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Lühikokkuvõtte 
 

Lund, V. OÜ Estonia taimekasvatuse agromajanduslik analüüs. Magistritöö 

Põllumajajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala. 81 lehekülge, 9 peatükki, 7 tabelit, 32 

joonist, 68 kirjandusallikat, 7 lisa. Tartu 2015. Eesti keeles 

Magistritöö eesmärk on uurida Osaühing Estonia taimekasvatuse tootmistehnoloogiat, 

põllukulutuuride saagikust ja kultuuride kasvatmise majanduslikku tasuvust aastatel 2009-

2013. Magistritöö jaoks koguti andmeid ettevõtte põlluraamatust ja raamatupidamisest. 

Tehtud agromajanduslikust analüüsist selgus, et OÜ Estonia teenis vaadeldud viie aasta 

jooksul kõigi kultuuride kasvatamisel kasumit koos toetustega. Raskemad aastad olid 2009 ja 

2010 kuna neil aastadel oli talinisu, suvinisu ja rapsi kasvatus ilma toetusteta kahjumis. 

Rentaabluse näitajade põhjal on kõige kasumlikum kasvatada rukist ja suvirapsi. Sama näitaja 

talinisu puhul oli, aga kõige madalam ja ebastabiilsem. Ettevõte taimekasvatus on jätkusuutlik 

kui ei kurnata muldasid liialt ja väetus bilanss saadakse positiivseks. 

 

Märksõnad: agromajanduslik analüüs, teravili, raps, OÜ Estonia, taimekasvatus 



 

 

Summary 
 

Lund, V. Agro-economical analysis of crop production of OÜ Estonia. Master thesis 

Programme of Production and Marketing of Agricultural Products. 81 pages, 9 sections, 7 

tables, 32 graphs, 68 literary sources, 7 appendixes. Tartu 2015. In Estonian 

The purpose of the Master thesis is to investigate the plant-growing technology, crop 

productivity and profitability of crop growing in OÜ Estonia in 2009-2013. Data for the 

Master thesis was collected from the field book and accounting of the company.  

The agro-economical analysis showed that during the observed five years OÜ Estonia earned 

a profit with support for growing all the agricultural products. Years 2009 and 2010 were 

difficult as during these years growing of winter wheat, spring wheat and oilseed rape made 

loss without support. By profitability indicators it is the most profitable to grow rye and 

spring rape. The same indicator for winter wheat was, however, the lowest and most unstable. 

The company is sustainable in crop production if the soil is not strained too much and 

fertilizing balance would become positive. 

 

Keywords: agro-economical analysis, cereals, oilseed rape, OÜ Estonia, plant growing 
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Sissejuhatus 
 

Rahvaarv maailmas suureneb iga aasta ning haritavat maad inimese kohta jääb aina 

vähemaks. Taimekasvatussaaduste toiduks ja söödaks tootmine maailmas, kus rahvaarv 

pidevalt suureneb, saab väga oluliseks teemaks. Maa resurss on maailmas piiratud ning 

seetõttu tuleb maad kasutada säästlikult, kuid samas ka efektiivselt, et katta kulusid. Tuleb 

tegutseda nii, et haritava maa mullaviljakus ei väheneks, vaid jääks samale tasemele või 

viljakus paraneks. Taimekasvatus on aluseks ka piimatootmisele. Eestis on praegu enamus 

suured põllumajandustootjad ka seotud piimatootmisega. Piimatootmise juures peaks 

söödakulud jääma alla 50%, siis on see ettevõttele veel kasumlik, kuid samas peab sööt olema 

piisavalt hea kvaliteediga. Tulevikus on väga oluline, et põllumajandusettevõtted toodaks 

toodangut igal aastal võimalikult väikeste kulutustega ja teeniksid kasumit, et investeerida iga 

aasta, kuna pidevalt uueneva tehnika soetamine nõuab investeeringuid.  

Käesoleva töö eesmärk on uurida Osaühing Estonia taimekasvatuse tootmistehnoloogiat, 

põllukulutuuride saagikust ja kultuuride kasvatmise majanduslikku tasuvust aastatel 2009-

2013. Töö hüpotees on, et OÜ Estonia kõige tasuvamad kultuurid on suviraps ja talinisu.  

Töö põhineb  Osaühing Estonia raamatupidamisest ja põlluraamatust kogutud materjalidel. 

Ettevõttest saadi  andmed külvikorra, mullaproovide, lägaproovide, kultuuride kasvatamise 

agrotehnoloogia, toetuste, kulude ning tulude kohta. 
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1. Metoodika 
 

Käesolevas uurimistöös uuriti OÜ Estonia taimekasvatuslikku tootmist. OÜ Estonia 

põhikultuurideks, mida kasvatatakse on  talinisu, suvinisu, rukis, hiline oder, varajane oder, 

suviraps ja põldhein. Põllukultuuride agromajanduslik analüüs tehti  2009 kuni 2013. aasta 

kohta.   

Uurimistöös on kasutatud andmeid OÜ Estonia: 

1. Kasutatavast tehnikast ja hoonetest; 

2. Ettevõtte maafondist; 

3. Kasvatatavate kultuuride pindaladest ja kultuuride saagikusest; 

4. Tootmistegevuse tasuvuse kohta; 

5. Mullaproovide analüüsi tulemusi; 

6. Läga analüüsi tulemusi; 

Kogutud andmed pärinevad ettevõtte põlluraamatutest ja raamatupidamisest. 

Uuritavateks põllukultuurideks on  ettevõttes kasvatatavad põhikultuurid. Agromajandusliku 

analüüsi käigus selgitati  OÜ Estonia põllukultuuride majanduslik tasuvus,  ning  tootmise 

omahind.  Ettevõtte majandusnäitajates on analüüsitud  käiberentaablust, mis näitab kui palju 

saadi kultuuride toodangu müümisel kasumit iga müügitulu euro kohta ning kulurentaablus, 

mis näitab toodangu müümisel saadud kasumit iga kulutatud euro kohta. Rentaablused on 

arvutatud kultuuridelt hektarilt saadud kasumi alusel.  

Omahind=kulud/saak 

Kulurentaablus (%)=(kasum/kulud)*100 (Lehtsaar, 1996); 

Käiberentaablus (%)=(puhaskasum/müügitulu)*100 (Alver, Reinbeerg, 2002) 

Agromajandusliku analüüsi koostamisel  kasutati Eesti Maaviljeluse Instituudi masinkulude 

algoritme. Arvesse võeti teravilja ja rapsi kokkuostuhindu, toetusi ja sisendite hindu. Andmed 

on saadud OÜ Estonia põlluraamatust ja raamatupidamisest. Andmete töötlemiseks ja 

arvutuste tegemisteks kasutati arvutiprogrammi MS Excel. Mulla ja vedelsõnniku proovid on 

analüüsitud Põllumajandusuuringute Keskuse Saku laboris. Ilmaandmed on saadud Eesti 
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Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituuti Türi Meteoroloogiajaamast.  Taimede põhitoitainete 

üldbilanssi arvutatakse väetistega antavate ja põllult eemaldatavate toiteainete vahena. 

Üldbilanssi arvutamisel kasutati fosfori (0,436) ja kaaliumi (0,83) arvutamisel väetiste 

konfitsente, et teha oksiidi näitajad elementiteks (Väetamise ABC, 2014). Põhitoitainete 

üldbilanss on arvutatud väetistega antavate toitainete ja  saagiga eemaldatud toitainete vahest. 
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2. Ettevõtte üldiseloomustus 
 

Osaühing Estonia on Eesti kapitalil ja Eesti tootjatele kuuluv põllumajandusettevõte. Ettevõte 

asub ja on registreeritud Eestis Järvamaal, Türi vallas, Oisu alevikus. Järvamaa põllumaa 

suurus oli 2012. aastal 60 576 hektarit, mis moodustas kogu Eesti põllumaast 10%. OÜ 

Estonia põhitegevusala põllumajandussaaduste tootmise ja turustamisega. OÜ Estonia on 

kolhoos „Estonia“ õigusjärglane, asutatud 03.04.1993. aastal. Osanikke 431, osakapital 

26553300. OÜ Estonial on 4 tütarettevõtet:  Kabala Agro OÜ, OÜ Estpig, OÜ Sõrandu Farm 

ja Oisu Biogaas OÜ. OÜ Estonia toodab piima, liha, teravilja ja rapsi. Enamuse toodangust 

moodustab piim, vilja kasvatatakse nii oma tarbeks kui müügiks. Töötajaid on OÜ Estonias 

150 ringis. Ettevõtte kasutuses on 6 kombaini, 45 traktorit ja 20 autot, millest pooled on 

veoautod ja ülejäänud sõiduautod. Mullaharimist tehaks kahe 12 m ketasrandaaliga, küntakse 

pöördadraga ja külvitöid tehakse Väderstadi külvikudega. Lautu on ettevõttel kokku viis.  OÜ 

Estonial on haritavat pinda koos tütarettevõtetega üle 10 000 hektari. OÜ Estonial on  

haritavat maad  5820,03 ha  
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3. Ettevõtte mullastik 
 

OÜ Estonial on haritavat maad 5730 ha, millest põllumaad 2870 ha ja rohumaad 2860 ha 

Ettevõtte omandis on 3059 ha ja 2930 ha on rendimaad. Ettevõtte põllumaad asuvad Järva 

maakonnas Türi vallas. OÜ Estonia maade levinumad mullad on leostunud gleimullad, 

leostunud mullad, gleistunud leostunud mullad, leetjas mullad ja leetjas gleimullad. Nende 

muldade puhul on tegemist heade muldadega teraviljade kasvatamiseks (Leedu, 2002). 

Leostunud saviliiv- ja liivsavimullad sobivad kõikide põllukultuuride kasvatamiseks ja on 

taimekasvatuse seisukohalt Eesti parimad. Viljakust soodustavad kultuurtaimedele soodne 

reaktsioon, suhteliselt kõrge huumusesisaldus, suur veemahutavus ning head füüsikalis-

keemilised omadused. Leostunud mullad on harimiskindlad ja vastupidava struktuuriga. 

Mullaelustiku tegevus on aktiivne ja sellesse on haaratud kogu mullaprofiil. Saagikus sõltub 

põhiliselt väetamisest, õigest agrotehnikast ja sademetest vegetatsiooniperioodil. Enamasti ei 

vaja leostunud mullad lupjamist (Penu, 2006). Leetjad mullad on väga viljakad ja sobivad 

kõigile põllukultuuridele. Oder, nisu ja kaer kasvavad sellel väga hästi, põldhein ja kartul 

hästi. Viljakuse tingivad sobiv reaktsioon, optimaalne huumusesisaldus ning sõmerast 

struktuurist tingitud suur veemahutavus ja veeläbilaskvus. Leetjate muldade saagikus sõltub 

väetamisest, agrotehnikast ja vegetatsiooniperioodi sademetest (Penu, 2006). 

Osaühing Estonia maadelt võeti 2012. aastal mullaproovid mida analüüsiti  

Põllumajandusuuringute Keskuse Saku laboris.  Fosfori ja kaaliumitarve määrati Mehlich III 

meetodiga. Fosforitarve on pea 50%-il maadest väike (Joonis 1). Väike fosfori tarve näitab, et 

fosforit on mullas  üle 61 mg/kg. Keskmise tarbe juures on fosfori sisaldus 26-60 mg/kg 

(Loide, 2004). 
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Joonis 1. Osaühing Estonia maade fosfori tarve (OÜ Estonia põlluraamat 2013). 

 

 

Optimaalseks fosforisisalduseks loetakse 50-80 mg/kg kohta mullas (Kevvai, 1996). 

Kaaliumitarve on 59%-il maadest suur ning väga suur kaaliumi tarve on 6% maadest (Joonis 

2). Kaaliumi suur tarve näitab, et ettevõtte peaks rõhku panema kaaliumi sisaldavatele 

väetistele kuna rohkem kui poolel (65%) haritaval maal on kaaliumi liiga vähe.  

 

 

Joonis 2. Osaühing Estonia maade kaaliumi tarve (OÜ Estonia põlluraamat 2013). 

 

 

Kaaliumi optimaalseks sisalduseks loetakse 120 mg/kg (Kevvai, 1996).  
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Põllumaa pHKCl on ettevõtte maadel mõõdukalt happeline (6,5-7) kuni neutraalne (7-7,5) 

(Joonis 3). Ettevõtte peaks mõtlema lupjamisele nendel maadel, kus pH<6, sest optimaalne 

pH tase põllukultuuride kasvatamiseks on pH 6-7. Happelisel mullal on enamike peamiste 

taimetoiteelementide omastamine tagasihoidlik, kuid poolmikroelementide (Fe, Mn) ja 

enamuse mikroelementide (Zn, Cu, Co), kaasa arvatud kahjulike raskemetallide, 

kättesaadavus parem (Kuldkepp, 2002). 

 

 

Joonis 3. Osaühing Estonia põllumuldade reaktsioon (pH) (OÜ Estonia põlluraamat 2013). 
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4. Ilmastik  
 

4.1 Ilmastik 2009 aastal  
 

Temperatuuri ja sademeid mõõdeti Türi Meteoroloogiajaamast, mis asub ettevõtte 

paiknemiskohast 10 km kaugusel. Ettevõtte ilmastiku iseloomustamiseks kasutati 

temperatuuri ja sademete andmeid aastatel 2009-2013. 2009. aasta esimesel viiel kuul oli 

sademeid vähem kui paljude aastate keskmisena, välja arvatud märtsis, kus sademeid oli 

rohkem (Joonis 10).  

 

 

Joonis 10. Kuu sademete summad (mm) aastal 2009 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 

 

 

Ülejäänud aasta sademed olid kuu lõikes samad keskmisega, välja arvatud juuni ja oktoober, 

kus oli sademeid oluliselt rohkem kui keskmisena. 2009–2010. aasta talv oli erakordselt 

lumerohke. Temperatuur kuu lõikes oli sarnane paljude aastade keskmise temperatuuriga. 

Jaanuar oli natuke soojem ja juuni veidi külmem kui keskmine (Joonis 11). 

OÜ Estonia saagikused 2009. aastal ei olnud kõige kõrgemad ja jäid alla 2013. aasta 

saagikustele (Joonis 5, Joonis 8). Ilmastiku taha madalamad saagikused ei saanud jääda, kuna 

sademeid oli kasvuperioodil sarnaselt keskmisega või rohkem ning temperatuurid olid 

sarnased keskmisega.  
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Joonis 11. Kuu keskmine temperatuur (C˚) aastal 2009 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 

 

 

4.2  Ilmastik 2010 aastal 
 

Püsiva lumikattega periood kestis tavapärasest 16 päeva kauem — algas 10. detsembril (s.o 6 

päeva varem) ja lõppes 4. aprillil (s.o 10 päeva hiljem). Juba detsembri lõpuks oli lume 

paksus kasvanud põldudel üle 20 sentimeetri, talve maksimaalseks lume paksuseks mõõdeti 

veebruaris avamaastikul 50–60 sentimeetrit (Keppart, 2011). 2010. aastal oli sademeid 8 kuul 

12-st rohkem või samal tasemel kui keskmisena. Oluliselt vähem oli sademeid jaanuaris, 

aprillis, juulis ja oktoobris.  (Joonis 12).  

 

 

 

Joonis 12. Kuu sademete summad (mm) aastal 2010 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 
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2010. aasta algul oli temperatuur madalam kui keskmine ning juuli oli oluliselt soojem 

(Joonis 13). Juuli ja augusti esimene pool olid erakordselt kuumad ja päikesepaistelised. 

Maksimaalne õhutemperatuur tõusis üle 30 kraadi 15 päeval (10 juulis, 5 augustis), mis ületas 

senist vaatlusrea rekordit (8 päeva 1941. a) ligi kahekordselt (Keppart, 2011).  

2010. aastal oli OÜ Estonias saagikustelt küllaltki hea. Mais ja juunis oli sademeid piisavalt, 

mis soodustasid taimede kasvu. Väga soe ja sademete vaene juuli ei suutnud mõjutada 

kultuuride saagikusi OÜ Estonia põldudel.  

 

 

Joonis 13. Kuu keskmine temperatuur (C˚)  aastal 2010 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 

 

 

4.3  Ilmastik 2011 aastal 
 

2011. aasta esimesel poolaastal oli sademeid vähem kui keskmisena ning juulis, augustis ja 

detsembris oli sademeid oluliselt rohkem kui keskmiselt. Suur sademete hulk juulis ja 

augustis mõjutasid saagikoristust ning vähe sademeid aasta esimesel poolel mõjutasid taimede 

kasvu (Joonis 14). Vähe sademeid kasvuperioodi algul pärsivad taimed arengut kuna kuivast 

mullast on raske toitaineid omastada.  
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Joonis 14. Kuu sademete summad (mm) aastal 2011 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteroloogiajaam). 

 

 

2010/11 talv oli erakordselt lumerohke. 2010. Aasta detsembri sademeid oli 40 mm rohkem 

kui keskmisena ning detsembri temperatuur oli madalam kui keskmine. 2011. aasta veebruar 

oli külmem kui paljude aastade keskmine ning juuni ja juuli olid soojemad kui keskmine 

(Joonis 15). 

2011. aasta talv oli taliviljadele keeruline kuna veebruar oli jahedam kui tavaliselt ning 

sademeid samas kuus oli pea poole vähem, kuid suur sademete hulk 2010. aasta detsembris 

korvas veebruari kuu väheseid sademeid. Selline talv oli keeruline talinisule ja kui koristus 

perioodis oli sademeid oluliselt rohkem kui seda keskmisena, siis on talinisu madala 

saagikuse taga see (Joonis 5).  

 

 

 

Joonis 15. Kuu keskmine temperatuur (C˚)  aastal 2011 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 
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4.4 Ilmastik 2012 aastal 
 

2012. aasta esimesel poolaastal oli sademeid rohkem kui seda keskmisena, välja arvatud 

märts, kui sademeid oli võrreldes keskmisega sarnaselt. Teisel poolaastal ei erinenud kuu 

sademete summa suuresti keskmisest, välja arvatud november (Joonis 16). 

 

 

Joonis 16. Kuu sademete summad (mm) aastal 2012 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 

 

 

Sarnaselt 2011. aastale oli ka 2012. aasta veebruar külmem kui keskmiselt. Märts oli soojem 

kui varasemad aastad. Juuli temperatuur oli kõgem kui keskmine, ega küündinud 2011. aasta 

tasemele (Joonis 17). 
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Joonis 17. Kuu keskmine temperatuur (C˚)  aastal 2012 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 

 

 

2012. aastal olid OÜ Estonias vaadeldava viie aasta suurimad saagid taliviljade kasvatamisel. 

Taliviljade suurele saagikusele aitas kaasa piisavalt sademeid aprillis, mais ja juunis ning 

nendel kuudel oli temperatuur sarnane paljude aastade keskmisele, mis andis sel perioodil 

piisavalt niiskust ja soojust. Veebruar oli küll jahedam, kuid jaanuaris ja veebruaris oli 

sademeid rohkem kui keskmisena ning 2011. aasta viimasel kuul oli sademeid poole rohkem 

kui keskmisena. Nii suur lume koguse all võib talivili hauduma hakkada ja selle tulemusel 

hävida, mida küll 2012. aastal ei juhtunud. 

 

 

4.5 Ilmastik 2013 aastal 
 

Vähe sademeid oli 2013. aastal märtsis, juunis, juulis, augustis ja septembris. Teistel kuudel ei 

olnud erinevus keskmisega nii suur (Joonis 18).  
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Joonis 18. Kuu sademete summad (mm) aastal 2013 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 

 

 

Märts oli võrreldes keskmisega külmem kui paljude aastade keskmine. 2013. aasta juuni ja 

juuli olid sarnase temperatuuriga ning juuni oli tavapärasest soojem (Joonis 19). 

