo tootmis-

kogus 

Kuivaine 

saak (27% 

KA 

sisaldus) 

Närbsilo 

(KA 

27%) ha 

kohta 

Kasvupind 

Põldhein: Päeva t/päevas Tonni t KA/ha t/ha ha 

1 7 187 1 308 

3,5 12,8 159 2 6 97 582 

3 1 142 142 

Uuendatav rohumaa kultuur: 

2 3 140 419 
3,6 13,4 75 

3 4 146 584 

Püsirohumaa: 

1 6 115 688 
2,4 8,9 86 

3 1 80 80 

Kokku 28 136 3 803 3,2 12 320 

 

Kuna 2013. aasta suvi oli põuane, siis enamikel kasutusaasta põldudel III niidet ei 

koristatud. Kasutusaasta põldude keskmiseks haljasmassi saagikuseks saadi 12,8 t/ha (3,5 t 

KA/ha), mis jäi isegi alla külviaasta saagikusele. Kuna kevad oli külviaasta taimiku 

arenguks soodne, siis saadi külviaasta põldudelt peaaegu poole rohkem saaki kui 2014. 

aastal.  

Püsirohumaalt koguti põhiline saak I niitega, ühelt põllult teostati ka kaks niidet. Saagikus 

oli mõnevõrra kõrgem kui 2014. aastal, kuid mitte oluliselt. Väiksema püsirohumaa 

kogusaagi põhjustas põhiliselt väiksem koristuspind kui 2014. aastal (2014. aastal 

püsirohumaa koristuspind 25 ha võrra suurem). Kokku varuti 2013. aastal 3 803 tonni 

rohusilo, mis oli 800 tonni vähem kui 2014. aastal. Kuna kasutusaasta ning külviaasta 

põldude väetamine toimus mõlemal aastal samalaadselt, siis võib peamiseks saagi 

erinevuse põhjustajaks pidada 2013. aasta põuasemat suve. 

2014. aastal varuti Arkna Karjatalus kokku 4 600 tonni rohusilo (tabel 4). Nagu eelnevas 

peatükis juba mainitud varuti sellest suurem osa II niitega kuna peale I niidet olid 

ilmastikutingimused taimiku arenemiseks soodsamad kui I niite saagi kujunemisel. 
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Põldheina kasutusaasta saagikuseks kujunes 19,4 t haljasmassi hektarilt (5,2 t KA/ha), mis 

oli uuritaval perioodil kõrgeim kasutusaasta põldheina saagikus. 

 

Tabel 4. Arkna Karjatalu 2014. aasta rohusilo tootmismahud ning hektarisaagid. Allikas: 

(Arkna Karjatalu põlluraamat 2014)  

Niide Niite 

kestvus 

Brigaadi 

jõudlus 

Silo 

tootmis-

kogus 

Kuivaine 

saak (27% 

KA 

sisaldus) 

Närbsilo 

(KA 

27%) ha 

kohta 

Kasvupind 

Põldhein: Päeva t/päevas Tonni t KA/ha t/ha ha 

1 10 107 1 071 

5,2 19,4 171 2 10 185 1 854 

3 4 100 396 

Uuendatav rohumaa kultuur: 

1 2 117 234 
1,9 6,85 71 

3 2 126 252 

Püsirohumaa: 

2 7 116 813 2 7,3 111 

Kokku 35 132 4 620 3,5 13 359 

 

Külviaasta põldudelt koristati kaks niidet ning keskmiseks haljasmassi saagikuseks kujunes 

7 t/ha (2 t KA/ha). Külviaasta põldude I niide koristati juuni lõpus ning teine septembri 

lõpus. Püsirohumaalt koristati üks niide, mille jooksul varuti 813 tonni rohusilo ning 

hektarisaagikus oli praktiliselt sama külviaasta põldude omaga. Kogu aastaks varutava silo 

koristamine võttis aega 35 päeva ning keskmiseks haljasmassi saagikuseks saadi 13 t/ha 

(3,5 t KA/ha). Silobrigaad koristas keskmiselt 132 tonni rohusilo päevas. 

Kuna uuritava ettevõtte püsirohumaadel väetamist ei toimu, siis võiks saagikuse tõstmiseks 

kaaluda nende pealtväetamist mineraalse lämmastiku ning kaaliumiga. Väetamise ABC 

andmetel on muldade loodusliku viljakuse arvelt võimalik saada 1,5 – 2,5 t KA/ha, seega 

ilma väetamata püsirohumaa saak oluliselt kõrgemaks ei saa minna kui 2013. aastal 

(Kanger et al. 2014: 36).  Kuna kõrrelised heintaimed eemaldavad saagiga kaaliumi suurtes 

kogustes ning samuti on ettevõtte põllumuldadest ligi 40% suure kaaliumitarbega, siis 

võiks optimaalseks kaaliuminormiks pidada 65 – 85 kg/ha elemendina ning lämmastiku 75 

kg/ha elemendina. Kasutusaasta põldheina puhul väetatakse küll kaaliumiga, kuid 

saagikuse tõstmiseks võiks kaaluda kaaliumi normi (elemendina) suurendamist 80 kg/ha 

kohta. Kuna segukülvides domineerivad kõrrelised ning liblikõielisi on 30%, siis võiks 

pealtväetisena lisaks anda ka lämmastikku 70 kg/ha tegevaines. Väetamisel 
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lämmastikväetistega saab kiirendada kõrreliste juurdekasvu, suurendada rohumassi saaki, 

tõsta rohu proteiinisisaldust (Tamm 2005: 13).  

 

4.2.2. Rohusilo kvaliteet 

 

Rohusööda kvaliteet sõltub erinevatest teguritest: heintaimede liigist, sordist, koristusaja 

arengufaasist, väetamisest, mullastikust, ilmastikust, koristustehnoloogiast ja kasutatavatest 

lisanditest, lisaks ka säilitustingimustest. Heintaimed peavad olema niidetud sobivas 

kõrguses, õiges arengufaasis ega tohi sisaldada riknenud taimejäänuseid ning mulda, mis 

põhjustab kõrge toortuha sisalduse silos ning võib põhjustada ebasoovitavat käärimist 

(Kaldmäe 2006: 520 – 524). 

Hea silo valmistamisel tuleks leida kompromiss kvaliteedi ja kvantiteedi vahel. Hiline 

esimene niide annab suurema saagi, kuid madala toiteväärtuse, sademetevaeseil aastail 

jätab ilma teisest ja kolmandast niitest. Varajases arengufaasis koristades on silo 

toiteväärtus väga hea (9 – 11 MJ/kg), tööde hilinemisel aga rahuldav (8 – 9 MJ/kg) 

(Kaldmäe, Tamm 2006: 525 – 530). 

Tabelist 5 on näha, et kõige suurema kuivainesisaldusega silod tehti uuritavas ettevõttes II 

niitega, põhjuseks ilmselt põuane suvi. Ülejäänud niidete kuivaine jäi 21 – 32% vahele. 

Kõige parema proteiinisisaldusega olid III niite silod, samas oli toorkiud 30%, mille alusel 

silo on jällegi rahuldav. Proteiini poolest olid head silod ka I niite tranšee 1 ning II niite 

aun 1. Toorkiud oli ka tranšee 1 puhul liiga kõrge, kuid aun 1 puhul võib toorkiu näitajat 

pidada heaks. Proteiin oli halb tranšee 2 ja aun 2 puhul, samas olid mõlema hoidla puhul 

toorkiu näitajad head.  

Ainevahetusenergia alusel on silod rahuldavad, jäädes vahemikku 8,4 – 9,3 MJ/kg. 

