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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli: 

1. Koostada ettevõtte AS Laatre Piim teravilja ja rapsikasvatuse agromajanduslik 

analüüs aastate 2011-2013 kohta; 

2. Kaardistada ettevõte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud (SWOT analüüs); 

3. Anda soovitusi ettevõtte edasiseks tegevuseks. 

Bakalaureusetöös uuritakse AS Laatre Piim teravilja- ja õlikultuuride kasvatamise 

tehnoloogiat, kasvatavate kultuuride bioloogilisi iseärasusi ja nende tasuvust. Antud töö 

andmed on ettevõtte AS Laatre Piim põlluraamatust ning ettevõtte esindajatelt. 

Meteoroloogilised andmed on Tartu - Tõravere andmebaasist, mille kohta tehti ilmastiku ja 

sademete analüüs, mis on olulised põllumajandussaaduste saagikuse näitajateks. 

Sordikirjeldused tuginevad sordiesindajate poolt avaldatud infol. Lisaks kasutati 

Statistikaameti ja Maa-ameti andmebaase ja rakendusi. Majandusanalüüsiks kasutati Eesti 

Taimekasvatuse Instituudi algoritme masintööde maksumuse arvutamiseks. 

Võrreldud aastatel saadi kõige suuremat saaki saadi 2012. aastal, mis oli talinisu puhul 5,8 

t/ha, Eesti keskmine samal aastal 4,6 t/h. Suvirapsi saagikus oli 2,7 t/ha, Eesti keskmine 

samal aastal 1,8 t/ha. See oli tingitud ettevõtte õigetest agrotehnilistest võtetest ja viimase 

kolme aasta soodsamatest ilmastikutingimustest. 

Ettevõttes AS Laatre Piim on teravilja kasvatamine tasuv. 2012.aasta oli kõige tulusam ja 

see oli tingitud omahinna ja müügihinna suurimast erinevusest ning soodsatest 

ilmastikutingimustest. Muutuvkuludest moodustas kõige suurema osa väetistele minev 

summa. Masintöödest oli kulukaim vilja kuivatamine. Selle põhjuseks võib pidada 

kuivatuse kõrget omahinda ning suurt saagikust. 

AS Laatre Piim põldudest 32 % pH on alla 5,5. See on hetkel kasvatatavate kultuuride 

kasvuks liiga madal. Lupjamiseks võib kasutada klinkritolm ja klinkritolmu segu 

dolomiidijahuga (1:1). Lupjamisnorm võiks olla vähemalt 5 t/ha. 
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Ettevõtte külvatavast maafondist (20%) moodustab rapsikasvatuses lubatud normi ja 

sobiliku viljavahelduse. Rapsi on külvatud ettevõttes iga 4 aasta järel. 
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ABSTRACT  

 

This Bachelor’s Thesis explores the production of grains, technology of oilseed and the 

effectiveness of their biological features in AS Laatre Piim. 

Bachelor's objective was to: 

1. Establish a corporate agroeconomical analysis of AS Laatre Piim for the production of 

cereals and rapeseed during the years 2011-2013; 

2. Defaine the company's strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT 

analysis); 

3. To provide recommendations for further actions in the company. 

The thesis aims to find out the profitability of grown cereals and to provide suggestions for 

future business decisions. Data from AS Laatre Piim’s agricultural business reports and its 

representatives has been used in this thesis. Meteorological data about the weather 

conditions has been taken from Tartu - Tõravere database, which are important indicators 

of agricultural yields. In addition, the Department of Statistics and Land Agency databases 

and the Estonian Institute of Plant Cultivation algorithms were used to calculate the value 

of the machine works. 

In 2012, the company´s biggest yield was 5,8 t/ha for winter wheat and 2,7 t/ha for oilseed 

rape. At the same time, Estonian average harvest for winter wheat was 4,6 t/ha and for 

oilseed rape 1,8 t/ha. This was the result of using right agrotechnology, good soil and the 

favorable weather conditions.  

Growing grain in AS Laatre Piim is profitable. They made the most profit in 2012. It was 

due to good relations between the cost and sell prices and favorable weather conditions. 