 

 

Joonis 19. Kuu keskmine temperatuur (C˚)  aastal 2013 ja paljude aastate keskmine (Türi 

Meteoroloogiajaam). 
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saagikused (Joonis 8, Joonis 9). Taimede kasvu seisukohalt oleks võinud juunis ja juulis 

sademeid rohkem olla, mis oleks võimaldanud saada veelgi kõrgemaid saake.  
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Sademed omavad olulist rolli taimekasvatuse juures. Taim vajab eriti kasvuperioodi algul 

rohkem niiskust kui kasvuperioodi lõpus. Mai, juuni ja juuli sademed omavad olulist tähtsust 

kui soovitakse saada suuri saake. 2002-2013 aasta juuni sademete põhjal tehtud tõenäosus 

graafik näitab, et iga teisel aastal peaks juuni sademete summa olema 80 mm juures Joonis 

20). Paljude aastate keskmine juuni sademete summa on 72 mm (EMHI Türi Meteroloogia 

jaam).  Töös uuritud perioodi jooksul jäid juuni sademed alla 80 mm kolmel aastal, seda siis 

2010, 2011 ja 2013. Vähene juuni sademete hulk on avaldanud mõju ainult saagikustele 2010 

ja 2011. aastal, kus nad oli vaadeldava perioodi madalaimad.  

 

 

Joonis 20. Juuni sademete tõenaosus (2002-2013 aastad). 
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5. Viljavaheldus 
 

Viljavaheldus on põllumajanduslik tegevus, mille käigus kasvatatakse samal põllul erinevatel 

aastatel erinevaid kultuure. Viljavaheldust tuleb rakendada sellepärast, et kui kasvatada samal 

põllul mitmel aastal sama põllukultuuri, siis võib mullas tekkida teadud toiteelementide 

defitsiit ja saagid vähenevad (Otsus, 2004). Viljavaheldus tagab parema kaitse kahjurite ja 

haiguste vastu, paremad mulla füüsikalised  ja keemilised omadused (Rengel jt. 1998). Aitab 

parandada mullaviljakust ja seda säilitada. Viljavaheldus katkestab haiguste ja kahjurite 

elutsükli ning erinevatel kultuuridel ei ole sarnased haigused. Näiteks nisu rapsi 

järelkultuurina katkestab rapsil esineva juuremädaniku. 

OÜ Estonia haritaval põllumaal kasvatatakse teravilja  ja rapsi kokku igal aastal üle 2700 

hektari, rohumaa osa on  jäänud  erinevatel aastael 2500 ha juurde (Joonis 4).  

 

 

Joonis 4. OÜ Estonia põllukultuuride jaotus  2009-2013. 

 

 

Talinisule on valdavalt  eelviljaks olnud oder või  põldhein. Suvinisu on kasvatatud suvirapsi 

ja odra järel. Rukki eelviljadeks on valdavalt varajane oder ning põldhein. Odra  puhul on 

eelviljakse olnud rukis või talinisu. Suvirapsi on kasvatatud valdavalt taliviljade järel ning ka 

suvinisu järel. Suviraps esines ühel põllul 4-5 aasta tagant (OÜ Estonia põlluraamat). 

Põldhein on eelviljana väga hea kõigile OÜ Estonia kultuuridele ning valdavalt kasutatakse 
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põldheina eelviljana taliviljade puhul. Seda selle pärast, et oleks aega peale teist niidet maa 

külviks ette valmistada. Rukis ja talinisu on odrale keskmiselt head eelviljad. Peale teravilju 

on külvikorras sobilik kasvatada rapsi kuna haigused ja kahjurid on erinevad teraviljadest.  
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6. Põllumajanduslikud toetused ja keskkonnakaitse 
 

6.1 Toetused 
 

Põllukultuuride kasvatamiseks on OÜ Estonia Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Ametilt (PRIA) saanud erinevaid toetusi. OÜ Estonia sai 2009-2013. aastal ühtset 

pindalatoetust, keskkonnasõbraliku majandamise toetust,  põllumajanduskultuuride täiendavat 

otsetoetust ja heinaseemne täiendavat otsetoetust. 

6.1.1 Ühtse pindalatoetuse ja täiendavate otsetoetuste eesmärk  

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames välja makstavate pindalapõhiste 

otsetoetuste eesmärkideks on: 

 hüvitada täiendavaid kulutusi, mis on põhjustatud põllumajandusliku tootmise 

eripärast, kuna suurt osa põhivarast kasutatakse perioodiliselt (keskmiselt 2-3 kuud 

aastas) ja mis halvendab oluliselt konkurentsivõimet ning majanduslikke võimalusi; 

 maade hooldamise kulude hüvitamine, kuna tuleviku vajadusi ja toiduainete nõudluse 

kasvu arvestades on vaja säilitada põllumaade viljakus. 

Ühtse pindalatoetuse suurus oli 2009. aastal 70,80 EUR/ha ja 2013. aastaks tõusis toetus 

109,20 EUR/ha. Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus oli 2010. aastal 20,00 EUR/ha, 

mida 2013. aastal OÜ Estonia ei saanud ning heinaseemne täiendav otsetoetus oli 2009. aastal 

36,20 EUR/ha (PRIA 2014). 

6.1.2 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 

Keskkonnasõbraliku majandamise eest toetuse maksmise eesmärgid on järgmised: 

 soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat 

kasutamist põllumajanduses, et kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist 

mitmekesisust ning kaitsta mulla- ja veeseisundit; 

 laiendada keskkonnasõbralikku planeerimist põllumajanduses; 

 tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse suurus oli vaadeldaval perioodil 57,52 EUR/ha 

(PRIA 2014). 
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6.2 Keskkonnakaitse põllumajanduses 
 

Igal ettevõttel, kelle tegevus kujutab endast suurt ohtu keskkonnale, tuleb taotelda 

keskkonnakompleksluba. See luba on mõeldud ettevõtte tegevuse tulemusel tekkiva ohu ära 

hoidmiseks. Põllumajanduses peab kõigil suurematel ettevõtetel see luba olemas olema 

(Keskkonnaamet 2014).  

Viimasel ajal on hakkatud rääkima Eesti pinnaveekogude seisundist (Piirimäe, 2007). Eesti 

pinnaveekogude seisuntiti halvenemist lämmastiku ja fosfori sattumisest veekogudesse. Kui 

veekogudes on liialt palju lämmastikku ja fosforit, siis hakkavad seal vohama vetikad ja 

veetaimed, väheneb vee läbipaistvus, mille tulemusena halveneb esteetiline ilme (David, 

2014). Esineb kallaste kinni kasvamist, vääriskalad asenduvad prügikaladega, veekogu põhi 

muutub mudasemaks, sügavamates kihtides võib kaduda hapnik. Hoogsalt levivad sinivetikad 

on ohtlikud inimetele.  

Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi järgi peavad liikmesriigid aastaks 2015 saavutama 

veekogude hea seisundi ehk praktiliselt märkamatu inimmõju veekvaliteedile. Praeguste 

prognooside järgi võib Eestis selleks ajaks aga hoopis seisund halveneda. Isegi siis, kui põlde 

vähem väetada, poleks sellest palju abi suure toitainete puhvri tõttu mullas. Kasu toob see aga 

tulevikus, et saavutada uuesti veekogude hea seisund. Vähendada tuleks kindlasti 

sõnnikukäitlust ja muid punktreostuse allikaid. Suuremate veekogude puhul on Eestil väike 

mõju ja sõltutakse Venemaast ja teistest Läänemere riikidest (Piirimäe, 2007). Nitraatide 

satumine põhjavette põllumajandusest on üldteada tõsiasi. Euroopa Liit on rakendanud 

protseduuri, mille eesmärk on hea kvaliteediga veevarud 2015. aastal. See probleem on eriti 

raske intensiivse põllumajandustootmise süsteemis liigne lämmastik (Beaudoin jt. 2004). 

Lämmastiku leostumine sõltub mitmest tegurist, millest mulla ja põllukultuuride tüüp on 

peamiseid. Vahekultuuride kaasamine külvikordas aitab hoida pikemalt muldkatet ja 

efektiivsemat lämmastiku kasutamist (Askegaard jt. 2010). Üldiselt on nitraadide leostumine 

väike kui muld on kaetud taimestikuga. Keskkonna ja samuti põllumajanduse seisukohalt on 

künni aeg ja külvikord järgnevatel aastatel ülimalt tähtis kasutada suurenenud lämmastiku 

mineraliseerumine ja seeläbi minimeerida nitraatide leostumist. (Djurhuus jt. 1997). 

Fosfor on peamine tegur Läänemere eutofeerumises. Rootsis on suurimaks allikaks fosfori 

jõudmisel Läänemerre põllumajandus (Eriksson jt. 2014). 
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Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta keskmiselt kuni 170 kilogrammi 

lämmastikku ja 25 kilogrammi fosforit aastas, kaasa arvatud karjatamisel loomade poolt 

maale jäetavas sõnnikus sisalduv lämmastik ja fosfor. Mineraalväetistega on lubatud aastas 

anda haritava maa ühe hektari kohta selline kogus lämmastikku ja fosforit, mis on 

põllumajanduskultuuride kasvuks vajalik. Mineraallämmastiku kogused, mis on suuremad kui 

100 kilogrammi hektari kohta aastas, tuleb anda jaotatult. Väetise laotamine pinnale on 

keelatud haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 10 protsendi. Kui maapinna kalle on 5–

10 protsenti, on pinnale väetise laotamine keelatud 1. novembrist kuni 15. aprillini. 

Orgaanilisi ja mineraalväetisi ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 31. märtsini ja muul ajal, kui 

maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üleujutatud, või veega küllastunud 

maale (Riigi Teataja, Veeseadus 2014). Vedelsõnniku kasutamisel väetisena on ümbritsevale 

keskkonnale peamiseks riskifaktoriks vedelsõnnikus sisalduva lämmastiku emissioon 

atmosfääri ammoniaagina ja lämmastikoksiidina, samuti leostumine nitraatidena pinna- ja 

põhjavette (Viil, 2008) 
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7. OÜ Estonia põllukultuurid ja nende väetamine ning 

põhitoitainete üldbilanss  
 

Väetamine aitab parandada taimede toitumistingimusi ja selle kaudu suureneb 

taimekasvatustoodang või paraneb selle kvaliteet. Väetamisel viiakse taime kasvukeskkonda 

taimedele vajalikke toitaineid. Samas parandab väetamine mulla füüsikalisi, füüsikalis-

keemilisi ja bioloogilisi omadusi (Kärblane, 1996). Väetamiste andmisaegade põhjal 

eristatakse järgmisi väetamisi: külvieelne, külviaegne ja kasvuaegne väetamine. Võrreldes 

väetiste mitte kasutamisega annab N, NP ja NPK väetiste kasutamine suurema saagikuse 

(DUAN, 2013) 

Kui 1987. aastal anti Eestis mineraalväetistega hektarile 113 kg N, 27 kg P ja 78 kg K, siis 

1996. aastal olid vastavad arvud ainult 19,3; 1,3 ja 2,8 kg/ha (Kärblane, 2000). Vähenenud 

mineraalväetiste kasutamine on vähendanud ka põllumajanduskultuuride saake. Peale 

kultuuride saagi languse on vähenenud ka söödataimede keemiline koostis ja toiteväärtus. 

Orgaanilised väetised on taimse või loomse päritoluga ained, mis otseselt või töödeldult 

väetisena mulda viiakse (Kärblane, 1996). Orgaaniliste väetiste süstemaatiline kasutamine 

aitab säilitada ja parandada mulla struktuuri, mis avaldub vastupidavate mullasõmerate 

tekkes. Sellega paranevad mulla füüsikalised ja füüsikalis-keemilised omadused ning vee- ja 

õhurežiim (Kärblane, 1996). Mineraalväetisteks nimetatakse mineraalses vormis olevaid 

ühendeid, mis sisaldavad ühte või mitut taimetoiteelementi ja mida kasutatakse saagi 

suurendamiseks või selle kvaliteedi parandamiseks (Kärblane, 1996). 

Osaühing Estonia kasutab väetamisel mineraalväetisi ja orgaanilisi väetisi. Veiseläga sisaldas 

2,0 kg N/m
3
, 0,41 kg P/m

3
 ja 1,5 kg K/m

3
 (Põllumajandus Uuringute Keskus 2012). Vedela 

veisesõnniku kasutamine orgaanilise väetisena põhineb asjaolul, et vedel veisesõnnik on 

väärtuslik taimetoite allikas, eriti lämmastik kuna see sisaldab suures koguses taimedele 

saadavat NH4-N (Matsi, 2012).  Vedelsõnniku laotatakse enne külvi aprillis ja sügisel pärast 

viljakoristust. Ohud, mis sellel ajal võivad vedelsõnniku laotamisega kaasneda, on mulla 

tihenemine ja mulla struktuuri halvenemine. Mõlema tekkimise oht on suur siis, kui muld on 

märg. Eriti ohtlik on see keskmise ja raske lõimisega muldadel (Viil,  2012). OÜ Estonia 

kasutab veiseläga nii taliviljade kui suviviljade väetamiseks. Vedelsõnniku kasutamisel 

väetisena on ümbritsevale keskkonnale peamiseks riskifaktoriks vedelsõnnikus sisalduva 

lämmastiku emissioon atmosfääri ammooniaagina ja lämmastiku oksiidina, samuti leostumine 

nitraatidena pinna- ja põhjavette (Viil, 2008). Katsete tulemused näitavad, et väetamine 10 ja 
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15 cm sügavusele võimaldab paremat juurte pikkust ja kuivmassi kui väetamine 0 ja 5 cm 

sügavusele. Väetamisel 0-5 cm sügavusele annab oluliselt suurenenud külgmised juured 

mullas, samas kui väetamine 10-15 cm sügavusel on indutseeritud rohkem külgmised juured. 

Toitainete omastamise ja seemne saagi tulemuste põhjal, on 10 ja 15 cm õige väetise paigutus 

sügavus (Wei Su jt. 2014). Hiline leheväetiste kasutamine võib suurendada teravilja saagikust 

ja kvaliteeti talinisul. Lämmastiku kättesaadavus kasvuperioodi lõpus on eriti oluline 

suurendamaks teravilja proteiini sisaldust. Hiline leheväetiste kasutamine õitsemise ajal omab 

olulist mõju teravilja kvaliteedile välja arvatud langemisarv (Boris, 2005). Teravilja saak ja 

kvaliteet paranesid kui kasutati leheväetiseid, mis sisaldasid makro- ja mikroelemente, mis 

lisati fungitsiidi programmi. Leheväetised aeglustavad lipulehe vananemist ja annavad parema 

toiduvilja kvaliteeti (Blandino jt 2008). Viljaleiva kasvatamisel leheväetiste kasutamine 

suurendab proteiini sisaldust teras. Tulemused näitavad, et saagi suurenemine reageerib 

leheväetistel erinevalt ja saagikus suureneb ainult siis, kui eelnev lämmastiku kättesaadavus 

mullas oli optimaalne (Abad jt. 2003). Proteiinisisaldus ja gluteeni kvaliteet on juba ammu 

tunnustatud kui kõige olulisemad tegurid, mis võivad mõjutada pasta tegemise omadusi 

(Blandino jt. 2009). 

 

 

7.1 Lämmastik taimetoiteelemendina 
 

Lämmastikul  on taimede elutegevuses suur tähtsus. Lämmastik kuulub paljude bioloogiliselt 

aktiivsete elutegevust mõjutavate ühendite (klorofüll, aminohapped, vitamiinid, hormoonid 

jne.) koostisesse. Lämmastiku suurt tähtsust taimede elutegevuses näitab see, et tema puudus 

või üleküllus on väliselt tuntavad. Lämmastikuliig põhjustab teraviljadel lamandumist, 

taimehaiguste suuremat esinemist, rikub saagi kvaliteeti. Lämmastikuvaeguse tekitab taimedel 

tugevaid kloroosinähte, eriti ilmneb see vanematel lehtedel. Taimede lehed muutuvad 

kahvaturoheliseks, oranžiks või isegi punaseks, kasv pidurdub ja taim kängub. Teraviljad 

võrsuvad halvasti, väheneb seemnesaak ja lüheneb vegetatsiooniperiood, muutub taimede 

keemiline koostis ja halveneb saagi kvaliteet (Kuldkepp, 1996). Lämmastikupuudus mõjutab 

taimede keemilist koostist ja seega ka kvaliteeti. Kevadel vegetatsiooniperioodi algul antud 

lämmastikväetis mõjub eelkõige saagitaseme suurenemisele. Hilisem lämmastikväetise 

lisamine – nii võrsumisel kui loomiseelselt tõstab saagi proteiini sisaldust (Koppel, 2007). 

Mulda viidud lämmastikväetistest saavad taimed suure osa oma elutegevuseks vajalikust 
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lämmastikust. See lämmastik on kergesti omastatav. Juurte kaudu omastatud nitraatide hulk ja 

omastamise kiirus olenevad lämmastiku kontsentratsioonist mullas, niiskus- ja 

soojusrežiimist, väetise lämmastikuvormist jne. Nitraatväetiste lämmastikku omastavad 

taimed kiiresti, kuid ka ammooniumi ja amiidina antud lämmastik on soodsate nitrifitseerumis 

tingimuste korral taimedele juba üsna varsti nitraatidena kättesaadav (Järvan,  2009). 

Vahekultuurid aitavad kaasa lämmastiku kättesaadavuseks järgnevatele kultuuridele. 

Vahekultuure saab kasutada ka kui bioloogilise vahendina, et parandada lämmastiku 

majanduslikku poolt külvikorras. Põhjamaade kliimas toimub lämmastiku leostumine 

väljaspool peamist kasvuperioodi, mida saab tõhusalt vähendada vahekultuuridega (Doltra  jt. 

2011). 

 

 

7.2 Fosfor taimetoiteelemendina 
 

Fosfor väetistel on oluline osa taimekasvatuses. Alates 20. saj. algusest on põllumajanduses 

seda toitainet rakentatud üha suuremates kogustes keemilistes väetistes. Kuid peamine fosfori 

allikas maailmas (fosforiit) väheneb ja on kallis (HuijunWu jt. 2014). Fosfor on üks peamisi 

taimetoitaineid, fosfori varud on ühed väikesemad maailmas ja see tõttu tuleks fosforit 

kasutada võimalikult efektiivselt, et säiliksid selle ressursid (Johnston jt. 2014). Fosfor 

kiirendab taimede arengut, eriti juurte kasvu, suurendab taimede põua- ja külmakindlust, 

seemnesaaki ning parandab selle kvaliteeti (Kuldkepp, 1994). Fosfori puhul saab rääkida nii 

fosforivaegusest kui –küllusest. Fosforipuudusel pidurdub lehtede ja varte kasv, lehed 

muutuvad sinakasroheliseks, violetjaks, leheroodude juurde ilmuvad tumedad laigud, lehed 

kitsenevad ja leheservad painduvad üles. Taimede kasvuperiood pikeneb. Fosforiküllus 

põhjustab taimede vegetatsiooniperioodi lühenemist, generatiivorganite areng intensiivistub, 

teraviljade seisu- ja haiguskindlus suureneb, raskendub mõningate mikroelementide (Zn, Cu) 

omastamine (Kuldkepp, 1996). Hästi lahustuvad fosforväetised osutuvad raskesti 

lahustuvatest efektiivsemateks. Seejuures sõltub väetisfosfori omastavus suuresti taimeliigist. 

Enamus põllumajanduskultuure omastab raskesti lahustuvate fosforväetiste fosforit halvasti. 

Kuid mõninga kultuurid, nagu lupiin ja tatar omastavad hästi ka fosforiidijahu fosforit. 

Rahuldavalt teevad seda ka hernes ja sinep. Teraviljadel aga praktiliselt puudub võime 

omastada fosforit fosforiidijahust. Taimede erinev võime omastada fosforit raskesti 

lahustuvatest fosfaatidest on seletatav nende juureeritiste erineva happesusega (Kärblane, 
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1996). Fosforväetis avaldab mõju eriti taimekasvu alguses tugeva juurekava väljaarendamisel 

ja selle funktsioneerimisel vee ning toitainete omastamisel (Kaarli, 2004). 

 

 

7.3 Kaalium taimetoiteelemendina 
 

Kaaliumi sisaldus maapõues on umbes 2,1-2,3 %. Seega on mulla kaaliumi varu on küllaltki 

suur, kuid suurtes põllumajandus piirkondades on teatatud kaaliumi kättesadavuse defitsiidit, 

sealhulgas ¾ koorimata muldadest Hiinas ja 2⁄3 nisu kasvatus alast Lõuna-Austraalias. 