Orgaanilise aine seeduvus oli kõrgeim II niite aun 2–s ning madalaim III niite lõpus 

tranšee 3–s. Viimase hoidla puhul on tegemist ebasoovitava käärimisega. Lisaks on 

ebasoovitav käärimine tranšee 1–s, mida võis põhjustada vedelsõnniku paisklaotus 

rohutaimikule, kõrge on ka toortuha näitaja. Paisklaotuse ja I niite vahele jäi peaaegu 6 

nädalat. Ebasoovitavale käärimisele viitab ka tranšee 2 liiga kõrge pH. 
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Tabel 5. Arkna Karjatalu 2013. aasta siloproovid (I – III niide). Allikas: (Arkna Karjatalu 

siloproovid 2013) 

2013 I niide II niide III niide 

Hoidla 

Tranšee 

1 

Tranšee 

2 Aun 1 Aun 2 

Tranšee 

1 

Tranšee 

3 

Kuivaine, % 28,7 21,4 40,3 47,1 25,7 31,7 

Kuivaines, % 

Toorproteiin 15,5 11 15,4 11,9 15,7 15,1 

Toortuhk 13,9 9,1 11,1 8,4 13 12,1 

Toorkiud 34,1 19,4 25,9 25,9 30 30,3 

Ainevahetusenergia MJ/kg 8,5 8,5 8,4 9,3 8,5 8,4 

Orgaanilise aine seeduvus 61 62 60 65 61 59 

pH 5,1 5,1 4,5 3,8 4,4 5,1 

Piimhape, g/kg 86 7 46 106 91 26 

Kokku happeid 152 41 54 127 118 90 

Ammoniaak N üld N-ist 13,2 7,9 3,6 5,5 7,5 12,4 

 

Hügeeninäitajate alusel võib rahuldavateks silodeks pidada II niite aun 1–te ja III niite 

tranšee 1–te. 2013. aastal kasutati ettevõttes veel vaalutamist, mille tulemusena on 4 

hoidlas toortuha näitaja liiga kõrge. 

Arkna Karjatalus 2014. aastal toodetud silo kuivainesisaldus kõikus vahemikus 23 – 32% 

(tabel 6). Kõrgema kuivainesisaldusega olid II niite kaks viimast auna ning III niite 

viimane silo. Hea silo puhul peaks kuivaine proteiin olema 15 – 17%. Antud vahemikku 

mahuvad vaid II niite aun 5 ning III niite aun 8, ülejäänud silod on proteiini järgi valdavalt 

rahuldavad, II niite kahes esimesena täidetud aunas (aun 3 ja 4) on proteiin alla 12%, mis 

näitab et silo on halva kvaliteediga. Kuna kuue hoidla silosid võib kuivainesisalduse alusel 

pidada põhimõtteliselt märgsilodeks, siis võib eeldada, et uue niidukiga kohene 

vaalutamine on halvendanud rohu närvutamist ning seda praktiliselt ei toimu. Seega oleks 

mõistlik rohumassi niitmisel kohe mitte vaalutada, vaid lasta massil laiali laotatult enne 

närbuda. 
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Tabel 6. Arkna Karjatalu 2014. aasta siloproovid (I – III niide). Allikas: (Arkna Karjatalu 

siloproovid 2014) 

2014 I niide II niide III niide 

Hoidla 

Tranšee 

1 

Aun 

1 

Aun 

2 

Aun 

3 

Aun 

4 

Aun 

5 

Aun 

6 

Aun 

7 

Aun 

8 

Tranšee 

2 

Kuivaine, % 23,8 25,5 23 24,9 22,5 27,6 29,5 31,7 25,3 31,9 

Kuivaines, % 

Toorproteiin 13,15 13,5 12,7 11,9 11,1 15,6 14,8 18,1 18,5 14,5 

Toortuhk 12,1 9 9 8,6 9,0 9,7 8,8 9,4 9,4 9,1 

Toorkiud 31,8 32,4 34,5 32,4 35,6 30 32,5 24,1 25,3 28,5 

Ainevahetusenergia, 

MJ/kg 8,6 8,6 9,1 9 8,8 8,8 8,9 9,1 9,1 8,8 

Orgaanilise aine 

seeduvus 60,5 58 62 62 59,0 61 61 62 62 61 

pH 5,05 3,9 4,4 4 4,3 4,8 4,6 4,3 4,3 4,4 

Piimhape, g/kg 10 137 98 101 21 6 63 89 113 56 

Kokku happeid, g/kg 140 163 136 141 110 21 104 110 144 74 

Ammoniaak N üld N-

ist 22,8 4,2 8,9 8,2 11,4 6,8 7,4 4,1 4,3 3,7 

 

Toortuhk peaks silos jääma alla 10, muidu esineb rohumassis liiga palju mulda. Enamikel 

silodel toortuhk jääb alla 10, kuid tranšee 1 puhul on toortuhk 12, mis viitab sellele, et silo 

võib olla liiga madalalt niidetud. Kuna tegemist oli uue niiduki esimese katsetusega, siis 

võimalik, et ei saavutatud kohe optimaalset niitekõrgust. Tranšee 1 puhul on ka kokku 

happeid liiga palju, pH on liiga kõrge ja ammoniaaklämmastikusisaldus üldlämmastikus on 

kordades üle lubatud normi. Antud silo on seega roiskumistunnustega ning loomadele seda 

sööta ei tasuks.  

Toorkiudu peaks rahuldavas silos olema 26 – 30%. Antud vahemikku jääb viimase silo 

tranšee 2. Aun 7 ja 8 on toorkiu poolest head silod. Ülejäänud silosi võib toorkiu järgi 

lugeda halbadeks. Kõrge toorkiu sisaldus võib viidata sellele, et silo on koristatud liiga 

hilises arengufaasis. Liiga hilisele koristusele viitab ka ainevahetusenergia, mis on silodes 

8,6 – 9,1 MJ/kg. Hea silo puhul peaks ainevahetusenergia olema üle 9,5 MJ/kg. 

Orgaanilise aine seeduvuse näitaja järgi on kõik silod rahuldavad (58 – 62%). 

Piimhappeline käärimine on silo kvaliteedi alus. Heas silos on piimhappe konsentratsioon 

35 – 80 g/kg kuivaine kohta. Piimhappebakterid vajavad toitumiseks suhkruid, kui 

toitumiseks on suhkruid, püsib ka pH ja silo kvaliteet on stabiilne. Kui pH on üle 4,8 tekib 

riknenud silole omane terav lõhn ja silo söömus hakkab järsult vähenema. Edasisel pH 

tõusul hakkavad lagunema proteiinid ja aminohapped ning tekivad amiinid ja hakkab 
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vabanema amooniumlämmastik (konsentratsioon heas silos alla 7 g/kg, kriitiline piir 10 

g/kg) (Older et al. 2011: 162 – 163). 

Fermentatsiooniprotsessi hügieeninäitajate alusel võib peaaegu heaks siloks lugeda viimase 

niite tranšeed 2, kuid pH alusel võib silo siiski pidada rahuldavaks. Rahuldavateks silodeks 

võib pidada ka II niite lõpu 6. ja 7. auna. I niite tranšee 1 ja II niite aun 4 on 

roiskumistunnustega ning ülejäänud silod on hügieeninäitajate alusel halvad, mis näitab, et 

ülekaalus ei ole piimhappeline käärimine. Kuna 7 silohoidla tulemusi võib 

hügieeninäitajate alusel pidada halvaks, siis võiks ettevõte kaaluda keemilist 

kindlustuslisandit bioloogilise asemel. Punase ristiku–timuti segu on madala 

fermentatsiooni koefitsendi tõttu halvasti sileeruv ning seetõttu on kvaliteetse silo 

saamiseks vaja lisada kindlustuslisandeid. Bioloogiline ja keemiline kindlustuslisand 

vähendasid mõlemad silo kuivainekadusid 2,1 kuni 3,1 korda (Kaldmäe et al. 2007: 7).  