The biggest sources of expenditure were buying fertilizers and using the grain dryer. This 

was due to higher productivity and high net cost for using grain dryer. 

PH level is under 5,5 in 32% of AS Laatre Piim fields. It is too low to grow the cultures. 

For liming it is good to use clinker dust and clinker dust mixed with dolomite powder 

(1:1). Norm for liming should be at least 5 t/ha. 

Oil seed rape has been used on 20% of the As Laatre Piim land. This is in the allowed 

norm, and it gives the beneficial variety of the grains. They grow oil seed rape in every 4 

years.  
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on kasutatavat põllumajandusmaad ligikaudu 956 tuhat hektarit, millest 620 tuhat 

hektarit on põllumaa. Olulisemad taimekasvatussuunad Eestis on teravilja-, õlikultuuride-, 

kartuli- ja köögiviljakasvatus. Loomakasvatuses on suurim tähtsus piimakarjakasvatusel, 

sellele järgneb sea-, lamba- ja linnukasvatus (Eesti Statistikaamet, 2014). 

Käesolev bakalaureuse töö on koostatud Valgamaa Tõlliste vallas asuva 

põllumajandusettevõtte AS Laatre Piim teravilja ja rapsikasvatuse tasuvuse analüüsimiseks 

aastatel 2011-2013. Erilist tähelepanu pööratakse talinisu ja suvirapsile, kuna ettevõtte 

müüb neid tooteid. Töös kasutatavad ettevõtet iseloomustavad andmed (mullaproovide 

tulemused, kasutatud agrotehnoloogia, väetusplaan ja kultuuride saagikused) on pärit 

ettevõtte põlluraamatust. Põlluraamatut täiendasid ettevõtte agronoomi täpsustused ja 

kommentaarid. 

Analüüsitakse ettevõtte 2011-2013. aastate agromajanduslikku olukorda. Sellest lähtuvalt 

uuritakse millised on kultuuride saagikused, milliseks kujuneb kultuuride omahind ning 

mis on peamised tegurid mis omahinda mõjutavad. Majandusliku analüüsi teostamiseks 

uuritakse vaatlusalustel aastatel kasutatud agrotehnoloogiat, kultuuride saagikust ning 

ettevõtte tulukust. Lisaks tehakse ettevõtte SWOT analüüs.  

  

Lõputöö valmimisele kaasaaitamise eest tahan  tänada juhendajaid Anu Nemvaltsi ja Karin 

Kauerit  juhiste ja toetuse eest. Samuti soovin tänada AS Laatre Piim juhtkonda võimaluse 

eest saada ülevaade eduka põllumajandusettevõtte tegevusest.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Teravilja- ja rapsikasvatus Eestis 

 

Eesti taimekasvatuse kogutoodangu väärtuseks kujunes 2013. aastal esialgsel hinnangul 

366,5 mln eurot, mis moodustas 42% põllumajanduse majandusharu toodangu väärtusest ja 

on 14% vähem kui 2012. aastal. Kuigi toodetud kogus jäi eelnenud aasta tasemele, mõjutas 

väärtuse muutust kokkuostu- ja tootjahindade 14%-line langus. 

Kõige suurema osatähtsuse (39 %) moodustas taimekasvatussaaduste toodangu väärtuses 

teravili (lõppenud finantsperioodil oli antud näitaja kõrgem vaid 2012. aastal (48 %)). 

Seetõttu mõjutas taimekasvatussaaduste toodangu väärtuse vähenemist enim teravilja 

tootjahinna langus 2011. aasta tasemele, kuna teravilja saak jäi 2012. aasta ehk viimaste 

aastate kõrgeima tulemuse lähedaseks. (Põllumajandusministeerium, 2014) 

Eesti Statistikaameti andmetel oli põllukultuuride kasvupind Eestis 2014. aastal kokku 608 

- 400 ha. Kõige suurema osa põllukultuuridest moodustas teraviljakasvatus (332 900 ha 

ehk 55 % kogu põllumaast), sellest suviteravilja kasvatati 230 000 hektaril (69 % teravilja 

all olevast maast) ja taliteravilja 103 000 hektaril (31 %). Taliteraviljana kasvatati kõige 

rohkem talinisu (81 000 ha) ja talirukist (15 400 ha), suviteraviljana suviotra (126 000 ha), 

suvinisu (73 400 ha) ning kaera (27 300 ha). Suvirapsi ja -rüpsi kasvatati 45 000 ja talirapsi 

ja -rüpsi 35 000 hektaril (Statistikaamet, 2014). 