Loomupäraselt madal kaaliumi tase on tihti liivasel, vettinud, aluselisel ja happelises mullas 

(Christian jt. 2013). Kaaliumi põhifunktsiooniks on ainevahetuse ja kasvuprotsesside 

mõjutamine ensüümide aktiveerimise kaudu. Kaalium mängib olulist rolli taim- vesi suhetes ja 

osaleb paljudes füsoloogilistes funktsioonides, kus vesi osaleb, seal hulgas õhulõhede avamises ja 

sulgemises (Derrick, jt. 2013). Kaalium suurendab taimede külma-, põua- ja seisukindlust ning 

vastupidavust haigustele. Need funktsioonid täitnud langeb suurem osa kaaliumist koos varre- 

ja lehejäänustega mulda-varuks ja toiduks järgnevatele kultuuridele. Kaaliumipuudusel 

pidurdub taimede kasv. Kaaliumi puuduse eritunnuseks on lehtede enneaegne kolletumine 

kollakaspruuni randina lehe serval. Sageli jäävad surnud lehed ka taime külge rippuma. 

Kaaliumi puuduse tunnused avalduvad enne alumistel lehtedel ja hiljem noorematel lehtedel 

(Kaarli, 2004). Kaaliumil on taime füsioloogilistes protsessides väga mitmesugused 

funktsioonid, sealhulgas mõjutab ta ka lämmastikühendite teket, muundumist ja liikumist. 

Taimede lämmastikainevahetusest võtab kaalium osa seoses tema positiivse toimega ensüüm 

nitraatreduktaasi moodustumisele, mis omab suurt tähtsust nitraatide taandamisel ja edasises 

valkude sünteesis. Seepärast rõhutataksegi, eriti just seoses suurte lämmastikunormide 

kasutamisega, optimaalsest N : K suhtest kinnipidamise vajalikkust (Järvan, 2009). 

Optimaalse kasvu ja tootlikkuse jaoks vajab tänapäeva põllumajandus suurt kogust kaaliumi, 

eriti reproduktiivsel ehk generatiivsel arengul (Derrick, jt. 2013). Väetamisel on otstarbekas 

anda kaaliumi kompleksväetisena. Kui mullas esineb terav kaaliumi puudus, siis tuleb seda 

anda ka eraldi (Kaarli, 2004). OÜ Estonia peaks kindalasti mõtlema kaaliumi  sisaldavate 

lihtväetiste kasutamisele kuna kaaliumi tarve on 65% kasutatavatest maadest suur (Joonis 2.). 
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7.4 Väävel taimetoiteelemendina 
 

Väävel on taimede toitumisel vajalik kui teisejärguline makroelement. Väävel on taimedes 

tähtis valkude biosünteesi normaalseks kujunemiseks, klorofülli sünteesiks, kloroplastide 

tekkeks ja mügarbakterite arenguks mullas. Väävli puudus avaldub järgmiste tunnustena: 

nooremad lehed hakkavad äärtest kolletuma, esinevad valkjad õielehed ja väikesed õied, rapsi 

kõtrade deformatsioon, hiline õitsemine, järelõitsemine ja varre ladvaosa värvumine 

violetseks (Kaarli, 2004). Väävel on tähtis toitaine taimede kasvuks ja arenguks. Väävli 

puudusel väheneb saagikus ja on mõju saagi kvaliteedile. Taimede nõudlus väävlile pole ajas 

konstante, sest see on reguleeritud vastavalt keskkonnatingimustele ja taimede kasvufaasile 

(Vong jt. 2006). Raps vajab väävlit eelkõige rasvhapete sünteesiks, sest väävlit sisaldavad 

sünteesis osalevad ensüümid. Talinisu puhul, aga parandab väävliga väetamine eelkõige 

terade kvalitatiivseid näitajaid. Suureneb tähtsate aminohapete sisaldus ning paranevad 

küpsetusomadused (Järvan, 2008). Ristõielisete taimede vääveli vajadus ja sisaldus on kaks 

korda suurem kui teraviljadel. Ühe tonni seemne tootmiseks vajab raps 15-20 kg väävlit 

(Kaarli, 2004). Toidunisu puhul on tavaliste kvaliteedinäitajate (niiskus, mahumass, 

langemisarv), mis sõltuvad eelkõige ilmastikust ja koristusjärgsest töötlemisest, kõrval väga 

oluline proteiini bioloogiline kvaliteet. Proteiini bioloogilist kvaliteeti tõstab asendamatute 

aminohapete sisalduse suurenemine, oluliselt aga ka väävlit sisaldavate ainevahetuses 

aktiivselt osalevate aminohapete suurem osakaal (Järvan, 2007). 

  

 

7.5 OÜ Estonia kasvatatavad kultuurid ja  põhitoitainete  üldbilanss 
 

7.5.1 Talinisu 
 

Talinisu (Triticum aestivum L.) 

Nisu  koos maisiga  on ühed tähtsaimad toiduteraviljad maailmas, mis moodustavad 27% ja 

33% teravilja kogutoodangust maailmas. Alates 1960. aastatest on suurenenud nisu ja maisi 

ülemaailmne nõudlus seda maailma elanikkonna kiirel suurenemisel ja majanduse arengul 

(Duann jt. 2013). Bioloogiliselt on talinisu nõudlik kultuur. Terad idanevad +2°C juures. 

Talinisu tärkab 7 - 10 päevaga (Older, 1999). Optimaalne temperatuur kasvuperioodil on 14 – 

16°C. Samuti talub talinisu madalaid temperatuure, lumeta talvedel kuni -18°C ja lumega 
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talvedel -30°C. Kasvuperioodi pikkus on olenevalt sordist 270 - 350 päeva ja sellel perioodil 

peab olema aktiivsete temperatuuride summa 1850 - 2200, sellest sügisperioodil peaks 

aktiivsete temperatuuride summa olema 500. Talinisu on niiskuselembeline ja transpiratsiooni 

koefitsient on 450 - 500. Ta kasutab hästi sademete niiskust ja niiskuse puudumisel areneb 

vähe võrseid. Talinisu on mullastiku, toitainete ja eelviljade suhtes nõudlikum ning külmale ja 

taimehaigustele vähem vastupidavam kui rukis. Talinisu talub külma halvemini kui rukis. 

Talinisu eelistab raskemaid muldi, lepib kõige paremini raskete liivsavi- ja saviliivmuldadega. 

Mulla happesus peaks olema pH 5,0-7,5 (parem 6,0). Talinisu juurestik on rukki omast 

nõrgem, mistõttu toitained peavad olema kergesti kättesaadavad. Talinisu kasvab rukkist 

aeglasemalt. Võrsumine algab küll sügisel, kuid jätkub kevadel (Older, 1999). Talinisu 

sortideks OÜ Estonias on `Ada` ja `Olivin`. `Ada` on kõrge saagikusega ja keskmise 

kasvuajaga. `Ada` on keskmise talvekindlusega, keskmise kuni suure proteiini- ja 

kleepvalgusisaldusega ning suure mahumassi ja keskmise langemisarvuga (ETKI koduleht 

2014). Sort `Olivin`on kõrge saagikuse ja hea talvekindlusega toidunisu. Kasvuajalt on sort 

keskmine kuni hilisemapoolne ning kõrge mahukaalu, langemisarvu ja kleepvalguga sort 

(Baltic Agro, 2014). 

Talinisu puhul eemaldatakse 100 kg teradega 3kg/N, 0,6kg/P ja 2kg/K (Older, 1999). Nisu 

eemaldab ühe tonni saagiga 4,0 kg S (Agriculture and Rural Development 2014.). Saagiga 

eemaldas talinisu 2009. aastal hektari kohta 114 kg N, 22,8 kg P,  76 kg K ja 15,2 kg/S. 

Talinisu sai 2009. aastal külvi alla läga normiga 45 t/ha, mis andis lämmastiku 90 kg, fosforit 

18,5 kg ja kaaliumit 67,5 kg. Kevadel anti pealtväetisena ammooniumnitraati 220 kg/ha, 

millega sai taim lämmastiku 75,7 kg. 2009. aasta NPK üldbilanss oli positiivne lämmastiku 

puhul, kuid fosfori ja kaaliumi puhul, aga negatiivne. Fosforit ja kaaliumit sai talinisu ainult 

veiselägaga ning nende negatiivne bilanss ei olnud suur. Väävli bilanss oli negatiivne kuna 

väävlit sisaldavaid väetiseid ei kasutatud  (Tabel 1). 
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Tabel 1. Talinisu põhitoiteainete ja S üldbilanss (kg/ha) 2009-2013. 

    Eemaldati saagiga Väetistega antav Toiteainete üldbilanss 

Aasta Saagikus(kg/ha) N P K S N P K S N P K S 

2009 3800 114,0 22,8 76,0 15,2 165,7 18,5 67,5 0,0 51,7 -4,4 -8,5 -15,2 

2010 4100 123,0 24,6 82,0 16,4 158,1 18,5 67,5 46,8 35,1 -6,2 -14,5 30,4 

2011 2700 81,0 16,2 54,0 10,8 158,9 18,5 67,5 35,1 77,9 2,3 13,5 24,3 

2012 5400 162,0 32,4 108,0 21,6 147,3 20,7 65,8 48,0 -14,7 -11,7 -42,2 26,4 

2013 3800 114,0 22,8 76,0 15,2 166,4 18,5 67,5 0,0 52,4 -4,4 -8,5 -15,2 
 

Talinisu saagikus oli OÜ Estonias 2010. aastal 4,1 t/ha. Seega ühe hektari suuruselt põllult 

eemaldatakse 123 kg N, 24,6 kg P ja 82 kg K. Sügisese väetamisega anti läga 45 t/ha milles 

oli toiteelemente hektari kohta 90 kg/N, 18,5 kg/P, 67,5 kg/K ja 16,4 kg/S. Kevadel anti 

kasvuaegselt väetist CAN27-5S koguses 260 kg/ha, mis andis hektarile toiteelemente juurde 

70,2 kg/N ja 13 kg/S. Kasvuaegselt anti veel väetist N26-S13 koguses 260 kg/ha, mis andis 

hektarile toiteelemente juurde 67,6 kg/N ja 33,8 kg/S. Toiteelementide bilanss oli talinisu 

kasvatamisel N puhul positiivne ning K ja P puhul negatiivne. Põhjuseks oli ebapiisava 

mineraalväetistega väetamine, mis sisaldavad fosforit ja kaaliumi (Tabel 1). 

2011. aastal eemaldas talinisu hektari kohta 81 kg N, 16,2 kg P ja 54 kg K. Külvi alla anti 

talinisule läga 45 t/ha, milles oli toiteelemente hektari kohta 90 kg/N, 18,5 kg/P, 67,5 kg/K ja 

10,8 kg/S.  Kevadel anti pealtväetisena ASN (26N+13S)  265 kg/ha, millega anti 68,9 kg N ja 

30,5 kg S. Bilanss oli positiivne, kuid lämmastiku puhul oli bilanss tugevalt positiivne ja selle 

tingis madal saagikus. Kaaliumi bilanss oli positiivne suuresti tänu madalale saagikusele, 

mille tingis külm talv ja vähesed sademeid juuni kuus (Tabel 1). 

2012. aastal eemaldas talinisu hektari kohta 162 kg N, 32,4 kg P, 108 kg/K ja 21,6 kg/S. 

Sügisel anti talinisule külvialla NPK väetist 5-15-25, mida anti 317 kg/ha, millega anti 

lämmastiku 15,9 kg, fosforit 20,7 ja kaaliumit 65,8 kg. Kevadel esimese pealt väetamisega 

anti ammooniumnitraati 260 kg/ha. Lämmastiku sai taim sealt 89,4 kg. Teise 

pealtväetamisega anti ammooniumsulfaati 200 kg/ha, millega anti 42 kg N ja 38,8 kg S. 

Bilanss oli 2012. aastal negatiivne kõigi kolme elemendi suhtes, selle tingis kõrge saagikus ja 

vähene väetamine. Vähene väetamine tuli sellest, et väetisenorm pandi paika eelnevate aastal 

saagikuse põhjal ning  nii kõrge saagiga ei osatud arvestada. Samuti soodustasid sobilikud 

ilmastikuolud talinisu kasvu (Tabel 1). 
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2013. aastal eemaldas talinisu hektari kohta 114 kg N, 22,8 kg P, 76 kg K ja 15,2 kg/S. 

Sügisel kasutati väetisena läga 45 t/ha, mis andis lämmastiku 90 kg, fosforit 18,5 kg ja 

kaaliumit 67,5 kg. Kevadel kasutati pealtväetamisel ammooniumnitraati. Esimesel korral anti 

väetist 180 kg/ha, millega anti lämmastiku 61,9 kg. Teisel korral oli normiks 100 kg/ha, mis 

andis lämmastikku 34,4 kg. Bilanss oli positiivne lämmastiku suhtes, kuid negatiivne fosfori 

ja kaaliumi suhtes. Saagikus langes samale tasemele, mis 2009 ja oli oluliselt väiksem kui 

2012. aastal. (Tabel 1). 

Vaadeldava viie aasta lõikes oli lämmastiku bilanss suurelt positiivne, seda selle pärast, et 

väetiseid anti suurema saagi saamiseks. Suurem saak ei realiseerinud kuna ilmastikuolud 

kasvuperioodil ei võimaldanud seda. Kõrgeim saak oli 2012. aasatal ning ainult sellel aastal 

oli bilanss negatiivne. Fosforibilanss viie aasta lõikes oli negatiivne kuid mitte suurelt. 

Kaaliumibilanss vaadeldud aastatel oli suuresti negatiivne. Seda sellepärast kuna ettevõtte 

kasutas vähe kaaliumit sisaldavaid väetiseid. Talinisu sai kaaliumit sisaldavat väetist ainult 

veiselägaga külvi alla. Veiseläga kogus on ettevõttel piiratud ning tuleb leida võimalus, et 

läga jaguks võimalikult paljudele maadele. Peale veiseläga tuleks fosforit ja kaaliumi anda ka 

mineraalväetistega, mis aitaks bilanssi positiivseks saada. Väävli bilanss viiel aastal oli 

positiivne siis, kui anti väävlit sisalduvaid väetisi. Talinisule antav väävelväetise kogus võiks 

olla väiksem, kuna OÜ Estonia andis talinisule optimaalsest (30 kg S/ha) enam väävelväetist. 

Pealtväetamisel kasutati lämmastikväetiseid, mis sisaldasid väävlit. Nende väetiste suur 

kasutamine oli tingitud sellest, et nende väetiste hind oli odavam kui ammooniumnitraadil, 

kus ei ole väävlit. 

 

 

7.5.2 Suvinisu 
 

Suvinisu (Triticum aestivum L.)  

Suvinisu minimaalne idanemistemperatuur on 1-2 °C. Idanevad seemned ja tõusmed on 

öökülmadele vastupidavad, taludes -7 kuni -11 °C. Kuivemal mullal on külmataluvus suurem. 

Tugevad öökülmad kahjustavad eelkõige lehti, kui aga võrsumissõlm jääb terveks, siis taim 

taastub. Võrsumisperioodil on soodsam 10-12 °C temperatuur. Jahedam ilm soodustab 

võrsumist ja lisajuurdekasvu. Valmimisperioodi jahedad ilmad põhjustavad valmimise 

aeglustumist. Kasvatada sorte, mille vegetatsiooniperiood ei ületa 100 päeva. Suvinisu 
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veevajadus on suurem kui odral ja taliteraviljadel, veevajadus on suurim kõrsumise ja loomise 

faasis. Loomiseelne veepuudus põhjustab viljatute pähikute teket. Mullaviljakuse suhtes on 

nisu nõudlik, sest juurte toitainete omastamisvõime on väike. Seetõttu ei tasu väheviljakal 

mullal suvinisu kasvatada. Rasked savimullad ja liivmullad on nisule vähesobivad. Suvinisu 

eelistab viljakaid parasniiskeid kergeid ja keskmisi liivsavi ning raskeid liivsavimuldi. 

Paremini sobivad neutraalsed või nõrgalt happelised mullad. Üldiselt on suvinisusortidele 

omane vähene võrsumine. Tavaliselt moodustub ühe taime kohta 1,2-1,5 võrset, mistõttu 

külvid umbrohtuvad kergesti ja külvitihedus suvinisu puhul on suurem kui teistel 

suviteraviljadel (Older, 1999). OÜ Estonias kasutati suvinisusorti `Zebra`. See on kõrge 

saagikusega sort, keskmise kasvuajaga ja hea küpsetuskvaliteediga (ETKI, 2014). 

Suvinisu puhul eemaldatakse 100 kg teradega 2,7 kg/N, 0,5 kg/P ja 2,0 kg/K (Older, 1999) 

Nisu eemaldab ühe tonni saagiga 4,0 kg S (Agriculture and Rural Development 2014.). 

Suvinisu eemaldas 2009. aastal hektari kohta 91,8 kg N, 17 kg P, 68 kg K ja 13,6 kg/S. Külvi 

alla anti 2009. aastal veiseläga 45 t/ha, millega sai lämmastiku 90 kg, fosforit 18,5 kg ja 

kaaliumi 67,5 kg. Pealtväetisena kasutati ammooniumsulfaati normiga 205 kg/ha, millega anti 

70,5 kg N ja 43,4 kg S. Bilanss oli kaaliumi kohapealt nõrgalt negatiivne. Sellel aastal 

õnnestus OÜ Estonial väetamine kuna kaaliumi bilanss oli kergelt negatiivne, kuid väävlit 

oleks tulnud vähem anda (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Suvinisu põhitoiteainete ja S üldbilanss (kg/ha)  2009-2013. 

    Eemaldati saagiga Väetistega antav Toiteainete üldbilanss 

Aasta Saagikus(kg/ha) N P K S N P K S N P K S 

2009 3400 91,8 17,0 68,0 13,6 160,5 18,5 67,5 49,2 68,7 1,5 -0,5 35,6 

2010 3800 102,6 19,0 76,0 15,2 164,9 12,8 24,3 41,3 62,3 -6,2 -51,7 26,1 

2011 3500 94,5 17,5 70,0 14,0 133,1 18,3 35,0 17,0 38,6 0,8 -35,0 3,0 

2012 4300 116,1 21,5 86,0 17,2 131,8 14,0 26,6 0,0 15,7 -7,5 -59,4 -17,2 

2013 4400 118,8 22,0 88,0 17,6 131,2 18,5 67,5 47,0 12,4 -3,6 -20,5 29,4 
 

 

Nisu saagikus oli 2010. aastal 3,8 t/ha. Saagiga eemaldati hektarilt 102,6 kg/N, 19 kg/P ja 76 

kg/K. Kevadel anti külvialla mineraalväetist 16-16-16 koguses 217 kg/ha, mis andis hektarile 

toiteelemente 34,72 kg/N, 12,8 kg/P, 24,3 kg/K ja 15,2 kg/S. Esimest pealt väetamist tehti 

väetisega N26-S13 koguses 210 kg/ha, mis andis hektarile toiteelemente 54,6 kg/N ja 27,3 



36 

 

kg/S. Teiskordsel pealtväetamisel anti CAN+S (27N+5S) koguses 280 kg/ha, mis andis 

toiteelemente 75,6 kg/N ja 14 kg/S. Toiteelementide bilanss suvinisu kasvatamisel oli 

positiivne N suhtes ja negatiivne P ja K suhtes. Põhjuseks oli P ja K väetiste ebapiisav 

kasutamine. Sellel aastal ei kasutatud veiseläga ning mineraalväetise 16-16-16 puhul oleks 

tulnud kasutada suuremat normi, mis oleks taganud fosfori ja kaaliumi bilanssi tasakaalu 

(Tabel 2). 

2011. aastal eemaldas suvinisu saagiga 94,5 kg N, 17,5 kg P ja 70 kg K. Kevadel kasutati 

mineraalväetist 16-16-16 koguses 263 kg/ha, mis andis toiteelemente 42,1 kg N, 18,3 kg P, 34 

kg K ja 14,0 kg/S. Pealt väetamist tehti kaks korda väetisega CAN+S (27N+5S). Esimene 

kord normiga 180 kg/ha, mis andis 48,6 kg N ja 9 kg S. Teisel korral oli normiks 157 kg/ha, 

mis andis 42,4 kg N ja 8 kg S. Bilanss 2011. aastal oli positiivne lämmastiku ja fosfori jaoks, 

kuid negatiivne kaaliumil. Sarnaselt nagu 2010. aastal ei kasutatud ka sellel aastal veiseläga, 

kuid suurem väetis kogus tagas  positiivse fosfori bilanssi, kaalium jäi endiselt negatiivseks 

(Tabel 2). 