Kokkuvõtteks võib öelda, et ebasoovitavat käärimist esines silodes palju ning seetõttu 

võiks kaaluda keemilist silokindlustuslisandit. Tähelepanu tuleks pöörata niiteajale, 

täisõitsemisel saadakse küll silokogust rohkem kuid kvaliteet on madalam. Kõrreliste 

täisõitsemisel on rohusööda toiteväärtus 9 – 11% väiksem kui loomise faasis (Tamm 2005: 

17) Kuna rohutaimikus on valitsev timut, siis tuleks niita kõrsumise lõpus või hiljemalt 

loomise algusfaasis. Rohumaade pealväetamisel võiks paisklaotuse korral eelistada 

vedelsõnniku kamarasse andmist, siis on kindlam, et silo kvaliteet ei kannata. Vaalutamise 

ära jätmine ning isevaalutava niiduki kasutuselevõtmine on ilmselt alandanud 

mullaosakeste arvu silos, kuid samas tuleks olulist tähelepanu pöörata närvutamise 

kvaliteedile vaaludes. Sellest tulenevalt on autori soovitus müüa praegune isevaalutav 

niiduk ning soetada 9 m rootorniiduk ning rohi vaalutada peale närvutamist. 

  

4.3. Teraviljakasvatus Arkna Karjatalus 

 

Arkna Karjatalus kasvatati teravilja uuritava perioodi keskmisena 35%–l kogu 

maakasutusest. Teravilja üldiselt ei müüda vaid kogu toodetav kogus läheb loomasöödaks 

ning samuti järgneva aasta seemneks. Aastatel 2012 ja 2013 toodeti ka konserveeritud 

vilja, aga kvaliteedi suure kõikumise ning riknemise tõttu loobuti 2014. aastal 



40 

 

konserveeritud vilja tootmisest. Teraviljast omakorda moodustab üle poole oder (55%), 

järgnevad suvinisu (26%) ja talinisu (19%). 

Valdavalt on põldude ettevalmistamiseks kasutatud pöördadraga kündi ning libistamist. 

Viimasel ajal on demomasinatega hakatud proovima ka minimeeritud harimist 

(sügavkobestamine ning randaalimine). Külv toimub 4 m Väderstadi kombikülvikuga, 

millega saab korraga külvata nii seemne kui väetise. 2014. aastal kasutati nii 

kompleksväetist kui ka teravilja pealtväetamist. 2012. ja 2013. aastal kasutati pealtväetist 

ainult talinisu põldudel ning mõnel üksikul suvinisu põllul. Enne talinisu külvi väetatakse 

põlde vedelsõnniku või tahkesõnnikuga. Odra ja suvinisu põldude puhul kasutatakse 

vedelsõnnikut osaliselt. Üldiselt esineb vedelsõnniku ja mineraalväetise kombineeritud 

kasutamist harva. Taimekaitse poole pealt teostatakse üks umbrohutõrje kas Sekator OD–

ga või Mustang Fortega ning tülikamate umbrohtude esinemisel on lisatud paagisegusse 

kas Axialit või Puma Universiali. 

Teravilja koristamine on toimunud teenustööna, samuti ka vilja kuivatamine. Vilja 

hoiustamise võimalus on ettevõttel olemas. Sertifitseeritud seemet ei ole eriti kasutatud, 

kasutatakse kas enda seemet või ostetakse naabertalunikelt. Siiamaani on sertifitseeritud 

seemne nõue kaetud rohumaasegudega. Kuna uue perioodi keskkonnasõbraliku 

majandamise nõude järgi peab 15% teraviljast olema külvatud sertifitseeritud seemnega, 

siis peab ettevõte hakkama kasutama ka teravilja külvamisel osaliselt sertifitseeritud 

seemet.  

Kuna 2014. aastal olid ilmastikutingimused teraviljakasvuks soodsad, siis saadi Arkna 

Karjatalus odra puhul uuritava perioodi suurim saagikus (tabel 7). Talv 2013/2014 oli 

taliviljade jaoks hea, külmade ajal püsis lumikate, lumi ei püsinud põldudel liiga kaua ning 

seega saadi ka talinisu saagikuseks 5,2 t/ha, mis oli uuritaval perioodil suurim. Suvinisu 

puhul kujunes jällegi uuritava perioodi madalaim saagikus, ilmastik oli soodne seega pidi 

põhjus mujal olema. Regressioonanalüüsist ilmnes, et suvinisu puhul on mullaviljakuse 

osatähtsus saagis äärmiselt suur, 2014. aasta suvinisu põldude keskmine boniteet oli 48 

hindepunkti, mis osaliselt oli madala saagikuse põhjuseks. Samuti oli enamikel põldudel 

eelviljaks oder ja ühel põllul ka talinisu, mida loetakse suvinisudel halbadeks eelviljadeks. 

Kuna tegemist on mitmeid aastaid kasutuses olnud seemnega, siis panustaks saagikuse 

tõusu läbi seemnevilja uuendamise. 
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Tabel 7. Arkna Karjatalu teravilja keskmised saagikused ning variatsioonikoefitsendid 

aastatel 2012 – 2014, t/ha. Allikas: (Arkna Karjatalu põlluraamatud 2012 – 2014) 

  Oder Suvinisu Talinisu 

2012 4,8 2,9 4,6 

2013 4,0 4,2 4,6 

2014 5,2 2,8 5,2 

Keskmine 4,7 3,3 4,8 

Variatsioonikoefitsent, % 19,9 34,0 24,7 

 

Uuritaval perioodil on keskmine saagikus olnud kõige kõrgem talinisul, aga kui saagikuse 

arvutamisel arvata sisse ka ümberkülvatud põllud, siis oleks ilmselt kõrgeima saagikusega 

oder (4,7 t/ha). Odra puhul oli variatsioonikoefitsent kõige madalam, mis näitab, et 

põldude saagikus kõikus uuritaval perioodil keskmise suhtes kõige vähem. Kõige 

madalama keskmise saagikusega oli suvinisu ning suvinisu puhul oli ka saagi kõikumine 

kõige suurem. Suvinisu puhul saadi kõrgeim keskmine saagikus 2013. aastal (4,2 t/ha). 

Suvinisu põldude keskmine boniteet oli konkreetsel aastal 49 hindepunkti, pooltel põldudel 

oli eelviljaks oder ning pooltel karjamaa. Põldudel, kus eelviljana kasvas karjamaarohi, oli 

boniteet 52 hindepunkti ning suvinisu saagikus oli põldudest, kus kasvas eelviljana oder, 

1,5 tonni võrra hektari kohta suurem.   

Kui võrrelda Arkna Karjatalu teravilja saagikusi Eesti keskmiste näitajatega, siis odra 

puhul ületavad kõikidel aastatel uuritava ettevõtte saagikused Eesti keskmisi näitajad. 

Suvinisu puhul oli 2012. ja 2014. aastal Eesti keskmine saagikus Arkna karjatalu suvinisu 

saagikusest suurem ning 2013. aastal oli uuritava ettevõtte saagikus Eesti keskmisest 0,8 

t/ha võrra suurem. Talinisu saagikus oli 2012. aastal praktiliselt sama Eesti keskmisega 

ning 2013. ja 2014. aastal ületas ettevõtte saagikus Eesti keskmist näitajat. (PM 041) 

Odra ja talinisu puhul on Arkna Karjatalu keskmised saagikused pigem suuremad Eesti 

keskmisest, kuid suvinisu puhul pigem madalamad Eesti keskmisest (va 2013. aastal). 