Põllumeeste kogemus on näidanud, et taliraps on hea eelvili taliteraviljadele, sest valmib 

varakult ja võimaldab seetõttu koristustöödega varem alustada. Talirapsile on ette heidetud 

vähest talvekindlust Eesti tingimustes, kuid talirapsi sordid on muutunud aastatega 

talvekindlamaks. Tootjate kogemused on näidanud, et võrreldes suvirapsiga on talirapsil 

suurem saagipotentsiaal ja väiksem kulu taimekaitseks kuluvatele kemikaalidele, mistõttu 

talirapsi osakaal on viimastel aastatel suurenenud (Viil, 2014). 

Talinisu annab reeglina suuremat saaki, kuid suvinisu kasvatamisel jäävad ära 

talvitumisega seotud riskid. 

Põhjamaises kliimas kultuure kasvatades on hea talvekindlus üks tähtsamaid omadusi. 

Talvekahjustusi põhjustavad külm, lumiseen, orase haudumine ning varakevadel jää. 

Sortidevahelised erinevused talvekindluses tulevad esile pärast karastumisprotsessi 
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läbimist. Peale sordiaretuse on taimede külmakindluse tõstmisel väga oluline õige 

agrotehnika, eriti väetamine (Miidla, 1984). 

2012. aastal oli talinisu kasvupind 19 tuh/ha võrra suurem kui 2013. aastal (joonis 1). 

Raps ühe energiarikkaima õli- ja söödakultuurina on maailmas viimase poole sajandi 

jooksul muutunud aina enam kasvatatavaks põllumajanduskultuuriks. Tänu arvestatavale 

kasumlikkusele on rapsiseeme Eesti põllumehele olnud viimastel aastatel üheks oluliseks 

tuluallikaks. (Siim, 2010) 

Suvirapsi kasvupind Eestis ühtlases languses kolme vaadeldava aasta jooksul (joonis 1). 

2012. aastal oli suvirapsi kasvupinnaks 65 tuh/ha, mis on 15 % väiksem kui 2011. aastal 

(joonis 1). Kuna rapsi ei soovitata kasvatada iseendale järgnevalt samal maal enne 4-5 

aastat, siis võiks rapsi maksimaalne kasvupind Eestis olla kuni 120 tuh ha (Aamisepp, 

Matveev, 2012). 

Rapsi kasvupinda ei saa siiski lõpmatuseni suurendada, seega tuleks tähelepanu pöörata 

tema keskmise saagikuse, mis 2011. aastal oli Eestis 1,6 t/ha (ELi keskmine 2,9 t/ha), 

tõstmisele. Eestis on siiani kasvatatud peamiselt suvirapsi kuna ilmastik ei soosi suurema 

saagipotentsiaaliga talirapsi talvitumist. Viimastel aastatel on märgata talirapsi osatähtsuse 

tõusu: 2012. aastal külvati talirapsi 21 tuh  hektarile ehk ligi poole suuremale pinnale kui 

2011. aastal (Aamisepp, Matveev, 2012). 

 

 

 

Joonis 1. Talinisu ja suvirapsi -rüpsi kasvupind Eestis perioodil 2011-2013. Allikas: 

(Statistikaamet 2015) 
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1.2 Talinisu ja suvirapsi iseloomustus ja kvaliteedinäitajad 

 

1.2.1 Talinisu 

 

Tänapäeval kuulub nisu koos riisi, maisi ja kartuliga maailma kõige tähtsamate 

kultuurtaimede hulka. Nisu kasvatatakse 67° põhjalaiusest (Norra, Soome, Venemaa) kuni 

45° lõunalaiuseni (Argentiina, Tšiili). Nisu moodustab umbes 30 % kogu maailma 

teraviljasaagist ja on väga oluline valguallikas (Carver, 2009).  