2012. aastal eemaldas nisu hektari kohta saagiga 116,1 kg N, 21,5 kg P, 86 kg K ja 17,2 kg/S. 

Külvi alla sai suvinisu mineraalväetist 16-16-16 200 kg/ha. Sellega sai lämmastiku 32 kg, 

fosforit 14 kg ja kaaliumi 26,6 kg. Pealt väetamist tehti ammooniumnitraadiga kaks korda. 

Esimesel korral normiga 150 kg/ha, mis andis lämmastiku 51,6 kg ja teisel korral normiga 

140 kg/ha, mis andis 48,2 kg N. Bilanss oli negatiivne fosfori ja kaaliumi suhtes, mis oli 

tingitud P ja K sisaldavate väetiste vähesest kasutamisest. 2012. aastal oli saagikus kõrgem 

kui eelnevatel aastatel ning vähene mineraalväetise kasutamine muutis bilanssi negatiivseks 

fosforil ja kaaliumil (Tabel 2). 

2013. aastal eemaldadi hektari kohta saagiga 118,8 kg N, 22 kg P, 88 kg K ja 17,6 kg/S. Külvi 

alla sai suvinisu 45 t/ha veiseläga, mis andis lämmastiku 90 kg, fosforit 18,5 kg ja kaaliumi 

67,5 kg. Pealväetamisel kasutati ammooniumsulfaati 196 kg/ha, mis andis 41,2 kg N ja 47,04 

kg S. Bilanss oli positiivne ainult lämmastikul. Sellel aastal kasutati kompleksväetise asemel 

veiseläga, millega sai suvinisu rohkem fosforit ja kaaliumi, kuid viie aasta kõrgeim saagikuse 

tulemusel oli fosfori ja kaaliumi bilanss endiselt negatiivne  (Tabel 2). 

Suvinisu väetus bilanss vaadeldud perioodil oli sarnaselt talinisuga lämmastiku koha pealt  

suuresti positiivne ning fosfori bilanss negatiivne kuid mitte suurelt ja väga suurelt negatiivne 

kaaliumi puhul. Nendel aastatel kui kasutati veiseläga ei olnud kaaliumi bilanss nii negatiivne 

kui teistel aastatel kui põhiväetisena kasutati väetist 16-16-16. Sama tulemus oli ka fosfori 
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puhul. Väävli puhul tuleks järgida 2011. aasta väetamist, kuna sellel aastal oli väävli bilanss 

kergelt positiivne ning üleliia ei ole mõttekas väävliga väetada. 2011. aastal kasutati väetist 

CAN+S, mis sisaldab väävlit vähem kui ammooniumsulfaat ja ASN (N26-13S), mida kasutati 

aastatel 2009, 2010 ja 2013. Sellest tulenevalt tuleks kasutada väetist CAN+S kui soovitakse 

väetamisel anda suvinisule väävlit.  

 

 

7.5.3 Rukis 
 

Rukis  (Secale cereale L.)  

Rukis on soojuse suhtes vähenõudlik. Seemned hakkavad idanema 1-2 °C juures, optimaalne 

temperatuur tõusmete ilmumiseks on 6-12 °C. Tõusmed ilmuvad tavaliselt kuni 10 päeva 

pärast külvi. Kasv peatub, kui õhusoojus on alla 5 °C. Hästi karastunud rukkitaimed taluvad -

25...-35 °C. Kevade lähenedes taimede vastupidavus külmale väheneb, kuid öökülmad rukkile 

ohtlikud ei ole. Rukki juurestik on ulatuslik ja sügavale tungiv, mistõttu vee ja mulla 

toitainetesisalduse suhtes on ta vähem nõudlik, kuid põuakartlik on sügisese võrsumise ajal. 

Rasketel muldadel esineb talvekahjustusi rohkem. Ka mulla happesust talub rukis teistest 

teraviljadest paremini. Rukkile on iseloomulik kiire kasv. Enamik võrseid moodustub sügisel. 

Erinevalt teistest kõrrelistest teraviljadest Eestis on rukis tuule abil risttolmleja. Rukis hakkab 

õitsema 10-12 päeva pärast loomise algust. Õitsemist soodustab möödukalt soe 

päikesepaisteline nõrga tuulega ilm. Ebasoodsa ilma korral jäävad osa õisi viljastamata, 

peadesse tekivad tühikud ning terasaak jääb väikeseks. Rukis on ka suhteliselt kergesti 

varisev (Older, 1999). OÜ Estonias on kasutuses rukki sort `Vambo`. `Vambo` saagikus on 

keskmine kuni kõrge. 1000 tera mass on suur, mahumass keskmine. Sort `Vambo` on kõrge 

proteiinisisaldusega ja talvekindlus on rahuldav kuni hea (ETKI 2014). 

Rukki puhul eemaldatakse 100 kg teradega 3,1 kg/N, 0,6 kg/P ja 2,2 kg/K (Older, 1999).  

2009. aastal eemaldas rukis hektari kohta 80,6 kg N, 15,6 kg P ja 57,2 kg K. Külvi alla sai 

rukis läga 45 t/ha, millega sai lämmastiku 90 kg, fosforit 18,5 kg ja kaaliumi 67,5 kg. 

Pealtväetamist tehti ammooniumnitraadiga 150 kg/ha, mis andis 51,6 kg N. Põhitoitainete 

bilanss oli rukkil positiivne, kuna saagikus oli planeeritavast saagikusest madalam. Veiseläga 

anti rukkile  külvieelselt  45 t/ha, mis varustas taime piisavalt kõikide põhitoitainetega.(Tabel 

3). 
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Tabel 3. Rukki põhitoiteainete (NPK) üldbilanss  (kg/ha) 2009-2013. 

    Eemaldati saagiga Väetistega antav Üldbilanss 

Aasta Saagius(kg/ha) N P K N P K N P K 

2009 2600 80,6 15,6 57,2 141,6 18,45 67,5 61 2,9 10,3 

2010 3400 105,4 20,4 74,8 68,9 0,0 0,0 -36,5 -20,4 -74,8 

2011 3800 117,8 22,8 83,6 135,4 12,3 45,0 17,6 -10,5 -38,6 

2012 4100 127,1 24,6 90,2 128,8 12,3 45,0 1,7 -12,3 -45,2 

2013 4100 127,1 24,6 90,2 120,2 12,3 45,0 -6,9 -12,3 -45,2 
 

 

Rukki saagikus oli 2010. aastal 3,4 t/ha. Saagiga eemaldati hektarilt 105,4 kg/N, 20,4 kg/P ja 

74,8 kg/K. Kevadisel väetamisel anti pealtväetisena ASN (N26-S13) koguses 265 kg/ha, mis 

andis hektarile toiteelemente 68,9 kg/N ja 34,45 kg/S. Toiteelementide bilanss rukki 

kasvatamisel oli negatiivne, kuna kasutati ebapiisavalt mineraalväetisi. Külvi alla ei antud 

väetist, sest rukki eelviljaks oli põldhein, mis jätab mulda toiteelemente (Tabel 3). 

2011. aastal eemaldas rukis hektari kohta 117,8 kg N, 22,8 kg P ja 83,6 kg K.  Külvi alla sai 

rukis 30 t/ha veiseläga,  mis andis lämmastiku 60 kg, fosforit 12,3 kg ja kaaliumi 45 kg. 

Pealtväetamist tehti ASN (N26-S13) koguses 290 kg/ha, mis andis 75,4 kg N ja 37,7 kg S. 

Bilanss oli negatiivne, välja arvatud lämmastiku puhul ning selle põhjustas ebapiisav 

väetamine P ja K väetistega. Väiksem veiseläga kulunorm ja kasvanud saagikus ei 

võimaldanud fosfori ja kaaliumi positiivset bilanssi (Tabel 3). 

2012. aastal eemaldas rukis saagiga hektari kohta 127,1 kg N, 24,6 kg P ja 90,2 kg K. Sügisel 

sai rukis 30 t/ha läga, mis andis lämmastiku 60 kg, fosforit 12,3 kg ja kaaliumi 45 kg. 

Pealtväetamist tehti ammooniumnitraadiga 200 kg/ha, mis andis 68,8 kg N. 2012. aastal oli 

bilanss nõrgalt positiivne lämmastikul ja negatiivne fosforil ja kaaliumil. Fosfori ja kaaliumi 

väetiste kasutamine sarnaselt 2011. aastal ja kasvanud saagikus, muutsid bilanssi neil 

elementidel negatiivsemaks (Tabel 3). 

2013. aastal eemaldas rukis hektari kohta 127,1 kg N, 24,6 kg P ja 90,2 kg K. Sügisel sai rukis 

külvi alla läga 30 t/ha, mis andis lämmastiku 60 kg, fosforit 12,3 kg ja kaaliumi 45 kg. 

Kevadel sai rukis ammooniumnitraati 175 kg/ha, mis andis 60,2 kg N. Bilanss oli negatiivne 

ja see oli tingitud vähesest väetamisest (Tabel 3).  
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Rukki väetamisel kasutati neljal aastal külvi eelselt veiseläga. 2010. aastal ei antud külvi alla 

väetist, mis põhjustas ka fosfori ja kaaliumi suure negatiivse bilanssi. Saagikuse kasvav trend 

ja väetamise saama tase, ei võimaldanud fosfori ja kaaliumi bilansil positiivseks saada teistel 

aastatel peale 2009. Rukki puhul oleks tulnud sarnaselt talinisu kasvatamisele kasutada 45 

t/ha veiseläga normi, mille tulemusel oli 2009. aastal põhitoitainete bilanss positiivne.  

 

 

7.5.4 Oder 
 

Oder  (Hordeum vulgare L.)  

Oder on ülimalt suure kohanemisvõimega kultuur, mistõttu seda kasvatatakse väga erinevates 

klimaatilistes tingimustes. Laia levikut soodustab bioloogiliste omaduste ja kasvuaja pikkuselt 

erinevate sortide olemasolu. Lühema kasvuajaga sordid on enamasti kuuerealised.  Oder on 

temperatuuri suhtes vähenõudlik. Seemned hakkavad idanema 1-2 °C juures. Optimaalne 

idanemistemperatuur on 18-22 °C. Tõusmed taluvad 7-8-kraadist öökülma. Õitsemise ja 

valmimise ajal on odrale ohtlikud kuni 2-kraadised öökülmad. Sademete ebaühtlase jaotuse 

korral moodustub odral ebasoovitavaid mitteproduktiivvõrseid. Seemnete idanemiseks vajalik 

veehulk on 50% terade massist.  Soodsates tingimustes moodustub 2-3 võrset. Seega võrsub 

ta rohkem kui nisu ning ühtlasemalt kaerast. Oder on isetolmleja taim. Kehvades tingimustes, 

eriti aga põuaste ilmade korral võib oder õitseda enne loomist. Kõrget temperatuuri talub oder 

paremini kui kaer ja nisu. Kõrge temperatuuri juures odra areng kiireneb ja see põhjustab 

saagi vähenemise. Odrale sobivad huumusrikkad neutraalse reaktsiooniga liivmullad. 

Kuuerealised odrasordid taluvad mulla happelist reaktsiooni paremini kui kaherealised. 

Toitainete omastamisvõime on odrajuurtel suurem kui nisul ja väiksem kui kaeral. Lühikese 

kasvuperioodi tõttu peab toitainete omastamine kulgema kiiresti, seetõttu on oder tundlik 

toiteelementide puudusele kasvu algperioodil (Older, 1999). OÜ Estonias on hilise odra 

sordina kasutusel `Anni`. Sööda- ja toiduodra `Anni` saagikus on kõrge ja stabiilne. Tera on 

suur ning seisukindlus on hea kuni väga hea. Sordi stressitaluvus on väga hea ning ta on 

vastupidav taimehaigustele ja põuale (Aastaseminaar, 2011).  

Varajase odrana kasvatatakse ettevõttes `Jyvä`, mis on mitmetahuline sööda- ja tärkliseoder. 

Soome ametlike katsete järgi see on saagikuselt võrdne otrade `Erkki` ja `Olavi`. `Jyvä` sordi 
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eriliseks omaduseks on selle eriti suur tera. Tema mahukaal on mitmetahuliste otrade üks 

kõrgemaid, samuti 1000 seemne mass on kõrge (Seemnekeskus 2015). 

Odra puhul eemaldatakse põllult 100 kg teradega 2,7 kg N, 0,5 kg P ja 1,7 kg K (Older, 

1999).  2009. aastal eemaldas hiline oder hektari kohta 110,7 kg N, 20,5 kg P ja 69,7 kg K. 

Kevadel anti veiseläga 30 t/ha,  mis andis lämmastiku 60 kg, fosforit 12,3 kg ja kaaliumi 45 

kg. Pealt väetamist tehti ammooniumnitraadiga 140 kg/ha, mis andis 48,2 kg N. Bilanss oli 

negatiivne nii N, P kui ka K puhul, mille tingis ebapiisav väetamine (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Hilise odra põhitoiteainete (NPK) üldbilanss (kg/ha)  2009-2013 

    Eemaldati saagiga Väetistega antav Toiteainete üldbilanss 

Aasta Saagikus(kg/ha) N P K N P K N P K 

2009 4100 110,7 20,5 69,7 108,2 12,3 45,0 -2,5 -8,2 -24,7 

2010 4000 108,0 20,0 68,0 97,6 12,8 24,3 -10,4 -7,2 -43,7 

2011 3700 99,9 18,5 62,9 126,2 12,3 45,0 26,3 -6,2 -17,9 

2012 3600 97,2 18,0 61,2 113,8 19,6 37,4 16,6 1,6 -23,8 

2013 4300 116,1 21,5 73,1 115,0 36,3 90,0 -1,1 14,8 16,9 
 

 

Odra saagikus 2010. aastal oli 4,0 t/ha, millega eemaldatakse ühelt hektarilt 108 kg/N, 20 kg 

P ja 68 kg K. Kevadel anti külvi alla väetist 16-16-16 koguses 217 kg/ha, mis andis hektarile 

toiteelemente 34,72 kg N, 12,8 kg P ja 24,3 kg K. Kasvuaegset pealtväetamist tehti väetisega 

N26-S13 koguses 242 kg/ha, mis andis toiteelemente hektarile 62,92 kg N ja 31,46 kg S. 

Toiteelementide bilanss oli odra kasvatamisel negatiivne nii N, P kui ka K puhul. Põhjuseks 

oli ebapiisav mineraalväetistega väetamine (Tabel 4). 

2011. aastal eemaldas hiline oder hektari kohta 99,9 kg N, 18,5 kg P ja 62,9 kg K. Kevadel 

anti läga 30 t/ha,  mis andis lämmastiku 60 kg, fosforit 12,3 kg ja kaaliumi 45 kg. 

Pealtväetamist tehti CAN+S (N27+5S) 245 kg/ha, mis andis 66,15 kg N ja 12,3 kg S  (Tabel 

4.). 

2012. aastal eemaldas hiline oder hektari kohta 97,2 kg N, 18,0 kg P ja 61,2 kg K. Kevadel 

anti väetist 16-16-16 normiga 300 kg/ha, mis andis lämmastiku 48 kg, fosforit 21 kg ja 

kaaliumi 39,8 kg. Pealtväetamist tehti ammooniumnitraatiga 200 kg/ha, mis andis 68,8 kg N. 

Bilanss jäi negatiivseks ainult kaaliumil. Lämmastiku ja fosfori positiivne bilanss oli tingitud 
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väiksemast saagikusest kui planeeritud, sest 2012. aasta ilmastiku olud olid taimekasvuks 

sootsad (Tabel 4). 

2013. aastal eemaldas hiline oder hektari kohta 116,1 kg N, 21,5 kg P ja 73,1 kg K. Kevadel 

anti veiseläga 30 t/ha,  mis andis lämmastiku 60 kg, fosforit 12,3 kg ja kaaliumi 45 kg. 

Pealtväetamist tehti ammooniumnitraadiga 160 kg/ha, mis andis 55,04 kg N. Bilanss jäi ainult 

lämmastikul nõrgalt negatiivseks. Eelkõige õnnestus odra väetamine 2013. aastal. (Tabel 4). 

Odra väetamisel viie aasta lõikes oli lämmastik mõõdukalt positiivne. Fosfori bilanss oli OÜ 

Estonias kasvatatavate kultuuridel endiselt negatiivne nagu ka kaaliumi bilanss. Kaaliumi ja 

fosfori bilanssi saaks parandad kui kasutada väetiseid, milles on rohkem nii kaaliumi kui ka 

fosforit.  

Varajase odra kasvatamisel kasutati samu lämmastiku, fosfori ja kaaliumi väetusnorme nagu 

hilise odra kasvatamisel. Üldbilanss oli negatiivne kolme toiteelemendi suhtes 2010 ja 2012 

aastatel. Lämmastik üldbilanss oli positiivne 2009 (19 kg) ja 2011 (42,5) aastal. 2013. aastal 

oli N bilanss negatiivne, mida mõjutas planeeritust kõrgem saagikus ja lämmastik väetiste 

väiksem kasutamine ning P ja K toiteainete bilansid olid positiivsed. Fosfori bilanss oli 

vaadeldud perioodi lõikes negatiivne, kuid mitte suurelt. Kaaliumi bilanss oli suures miinuses. 

(Tabel 5). 

 

Tabel 5. Varajase odra põhitoiteainete (NPK) üldbilanss (kg/ha)  2009-2013. 

    Eemaldati saagiga Väetistega antav Toiteainete üldbilanss 

Aasta Saagikus(kg/ha) N P K N P K N P K 

2009 3300 89,1 16,5 56,1 108,2 12,3 45,0 19,1 -4,2 -11,1 

2010 4300 116,1 21,5 73,1 97,6 12,8 24,3 -18,5 -8,7 -48,8 

2011 3100 83,7 15,5 52,7 126,2 12,3 45,0 42,5 -3,2 -7,7 

2012 4800 129,6 24,0 81,6 113,8 19,6 37,4 -15,8 -4,4 -44,2 

2013 4800 129,6 24,0 81,6 115,0 36,3 90,0 -14,6 12,3 8,4 
 

 

7.5.5 Suviraps 
 

Raps  (Brassica napus L.) 

Raps kuulub ristõieliste sugukonda ning kapsarohu perekonda. Kuna nii väliselt kui 

geneetiliselt on rapsil palju ühist kaalikaga, siis nimetatakse teda ka õlikaalikaks. Rapsi 
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metsikut esivanemat ei ole leitud, aga arvatakse, et raps on tekkinud rüpsi ja kapsa 

spontaansest ristlusest. Leheroseti perioodil sarnaneb noor rapsitaim väikese kaalika taimega, 

lehed on sinakasrohelised ja siledad. Varrega taimedel on varre keskmises osas ja kõrgemal 

paiknevad lehed terveservalised. Rapsil jäävad avatud õied alati avanemata õiepungadest 

allapoole. Kõdrad paiknevad rapsil peaaegu horisontaalselt. Rapsi seemned on mustad kuni 

tumepruunid. Rüpsi ja rapsi oluline bioloogiline erinevus on rüpsi kiirema arengu tõttu lühem 

kasvuaeg, samuti on seeme peenem, mistõttu saak on väiksem kui rapsil. Raps on suurelt osalt 

isetolmleja. Ülejäänud osa vajab viljastumiseks teise õie tolmu. Eesti Maaviljeluse Instituudi 

katsetes on saadud suvirapsi saagiks 2-3(3,5) t/ha. Keskmine suvirapsi saagikus Eestis on 

siiski 1,2-1,5 t/ha (Statistikaamet 2014), mis tähendab, et saagivõime ärakasutamiseks Eesti 

agroklimaatilistest tingimustest lähtuvalt on vaja parandada agrotehnikat. Kõige paremini 

sobivad keskmised liivsavi- ja saviliivmullad, mille pH on üle 6,5. Üldiselt on suvirapsile 

kohased kõik soodsa niiskusrežiimiga mullaerimid peale turvasmulla. Raps ei talu põuda ega 

liigniiskust. Turvasmuldadel võib rapsi kasvatada edukalt haljassöödaks, kuid seal valmib 

seeme hiljem ja ebaühtlaselt. Ka lamandub raps seal varakult. Eestis on parimad saagid 

saadud leostunud kamar-karbonaatmuldadel, kamar-leetmuldadel ja kamar-gleimuldadel. 