Kuna seemneid pole ammu uuendatud siis võiks teatud osa seemnest sertifitseeritud 

seemnega uuemate sortide vastu välja vahetada. Suvinisu puhul on oluline kõrge 

boniteediga põllu valik, madala boniteediga põllul jääb suvinisu saak väikseks. Lisaks on 

oluline jälgida külvikorda, oder on suvinisule pigem halb eelvili ning kui võimalik, siis 

mitte kasvatada talinisu ja suvinisu järjestikku. Vajadusel pigem eelistada odra kasvatamist 

kaks aastat samal põllul, saagikuse langus on väiksem kui nisu järjestikusel viljelemisel. 
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Juhul, kui teravilja monokultuuris kasvatamine on vajalik, siis kasutada vedelsõnnikut 

näiteks 30 t/ha, mis kompenseerib osaliselt teravilja negatiivset järelmõju. Katsete põhjal 

võib öelda, et sõnnikuga väetamine vähendab teravilja negatiivset järelmõju odra saagile 

33 – 53% (Lõiveke, Häusler, Loide 1998: 83).  
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5. PIIMATOOTMINE 

 

5.1. Loomakasvatus Arkna Karjatalus 

 

Arkna Karjatalus kasvab põhikari vabapidamisega laudas. Põhikarjas oli uuritava perioodi 

(2012 – 2014) keskmisena 229 lehma ning noorkarjas 217 lehmvasikat. Pull– ja 

lehmvasikaid sünnib enamvähem sama palju, kuid pullvasikad müüakse 2 – 3 nädalaselt 

ära. Põhikari on aastaringselt laudas, kuid noorkari on alates 3. elukuust mai algusest kuni 

septembri lõpuni karjamaal. Lehmade keskmine karjaspüsimise aeg on 4 aastat ja 8 kuud 

(2,3 laktatsiooni), mis jääb mõnevõrra alla Eesti keskmisele. Ettevõttes lüpstakse 

piimalehmi 2 korda päevas. Arkna Karjatalus võiks kaaluda kõrgematoodanguliste 

piimalehmade, kes lüpsavad üle 6500 kilogrammi aastas, lüpsikordasid suurendada 

kolmele korrale. Kirjanduse andmetel on kolme lüpsikorraga piimalehmadel piimatoodang 

15 – 25% suurem kui kahe lüpsikorraga (Margerison 2011: 82). 

Arkna Karjatalus kasvatatakse eesti holsteini tõugu lehmi. Loomad on rahuliku loomuga 

ning väga hea isuga. Kasutavad väga hästi rohusöötasid, mis on holsteini tõu üks eeliseid 

teiste tõugude ees. Piimatoodang on neil tunduvalt suurem kui eesti punasel tõul. Piima 

rasvasisaldus on hea, aga valgusisaldus rahuldav. Edaspidise aretustöö eesmärgiks on 

piimatoodangu ning valgusisalduse tõstmine, seejuures rasvasisaldus ei tohiks langeda. 

(Eesti holstein 2015) 

Ettevõttes toodetav piim müüakse Rakvere piimaühistu kaudu. Karja 

produktiivsusnäitajaid nagu piimatoodang lehma kohta, piimas sisalduvat valgu– ja 

rasvaprotsenti iseloomustab tabel 8. 
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Tabel 8. Arkna Karjatalu piimatoodang lehma kohta (kg/lehm), piimas sisalduv rasv ja 

valk (%) aastatel 2012 – 2014 

  Piimakus, kg Rasv, % Valk, % 

2012 8 070 3,99 3,31 

2013 8 400 3,81 3,37 

2014 8 200 3,77 3,23 

 

Tabelist 8 võib näha, et Arkna Karjatalu piimatoodang lehma kohta oli kõrgeim 2013. 

aastal ning madalaim 2012. aastal. Kuna piima hind 2014. aasta teises pooles hakkas 

langema, siis hakati ettevõttes söötmise pealt kokku hoidma ning seetõttu on uuringu 

perioodi viimase aasta näitajad madalamad kui eelneval aastal. Kui võrrelda 

piimatoodangut lehma kohta Eesti keskmisega, siis oli 2012. ja 2013. aastal uuritava 

ettevõtte lehmade piimakus üle Eesti keskmise, kuid 2014. aastal kujunes piimatoodang 

lehma kohta praktiliselt samaks Eesti keskmise näitajaga (8206 kg/lehm)(PM12 2015). 

Rasvasisaldus piimas oli 2012. aastal peaaegu sama Eesti keskmisega (4,0%) ning 

valgusisaldus 2013. aastal (3,4%)(PM 18). Ülejäänud näitajad jäid kõikidel aastatel alla 

Eesti keskmise. 

Kuna kirjanduse andmetel võib kolme lüpsikorraga lehmade piimatoodang suureneda kuni 

25% võrreldes kahe korraga, siis võiks ettevõte kaaluda suurematoodanguliste lehmade 

lüpsikordade arvu suurendamist kahelt kolmele. 

 

5.2. Karja laiendamise võimalused 

 

Selleks, et hinnata kas praeguse maakasutuse ning saagikuste korral on Arkna Karjatalus 

loomade arvu võimalik suurendada, on autori poolt koostatud joonis 8. Näitajad on 

arvutatud viimase kolme aasta keskmisena: 213 ha teravilja, 327 ha rohumaad, millelt 

valmistatakse silo (nii püsirohumaad kui lühiajalised rohumaad), välja on jäetud 

karjamaad, kus silo ei ole toodetud. Toodeti 12,36 t/ha silo haljasmassina (keskmine 

saagikus käib nii kasutusaasta rohumaa, külviaasta kui püsirohumaa kohta) ning 4,35 t/ha 

teravilja. Joonisel on küll kirjas lehmade arv, kuid söödavajaduse puhul on arvestatud nii 

põhikarja kui noorloomi. 
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Joonis 8. Arkna Karjatalu kogu karja söödavajadus sõltuvalt lehmade arvust  

 

Kuna uuritava ettevõtte silohoidlad on küllaltki vanad ning ka maapealsetes aunades võib 

silo rikenda, siis on ühe variandi puhul arvestatud karja teravilja ja silo vajadus 15%–lise 

varuga (joonis 8). 

Jooniselt 8 võib näha, et praeguse lehmade arvu juures (229) jagub ettevõttel karja 

toitmiseks nii teravilja kui silo. Kui varuga ei arvesta saaks karja suurendada kuni 250 

põhikarja loomani. Rohkem karja suurendada ei tohi, sest antud hektarite ja saagitaseme 

korral hakkaks puudu jääma rohusilost. Kui ettevõte sooviks sama maafondi juures karja 

suurendada 300 põhikarja loomani, peaks rohumaa saagikus tõusma 20% ning teravilja 

saagikus 6,6%, siis jätkuks karjale sööta ilma kindlustusfondita. 

Silo riknemise korral, kui ettevõte ei soovi rohusilo kuskilt mujalt juurde osta, oleks 

mõistlik arvestada 15%–lise kindlustusfondiga. Praeguse toodangutaseme juures piisavalt 

silo ei jätkuks ning põhikarja suurust tuleks vähendada 217 lehmani. Kui ettevõte sooviks 

oleks siiski ka koos varuga kasvatada põhikarja 300 loomani, peaks antud pinna juures 

põldheina saagikus tõusma 38% ning teravilja saagikus 22%. Põldheina saagikus oleks 

seejuures 17 t/ha haljasmassina ning teravilja saagikus 5,3 t/ha. Võrreldes neid näitajaid 

2014. aasta saagiandmetega põldheina haljasmassisaak 19,5 t/ha (ilma külviaasta saagita) 

ning odra saagikus 5,2 t/ha, ei ole antud eesmärgis midagi ületamatut. 
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Kui I variandi korral ettevõtte põldheina saagikus peaks tõusma 20% ja teravilja saagikus 

6,6% ning ettevõtte sooviks oleks siiski jääda 229 lehma tasemele, siis oleks rohumaa ning 

teravilja alt võimalik vabastada 50 ha põllumaad. Antud pinnal oleks ettevõttel näiteks 

võimalik kasvatada maisi loomasöödaks. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et ettevõte suudab ennast varustada nii silo kui teraviljaga. 