 

Talinisu kvaliteeti hinnatakse järgmiste kvaliteedi näitajate kaudu: 1000 teramass, 

mahumass, proteiini sisaldus, kleepvalgusisaldus ja langemisarv. Söödanisu ehk siis 

kvaliteetse nisu kvaliteedinäitajad on: 1000 tera mass 38-42 g ja mahumass vähemalt 750 

g/l. Talinisu sortide proteiinisisaldus peaks jääma vahemikku 12-14 %, kleepvalgusisaldus 

soovitavalt kõrgem (>25 %). Langemisarv ei tohiks olla alla 200 sek. (H. Cederholm, 

2015). 

 

1.2.2 Suviraps 

 

Raps kuulub kapsasrohu perekonda ja on nii geneetiliste, kui väliste tunnuste poolest 

sarnane kaalikaga, seetõttu nimetatakse seda ka õlikaalikaks. Rapsi päritolu on teadmata, 

kuid eeldatakse et raps on tekkinud rüpsi ja kapsa ristumisest. Uurimused on kinnitanud et 

rapsi on võimalik luua mõlema eelnevalt mainitud kultuuri ristamisel ning tänapäevased 

rapsisordid on pärit just sellisest lähtematerjalist (Kaarli,  2004). 

 

Turustamise juures mängib suurt rolli rapsi kvaliteet. Rapsil on oluline näitaja õlisus, mis 

peab olema 40%. Niiskus jääb vahemiku 6-9%. Allolevas tabelis (tabel 1) on esitatud rapsi 

kokkuostu tingimused.  

 

 

 

 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Riis
http://et.wikipedia.org/wiki/Mais
http://et.wikipedia.org/wiki/Harilik_kartul
http://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hjalaius
http://et.wikipedia.org/wiki/Norra
http://et.wikipedia.org/wiki/Soome
http://et.wikipedia.org/wiki/Venemaa
http://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%B5unalaius
http://et.wikipedia.org/wiki/Argentiina
http://et.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1iili
http://et.wikipedia.org/wiki/Valgud
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Vastavalt tingimustele tehakse, kas juurde- või mahahindlus iga baasnäitajast kõrgema või 

madalama % kohta (tabel 1). 

 

Tabel 1. Rapsi kvaliteedinäitajad Allikas: (AS Oilseeds Trade, 2015) 

Näitaja Norm Tingimused 

Õlisus Baasiline 40% 

Juurde- või mahahindlus 1,5% iga 

baasnäitajast kõrgema või madalama % 

kohta 

Prahisus 
Baasiline 2%, 

Max 4% 

Mahahindlus 1% iga baasnäitajast 

kõrgema % kohta 

Niiskus 6% - 9% Üle 9% vastu ei võeta 

Klorofüll Max 30 mg/kg 
Normi ületava seemne puhul õigus 

tehingust loobuda või allahindlus 25% 

Glükosinolaadid Max 25mmol/kg 
Normi ületava seemne puhul õigus 

tehingust loobuda või allahindlus 25% 

Eruukahapped Max 2% 
Normi ületava seemne puhul õigus 

tehingust loobuda või allahindlus 25% 

Vabad rasvhapped (FFA) Max 2% 
Normi ületava seemne puhul õigus 

tehingust loobuda või allahindlus 25% 

 

1.3 Talinisu ja suvirapsi agrotehnoloogia 

 

Mulla harimisega püütakse luua taimede kasvuks parimad tingimused. Põld peab olema 

võimalikult umbrohupuhas, et külvamisel taimede seemned saaks mullaga seotud. Väga 

oluline harimise juures on saada haritud põld võimalikult tasane. Nii saavutatakse ühtlane 

külv ja saagikus. Põld peaks olema väikese kallakuga, et kevadel sulavesi kiirelt 

eemalduks ja ei moodustaks jääkatet. Samuti on uuringud  näidanud, et tuulte eest kaitstud 

põllud, kus lumikate paremini püsib, on talinisule talvitumiseks soodsamad (Koppel, Ess, 

2007). 