Kasvukoha valikul tuleb silmas pidada, et neli-viis aastat ei ole seal kasvatatud ristõielisi 

kultuure. Peeneseemnelise kultuurina vajab suviraps väga hästi ettevalmistatud mulda. 

Sellepärast on nõuetele vastava kevadise mullaharimise aluseks korralik sügiskünd. 

Mullapind peab olema tasasem kui kevadel sügavamalt haritavatele kultuuridele ette nähtud. 

Seemne saamiseks on vaja suviraps külvata ühel ajal varajaste teraviljadega s.o. kohe, kui 

mulla küpsus seda võimaldab. Liiga varajase külvi korral võib ebasoodsate tingimuste tõttu 

tärkamine viibida ja herbitsiididele mittealluvad umbrohud jõuavad rapsikasvust ette. 

Suvirapsi seemned hakkavad idanema mullas 5
0
C temperatuuri juures, kuid alles 10-15

0
C 

juures kulgeb see hoogsalt (Kaarli, 2004). Suvirapsi sortidest kasvatati OÜ Estonias 

vaadeldud perioodil ´Larissa´, ´Campino´ ja ´Landmark´. Suviraps ´Larissa´ on väga kõrge 

saagikusega liinsort, seisukindlus on väga hea samuti on sort kõrge toorrasva sisaldusega 

(Baltic Agro, 2014). Suviraps ´Campino´ on varajane sort, mis on hea saagikusega ja 

põuatundlik. Suhteliselt madalakasvuline ja hea seisukindluse ning keskmise 

haiguskindlusega (Oilseeds Trade, 2014). Suvirapsi ´Landmark´ on väga hea saagikusega, 

suure 1000 seemne massiga, väga hea seisukindlusega, hea toorrasvasisaldusega ja suhteliselt 

haiguskindel (Oilseeds Trade, 2014). 
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Rapsi puhul eemaldatakse 2 t/ha saagiga 118 kg/N, 22 kg/P ja 77 kg/K (Kaarli,K. 2004). 

Rapsi kasvatuse juures on oluline toiteelement ka väävel. Ühe tonni saagiga eemaldab raps 12 

kg S (Agriculture and Rural Development 2014.). 2009. aastal eemaldati hektari kohta 106,2 

kg N, 19,8 kg P ja 69,3 kg K. Külvi alla sai raps väetist 17-6-11+14S normiga 450 kg/ha, mis 

andis 76,5 kg N, 11,8 kg P ja 41 kg K. Pealtväetamist tehti ammooniumnitraadiga 205 kg/ha, 

mis andis 70,5 kg N. Bilanss oli negatiivne fosforil ja kaaliumil. Lämmastik väetiseid kasutati 

rohkem kui oleks vaja olnud ning selle arvelt oleks võinud suurendada fosfori ja kaaliumi 

sisalduvate väetiste kasutamist (Tabel 6). 

 

Tabel 6. Suvirapsi põhitoiteainete ja S üldbilanss (kg/ha)  2009-2013. 

    Eemaldati saagiga Väetistega antav Toitainete üldbilanss 

Aasta Saagikus(kg/ha) N P K S N P K S N P K S 

2009 1800 106,2 19,8 69,3 21,6 147,0 11,8 41,1 63,0 40,8 -8,0 -28,2 41,4 

2010 2000 118,0 22,0 77,0 24,0 136,0 13,0 45,2 78,9 18,0 -9,0 -31,8 54,9 

2011 2600 153,4 28,6 100,1 31,2 139,0 13,0 45,4 69,6 -14,4 -15,6 -54,7 38,4 

2012 2400 141,6 26,4 92,4 28,8 145,3 11,8 41,1 73,0 3,7 -14,6 -51,3 44,2 

2013 2600 153,4 28,6 100,1 31,2 138,6 9,2 32,0 60,5 -14,8 -19,4 -68,1 29,3 
 

 

Rapsi saagikus 2010. aastal oli 1,9 t/ha. Saagiga eemaldati hektarilt 112,1 kg N, 20,9 kg P ja 

73,2 kg K. Külvi eelselt anti kevadel väetist 17-6-11+14S koguses 495 kg/ha, mis andis 

hektarile toiteelemente 84,15 kg N, 13,0 kg P, 45,2 kg K ning 69,3 kg S. Kasvuaegse 

väetamisega anti pealtväetisena CAN+S (N27-5S) koguses 192 kg/ha, mis andis hektarile 

toiteelemente 51,84 kg N ja 9,6 kg S. Toiteelementide bilanss rapsi kasvatamisel oli positiivne 

N ja P puhul ning K puhul oli bilanss negatiivne. Kaaliumi bilanss oli negatiivne, sest kasutati 

ebapiisavalt väetisi, mis sisaldasid vähe kaaliumi. Kõrgem kompleksväetise norm andis küll 

rohkem fosforit ja kaaliumi, kuid mitte piisaval, et oleks bilanssi positiivseks saanud (Tabel 

6). 

2011. aastal eemaldati hektari kohta 153,4 kg N, 28,6 kg P ja 100,1 kg K. Külvi eelselt anti 

kevadel väetist 17-6-11+14S koguses 497 kg/ha, mis andis hektarile toiteelemente 84,5 kg N, 

13 kg P, 45,4 kg K ning 69,6 kg S. Pealtväetamine tehti CAN+S (N27+5S) väetisega 202 

kg/ha, mis andis 54,5 kg N ja 10,1 kg S. Bilanss oli negatiivne, mille tingis vähene väetiste 

kasutamine ja saagikuse oluline tõus. Saagikus tegi sellel aastal olulise tõusu ning taimedele 

ei jagunud toitaineid (Tabel 6). 
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2012. aastal eemaldati hektari kohta 141,6 kg N, 26,4 kg P ja 92,4 kg K. Külvi eelselt anti 

kevadel väetist 17-6-11+14S koguses 450 kg/ha, mis andis hektarile toiteelemente 76,5 kg N, 

11,8 kg P, 41,1 kg K ning 63 kg S. Pealtväetamine tehti CAN+S (N27+5S) väetisega 202 

kg/ha, mis andis 54,5 kg N ja 10,1 kg S. Bilanss oli endiselt negatiivne fosforil ja kaaliumil 

kuid lämmastik oli positiivne. Külvi eelse väetise norm vähenes võrrelduna 2011 ja 2012. 

aastaga, kuid saagikus oli kõrgem kui 2010. aastal. (Tabel 6). 

2013. aastal eemaldadi hektari kohta 153,4 kg N, 28,6 kg P ja 100,1 kg K. Külvi eelselt anti 

kevadel väetist 17-6-11+14S koguses 350 kg/ha, mis andis hektarile toiteelemente 59,5 kg N, 

9,2 kg P, 32 kg K ning 49 kg S. Pealtväetamine tehti ammooniumnitraat väetisega 230 kg/ha, 

mis andis 79,12 kg N. 2013. aasta saagikus oli samal tasemel nagu 2011, kuid fosfori ja 

kaaliumi bilanss oli suuremas miinuses. 2013. aastal kasutati suvirapsi kasvatmisel ka 

väiksemat väetisnormi külvi eelselt, millega anti vähem fosforit ja kaaliumit (Tabel 6). 

Suvirapsi väetamisel kasutati külvi eelselt 17-6-11+14S, mis ei olnud piisav selleks, et fosfori 

ja kaaliumi bilanssi positiivseks muutuks. Kui saagikus on jätkuvalt kasvu trendis, siis tuleb 

kasutada kompleksväetise puhul suuremaid norme, et tagada fosfori ja kaaliumi positiivne 

bilanss. Väävlit sisaldavate väetiste kasutamist tuleks vähendada, kuna väävli bilanss oli 

tugevalt positiivne. 

 

 

7.5.6 Põldhein 
 

Põldhein on tavaliselt põllu külvikorras kasvavate ristiku ja kõrreliste segust saadav hein. 

Põldheina kamaras on esimesel kasutusaastal ülekaalus ristik, teisel ja kolmandal aastal 

hakkab ristiku osatähtsus vähenema ja ülekaalu saavutavad kõrrelised. Põldheinakasvatuse 

algperioodil kasvatati peamiselt liblikõielisi heintaimi. Need suutsid anda küllalt suurt saaki, 

mis oli hädavajalikuks valgurikkaks söödaks loomadele. Ristikute üldiseks puuduseks on 

lühiealisus ja tundlikkus ebasoodsate kasvutingimuste suhtes. 19. sajandil kujunes ristikutest 

ja kõrrelistest heintaimetest koosnev põldhein, milles domineeris ristik. Põldheina all 

mõeldigi esmajoones ristiku ja timuti segakülvi. Kuigi selle kõrval kasvatati ka puhast 

ristikut. Põldheina osatähtsus maakasutuse struktuuris kõikus üksikutes maades suuresti, kuid 

intensiivse loomakasvatusega maades oli põldheina kasvupindala tavaliselt 20% põllumaast. 

Ristikute ja kõrreliste segu puhul on kõige ökonoomsemaks osutunud kaheaastane 
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kasvatamine. Sel puhul säilib rohukamaras veel küllaliselt ristikut, põldheinalt saadakse 

kõrget saaki ja tema mullaviljakust parandav ja säilitav mõju on vajalikul tasemel. Ristiku ja 

kõrreliste segu heinasaak on rohukamarate õigel rajamisel ja kasutamisel tavaliselt 40...60 

ts/ha. Suhted ristikute ja kõrreliste vahel segus peavad olema sellised, et need tagaksid 

põldheina kõrge saagi, oleksid valmimisajalt kooskõlas ja kindlustaksid parema söödaväärtuse 

(Toomre, 1969). Ühtlasi on liblikõielistest heintaimedest koosnev põldhein peamiseid 

muldade lämmastikuga rikastamise allikaid (Toomre, 1969).  

Põldheinaga sarnane karjamaarohi eemaldab 100 kg põhitoodanguga 0,60 kg N, 0,07 kg P ja 

0,5 kg K (Kärblane, 1996.). Rohumaad vajavad kaaliumit sama palju kui lämmastikku, N:K 

1:1. Üldiselt antakse kaalium- ja fosforväetised rohumaa külvi eelselt paari aasta varuna 

(Annuk, 2013). Põldheina väetamisel on rajamisaastal antud veiseläga 45 t/ha, mis andis 

lämmastiku 90 kg, fosforit 18,5 kg ja kaaliumit 67,5 kg. Toiteainete eemaldamine rohusaagiga 

ja väetamised on kõikide põldude keskmine tulemus antud aastal, sisaldades nii rajatavaid kui 

esimese, teise ja kolmandal aastal kasutusel olevaid põlde. Pealtväetisena kasutati 

ammooniumnitraati ja pealtväetamist tehti nädal peale niidet. Pealtväetist anti kolm korda ja 

ammooniumnitraadi normid olid 100 kg/ha ja kaks korda 150 kg/ha. 2013. aastal oli 

ammooniumnitraadi väetis kogus kolmandal korral 180 kg/ha. Põldheina NPK üldbilanss oli 

nelja aasta lõikes lämmastiku kohapealt positiivne, fosfori bilanss oli negatiivne ainult 2012. 

aastal, kui oli ka kõige suurem silo saak. Kaalium oli kõigil aastatel negatiivne, selle tingis 

kasvuaegne väetamine ainult lämmastiku sisaldavate väetistega (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Põldheina põhitoiteainete (NPK) üldbilanss 2009-2013  (tabelis on toodud rajamis- 

ja nelja kasutusaasta toitelementide summad, kg/ha) 

    Eemaldati siloga Väetistega antav Toitainete üldbilanss 

Aasta Silo kogus, t N P K N P K N P K 

2009 22500 135,0 15,8 112,5 227,6 18,5 67,5 92,6 2,7 -45,0 

2010 21000 126,0 14,7 105,0 227,6 18,5 67,5 101,6 3,8 -37,5 

2011 24500 147,0 17,2 122,5 227,6 18,5 67,5 80,6 1,3 -55,0 

2012 30500 183,0 21,4 152,5 227,6 18,5 67,5 44,6 -2,9 -85,0 

2013 25700 154,2 18,0 128,5 234,5 18,5 67,5 80,3 0,5 -61,0 
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8. Kultuuride viljelemine 
 

8.1 Talinisu 

 

Nisu on üks tähtsamaid toiduteravilju, mis  on üks vanemaid ja levinumaid kultuure 

maailmas. Talinisu on suure saagivõime ja kvaliteetse teraga kultuur. Nisu saagikused 

maailmas on jäänud 3 t/ha juurde (FAO Stat 2014). Oluliselt kõrgem on nisu saagikus 

Euroopa Liidus, kus see on üle 5 t/ha (FAO Stat 2014). OÜ Estonia saagikus on kõrgem kui 

Eesti ja Järvamaa vastav näitaja (Joonis 5.). Talinisu kasvupind  OÜ Estonias on jäänud 500 

ja 800 ha vahele aastatel 2009-2013. 

 

 

Joonis 5. Talinisu saagikus Eestis, Järvamaal, Euroopa Liidus, Maailmas ja OÜ Estonias 

2009-2013. aastal (www.stat.ee, www.faostat.fao.ee, OÜ Estonia põlluraamat). 

 

 

8.1.1 Talinisu kasvatamisel kasutatavad väetised ja taimekaitsevahendid  2009-

2013 aastatel 

 

Augusti lõpus väetati lägaga 45 t/ha põlde, mis läksid talinisu alla. Peale seda tehti 

kõrrekoorimine 12 cm sügavuselt ja koristati kivid. Septembri algul enne külvi viidi läbi 

umbrohutõrje preparaadiga Glyfos kulunormiga 4 l/ha. Külvise normiks oli 230 kg/ha 2009. 
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aastal, 250 kg/ha 2010. aastal ja suur külvise norm oli tingitud madalast idanevusest. 2011. 

aastal oli külvisenormiks 234 kg/ha, aasta hiljem 237 kg/ha ja 2013. Aastal 231 kg/ha. Külvi 

reavahe oli 12,5 cm. Seeme puhiti puhtimispreparaadiga Bariton, mille kulunormiks oli 0,45 

l/t. Esimesel pealtväetamisel kasutati CAN+S(N27-5S), ASN(N26-13S) või 

ammooniumnitraati. Umbrohutõrjet tehti 2009. aastal preparaadiga Sekator OD kulunormiga 

0,14 l/ha. Ülejäänud aastatel tehti umbrohutõrje Tomboga ja sinna juurde läks ka Dassoil 0,5 

l/ha. 2010. aastal tehti umbrohutõrje Tombo ja Arratiga.  Haigustõrjet tehti preparaadidega 

Input Falcon, Opera, Tebusha, Tango Super ja Zantaraga. Kkoos haigustõrjega tehti ka 

kahjuritõrje Prefectioni ja Danadimiga. Haigustõrjega koos kasutati ka kasvuregulaatorit, kuid 

mitte kõigil aastatel. Teistkordsel pealtväetamisel kasutati kas ASN (N26-13S), 

ammooniumsulfaat (N21-24S) või ammooniumnitraat. Vilja koristamisega tehti algust kuskil 

10. augusti paiku. Vili transporditi kuivatisse, kus see enne kuivatamist puhastati ja kuivatati 

12-13 %-se niiskusesisalduse juurde. 

 

 

8.2 Suvinisu 

 

Suvinisu saagikus OÜ Estonias on viimastel aastatel tõusutrendis ja on oluliselt kõrgem Eesti 

ja Järvamaa keskmisest saagikusest. Euroopa Liidu nisu saagikus küündib 5 t/ha juurde 

(Joonis 6.). Suvinisu kasvupind on 100 ja 440 ha vahel  ning oli langevas tendentsis kuni 

2013. aastani, kus kasvupind suurenes kuni 200 hektarini. 
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Joonis 6. Suvinisu saagikus Eestis, Järvamaal, Euroopa Liidus, Maailmas ja OÜ Estonias 

2009-2013. aastal (www.stat.ee, www.faostat.fao.ee, OÜ Estonia põlluraamat). 

 

 

8.2.1 Suvinisu kasvatamisel kasutatavad väetised ja taimekaitsevahendid  2009-

2013 aastatel 

 

2008. aasta sügisel viidi läbi kõrrekoorimine peale eelvilja koristamist. Septembri lõpus tehti 

umbrohutõrje Glyfos- ega kulunormiga 4 l/ha. Teist korda tehti kõrrekoorimist kevadel ja 

peale seda koristati ka kivid. Suvinisu külv tehti aprillis lõpp või mai algul. Külvisenorm jäi 

250- 260 kg/ha vahele. Külvi alla anti kas läga 45 t/ha või siis mineraal väetist 16-16-16 

normiga 200-263 kg/ha. Umbrohutõrjet tehti preparaatidega Monitor, Estet, Arrat ja Tombo. 

Haigustõrje viidi läbi preparaatidega Input, Falcon, Propi ja Zantaraga. Koos haigustõrjega 

tehti ka kahjuritõrje kas Perfectioni või Danadimiga. Pealtväetisena kasutati väetist 

ammooniumsulfaati, CAN27-5S, ASN (N26-S13) ja ammooniumnitraati. Vili koristati 

septembris ja transporditi kuivatisse, kus see enne kuivatamist puhastati. Vili kuivatati 12-13 

%-se niiskusesisalduse juurde. 
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8.3 Rukis 

 

Kasvupiirkonnad on levinud Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas. Rukki 

saagid on 1,5-6 tonni hektari kohta. Suuremad saagid on saadud Hollandis, Šveitsis, 

Saksamaal. Eestis on rukki saagid 3 tonni piires hektari kohta. Rukki saagikus OÜ Estonias 

on viimastel aastatel tõusnud ning küündinud üle 4 t/ha. Eesti saagikus on jäänud madalamaks 

kui seda on OÜ Estonias.  Ka maailma ja Euroopa Liidu rukki saagikus on madalam kui OÜ 

Estonias (Joonis 7.). Rukki kasvupind on jäänud ettevõttes 200 ja 500 hektari vahele.  

 

 

Joonis 7. Rukki saagikus Eestis, Järvamaal, Euroopa Liidus, Maailmas ja OÜ Estonias 2009-

2013. aastal (www.stat.ee, www.faostat.fao.ee, OÜ Estonia põlluraamat). 

 

 

8.3.1 Ruki kasvatamisel kasutatavad väetised ja taimekaitsevahendid  2009-2013 

aastatel 

 

2008. aasta augustis viidi läbi kõrrekoorimine peale eelvilja koristamist ja koristati kivid. 

Enne külvi tehti  umbrohutõrje preparaadiga Glyfos kulunormiga 4 l/ha. Väetamine tehti 

lägaga 30-45 t/ha.  Külvati augusti lõpust kuni septembri alguseni, külvise normiks oli 180-

184 kg/ha ja külvi reavahe oli 12,5 cm. Seeme puhiti puhtimispreparaadiga Barton 

kulunormiga 0,45 l/t. Pealtväetamine viidi läbi kevadel väetisega ammooniumnitraat ja ASN-
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iga. Umbrohutõrjet tehti preparaadiga Sekator ja Arrat-iga. Koos umbrohutõrjega tehti ka 

haigustõrje Falcon-i, Zantara ja Inputiga, kuid 2010. aastal ei tehtud haigus ega kahjuritõrjet. 

Haigustõrjega koos tehti kahjuritõrje Danadim, seda 2013. aastal ning ka kasvuregulaator 

Terpal. Vilja koristamine algas 4. ja 10. augusti vahel ning vili transporditi kuivatisse, kus see 

enne kuivatamist puhastati. 

 

 

8.4 Oder 
 

OÜ Estonia odra saagikus on viimasel aastal tõusnud, kui vahepealsed kolm aastat oli 

keskmine saagikus 3,5 t/ha juures. OÜ Estonia odra saagikus jääb alla ainult Euroopa Liidu 

odra saagikusele ja on suurem kui Eesti, Järvamaa ja maailma keskmine saagikus (Joonis 8.). 

Odra kasvupind on ettevõttes olnud nii alla 1000 hektari kui ka üle selle. 

 

 

Joonis 8. Odra saagikus Eestis, Järvamaal, Euroopa Liidus, Maailmas ja OÜ Estonias 2009-

2013. aastal (www.stat.ee, www.faostat.fao.ee, OÜ Estonia põlluraamat). 
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8.4.1 Odra kasvatamisel kasutatavad väetised ja taimekaitsevahendid  2009-2013 

aastatel 

 

2008. aasta augusti lõpust septembri alguseni viidi läbi umbrohutõrje preparaadiga Glyfos 

kulunormiga 3,8 l/ha. Kõrrekoorimist viidi läbi kaks korda, üks kord sügisel ja teine kevadel. 