Kindlustusfondiks 15% silo hetkel ei jagu, kolme aasta keskmisena on varuks 8,3% silo, 

mis on varuks piisav kogus. Kui eesmärgiks oleks saagikuste ning kvaliteedi kasv, siis 

võiks mõne madalama boniteediga põllu jätta purustamiseks (25 ha), kuna 

regressioonianalüüsist ilmnes, et sellistesse põldudesse panustades ei tule ei korralikku 

rohusaaki ega teraviljasaaki. Juhul, kui Arkna Karjatalu sooviks oleks karja suurendada, 

siis peaks kindlustusfondi arvestades saagikused tõusma.  
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6. MAJANDUSANALÜÜS 

 

6.1. Taimekasvatus 

 

6.1.1. Teraviljakasvatus 

 

Arkna Karjatalus toodetakse teravili piimakarjale jõusöödaks ning mingi osa seemneks. 

Üldiselt on kogu teraviljatoodang läinud veistele, kuid mõnel aastal on toodangut ka 

vähesel määral turustatud. Majandusanalüüsi uuritavaks perioodiks on võetud aastad 2013 

ja 2014. Omahinna arvutustes on arvestatud, et kogu harimine toimub künnipõhiselt, kuna 

ettevõtte omandis pindharimise seadmeid ei ole. 

Joonisel 9 on esitatud Arkna Karjatalus toodetava odra, suvinisu ja talinisu ühe kg 

maksumus 2013. ja 2014. aastal. 

 

 

Joonis 9. Arkna Karjatalu odra, suvinisu ja talinisu omahind, €/kg, 2013. ja 2014. aastal 
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Jooniselt 9 võib näha, et 2013. aastal kulutati uuritavas ettevõttes talinisu ja suvinisu 

tootmiseks praktiliselt sama palju, vastavalt 0,134 €/kg ja 0,135 €/kg. Talinisult saadi 

hektarilt küll 360 kg rohkem saaki, aga kuna tahkesõnniku laotamisele kulus 18% 

omahinnast, siis ei kujunenud talinisu tootmine ettevõttes oluliselt odavamaks kui suvinisu 

tootmine 2013. aastal. Otra toodeti 2013. aastal Arkna Karjatalus kõige kallimalt, 0,143 

€/kg. Kallima omahinna põhjustas madal saagikus; 1,25 t võrra hektari kohta saadi 2013. 

aastal vähem otra kui 2014. aastal. 

2014. aastal suudeti otra ja talinisu toota odavamalt kui eelneval aastal, mille põhjustas 

suurem saagikus. Suvinisu tootmine läks ettevõttele maksma 0,201 €/kg, mille põhjuseks 

oli alla 3 tonnine hektari saagikus ning võrreldes teiste kultuuridega suuremad kulutused 

väetistele (25% omahinnast), mis ennast tagasi ei teeninud. Kuna söödanisu maksis 2014. 

aasta septembris 140 €/t, siis tehtud kulutuste juures oleks ettevõttel olnud mõtekam 

suvinisu endale väljastpoolt osta. 

Kokkuvõtteks võib väita, et alla 3,5 tonnise hektarisaagikusega ei ole ettevõtel tasuv omale 

söödateravilja toota, sel juhul tuleks odavam teravili sisse osta. Üldiselt on siiski 

saagikused suuremad (va 2014. aasta suvinisu saagikus). Masinatöödest kulutatakse palju 

mullaharimisele (13 – 15%) ning vedelsõnniku ja tahkesõnniku laotamisele (10 – 19%) 

kuludest. Kuna ettevõttel on olemas traktorid, mis suudavad vedada nii sügavkobestit kui 

randaali/ketaskoorelit siis tasuks mõelda pindharimise seadme peale, kuna seejuures saaks 

mullaharimiskulusid 40% võrra vähendada.  

 

6.1.2. Põldheina tootmine 

 

Põldheina kasutusajaks on arvestatud 3 aastat, kusjuures lisandub rajamisaasta. Seejuures 

kujunes 2013. aasta saagiandmete alusel perioodi keskmiseks sileeritava rohumassi 

saagikuseks 13 t/ha ning 2014. aasta saagiandmete alusel 15,2 t/ha. 

Tabelis 9 on nähtav Arkna Karjatalu põldheina silo tootmisomahind aastatel 2013 – 2014 

ning omahinnast suurima osa moodustavad kulugrupid. 
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Tabel 9. Arkna Karjatalu 2013. ja 2014. aasta silo tootmisomahind, €/t ning omahinnast 

suurima osa moodustavad kulugrupid, €/ha, % 

  2013 2014 

Kulud rajamisaastal €/ha % €/ha % 

Seeme 70,62 x 81,4 x 

Kündmine 57,8 15,91 62 19,98 

Kogumine 

kogurkäruga 55,6 15,30 25 8,06 

Vedelsõnniku 

laotamine 81,1 22,32 100,3 32,33 

Masinatööd kokku 363,31 100 310,27 100 

Kulud kasutusaastal 

Väetis 43,68 x 34,5 x 

Niitmine + 

vaalutamine 51 29,81 40 26,06 

Kogumine 

kogurkäruga 55,6 32,50 59 38,44 

Masinatööd kokku 171,1 100 153,5 100 

Tootmise omahind, €/t 30 x 23 x 

 

2013. aastal toodeti Arkna Karjatalus põldheina silo 30 €/t, mis oli 7 euro võrra kallim kui 

2014. aastal. Erinevuse põhjustas peamiselt saagikuse erinevus, 2014 19,4 t/ha ning 2013 

13 t/ha. Lisaks oli 2013. aastal kaaliumkloriid kallim kui 2014. aastal ning isevaalutav 

niiduk tingis selle, et 2014. aastal jäeti vaalutamine ära.  

Masinatöödest on kallimad kündmine, kogurkäruga silo kogumine ning vedelsõnniku 

laotamine. Silotootmist võib majanduslikus mõttes pidada uuritavas ettevõttes 

optimaalseks. Kaks vana niidukit vahetati 2014. aasta alguses ühe uue niiduki vastu, mis 

pikemas perspektiivis aitab raha kokku hoida, esialgu on amortisatsioon kõrge ning 

kokkuhoidu ei ilmne. Üks kogurkäru aitab veokulusid kokku hoida, mis mitme masina 

puhul läheksid üsna suureks. Hetkel on ettevõttes kokku hoitud väetamise pealt, 

mineraalväetiste kulu on küllaltki väike, kuid selles kokku hoida ei tohiks, kuna selle arvelt 

kannatab saak ja saagi kvaliteet. 

Majanduslikult on oluline leida optimaalne suhe rohu kuivainesaagi suurenemise ja 

toiteväärtuse vähenemise vahel. Eesmärgiks võiks olla varuda suurim seeduvate toitainete 

kogusaak, kusjuures toiteväärtus peab vastama hea rohusööda nõuetele (Tamm 2013: 75). 

Seega näiliselt võib rohusööda omahind olla madal, aga kui kvaliteet on madal või väga 

kõikuv viib see piima omahinna kõrgeks.  
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6.2. Piimatootmine 

 

Piima omahinna leidmisel on arvestatud, et ühe piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 

ning hinnanguliselt kulub piimatootmise kuludest 20% noorkarjale. Kuna ettevõttes 

kasutatakse sõnnikut põllul väetisena, siis on sõnniku kui kõrvaltoodangu väärtus kuludest 

maha lahutatud. 

Tabelist 10 võib näha, et 2013. aastal suutis Arkna Karjatalu toota piima 43 euro võrra 

odavamalt tonni kohta kui järgneval aastal, kuigi 2014. aastal olid ettevõttes valdavalt 

suuremad teravilja ning põldheinasilo saagid kui 2013. aastal. 2013. aasta piima keskmine 

müügihind oli samuti kõrgem kui 2014. aastal ning nendest faktoritest tulenevalt kujunes 

kogu ettevõtte kasum toetustega 2014. aastal poole väiksemaks kui eelneval aastal. 

Kehvemat majanduslikku olukorda süvendas veelgi asjaolu, et 2014. aastal ei saanud 

ettevõte enam piima ega veiste üleminekutoetust, mis vähendas toetuste summat 20–ne 

protsendi võrra. 