Kevadel koristati ka kivid. Külvati külvisenormiga 210-220 kg/ha, vaid 2010. Aastal oli 

külvisenormiks 300 kg/ha ning külvi reavaheks oli 12,5 cm. Seemned puhiti 

puhtimispreparaadiga Baytan kulunormiga 0,4 l/t. Enne külvi väetati lägaga 30 t/ha ja seda 

paaritutel aastatel. Kahel aastal kasutati mineraalväetist 16-16-16 normiga 217 ja 300 kg/ha. 

Umbrohutõrje tehti valdavalt preparaadiga Sekator kulunormiga 0,15 l/ha, kuid kasutati ka 

MCPA-d, Banvel 4S-i ja Arrat-i. Haigustõrjeks olid kasutuses valdavalt Input, kuid ka  

Falcon. Kahjuritõrje tehti Danadimi ja Perfectioniga ning lisati ka 2011. aastal 

kasvuregulaatorit CCC. Pealtväetisena kasutati ammooniumnitraati, CAN+S ja ASN-i. Vili 

koristati augusti keskel ja transporditi peale koristamist kuivatisse, kus see enne kuivatamist 

puhastati. 

 

 

8.5 Suviraps 
 

Suvirapsi saagikus on olnud kasvavas trendis ning keskmine saagikus aastas on jõudnud üle 

2,5 t/ha kohta. Sama näitaja Euroopa Liidus aga küündib 3,0 t/ha kohta. OÜ Estonia saagikus 

on parem kui Eesti, Järvamaa ja maailma keskmine (Joonis 9). Suvirapsi kasvupind on 

ettevõttes jäänud 400 ja 500 hektari vahele. Samas 2009. aastal oli kasvupind alla 300 hektari. 
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Joonis 9. Suvirapsi saagikus Eestis, Järvamaal, Euroopa Liidus, Maailmas ja OÜ Estonias 

2009-2013. aastal (www.stat.ee, www.faostat.fao.ee, OÜ Estonia põlluraamat). 

 

 

 

 

8.5.1 Suvirapsi kasvatamisel kasutatavad väetised ja taimekaitsevahendid  2009-

2013 aastatel 

 

Septembri lõpus ja oktoobri algul tehti umbrohutõrje preparaadiga Glyfos kulunormiga 3,8 

l/ha. Kaks nädalat peale umbrohutõrjet teostati künd. Kevadel teostati randaalimist küntud 

põllul ja koristati kivid. Külvise norm jäi vahemiku 4,7-4,8 kg/ha. Enne külvi tehti väetamine 

väetisega 17-6-11-14s. Kasvuaegne väetamine tehti ammooniumnitraadi või CAN+S 

(N27+5S). Umbrohutõrje tehti valdavalt preparaadiga Sultan, kuid 2009. aastal ka Galeraga. 

Haigustõrjet tehti preparaadidega Folicur, Cantus ja Tebushaga. Kahjuri tõrjet tehti valdavalt 

Protheusiga kuid kahel aastal oli kasutusel ka Decis Extra EC. Kahjuritõrjet tehti kaks korda. 

Teisel korral tehti kahjuritõrjega ka veel üks haigustõrje Tilmoriga, seda mitte kõigil aastatel. 

Raps koristati septembri teisel poolel ja transporditi kuivatisse, kus see enne kuivatamist 

puhastati. 
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8.6 Põldhein 
 

8.6.1 Põldheina kasvatamisel kasutatavad väetised ja taimekaitsevahendid  2009-

2013 aastatel 

 

2009. aasta septmbri lõpus oktoobri algul tehti umbrohutõrje preparaadiga Glyfos 

kulunormiga 4,0 l/ha, 2013. aastal ei kasutatud umbrohutõrjet. Peale seda tehti väetamine 

lägaga otse mulda 45 t/ha. Kevadel enne külvi koristati kivid, enne seda tehti ka randaalimine. 

Külvati 21 kg/ha, kus oli 7 kg ristikut ja 14 kg timutit ning külv teostati mais. Umbrohutõrje 

tehti 2010. aastal MCPA-ga 1 l/ha, ülejäänud aastatel ei tehtud imbrohutõrjet. Esimene 

niitmine viidi läbi 21. juunil ja maha niidetud rohtu ei koristatud. Teine niitmine tehti augusti 

algul ja koristati siloks. Teisel kasvuaastal tehti kolm niidet, mis koristati siloks ja peale 

esimest niidet anti 100 kg/ha ammooniumnitraati ja peale teist ja kolmantat niidet sai põldhein 

150 kg/ha ammooniumnitraati. 2013. aastal anti peale kolmandat niitet 180 kg/ha 

ammooniumnitraati ning samal aastal tehti ka neljas niide. Põldheina üks põld oli kasutusel 3 

aastat pluss rajamisaasta. 
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9. Tulemused ja arutelu 
 

9.1 Tulemused 
 

Talinisu kasvatamisel olid vaadeltaval perioodil kulud vahemikus 500-761 EUR/ha. Kõige 

kõrgemad kulud olid aastal 2010 (761 EUR) ja kõige kõrgem omahind 2011 (0,24 EUR/kg). 

2011. aasta kõrget omahinda mõjutas madal saagikus, mis oli 2,7 t/ha. Tööd ja kulutused olid 

planeeritud palju suurema saagikuse jaoks, mida põhjustas ebasoodne ilmastik. Kõige 

madalam omahind oli 2012. aastal (0,14 EUR/kg) ning see aasta oli vilja müügi hind perioodi 

kõrgeim (195 EUR/t). Ettevõtte teenis kasumit koos toetustega iga aastal peale 2010. aastal. 

Ilma toetusteta sai ettevõtte kasumit ainult 2012. aastal ja seda tänu kõrgele vilja hinnale oli 

talinisu väga kasumlik (Lisa 1). 

Talinisu kulud jaotusel moodustasid kõige rohkem masintööd ja väetis. Väetistest mida 

talinisu väetamisel kasutati tõusis ammooniumnitraadi hind igal aastal. Taimekaitse kulud 

olid 2011 ja 2013 aastal teistest aastatest suuremad (Joonis 21). 

 

 

Joonis 21. Talinisu kulude jaotus, % 2009-2013 

 

 

Suvinisu kulud ühe hektari kohta olid kõige suuremad 2010. aastal kui kulud olid üle 700 

eurot. Teistel aastatel olid kulud 600 euro juures. Kasum suvinisu kasvatamisel koos 

toetustega oli kõigil aastatel peale 2009 ja 2010. 2010. aasta kahjumit mõjutas taimekaitse 
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kulude oluliselt suurem osakaal, kui seda teistel astatel (Joonis 22). 2009. aastal oli kahjum 

koos toetustega sellepärast, et vilja kokkuostu hind oli perioodi madalaim.  Ilma toetusteta 

teenis ettevõte kasumit kolmel aastal, seda suuresti tänu sellele et vilja müügi hind oli oluliselt 

kõrgem kui 2009 ja 2010. Omahind jäi 0,14-0,19 EUR/kg juurde ning oli kõrgeim 2010. 

aastal. Kõige madalam oli omahind 2012. Ja 2013. aastal kui vastav näitaja oli 0,14 EUR/kg 

(Lisa 2). 

Suvinisu kulude jaotusel olid suuremad kulud aastate lõikes väetised ja masintööd. 

Taimekaitse kulud olid kõrgeimad 2010. aastal ning on peale seda olnud vähenevas trendis. 

Seemne kuludega ei ole toimunud olulisi muutusi (Joonis 22). 

 

 

Joonis 22. Suvinisu kulude jaotus, % 2009-2013 

 

 

Suvinisu kulude jaotusel olid suuremad kulud aastate lõikes väetised ja masintööd. 

Taimekaitse kulud olid kõrgeimad 2010. aastal ning on peale seda olnud vähenevas trendis. 

Seemne kuludega ei ole toimunud olulisi muutusi (Joonis 22). 

Rukki kasvatamisel kujunes kulude summaks üle 500 euro, mis tõusis iga aasta. Kulud olid 

kõige madalamad 2010. aastal kui kulud olid 387,6 eurot. Rukkis teenis igal aastal kasumit, 

seda siis koos toetustega ja ilma toetusteta. Rukki kasvatamisel omahind kõikus väga vähe ja 

oli madalaim 2010. aastal kui omahind oli 0,11 EUR/kg (Lisa 3). 
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Rukki kuludest on aastate jooksul moodustanud suure osa masintööd. Väetise kulud on 

kõikunud perioodi algul, kuid jäänud viimastel aastadel samale tasemel. Taimekaitse kulud on 

olnud tõusvas trendis ning seemne kulu on jäänud alla 10%-ti (Joonis 23). 

 

 

Joonis 23. Rukki kulude jaotus, % 2009-2013 

 

 

Hilise odra kasvatamisel küündisid kulud üle 500 euro ning kõige kõrgemad olid kulud aastal 

2012. 2009.a. olid kulud kõige madalamad 482,6 eurot. Kasumit teeniti kõigil aastatel välja 

arvatud 2009 ja 2010 kui ilma toetusteta ei teeninud ettevõtte kasumit. Suurim kasum oli 

2013. aastal ja seda tänu suurele saagikusele kuna vilja müügihind ei olnud sel aastal kõige 

kõrgem. Omahind oli tõusvas trendis kuni 2013. aastal langes omahind 0,13 EUR/kg peale 

(Lisa 4). 

Hilise odra puhul on olnud kaks kõige suuremat kulu väetised ja masintööd, mis moodustavad 

kahepeale kokku pea 80% kogu kuludest. Taimekaitse kulud olid kõrgeimad 2011. aastal ja 

seemne kulud jäävad 10% juurde (Joonis 24). 
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Joonis 24. Hilise odra kulude jaotus, % 2009-2013 

 

 

Varajase odra kasvatamisel kujunes kulude ülemiseks piiriks 652,2 eurot, mis oli 2012. aastal. 

Madalaimad kulud olid 2009. aastal. Varajase odra kasvatmisel kõikus omahind iga aasta. 

Kõrgeim omahind oli 2011. aastal kui vastav näitaja oli 0,17 EUR/kg siis eelneval aastal oli 

omahind 0,13 EUR/kg ja järgneval 0,14 EUR/kg. Toetustega saadi iga aasta kasumit ja 

suurim kasum oli 2013. aastal ning samal aastal oli omahind kõige madalam vaadeldud 

aastatel. Ilma toetusteta teenis ettevõtte kahjumit kolmel aastal (Lisa 5). 

Varajase odra kulude jaotusel oli suurim kuluartikkel masintööd ning talle järgnes väetise 

kulu. Taimekaitse ja seemne kulu moodustas kumbki 10% kuludest (Joonis 25). 
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Joonis 25. Varajase odra kulude jaotus % 2009-2013 

 

 

Suvirapsi kasvatamisel olid kulud kõige suuremad 2010 ja 2012 aastal. Teistel aastatel ei 

küündinud kulud  suuresti üle 700 euro. Kasumit teenis suviraps iga aasta koos toetustega ja 

kõige suurem kasum saadi 2012. aastal, kui oli ka kõige kõrgem müügi hind. Ilma toetusteta 

ei teenitud kasumit 2009 ja 2010. Nendel aastatel oli müügi hind ka vaadeldava perioodi 

madalaim. Omahind oli kõrgeim 2009. aastal ja 2010. aastal (0,38 EUR/kg. Järgnevatel 

aastatel oli omahind oluliselt madalam, kuna kulud olid madalamad ja saagikus oli suurem 

(Lisa 6). 

 

 

Joonis 26. Suvirapsi kulude jaotus % 2009-2013 
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Suvirapsi kuludest olid suurimad masintööd ja väetis. Taimekaitse kulud olid suuremad kui 

teraviljade puhul. Kõrgeimad olid taimekaitse kulud 2010. aastal. Seemne kulu oli võrreldes 

teistega küllaltki väike (Joonis 26). 

Põldheina kulud olid kõigil aastatel sarnased ja ei kõikunud suurel määral, kõige madalamad 

olid kulud 2009. aastal ja kõige kõrgem 2012. aastal. Siloks mineva põldheina kogus on lisa 8 

toodud silo tehtud kogusena. Omahind oli vahemikus 0,019- 0,028 EUR/kg (Lisa 7). 

 

 

Joonis 27. Põldheina kulude jaotus % 2009-2013 

 

 

Põldheina kasvatamisel olid kaks suuremat kuluallikat väetised ja masintööd. Taimekaitse 

kulu oli väga väikesed ja 2013. aastal ei kulutatud taimekaitsele. Seemne kulu oli iga aasta 

kuludest üle 10% (Joonis 27). Põldheina kasvatamisel moodustavad rajamiskulud olulise osa 

kogukulutest. 

OÜ Estonia taimekasvatuse tasuvus on kultuuride ja vaadeltava viie aasta jooksul olnud 

erinev. Omahind on kõige vähem kõikunud rukki ja põldheina puhul. Nende kultuuride puhul 

teenis ettevõtte ka kasumit ilma toetusteta. Teiste kultuuride kasvatamisel kõikus omahind 

üles ja alla. Teraviljade ja rapsi müügihind oli kasvavas trenids kuni 2012. aastani, kui hinnad 

langesid 2010.  aasta tasemele.   
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Kulurentaablus näitaja oli kõige kõrgem kõigi kasvatatavade kultuuride puhul 2012. aastal.  

Rukis kulurentaabluse näitaja oli  peale 2013. aasta teraviljadest kõrgeim, selle põhjuseks on 

korralik saagikus ning kõrge kokkuostu hind. Nii suvinisu kui talinisu kasvatamisel oli 

kulurentaablus 2009 ja 2010. aastal väga madal ning ettevõtte jaoks ei olnud nendel aastatel 

talinisu ja suvinisu kasvatus tasuv, kuna kultuuride toodangu müümisel ei teenitud ühe 

kulutatud euro kohta kasumit. Odra kasvatuse (nii hiline oder kui varajane oder) 

kulurentaablus oli tõusvas trendis ning 2013. aastal oli hilise odra kulurentaablus üle 80% ja 

varajasel odral 70%. Suvirapsi kulurentaablus oli esimesel kahel aastal madal, jäädes alla 

20%, kuid järgneval kolmel aastal oli kulurentaablus üle 70% (Joonis 28). 

 

 

Joonis 28. OÜ Estonia kasvatavade kultuuride kulurentaablus 2009-2013. 

 

 

2012. aastal ei olnud käiberentaabluse näitaja kõige parem, sest kõik kultuurid küündisid 
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käiberentaabluse näitaja alusel 2009 ja 2010. aastal vähe kasumit toovad kultuurid, võrrelduna 

teistega. Nii nagu kulurentaabluse puhul olid ka käiberentaablus hilise ja varajase odra 

kasvatamisel oli vaadeldud perioodi jooksul kasvavas trendis (Joonis 29). 
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Joonis 29. OÜ Estonia kasvatavade kultuuride käiberentaablus 2009-2013 

 

 

Kultuuride kasvatamine oli koos toetustega igal aastal kasumlik, välja arvatud suvinisu 2010. 

aastal. Kui aga vaatata kultuuride väetamise NPK üldbilanssi siis ei ole olukord nii ilus. Muret 

tekitav on kaaliumi bilass, mis oli positiivne ainult paaril aastatel. Kui arvestada veel seda, et 

OÜ Estonia põllumaade muldadel on üle 50%-i maadest suur kaaliumi tarve (Joonis 2). 

Lämmastiku ja fosfori puhul ei olnud bilanssid nii negatiivsed. Fosfori tarve on OÜ Estonia 

põllumaade muldadel 49%-il maadel väike (Joonis 1). Seda, et kaaliumi bilanss oleks 

positiivne peaks OÜ Estonia rõhku panema kaaliumit sisaldavadele väetistele. 

OÜ Estonia teravilja ja rapsi saagikus on olnud kõrgem kui Eesti keskmine saagikus. Kui 

võrrelda Eesti teravilja saagikusi naaberriigi Läti ning Saksamaaga, kus on Euroopa mastaabis 

keskmisest kõrgema teravilja saagikusega. Nisu puhul saagikus kolm korda madalam kui 

Saksamaal ja jäädakse alla ka Lätile (Joonis 30). Saagikuste varieeruvust vaatades on need 

sarnased keskmise saagikusega, kõige kõrgem on see Eestis ja madalaim Saksamaal. OÜ 

Estonia nisu saagikused jäävad alla Saksamaa vastavale näitajale kuid on samas suuruses Läti 

nisu saagikusega. 
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Joonis 30. Nisu keskmine saagikus ja variatsiooni koefitsent Eestis, Saksamaal ja Lätis 

aastatel 1992-2013.(± standardviga) 

 

 

Odra saagikuste puhul on pilt sarnane nagu nisu puhul, kuid odra keskmine saagikus on Eestis 

ja Lätis sarnane siis Saksamaa on endiselt kaugel ees oma saagikusega (Joonis 31). Saagikuste  

varieeruvus on kõige suurem Eestis ning vastav näitaja on madalaim Saksamaal. 

 

 

Joonis 31. Odra keskmine saagikus ja variatsiooni koefitsent Eestis, Saksamaal ja Lätis 

aastatel 1992-2013. (± standardviga) 
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Rukki keskmised saagikused kolmes riigis on sarnased nagu nisu ja odra puhul. Saksamaal on 

keskmine saagikus 5 t/ha juures kui Eestis ja Lätis on vastav näitaja veidi üle 2t/ha. 

Varieeruvus jällegi oli suurim Eestis. OÜ Estonia rukki saagikus oli 2009-2013 aastael 3,4-

4,6 t/ha vahel. Alla 5 t/ha on küllaltki lähedane Saksamaa saagikusele. OÜ Estonia ruki 

saagikuse suurendamine aitaks kaasa suurema tulu saamisele kuna rukis oli vaadeldud 

perioodil OÜ Estonias üks kasumlikumaid kultuure. 

 

 

Joonis 32. Rukki keskmine saagikus ja variatsiooni koefitsent Eestis, Saksamaal ja Lätis 

aastatel 1992-2013. (± standardviga) 
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9.2 Arutelu ja soovitused tootmise optimeerimiseks 
 

OÜ Estonia peamisteks mulla liikiteks on leostunud ja leetjad mullad, mis on sobilikud 

taimekasvatuseks. OÜ Estonia põldude väetamisel on põhitoiteelementide bilanss suuresti 

negatiivne kaaliumi puhul. Bilanssi tasakaalust väljas hoidmise tulemusel ei ole kõrgete 

saakide saamine võimalik. Kui juba praegu on OÜ Estonia põldudel kaaliumi negatiivne 

bilanss ning mullaanalüüside tulemusel on selgunud, et kaaliumi tarve on 65% põldudel suur. 

Selle parandamiseks tuleb ettevõttel kasutada rohkem kaaliumi sisaldavaid väetiseid. Sobilik 

oleks kasutada väetisena kaaliumkloriidi. Selle väetisega oleks sobilik kevadel väetada 

põldheina põlde, mis võimaldab ka suurendada rohu saaki ja kaaliumkloriidi võib kasutada ka 

teiste kultuuride väetamisel. Lämmastiku bilanss oli talinisu ja suvinisu puhul tugevalt 

positiivne ning ka teiste kultuuride lämmastik bilanss oli positiivne. Selleks, et lämmastiku 

bilanss ei oleks tugevalt positiivne tuleb lämmastik väetisi kasutada vähem, kuna ettevõtte 

planeeritav saagikus on olnud valdavalt kõrgem kui see, mida sügisel koristadi põllult. Fosfori 

bilanss oli vaadeldud aastate lõikes kõigi kultuuride kasvatamisel negatiivne, kuna aga 

mullaanalüüside tulemusel on teada, et fosfori tarve on 50% põldudest väike. Siis selle 

tulemusel ei ole vaja suuri fosfori norme kasutada, kuid bilanssi tuleks sellest hoolimata hoida 

positiivsena. Väävli bilanss oli valdavalt positiivne ning väävlit sisalduvaid väetisi tuleks OÜ 

Estonial vähem kasutada kuna liigne väävel mullas ei püsi.  