 

Tabel 10. Arkna Karjatalu piimatootmise majandusnäitajad 2013. ja 2014. aastal, €/kg, €, 

%. Allikas: (Arkna Karjatalu kasumiaruanded 2013 – 2014) 

Majandusnäitajad 2013 2014 

Piima omahind, €/kg 0,290 0,333 

Piima müügihind 0,341 0,325 

Kasum/kahjum, €  122 243 57 846 

Kasum/kahjum toetusteta -13 796 -50 973 

Käiberentaablus, % 13,87 6,35 

Kulurentaablus 16,10 6,78 

 

Ilma toetusteta oleks ettevõte mõlemal aastal kahjumis olnud. Iga teenitud euro kohta 

teenis uuritav ettevõte 2013. aastal peaaegu 14 eurosenti kasumit ning 2014. aastal 54% 

vähem. Iga investeeritud euro kohta teenis Arkna Karjatalu 16 eurosenti kasumit 2013. 

aastal ning 2014. aastal 57% vähem, mis viitab sellele, et kahe aasta võrdluses kulud 

suurenesid enam kui tulud.  

Kuna Arkna Karjatalu puhul on tegemist piimatootmisettevõttega, siis ootuspäraselt 

moodustab piima müük tuludest valdava osa (70% keskmiselt) (tabel 11). 2014. aastal küll 

müügitulu piimast vähenes 5 protsenti võrreldes eelneva aastaga, kuid kahe aasta võrdluses 
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suurenes 2014. aastal kogu müügitulu 3,4%. Müügitulu suurenemisse panustas peamiselt 

pullvasikate, noorveiste ning lehmikute müügi suurenemine. Lisaks kasvasid muud 

äritulud peamiselt teenustööde mahu suurenemise võrra. 

 

Tabel 11. Arkna Karjatalu müügitulu kujunemine 2013. ja 2014. aastal, €. Allikas:(Arkna 

Karjatalu kasumiaruanded 2013 – 2014) 

  2013 2014 

Müügitulu € % € % 

Põhikarja loomad lihaks 39 526 4,48 28 804 3,16 

Pullvasikate müük 3 667 0,42 5 123 0,56 

Piima müük 649 232 73,65 614 167 67,37 

Lehmikute müük üleskasvatamiseks     47 050 5,16 

Noorveised lihaks 3 454 0,39 6 670 0,73 

Taimekasvatustoodangu müük     11 502 1,26 

Muu toodangu müük 46 568 5,28 80 829 8,87 

Toetused 136 039 15,43 108 819 11,94 

Muud äritulud 2 999 0,34 8 660 0,95 

Müügitulu kokku 881 487 100,00 911 624 100,00 

 

Arkna Karjatalu kulude struktuur 2013. – 2014. aastal on esitatud lisas 2. Kulude 

kogumaht ettevõttes suurenes 2014. aastal 12,4% võrreldes eelneva aastaga. Kulude 

suurenemisse panustasid peamiselt kulud ostusöötadele, –materjalidele 

taimekasvatustoodangul, loomatervishoiukulud, kulud ostukaupade müügiks, 

amortisatsioon, remondikulud, masinate rendikulud, kulud muudele teenustele ja 

finantskulud. Materjalid taimekasvatustoodangule suurenesid peamiselt selle tõttu, et 

mineraalväetist kasutati rohkem kui eelneval aastal ning ettevõte soetas teraviljaseemet 

teise ettevõtte käest.. Amortisatsioon ning finantskulud suurenesid uue tehnika soetamise 

tagajärjel. Üks suurimaid kulugruppe on ostusöötade kulu, mis moodustab kogukuludest 

ligi 22%. Ostusöötadest moodustab omakorda suurima osa kulu rapsikoogi ostmisele (35 – 

37%). Kahe aasta lõikes on ostusöötadest enim suurenenud mineraalsöötade kulu 96%. 

Ühe probleemikohana võib välja tuua masinate remondikulud, mis moodustasid mõlemal 

aastal 6 – 7% kogukuludest. Antud näitaja on kindlasti liiga suur ning võiks jääda pigem 

3% juurde.  Uuritaval perioodil vähenesid tööjõukulud ning kulud teenustöödele.  

Söödakulud moodustavad piimatootmises väga suure osa kõigist kuludest, millest 

tulenevalt on võtmeteguriks tootmise tasuvuse tõstmisel söödakulude vähendamine ning 

söötmise optimeerimine. Kulude vähendamine on võimalik ainult sel juhul, kui tootjal on 
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reaalne ettekujutus oma söödakuludest ning mille arvelt on võimalik kokku hoida, et ei 

kannataks tootmistase ega loomade tervis. Suurem tähelepanu põhisöötade kvaliteedile, 

maksumusele ja osakaalule söödaratsioonis võiks olla üheks võimaluseks, kuidas tootmise 

tasuvust ettevõttes tõsta (Aamisepp, Persitski 2014: 65).  

Kokkuvõtteks võib Arkna Karjatalu majanduslikku seisu pidada heaks, suudetakse toota 

kasumit, ettevõte on väheneva piima hinna juures ning suureneva piima omahinna korral 

siiski suutnud kasvatada kogu müügitulu. 2014. aasta andmete alusel on Arkna Karjatalu 

piima müügihinna piir 0,294 €/kg, millega suudetakse tehtud kulud katta (toetused sisse 

arvestatud). Ettevõtte tuleviku eesmärgiks võiks olla püüelda 2013. aasta piima omahinna 

taset. Tähelepanu tuleks pöörata remondikuludele. Kuna ostusöötade kulu moodustab ligi 

22% kogukuludest, siis on omahinda eelkõige võimalik vähendada mõne antud kulugrupi 

alla käiva kulu pealt. Samas tuleks jälgida, et piimatoodang ning taastootmine oleksid 

jätkusuutlikud. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata Arkna Karjatalu söödatootmispotentsiaali 

ning esitada ettepanekuid söödatootmise efektiivsemaks ning tasuvamaks muutmiseks. 

Tööst selgus, et ettevõte suudab ennast varustada nii rohusilo kui teraviljaga. Peamiseks 

probleemiks on kõikuv rohusilo kvaliteet ja saagikus ning kõikuv suvinisu saagikus. 

Uuritava ettevõtte konkurentsieeliseks võib pidada 88%–list omandis oleva maa osakaalu 

610 hektarilisest maafondist. Ettevõtte laienemine oleks ilmselt keeruline, kuna vaba 

põllumajandusmaad piirkonnas ei ole ning müüki tulevad pigem üksikud põllud kalli 

hinnaga. 

Mullastiku analüüsist selgus, et enamik Arkna Karjatalu põllumuldadest on põllukultuuride 

kasvatamiseks sobilikud ning harimiskindlad. Suurem osa ettevõtte muldadest kannatab 

sügisel ja/või kevadel liigniiskuse käes ning võivad suvel teatud perioodidel põua all 

kannatada. Uuritava ettevõtte põllumuldadest 36% on suure kaaliumitarbega ning antud 

põldudel tuleks väetisi kasutada 1,3 kordne kogus saagiga eemaldatavast kogusest, kas siis 

kasutades suurema kaaliumisisaldusega kompleksväetist või pealtväetades antud põlde 

kevadel/sügisel kaaliumkloriidiga. 

Väetamise poole pealt kasutatakse rohkem orgaanilisi väetisi ning vähem mineraalväetisi. 

Soovituseks oleks kasutada mineraalväetisi ja orgaanilisi väetisi kombineeritult vastavalt 

planeeritavale saagikusele. Selle tulemusena saaks vedelsõnniku laotusnorme vähendada 

ning suurem osa põlde saaks orgaanilist väetist. Toitainete aktiivbilansid näitavad 

põhielementide puudujääki, seetõttu tuleks mineraalväetiste kasutamist suurendada, kuna 

pikemas perspektiivis hakkavad praeguse väetustaseme juures saagikused vähenema. 