Nii kulurentaabluse kui ka käiberentaabluse poolest on vaadeldud perioodil kasvatatud 

kultuuridest kõige tasuvaim suviraps, seda suuresti kõrgele kokkuostu hinnale ja kasvu trendis 

olevale saagikusel. Pikkemas perspektiivis peaks OÜ Estonia võtma külvikorda suvirapsi 

asemel talirapsi. Suvirapsi taimekaitse on muutunud iga aastaga kallimaks ning kokkuostu 

hind on viimastel aastatel langenud, mis pikas perspektiivis ei pruugi enam kasumit toota. 

Taliraps on saagi potentsiaali kohapealt parem, kuid valmimis aeg langeb samale ajale 

talinisu, rukki ja varajase odraga. Kui OÜ Estonia soovib müüa toidu kvaliteediga talinisu ja 

rukist siis oleks mõistlikum asendada külvikorras suviraps talirapsiga ja mingi osa võiks jääda 

ka talirüpsi alla. Suurem taliviljade osakaal on ka mingil määral riskantne kuna kultuurid ei 

pruugi talvituda. Samas teiselt poolt oleks kevadel vähem külvata, mis niigi kiirel ajal 

võimaldaks teha töid optimaalsemal ajal.  

Kulurentaabluse alusel ei ole talinisu tasuv, kuna kasum iga kulutatud euro kohat on kõige 

väiksem. OÜ Estonia peaks talinisu kasvatamist muutma efektiivsemaks, kuna tegu on kõrge 

saagipotensiaaliga kultuuriga. Selleks tuleks vähendada antavaid lämmastik väetiste koguseid, 
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kui ei ole näha, et selle arvelt saadakse suuremat enamsaaki. Vähem lämmastik väetiseid tuleb 

kasuks ka N bilanssi puhul, mis on tugevalt positiivne. Taimekaitsekulude vähendamisel 

tuleks preparaate kasutada ainult siis, kui selleks vajadus peaks olema. Suvirapsile järgnes 

tasuvuse kohapealt rukkis. 

Omahind oli kõige madalam põldheina kasvatamisel, kui see oli 0,028 EUR/kg ja vähem. 

Suvirapsi omahind oli kõige kõrgem küündides üle 0,26 EUR/kg. Teraviljadest oli kõige 

madalam omahind rukki kasvatamisel kui viie aasta keskmine omahind oli 0,12 EUR/kg. 

Rukiga sarnase omahinnaga olid ka hiline ja varajane oder (0,13 EUR/kg). Nisu kasvatuse 

omahind oli eelnevatest teraviljadest kõrgem. Omahinna kujunemisel olid kaks kõige 

suuremat kuluartiklit masintööd ja väetised. Masinkulusid saab vähendada juba siis, kui teha 

mitu töökäiku ühe korraga. Väetise hinda ei saa OÜ Estonia mõjudada ning vaadeldud 

aastatde jooksul on väetise hinnad liikunud ülespoole. Majanduslikult on OÜ Estonia 

taimekasvatus heas seiseu, kuna tootmine tootab viimastel aastatel kasumit ka ilma toetusteda. 

Selle põhjuseks on saagikuse tõus ning ka vilja müügihinna tõus, mis küll langes 2013. aastal. 

OÜ Estonia investeeris 2013. aastal uude teraviljakuivadi kompleksi, mis võimaldab vilja 

saaki koristada optimaalsel ajal, kuna kuivati jõudlus on suurem ja nõnda saatakse ka parem 

saagi kvaliteet. 
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Kokkuvõte 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida OÜ Estonia taimekasvatuse tootmistehnoloogiat, 

põllukulutuuride saagikust ja kultuuride kasvatamise majanduslikku tasuvust, seda aastatel 

2009-2013. Töö hüpotees on, et OÜ Estonia kõige tasuvamad kultuurid on suviraps ja 

talinisu. 

OÜ Estonia kasutuses olev maafond on võrreldes 2009. aastaga vähenenud 100 ha võrra, mis 

on tingitud rendimaa vähenemisest. Vaadeldud aastatel on teravilja ja rapsi kasvupind jäänud 

2600-2800 ha vahele. Kultuuridest on kõige suurem kasvupind odral. Rapsi kasvupind on 

jäänud 400-500 ha vahele, mis on optimaalne suurus, kuna rapsi kasvatuse vahe samal põllul 

võiks olla 5-6 aastat, OÜ Estonias oli vastav näitaja 4-5 aastat. OÜ Estonia kasutatava maa 

mullastik on teraviljade kasvatamiseks   sobilike   omadustega. Muldade fosfori tarve oli 

valdavalt väike või keskmine. Kaaliumi tarve oli valdavalt suur või väga suur ning 

põllumuldade pH oli valdavalt optimaalne. 

Ilmastik oli 2009-2013. aastal küllaltki sobilik taimekasvatuseks, välja arvata 2011. aasta. 

2011. aasta esimesel poolel oli sademeid küllaltki vähe ning suured sademed jäid koristus 

perioodi. See takistas oluliselt saagi koristamist ning viis kultuuride omahinna kõrgeks. 

Teistel aastatel ei olnud koristus perioodil nii palju sademeid. Temperatuur oli 2009-2013. 

aastal natukene erinev kui seda paljude aastate keskmisena. Kõige soojemad ilmad augustis 

olid 2010. ja 2013. aastal, mis võimaldasid koristada saaki võimalikult madala niiskus 

sisaldusega. 

Toiteainete bilanss kaaliumi puhul oli aastate jooksul ainult mõnede kultuuride kasvatamisel 

aasta lõikes positiivne. Kaaliumi bilanss oli positiivne 2009. aastal rukki kasvatamisel ja 

2011. aastal talinisu puhul. 2013. aastal oli odra kasvatuse tulemusel kaaliumi bilanss 

positiivne. Fosfori osas oli bilanss natuke rohkem positiivsem kui seda oli kaaliumi puhul. 

Odra kasvatusel oli fosfori bilanss võrreldes teiste teraviljadega kõige vähem negatiivsem. 

Suur fosfori puudujääk oli rukki ja suvirapsi kasvatamisel. Parem olukord oli lämmastiku 

koha pealt. Lämmastiku bilanss oli valdavalt positiivne, kuna lämmastikväetisi kasutati 

rohkem kui fosfori ja kaaliumi sisalduvaid väetisi. Viie aasta lõikes said nisud kõige rohkem 

lämmastikku ja bilanss oli liiga positiivne, kuna lämmastik ei püsi mullas nagu fosfor ja 

kaalium. Väävli bilanss oli positiivne siis kui kasutati väävlit sisaldavaid väetiseid. 
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Talinisu omahind oli viiel aastal vahemikus 0,14-0,24 EUR/kg. Suvinisu kasvatamisel oli 

omahind vahemikus 0,14-0,19 EUR/kg. Ruki kasvatusel oli omahind teraviljadest madalaim, 

seda vahemikus 0,11-0,14 EUR/kg. Hilise ja varajase odra kasvatamisel oli omahind viiel 

aastal vahemikus 0,12-0,17 EUR/kg. Suvirapsi kasvatamisel kujunes omahinnaks 0,26-0,38 

EUR/kg, mis on kõrgem kui teraviljadel, kuid mille müügihind oli oluliselt kõrgem. 

Põldheina omahind oli 0,019-0,028 EUR/kg. Kultuuride omahinna kõikumist mõjutas 

saagikuste erinevus aastatel 2009-2013. Koos toetustega teenis OÜ Estonia kõigi kultuuride 

kasvatamisel kasumit. Ilma toetusteta ei teenitud igal aastal kasumit. Rentaabluse näitajade 

põhjal on kõige kasumlikum kasvatada rukist ja suvirapsi. Rukki juures on määrav saagikuse 

tõus 2,6 t/ha 2009. aastal ja 4,2 t/ha 2013. aastal. Müügihind oli neil kahel aastal sarnane. 

Suvirapsi kasvatamise kasuks räägib kõrge müügihind, mis võimaldab teenida kasumit kui 

hoida tootmise omahind võimalikult madalal. Rentaabluse  näitaja talinisu puhul oli aga kõige 

madalam ja ebastabiilsem ning talinisu ei olnud vaadeltaval perioodil tasuv. Suvirapsi asemel 

külvikorras tuleks kasvatada talirapsi kuna rapsi kokkuostuhind on langevas trendis ning 

talirapsi saagipotensiaal on suurem. 

Selleks, et OÜ Estonia taimekasvatus oleks ka edaspidi võimalikult kasumlik tuleks kulusid 

hoida madalal, kuida samas hoida saagikust võimalikult kõrgel. Oluliselt suuremat rõhku 

tuleks panna fosfori ja kaaliumi sisaldavate väetiste kasutamisele. Bilanss nende toiteainete 

puhul on negatiivne, mida tuleks parandada, eriti kaaliumi puhul. Uue veeseaduse järgi 

väheneb ka lubatud fosfori kasutusnorm 30 kg/ha-lt 25 kg/ha-ni. Selle tulemusel on keeruline 

järjepidevalt suuri saake saada, kuna fosfori vähesus võib saada määravaks teguriks.  
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Summary  
 

The purpose of this thesis was to examine the company Estonia OÜ manufacture technology 

of plant cultivation, crop yield and economical profitability of the cultures in 2009-2013. 

Hypothesis of this thesis is that the most profitable crops in Estonia OÜ are summer rape and 

winter wheat. 

Comparing to 2009 the land fund of Estonia OÜ has decreased by 100 hectares, it is because 

of lessening the rented land. During the observed years, the growth area of grain and rape is 

between 2600-2800 hectares. Barley has the largest growth area. And the rape growth area is 

between 400-500 hectares, which is considered to be optimal and it is because the growth 

interval of the rape in the same field could be 5-6 years. In Estonia OÜ the corresponding 

indicator was 4-5 years. Estonia OÜ land used for soil is a good soil for the cultivation of 

cereals. Soils phosphorus consumption was mostly small or medium. The potassium 

consumption was predominantly large or very large and The optimal pH of the soils was 

predominantly. 

The weather was quite suitable for crop production in 2009-2013, excluded from the year 

2011. In the first half of 2011 was relatively little rainfall and high rainfall remained the 

harvest period. This significantly hampered harvesting crops and led to high cost. In other 

years there was so much rain during harvest. The temperature in 2009-2013 was slightly 

different than the average for many years. The warmest weather in August of 2010 and 2013, 

which allowed the harvest to the lowest possible moisture content. 

During these years the balance of nutritional ingredients of potassium in one year, was 

positive only when growing certain cultures. The balance of potassium was positive in 2009 

when growing rye and in 2013 when growing winter wheat. Also the balance of potassium 

was positive in 2013 when growing barley. The balance of phosphorus was more positive 

compared to potassium. Besides to other grains the balance of phosphorus was least negative 

when growing barley. Shortage of phosphorus occurred when growing rye and summer rape.  

The situation was better regarding nitrogen. The balance of nitrogen was prevalently positive, 

because nitrogen fertilizers were used more than fertilizers that contain phosphorus and 

potassium. During the five year period it was concluded that wheat received nitrogen at most 

and the balance was way too positive. The reason is that nitrogen does not stay in the soil as 



69 

 

phosphorus and potassium. Sulfur balance was positive when used in sulfur-containing 

fertilizers. 

During the five year period the net cost of winter wheat was between 0,13-0,23 EUR per 

kilogram and the net cost of summer wheat was 0,13-0,18 EUR per kilogram. The net cost of 

rye was the lowest among grains, which was 0,11-0,13 EUR per kilogram. The net cost for 

early and late barley was 0,11-0,16 EUR per kilogram during the observed five year period. 

Summer rape net cost was 0,26-0,38 EUR per kilogram, which was higher than other grains 

and also had a higher sales price. Fluctuations in the cost of crops affected by the difference 

between the yields of 2009-2013. 

The net cost for hay was 0,02 EUR per kilogram. Estonia OÜ earned a profit (when grants 

were included) in growing all the cultures. And without the grants there isn’t a profit every 

year. Rentability indicators show that most profit-making is to grow rye and summer rape. 

Regarding rye it was because of the growth of yield 2,6 tons per hectare in 2009 and 4,2 tons 

per hectare in 2013. Sales price for it was the same in the mentioned years. The high sales 

price talks in favor of growing summer rape, because it allows to keep the net cost of 

production low. The rentability indicator regarding winter wheat was the lowest and most 

unstable.  

High selling pice is in favor of summer rape cultivation, which allows to earn profit and keep 

the production cost as low as possible. Profitability indicator of winter wheat was the lowest 

and unstable, and winter wheat was not profitable during the period under review. Winter rape 

should be grown instead of summer rape crop rotation because rape is a downward trend in 

price and the yield potential of winter rape is bigger. 

To make plant cultivation in Estonia OÜ as profitable as possible, the expenses must be kept 

low and at the same time crop yield must be high. Significant emphasis must be on using 

fertilizers that contain phosphorus and potassium. Since the balance of those nutritional 

ingredients is negative and that should be fixed, especially regarding potassium. According to 

new act of Water law, the allowed standard use of phosphorus decreased from 30 kilos per 

hectare to 25 kilos per hectare. As a result of that it is difficult to consistently receive great 

yield and the shortage of phosphorus can play a decisive role in that.  
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Lisad  

Lisa 1. Talinisu agromajanduslik kaart 2009-2013. 
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Kokku Ühik EU
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Kokku Ühik EU
R

/ü
h

ik

Kokku

Tulu

Vili 3,8 120 456 4,2 134 563 2,7 186 502 5,4 195 1053 3,8 180 684

KSM 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5

ÜPT 1 70,8 70,8 1 81,0 81 1 91,1 91,1 1 100 100,5 1 109,2 109,2

PTO 1 20 20 1 22,0 22 1 20,9 20,9 1 19,0 19,0 x x

Kogutulu 604,3 723 672 1230 851

Kulu

Seeme kg/ha 230 0,18 41,4 250 0,18 45,0 234 0,19 44,5 237 0,19 45,03 231 0,2 46,2

Puhtimine

Bariton 0,45 20,1 9,1 0,4 69,0 30,0 0,45 57,8 26,0 0,45 58,9 26,5 0,45 61,3 27,6

Väetis t/ha

Läga 45 2,6 117 45 2,6 117 45 2,6 117 x x x 45 2,6 117

NPK 5-15-25 x x x x x x 0,32 370 117 x x

CAN+S 27-5S x x 0,3 268 69,7 x x x x x x

Ammooniumnitraat 0,22 244 53,7 x x x x 0,26 315 81,9 0,3 316 88,5

Ammooniumsulfaat x x x x x x 0,20 285 57,0 x x

ASN (N26-S13) x x 0,3 307 79,8 0,27 292 77,4 x x x x

Taimekaitse l/ha

Glüfosaat 4,0 4,24 17,0 4,0 3,3 13,2 4,0 2,88 11,5 3,8 2,6 9,9 4,0 3,2 12,8

Arrat x x 0,2 7,0 1,4 x x x x x x

Falcon x x 0,4 15,7 6,9 x x x x x x

Tombo x x 0,2 157 33,5 0,2 124 24,8 0,18 115 20,1 0,2 118 22,4

Dassoil x x x x 0,5 4,3 2,1 0,5 4,20 2,1 0,5 4 2,0

Sekator OD 0,14 67,8 9,5 x x x x x x x x

Tango Super x x 0,9 35,8 32,2 x x x x x x

Perfection 0,8 6,3 5,0 0,8 10,2 8,2 x x x x x x

Opera x x x x 0,9 48,7 43,9 x x x x

Input 0,8 31,9 25,5 x x x x 0,8 34,5 27,6 x x

Propicon x x x x x x x x 0,5 22,6 11,28

Danadim x x x x 1,0 5,8 5,8 0,6 6,6 4,0 0,5 7,0 3,5

Terpal x x x x 1,5 10,7 16,0 0,8 10,9 8,7 1,5 10,6 15,9

Zantara x x x x x x x x 1,0 27,6 27,61

Tebusha x x x x x x x x 0,8 16,9 13,55

Masintoode kulu

Kultiveerimine 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,5 15,5 1 15,9 15,9 1 16,4 16,4

Kividekoristamine 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,1 3,1 1 3,2 3,2 1 3,3 3,3

Puhtimine 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,2 2,2 1 2,2 2,2

Külvamine 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 25,8 25,8 1 26,5 26,5 1 27,3 27,3

Väetamine 3 8,0 24,0 3 8,0 24,0 2 8,2 16,5 3 8,5 25,5 3 8,7 26,2

Taimekaitse 2 6,0 12,0 3 6,0 18,0 3 6,2 18,5 3 6,4 19,1 3 6,6 19,7

Koristamine 1 67,1 67,1 1 67,1 67,1 1 69,1 69,1 1 71,2 71,2 1 73,3 73,3

Kuivatamine 3,8 16,0 60,8 4,2 17,0 71,4 2,7 17,5 47,3 5,4 18,0 97,4 3,8 18,6 70,6

Kogukulud 487,1 662,5 566,8 661,0 627,3

Tootmise üldkulud % 15% 73,1 15% 99,4 15% 85,0 15% 99,2 15% 94,1

Kogukulud(üldkuluga) 560,1 761,8 651,8 760,2 721,4

Kasum/kahjum (toetuseta) -104,1 -199,0 -149,6 292,8 -37,4

Kasum/kahjum (toetusega) 44,2 -38,5 20,0 469,7 129,3

Omahind 0,15 0,18 0,24 0,14 0,19

Agromajanduslik kaart 1 ha kohta

2009 2010 2011 2012 2013
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Lisa 2. Suvinisu agromajanduslik kaart 2009-2013. 
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Kokku

Tulu

Vili 3,4 120 408 3,8 134 509 3,5 186 651 4,3 195 839 4,4 180 792

KSM 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5

ÜPT 1 70,8 70,8 1 81 81 1 91,1 91,1 1 100 100 1 109 109

PTO 1 20 20 1 22 22 1 20,9 20,93 1 19,0 18,97 x x

Kogutulu 556 670 820,5 1015 959

Kulu

Seeme kg/ha 250 0,18 45 263 0,18 47,3 254 0,19 48,26 258 0,19 49,02 253 0,2 50,6

Puhtimine

Baytan 0,4 20,1 8,04 0,4 69,0 26,9 0,4 57,8 23,12 0,4 58,9 23,56 0,4 61,3 24,52

Väetis t/ha

Läga 45 2,6 117 x x x x x x 45 2,6 117

16-16-16 x x 0,22 364 79,0 0,26 364 95,7 0,20 425 85 x x

Ammooniumnitraat x x x x x x 0,29 315 91,4 x x

CAN+S (N27-5S) x x 0,28 268 75,0 0,34 220 74,1 x x x x

Ammooniumsulfaat 0,21 198 40,6 x x x x x x 0,20 296 58,0

ASN (N26-S13) x x 0,21 307 64,5 x x x x x x

Taimekaitse l/ha

Glüfosaat 4,0 4,24 17,0 4,0 3,3 13,2 4,0 2,9 11,5 3,8 2,6 9,9 3,8 3,2 12,2

Arrat x x 0,21 7,03 1,5 x x x x x x

Falcon x x 0,44 15,7 6,9 x x x x x x

Tombo x x 0,21 157 33,5 0,16 125 19,9 0,15 115 17,3 0,19 118 21,8

Dassoil x x x x 0,5 4,3 2,1 0,5 4,2 2,1 0,5 4 2,0

Tango Super x x 0,9 35,8 32,2 x x x x x x

Perfection 0,75 6,25 4,7 0,8 10,2 8,2 x x x x x x

Propi x x x x x x x x 0,5 22,6 11,3

Danadim x x 1 8,0 8,0 1,0 5,8 5,8 x x x x

Zantara x x x x 1,0 25,0 25,0 1,0 25,2 25,2 x x

Monitor 0,02 769,7 15,4 x x x x x x x x

Input 0,9 31,9 28,7 x x x x x x x x

Estet 0,51 5,8 2,9 x x x x x x x x

Masintoode kulu

Kultiveerimine 2 18,0 35,9 2 18,0 35,9 2 18,1 36,3 2 18,3 36,6 2 18,5 37,0

Kividekoristamine 1 9,6 9,6 1 9,6 9,6 1 9,7 9,7 1 9,8 9,8 1 9,9 9,9

Puhtimine 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1

Külvamine 1 24,9 24,9 1 24,9 24,9 1 25,2 25,2 1 25,4 25,4 1 25,7 25,7

Väetamine 2 6,4 12,8 3 6,4 19,2 2 6,5 12,9 2 6,5 13,0 2 6,6 13,2

Taimekaitse 3 6,4 19,2 3 6,4 19,2 3 6,5 19,4 3 6,5 19,6 3 6,6 19,8

Koristamine 1 67,1 67,1 1 67,1 67,1 1 67,8 67,8 1 68,5 68,5 1 69,1 69,1

Kuivatamine 3,4 14,1 47,8 3,8 14,1 53,4 3,5 14,2 49,7 4,3 14,3 61,7 4,4 14,5 63,7

Kogukulud 498,7 627,6 528,6 540,0 537,9

Tootmise üldkulud % 15% 74,8 15% 94,1 15% 79,3 15% 81,0 15% 80,7

Kogukulud(üldkuluga) 573,5 721,7 607,9 621,0 618,6

Kasum/kahjum (toetuseta) -165,5 -212,5 43,1 217,5 173,4

Kasum/kahjum (toetusega) -17,2 -52,0 212,6 394,4 340,1

Omahind 0,17 0,19 0,17 0,14 0,14

Agromajanduslik kaart 1 ha kohta

2009 2010 2011 2012 2013
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Lisa 3. Rukki agromajanduslik kaart 2009-2013. 
 