Kuna põldheina segus on valdavalt kõrrelised 70%, siis tuleks rohumaadele anda väetisena 

ka lämmastiku juurde, kasutusaasta kevadel 70 kg/ha tegevaines. 2013. ja 2014. aastal 

kasutati rohumaade pealtväetamiseks KCl, aga aktiivbilansi puudujääk näitab, et 

väetiskogust tuleks suurendada vastavalt planeeritavale saagile 80 kg/ha kohta tegevaines. 

Uuritavas ettevõttes püsirohumaadel väetamist ei toimu ning loodusliku viljakuse arvelt 
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suuremat saaki ei saa, seetõttu võiks saagikuse tõstmiseks kaaluda nende pealtväetamist 

mineraalse lämmastiku ning kaaliumiga, vastavalt 75 kg/ha ning 65 – 85 kg/ha tegevaines. 

Regressioonanalüüsist ilmnes, et saaki mõjutavad esmajärgus just mullastiku näitajad nagu 

pH ja boniteet. Juhul kui tegemist on kõrge boniteediga põlluga ning taimede kasvuks 

optimaalse pH–ga tasub põldu korralikult väetada. Positiivselt mõjutasid saagikust nii 

lämmastiku, kaaliumi kui ka vedelsõnnikuga väetamine. Sarnaseid võrrandeid saaks ka 

ettevõtte tasandil rakendada, kui lisada andmeanalüüsi veel aastaid ning seejuures abistaks 

antud võrrandid tootjat näiteks söödatootmiseks sobiva põllu valikul ja modelleerides saaks 

teada, mis saak antud põllul määratud sisenditega kujuneks. 

Kuna ettevõttes toodetavas silos esines ebasoovitavat käärimist palju, siis soovitaks 

kasutada bioloogilise silokindlustuslisandi asemel keemilist silokonservanti. Isevaalutav 

niiduk tõstab küll tootlikkust ning vähendab omahinda, aga võib eeldada, et kohese 

vaalutamise tulemusel on silo kuivainesisaldus jäänud madalaks. Sellest tulenevalt 

soovitaks müüa isevaalutav niiduk ning soetada 9 m laiune rootorniiduk ja teostada eraldi 

vaalutamine. Suurt tähelepanu tuleks pöörata rohusilo niiteajale, hilinenud koristus 

langetab rohusilo kvaliteeti. Kuna rohutaimikus on valitsev timut, siis tuleks rohi niita 

timuti kõrsumise lõpus. Lisaks soovitaks seemnesegusse lisada aluskõrrelisena kas 

aasnurmikas või karjamaa raihein. 

Kuna teravilja seemet pole Arkna Karjatalus uuendatud, siis võiks teatud osa seemnest 

sertifitseeritud seemnega uuemate sortide vastu välja vahetada. Oluline on jälgida 

külvikorda, oder on suvinisule pigem halb eelvili ning kui võimalik, siis mitte kasvatada 

talinisu ja suvinisu järjestikku, vajadusel pigem eelistada odra kasvatamist kaks aastat 

samal põllul, saagikuse langus on väiksem kui nisu järjestikusel viljelemisel. Juhul kui 

teravilja monokultuuris kasvatamine on vajalik, siis kasutada vedelsõnnikut 30 t/ha, mis 

kompenseerib osaliselt teravilja negatiivset järelmõju. 

Arkna Karjatalu põhikarjas oli uuritava perioodi (2012 – 2014) keskmisena 229 piimaveist 

ning noorkarjas 217 lehmvasikat. 2013. aastal piimatoodang lehma kohta suurenes 

võrreldes eelneva aastaga ning 2014. aastal vähenes võrreldes 2013. aastaga. 2012 – 2013 

on Arkna Karjatalu veiste piimakus Eesti kesmisest suurem olnud ning 2014. aastal oli 

piimatoodang lehma kohta praktiliselt sama Eesti keskmise näitajaga. 
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Uuritav ettevõte suudab ennast varustada nii rohusilo kui teraviljaga. Antud perioodi 

keskmisena on ettevõttel rohusilo 8% varuks. Praeguse perioodi keskmiste näitajate alusel 

jagub ettevõttel rohusilo ning teravilja 250 põhikarja looma toitmiseks. Kui ettevõte 

sooviks sama pinna juures suurendada karja 300 põhikarja loomani, peaks rohumaa 

saagikus tõusma 20% ning teravilja saagikus 6,6%, siis jätkuks karjale sööta ilma 

kindlustusfondita.  

Alla 3,5 tonnise hektarisaagikusega ei ole ettevõtel tasuv omale söödateravilja toota, sel 

juhul tuleks odavam teravili sisse osta. Üldiselt on siiski saagikused suuremad välja 

arvatud 2014. aasta suvinisu saagikus. Masinatöödest kulutatakse palju mullaharimisele 13 

– 15% ning vedelsõnniku ja tahkesõnniku laotamisele 10 – 19% kuludest. Kuna ettevõttel 

on olemas traktorid, mis suudavad vedada nii sügavkobestit kui randaali/ketaskoorelit, siis 

tasuks mõelda pindharimise seadme peale, kuna seejuures saaks mullaharimiskulusid 40% 

võrra vähendada. Rohusilo omahind oli 2014. aastal 7 euro võrra tonni kohta odavam kui 

eelneval aastal. Kuna kvaliteet oli kõikuv, siis võib seda mingis mõttes pidada näilikuks 

omahinna alandajaks, kuna madala kvaliteediga rohusilo arvelt tuleb rohkem kasutada 

jõusööta, mis viib piima omahinna kõrgemaks. 

Kokkuvõtteks võib ettevõtte majanduslikku olukorda pidada heaks, suudetakse toota 

kasumit, ettevõte on väheneva piima hinna juures ning suureneva piima omahinna korral 

siiski suutnud kasvatada kogu müügitulu. 2014. aasta andmete alusel on piima müügihinna 

piir, millega suudetakse veel kulud katta 0,294 €/kg. 2014. aasta oli uuritaval perioodil 

saagikuste poolest ettevõttele edukas, perioodi keskmisena saadi kõrgeimad rohusilo, 

talinisu ja odra saagikused. Oluline on edaspidi antud saagitaset hoida või kasvatada ning 

silo kvaliteeti stabiliseerida. 
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FODDER PRODUCTION ANALYSIS OF ARKNA KARJATALU IN 2012 – 2014 

Gustav Muusikus 

SUMMARY 

 

Master´s thesis is compiled in Estonian and it consists of 65 pages. 11 tables and 9 charts 

have been used to illustrate the work. There are 39 sources in the Works Cited section, 

which may be found starting from page 56. 

Current master´s thesis aim was to valuate fodder production in Arkna Karjatalu and make 

suggestions to improve feed production efficiency and profitability. Results were that 

Arkna Karjatalu is able to produce grass silage and cereal for the dairy cattle. Main 

problems were unstable grass silage quality and unstable grass silage and summer wheat 

yield. 

Arkna Karjatalu advantage is that 88% of the enterprise agricultural land has been bought 

from the 610 hectars. Expanding would be difficult beacause there are no free lands in the 

area and if fields are being sold they are usually very expensive. 

As 36% of the companies fields have high potassium demand, it would be necessary to use 

potassium fertilisers 1,3 times as it´s moved with yields. It could be achived be using NPK 

fertilixers with higher potassium content or using potassiumchloride in the spring/autumn. 

Organic fertilizers are being used more than mineral fertilizers. It would be useful to 

combine the use of mineral and organic fertilizers. As a result it would be able to reduce 

liquid manure doses and due that higher percentage of fields would get organic fertilizers. 