 

 

 

 
 

Ühik EU
R

/ü
h

ik

Kokku Ühik EU
R

/ü
h

ik

Kokku Ühik EU
R

/ü
h

ik

Kokku Ühik EU
R

/ü
h

ik

Kokku Ühik EU
R

/ü
h

ik

Kokku

Tulu

Vili 3,6 130 468 3,4 147 499,8 3,8 165 627 4,1 197 807,7 4,1 130 533

KSM 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5

ÜPT 1 70,8 70,8 1 81 81 1 91,1 91,1 1 100 100,5 1 109 109,2

PTO 1 20 20 1 22 22 1 20,9 20,93 1 19,0 19,0 x x

Kogutulu 616,3 660 796,5 985 699,7

Kulu

Seeme kg/ha 180 0,18 32,4 180 0,18 32,4 184 0,19 34,96 186 0,19 35,34 181 0,2 36,2

Puhtimine

Bariton 0,3 20,1 6,0 0,3 69,0 18,6 0,3 57,8 17,3 0,3 58,9 17,7 0,3 61,3 18,4

Väetis t/ha

Läga 45 2,6 117 x x 30 2,6 78 30 2,6 78 30 2,6 78

Ammooniumnitraat 0,15 244 36,6 x x x x 0,20 315 63 0,18 316 55,3

ASN (N26-S13) x x 0,27 307 81,4 0,29 292 84,7 x x x x

Taimekaitse l/ha

Glüfosaat 4,0 4,24 17,0 4,0 3,30 13,2 3,8 2,9 10,9 3,8 2,6 9,9 4,0 3,2 12,8

Arrat x x 0,21 7 1,5 x x x x x x

Sekator OD 0,14 67,8 9,5 x x 0,15 60,8 9,1 0,15 65,0 9,8 0,15 69,3 10,4

Falcon x x x x 0,5 27,6 13,8 x x x x

Input x x x x x x 0,8 34,5 27,6 x x

Stabilan x x x x x x x x 2,0 1,6 3,2

Danadim x x x x x x x x 0,47 7,0 3,3

Terpal x x x x 1,0 10,7 10,7 0,9 10,9 9,8 1,5 10,6 15,9

Zantara x x x x x x x x 0,95 27,6 26,2

Masintoode kulu

Kultiveerimine 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,5 15,5 1 15,9 15,9 1 16,4 16,4

Kividekoristamine 1 3 3,0 1 3,0 3,0 1 3,1 3,1 1 3,2 3,2 1 3,3 3,3

Puhtimine 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,2 2,2 1 2,2 2,2

Külvamine 1 25 25,0 1 25,0 25,0 1 25,8 25,8 1 26,5 26,5 1 27,3 27,3

Väetamine 2 8 16,0 1 8,0 8,0 2 8,2 16,5 2 8,5 17,0 2 8,7 17,5

Taimekaitse 2 6 12,0 2 6,0 12,0 2 6,2 12,4 3 6,4 19,1 3 6,6 19,7

Koristamine 1 67,1 67,1 1 67,1 67,1 1 69,1 69,1 1 71,2 71,2 1 73,3 73,3

Kuivatamine 3,6 16 57,6 3,4 17,0 57,8 3,8 17,5 66,5 4,1 18,0 73,9 4,1 18,6 76,2

Kogukulud 416,3 337,0 470,4 480,1 495,6

Tootmise üldkulud % 15% 62,4 15% 50,6 15% 70,6 15% 72,0 15% 74,3

Kogukulud(üldkuluga) 478,7 387,6 540,9 552,1 569,9

Kasum/kahjum (toetuseta) -10,7 112,2 86,1 255,6 -36,9

Kasum/kahjum (toetusega) 137,6 272,7 255,6 432,6 129,8

Omahind 0,13 0,11 0,14 0,13 0,14

2009 2011

Agromajanduslik kaart 1 ha kohta

2010 2012 2013
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Lisa 4. Hilise odra agromajanduslik kaart 2009-2013. 
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Kokku Ühik EU
R

/ü
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Kokku

Tulu

Vili 4,1 115 471,5 4,0 121 484 3,7 162 599,4 3,6 175 630 4,3 170 731

KSM 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5

ÜPT 1 70,8 70,8 1 81 81 1 91,1 91,1 1 100 100,5 1 109 109,2

PTO 1 20 20 1 22 22 1 20,9 20,93 1 19,0 19,0 x x

Kogutulu 619,8 644,5 769 807 897,7

Kulu

Seeme kg/ha 210 0,18 37,8 300 0,18 54,0 215 0,19 40,85 213 0,19 40,47 220 0,2 44

Puhtimine

Baytan 0,4 20,1 8,052 0,4 69,0 25,9 0,4 57,8 23,12 0,4 58,9 23,56 0,4 61,3 24,52

Väetis t/ha

Läga 30 2,6 78 x x 30 2,6 78 x x 30 2,6 78

Ammooniumnitraat 0,14 244 34,2 x x x x 0,20 315 63 0,16 316 50,6

16-16-16 x x 0,22 363 78,8 x x 0,30 364 109,2 x x

ASN (N26-S13) x x 0,24 307 74,3 x x x x x x

CAN+S N27-5S x x x x 0,25 220 53,9 x x x x

Taimekaitse l/ha

Glüfosaat 3,8 4,24 16,1 4,0 3,3 13,2 3,8 2,88 10,9 3,8 2,6 9,9 3,8 3,2 12,2

Arrat x x 0,21 7,0 1,5 x x x x x x

Falcon x x x x x x x x 0,6 27,6 16,6

Input x x 0,75 26,8 20,1 0,9 30,74 27,7 0,8 34,5 27,6 x x

MCPA 1,3 4,3 5,6 x x x x x x x x

Sekator OD 0,15 67,8 10,2 x x 0,14 60,8 8,5 0,1 65,0 6,5 0,15 69,3 10,4

Perfection x x 0,8 10,2 8,2 x x x x x x

Banvel 4S 0,16 18,7 3,0 x x x x x x x x

Danadim x x 1,0 8,0 8,0 1,0 5,8 5,8 0,5 6,6 3,3 0,5 7,0 3,5

CCC x x x x x x 0,5 2,6 1,3 x x

Masintoode kulu

Kultiveerimine 2 15,0 30,0 2 15,0 30,0 2 15,5 30,9 2 15,9 31,8 2 16,4 32,8

Kividekoristamine 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,1 3,1 1 3,2 3,2 1 3,3 3,3

Puhtimine 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,2 2,2 1 2,2 2,2

Külvamine 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 25,8 25,8 1 26,5 26,5 1 27,3 27,3

Väetamine 2 8,0 16,0 2 8,0 16,0 2 8,2 16,5 2 8,5 17,0 2 8,7 17,5

Taimekaitse 3 6,0 18,0 2 6,0 12,0 2 6,2 12,4 3 6,4 19,1 3 6,6 19,7

Koristamine 1 67,1 67,1 1 67,1 67,1 1 69,1 69,1 1 71,2 71,2 1 73,3 73,3

Kuivatamine 4,1 16,0 65,6 4,0 17,0 68,0 3,7 17,5 64,8 3,6 18,0 64,9 4,3 18,6 79,9

Kogukulud 419,6 507,1 473,4 520,7 495,7

Tootmise üldkulud % 15% 62,9 15% 76,1 15% 71,0 15% 78,1 15% 74,4

Kogukulud(üldkuluga) 482,6 583,1 544,4 598,8 570,0

Kasum/kahjum (toetuseta) -11,1 -99,1 55,0 31,2 161,0

Kasum/kahjum (toetusega) 137,2 61,4 224,5 208,1 327,7

Omahind 0,12 0,15 0,15 0,17 0,13

Agromajanduslik kaart 1 ha kohta

2009 2011 2012 2013



79 

 

Lisa 5. Varajase odra agromajanduslik kaart 2009-2013. 
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Kokku

Tulu

Vili 3,3 115 379,5 4,3 121 520,3 3,1 162 502,2 4,8 175 840 4,8 170 816

KSM 1 57,5 57,5 1 57 57 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5

ÜPT 1 70,8 70,8 1 81 81 1 91,1 91,1 1 101 100,5 1 109 109,2

PTO 1 20 20 1 22 22 1 20,9 20,93 1 19,0 18,97 x x

Kogutulu 528 680 672 1017 983

Kulu

Seeme kg/ha 240 0,2 43,2 180 0,18 32,40 241 0,19 45,79 247 0,19 46,93 240 0,2 48

Puhtimine

Baytan 0,4 20,1 8,1 0,2 69 15,5 0,4 57,8 23,1 0,4 58,9 23,6 0,4 61,3 24,5

Väetis t/ha

Läga 30 2,6 78 x x 30 2,6 78 x x 30 2,6 78

Ammooniumnitraat 0,14 244 34,2 x x x x 0,20 315 63 0,16 316 50,6

16-16-16 x x x x x x 0,30 425 127,5 x x

ASN (N26-S13) x x 0,4 307 121,6 x x x x x x

CAN+S N27-5S x x x x 0,25 220 53,9 x x x x

Taimekaitse l/ha

Glüfosaat 3,8 4,2 16,1 3,8 3,30 12,5 3,8 2,9 10,9 3,8 2,6 9,9 3,8 3,2 12,2

Arrat x x 0,2 7,03 1,5 x x x x x x

Falcon x x x x x x x x 0,6 27,6 16,6

Input x x 0,8 26,8 20,1 0,9 30,7 27,7 0,8 34,5 27,6 x x

MCPA 1,3 4,3 5,6 x x x x x x x x

Sekator OD 0,15 67,8 10,2 x x 0,14 60,8 8,5 0,1 65,0 6,5 0,15 69,3 10,4

Perfection x x 0,8 10,2 8,2 x x x x x x

Banvel 4S 0,16 18,7 3,0 x x x x x x x x

Danadim x x 1 7,99 8,0 1,0 5,8 5,8 0,5 6,6 3,3 0,5 7 3,5

CCC x x x x x x 0,5 2,6 1,3 x x

Masintoode kulu

Kultiveerimine 2 15,0 30,0 2 15,0 30,0 2 15,5 30,9 2 15,9 31,8 2 16,4 32,8

Kividekoristamine 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,1 3,1 1 3,2 3,2 1 3,3 3,3

Puhtimine 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,2 2,2 1 2,2 2,2

Külvamine 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 25,8 25,8 1 26,5 26,5 1 27,3 27,3

Väetamine 2 8,0 16,0 2 8,0 16,0 2 8,2 16,5 2 8,5 17,0 2 8,7 17,5

Taimekaitse 3 6,0 18,0 2 6,0 12,0 2 6,2 12,4 3 6,4 19,1 3 6,6 19,7

Koristamine 1 67,1 67,1 1 67,1 67,1 1 69,1 69,1 1 71,2 71,2 1 73,3 73,3

Kuivatamine 3,3 16,0 52,8 4,3 17,0 73,1 3,1 17,5 54,3 4,8 18,0 86,6 4,8 18,6 89,2

Kogukulud 412,2 448,1 467,8 567,1 509,0

Tootmise üldkulud % 15% 61,8 15% 67,2 15% 70,2 15% 85,1 15% 76,3

Kogukulud(üldkuluga) 474,1 515,3 538,0 652,2 585,3

Kasum/kahjum (toetuseta) -94,6 5,0 -35,8 187,8 230,7

Kasum/kahjum (toetusega) 53,7 165,0 133,7 364,8 397,4

Omahind 0,14 0,13 0,17 0,14 0,12

Agromajanduslik kaart 1 ha kohta

2009 2010 2011 2012 2013
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Lisa 6. Suvirapsi agromajanduslik kaart 2009-2013. 
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Kokku
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Vili 1,8 320 576 2,0 332 664 2,6 457 1188 2,4 545 1308 2,6 390 1014

KSM 1 57,5 57,5 1 57,5 58 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5

ÜPT 1 70,8 70,8 1 81 81 1 91,1 91,1 1 100 100,5 1 109 109,2

PTO 1 20 20 1 22 22 1 20,9 20,93 1 19,0 19,0 x x

Kogutulu 724,3 825 1358 1485 1181

Kulu

Seeme kg/ha 4,8 6,5 31,2 4,7 7,35 34,5 4,8 6,9 33,12 4,7 6,9 32,43 4,7 6,7 31,5

Väetis t/ha

CAN+S 27-5S x x 0,19 268 51,5 0,2 220 44,4 x x x x

Ammooniumnitraat 0,21 244 50,0 x x x x 0,20 315 63 0,23 316 72,7

17-6-11+14S 0,45 395 177,8 0,5 370 183,2 0,5 364 180,9 0,45 390 175,5 0,35 385 134,8

Taimekaitse l/ha

Glüfosaat x x 3,8 3,3 12,5 3,8 2,9 10,9 3,8 2,60 9,9 3,8 3,2 12,2

Galera 0,35 93,0 32,6 x x x x x x x x

Folicur 0,8 20,2 16,2 0,94 27,2 25,5 0,5 23,2 11,6 0,5 16,70 8,4 x x

Teridox 2,16 21,0 45,3 x x x x x x x x

Sultan x x 1,65 23,7 39,0 1,5 20,4 30,5 1,5 17,0 25,5 1,85 16,6 30,7

Trend 0,12 3,79 0,5 x x x x x x x x

Tango Super x x 0,9 35,8 32,2 x x x x x x

Perfection x x 0,8 10,2 8,2 x x x x x x

Efilor x x x x x x x x 0,8 35,8 28,6

Decis Extra EC 0,1 31,9 3,2 0,05 47,9 2,4 x x x x x x

Protheus 110 OD x x 0,73 24,9 18,2 1,5 20,5 29,7 1,45 19,6 28,4 1,45 19,2 27,8

Wizard x x x x x x x x 0,05 33,0 1,7

Cantus x x x x x x 0,5 75,7 37,9 x x

Tilmor x x x x 0,9 26,7 24,0 x x 0,9 22,6 20,3

Tebusha x x x x x x x x 0,5 16,9 8,5

Masintoode kulu

Kultiveerimine 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,5 15,5 1 15,9 15,9 1 16,4 16,4

Künd 1 35,0 35,0 1 35,0 35,0 1 36,1 36,1 1 37,1 37,1 1 38,2 38,2

Kividekoristamine 1 33,0 33,0 1 3,0 3,0 1 3,1 3,1 1 3,2 3,2 1 3,3 3,3

Külvamine 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 25,8 25,8 1 26,5 26,5 1 27,3 27,3

Väetamine 2 8,0 16,0 2 8,0 16,0 2 8,2 16,5 2 8,5 17,0 2 8,7 17,5

Taimekaitse 3 6,0 18,0 5 6,0 30,0 3 6,2 18,5 4 6,4 25,5 3 6,6 19,7

Koristamine 1 67,1 67,1 1 67,1 67,1 1 69,1 69,1 1 71,2 71,2 1 73,3 73,3

Kuivatamine 1,8 16,0 28,8 2,0 17,0 34,0 2,6 17,5 45,5 2,4 18,0 43,3 2,6 18,6 48,3

Kogukulud 594,6 632,3 595,3 620,6 612,7

Tootmise üldkulud % 15% 89,2 15% 94,9 15% 89,3 15% 93,1 15% 91,9

Kogukulud(üldkuluga) 683,7 727,2 684,6 713,7 704,6

Kasum/kahjum (toetuseta) -107,7 -63,2 503,6 594,3 309,4

Kasum/kahjum (toetusega) 40,6 97,3 673,1 771,3 476,1

Omahind 0,38 0,38 0,26 0,30 0,27

Agromajanduslik kaart 1 ha kohta

2009 2010 2011 2012 2013
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Lisa 7. Põldheina agromajanduslik kaart 2009-2013. 
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Kokku
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Silo 22500 27 607500 21000 27,0 567000 24500 27 661500 30500 27 823500 25700 27,0 693900

KSM 1 57,5 57,5 1 57 57 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5 1 57,5 57,5

ÜPT 1 70,8 70,8 1 81 81 1 91,1 91,1 1 100,5 100,5 1 109,2 109,2

Heinaseemne täiendav 

otsetoetus 1 36,2 36,2 1 37,3 37,3 1 31,7 31,7 1 25,6 25,6 x x

Kogutulu 607664 567175 661680 823684 694067

Kulu

Seeme kg/ha

Ristik 7 4,5 31,5 7 4,6 32,2 7 4,7 32,9 7 4,8 33,6 7 4,9 34,3

Timut 14 1,4 19,2 14 1,4 19,2 14 1,4 19,6 14 1,4 19,6 14 1,4 19,6

Väetis t/ha

Läga 45 0,7 29,3 45 0,7 29,3 45 0,7 29,3 45 0,7 29,3 45 0,7 29,3

Ammooniumnitraat 0,40 244 97,6 0,55 268 147,4 0,40 294 118 0,40 315 126 0,42 316 133

Taimekaitse l/ha

Glüfosaat 4,0 4,2 17,0 4,0 3,3 13,2 4,0 2,88 11,52 4,0 2,6 10,4 x x

MCPA x x 1 6,1 6,1 x x x x x x

Konservant 1 1,2 1,2 1 1,2 1,2 1 1,2 1,2 1 1,3 1,3 1 1,3 1,3

Masintoode kulu

Künd 1 38,0 38,0 1 38,0 38,0 1 39,1 39,1 1 40,3 40,3 1 41,5 41,5

Kultiveerimine 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,5 15,5 1 15,9 15,9 1 16,4 16,4

Kividekoristamine 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,1 3,1 1 3,2 3,2 1 3,3 3,3

Tallamine 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0 1 12,4 12,4 1 12,7 12,7 1 13,1 13,1

Külvamine 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 25,8 25,8 1 26,5 26,5 1 27,3 27,3

Väetamine 3 8,0 24,0 3 8,0 24,0 3 8,2 24,7 3 8,5 25,5 3 8,7 26,2

Taimekaitse 1 6,0 6,0 2 6,4 12,8 1 6,6 6,6 1 6,8 6,8 x x

Niitmine 1 22,4 22,4 1 22,4 22,4 1 23,0 23,0 1 23,7 23,7 1 24,4 24,4

Koristamine 1 76,7 76,7 1 76,7 76,7 1 79,0 79,0 1 81,4 81,4 1 83,8 83,8

Transport 1 22,4 22,4 1 22,4 22,4 1 23,0 23,0 1 23,7 23,7 1 24,4 24,4

Vaalutamine 1 13,4 13,4 1 13,4 13,4 1 13,8 13,8 1 14,2 14,2 1 14,7 14,7

Kogukulud 453,6 513,2 478,1 494,1 492,4

Tootmise üldkulud % 15% 68,0 15% 77,0 15% 71,7 15% 74,1 15% 73,9

Kogukulud(üldkuluga) 521,6 590,2 549,8 568,2 566,2

Kasum/kahjum (toetuseta) 606978 566410 660950 822932 693334

Kasum/kahjum (toetusega) 607143 566585 661131 823115 693500

Omahind 0,023 0,028 0,022 0,019 0,022

Agromajanduslik kaart 1 ha kohta

2009 2010 2011 2012 2013