As nutrients active balances show main elements deficit, it would be neccessary to increase 

mineral fertilizers use, beacause in longer perspective active balance deficit would result in 

reduced yields. 
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Regression analysis showed that main yield affecting factors were soil indicators as pH and 

soil fertility. If the field is with a high quality and pH is optimum for plants growth, then it 

is point to use high levels of fertilizer. Factors that affected yields positivelly were 

fertilizing the field with nitrogen, potassium and liquid manure. Similar models could be 

used in a companies level, they could give advice to the producers in fields choosing for 

feed production. Models could predict with what inputs on chosed field what yield would 

be obtained. 

As unwanted fermenation occured in many grass silage storages, author suggests to use 

chemical insurance addetive to improve grass silage quality. New mower increses 

production and reduces costs, but as wilting quality is dropped, author suggests to use 

seperate raking. Focus should be set on grass silage harvest time, late harvest reduces grass 

silage quality. 

Because cereal seed hasn´t been replaced, author suggests to change seed with new 

sertified seed. It is very important to use crop rotation, barley is poor intermediate crop for 

summer wheat and if possible not to grow winter wheat and summer wheat consecutively. 

If monoculture is necessary then 30 t/ha liquid manure would compensate partly cereal 

poor aftereffect.  

Arkna Karjatalu had 229 dairy cows average in the period analysed (2012 – 2014) and 217 

cow calves. In the period analysed milk production was at its top in 2013 (8400 kg/cow) 

and at its lowest in 2012 (8070 kg/cow). In 2012 – 2013 milk prduction per cow in Arkna 

Karjatalu was higher than in Estonia on average and in 2014 practically same. 

It is not economically useful to produce feed cereal with yields under 3,5 tonnes per hectar, 

then it would be cheaper to buy feed cereal from somewhere else. In generally yields are 

higher tha 3,5 t/ha in Arkna Karjatalu. Enterprise spends a lot on soil preparation 13 – 15% 

and on organic fertilizers spreading 10 – 19% from production costs. To reduce soil 

preparation costs it would be useful to buy a some kind of minimalized tillage equipment, 

because then it would be able to reduce tillage costs by 40%. Grass silage production in 

2014 was 7 euros per tonn cheaper than in 2013. 

In conclusion Arkna Karjatalu economical position is good. Production costs have 

increased in the period analysed, but enterprize has been able to increase revenue with 

dropping milk prices. But as production costs grew faster than revenue then 2014 profit 
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was smaller than in previous year. 2014 harvest was very sucsessful for Arkna Karjatalu, in 

the period analysed grass silage, winter wheat and barleys yields were highest. In the future 

it is nesesscary to hold current yields and to stabilize silage quality. 
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Lisa 1. Arkna Karjatalu tehnikapark aastatel 2012 – 2014 

Kategooria Mudel 
Soetus-

aasta 

Ostu-

hind, € 

Jääk-

väärtus, 

€ 

Senine 

töömaht 

(h, ha, t, 

vmt) 

Töömahu 

ühik  

Amort-

määr, % 

Traktorid 

Valtra T190 (211) 2007 71 453 24 428 7 900 h müüdud 

Valtra 8150 

esilaaduriga (148) 2004 55 316 0 22 000 h 10 

New Holland 6070 

esilaaduriga (150) 2011 61 068 39 181 7 500 h 10 

New Holland TL 

100A (100) 2006 35 151 4 978 12 000 h 10 

Zetor 11441 (110) 2005 19 000 11 075 6 080 h müüdud 

Belarus 920 (92) 2002 5 752 0 - h 10 

Belarus 82 

(82)(lauda traktor) 2001 2 424 0 - h 10 

New Holland 

T7.270 (270) 2 tk   2014 116 345 104 705 900 h 10 

Mullahari

mis-

tehnika 

Pöördader 

Kverneland 4x4 2004 5 432 0 1 600 ha 14 

Eelkobestaja 6,4 m 2012 6 500 4 718 400 ha 10 

Põllurullid 4,5m - - - - ha - 

Väetamine 

Väetisekülvik Lely 

1500l 2002 1278 0 2 000 ha 13 

Sõnnikulaoti PRT 

10 - - - - t - 

Sõnnikulaoti PRT 7 - - - - t - 

Vedel-

sõnnik 

Lägalaoti Vepi 

14500 2007 34 512 0 900 ha 17 

Lägalaoti vene, 

10m
3
 - - - - ha - 

Lägapump-segaja 

Houle 2006 15 639 2 361 20 000 t 10 
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Lisa 1.1. Arkna Karjatalu tehnikapark aastatel 2012 – 2014 

Kategooria Mudel 
Soetus-

aasta 

Ostu-

hind, € 

Jääk-

väärtus, 

€ 

Senine 

töömaht (h, 

ha, t, vmt) 

Töömahu 

ühik 

Amort-

määr, % 

Silotehnika 

E 302, 4m 2001 8 173 5 320 2 400 ha müüdud 

Niiduk Kuhn 

FC 313, 3,1m 2010 11 824 3 746 570 ha müüdud 

Rootorniiduk 

Fella, 8,5 m 2014 57 300 53 476 663 ha 10 

Vaalutaja 

Pötinger, 6,6-

7,4m 2010 16 617 4 971 1 140 ha 15 

Kogurkäru 

Strautmann 

Giga Vitesse IV 

DO, 44m
3
 2007 56 881 0 2 350 koormat 17 

Jäätmaaniiduk 

Perfect KM-270 2014 7 400 7 214 - ha 10 

Jäätmaaniiduk 

Perfect ZF-240 2014 9 250 9 019 - ha 10 

Teravili 

Külvik 

Väderstad 

Rapid 400 2011 22 370 5 958 1 045 ha 20 

Taimekaitseprits 

Amazone 1200l, 

16m 2011 3 271 851 850 ha 20 

Põhk/hein 

Põhupurusti 

Tomahawk 2011 12 800 4 919 1 200 tonni 20 

Ruloonpress 

Welger 245 

profi  2012 19 600 8 482 10 000 rulli 20 

Laudatehnika 

Söödamikser 

Strautmann, 

14m
3
  2012 30 200 22 136 - tonni 10 

Haagised 

Haagis Palmse, 

15t 2012 11 995 9 195 - tonni 10 

Loomaveo 

haagis Pronar 2010 5 749 2 221 - koormat 15 

Rullivedamis 

haagis 16 rulli - - - - rulli - 

Haagis PRT 7 2008 959 146 - tonni - 
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Lisa 2. Arkna Karjatalu kulude struktuur aastatel 2013 – 2014 

Piimakarjakulud 

Tootmiskulud 2013 2014 

Põhikulud € % € % 

Ostusöödad 166 586 21,94 184 204 21,58 

Tööjõukulud 135 048 17,79 122 813 14,38 

Materjalid taimekasvatustoodangule 33 512 4,41 45 295 5,31 

Teenused taimekasvatustoodangule 46 324 6,1 39 275 4,6 

Materjalid loomakasvatustoodangule 8 273 1,09 9 121 1,07 

Teenused loomakasvatustoodangule 23 031 3,03 15 812 1,85 

Tootmise lisakulud 

Loomatervishoiukulud 25 179 3,32 30 016 3,52 

Seemendamine 5 980 0,79 6 861 0,8 

Ostukaubad müügiks 7 413 0,98 11 496 1,35 

Elekter 40 120 5,28 41 130 4,82 

Kütus ja määrdeained 65 363 8,61 69 796 8,17 

Amortisatsioon 94 186 12,41 107 106 12,54 

Projektid 

  

2 200 0,26 

Remondikulud 44 753 5,89 57 135 6,69 

Isikukaitsevahendid 859 0,11 474 0,06 

Muud materjalid 1 620 0,21 1 953 0,23 

Masinate rendikulud 440 0,06 20 785 2,43 

Muud teenused 4 190 0,55 13 813 1,62 

Kindlustus 1 776 0,23 2 785 0,33 

Mittetootmiskulud 

Tegevuskulud 35 131 4,63 26 766 3,14 

Muud ärikulud 392 0,05 808 0,09 

Finantskulud 12 485 1,64 19 485 2,28 

Kulud kokku 759 244 100,00 853 777 100,00 
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