Talinisu eelistab parasniiskeid, keskmise ja raskema lõimisega ning neutraalse 

reaktsiooniga viljakaid muldi. Hea külviaeg jääb 20. augustist kuni 5. septembri vahele, 

sellised külvid peaksid jõudma moodustada talvitumiseks 2-3 võrset. Taimekasv peatub 

sügisel, kui õhutemperatuur on langenud püsivalt alla +5
 o

C kraadi. Talvitumise 

seisukohalt on oluline, et taimed läbiksid sügisel karastusperioodi, mis kujutab endast 

temperatuuri kõikumisi +5
 o

C kuni mõne kraadini alla nulli. Selle käigus tõuseb taime 

rakumahla kontsentratsioon ning sellised taimed taluvad juba -20
 o

C külma (Jaama, Lauk, 

1999). 

Eelviljad mõjutavad talinisu kleepvalgu sisaldust. Kõige suurem oli kleepvalgu sisaldus 

ristikurohke põldheina järel. Järgnevad varajane oder ning suviraps (Kärner et al, 1999).  
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Haiguste leviku vältimiseks ei tohiks külvikorras enne 2–3 aastat rapsile järgneda hernes ja 

enne 4–5 aastat teised ristõielised (seemnekasvatuse puhul peab see vahe olema veelgi 

pikem). Külvikorrast kinnipidamine on olulisim agrotehniline võte taimekahjustuste 

ennetamiseks. Külvikorra näide: oder allakülviga – ristik – raps – kaer allakülviga – 

mesikas – talinisu. Teraviljarohkes külvikorras aitab raps pidurdada mulla kaudu edasi 

kanduvate haiguste levikut. Peeneseemnelise kultuurina vajab raps väga head külvipinda, 

kus oleks tagatud ühtlased idanemistingimused. Külvieelse mullaharimise sügavus on 2–4 

cm, et tagada niiskuse ülestõusuks vajalik kapillaarsus. Rapsi kasvatamiseks sobivad eri 

tüüpi mineraalmullad. Parimad on kiiresti soojenevad saviliiv ning kerged ja keskmised 

liivsavimullad (Tamm, 2011).  

Raps võib eelkultuurina teraviljade saaki tõsta 10-25 % või veel isegi rohkem (Kaarli, 

2004).  

 

1.4 Teravilja- ja rapsisaagikust mõjutavad tegurid 

 

Saaki mõjutab nii genotüüp, kui  keskkond. Saagi suurust iseloomustab taimede arv 

ruutmeetri kohta, peade arv taime kohta, terade arv peas ning terade kaal. Füsioloogilistest 

faktoritest moodustab saagi suuruse eelkõige fotosüntees, mis sõltub lehepinna suurusest ja 

ajast, kui kaua lehed püsivad fotosünteesi võimelised ning koristusindeksist. Talinisu 

saagikuse juures on tähtsaimateks teguriteks kasvuaja pikkus ja talvekindlus (Koppel, Ess, 

2007). 

Saagikus oleneb oluliselt ilmastikust. Talvekahjudeks  võivad  olla  külmakahjustus,  

lumiseene kahjustus, orase haudumine ja varakevadel jääkahjustus. Sordid taluvad 

kahjustusi erinevalt ning erinevused tulevad esile pärast  karastumisprotsessi läbimist. 

Lisaks sordiaretusele on taimede külmakindluse tõstmisel väga oluline õige agrotehnika ja 

väetamine (Miidla, 1984).  

Mõõduka talvekahjustusega aastatel talinisu saagikus kahjustusest eriti ei sõltu. 

Ekstreemsemate talvedega aastatel mõjutab kesine talvekindlus lisaks saagitasemele ka 

tera kvaliteeti– vähenevad talveõrnamate sortide 1000 tera mass ja mahumass ning pikeneb 

kasvuaeg (Koppel, Ingver, 2004). Talvekindlus on eelkõige  sordiomane  tunnus.  

Sordilehe  sortidest  on  Jõgeval  olnud  talvekindlaim `Širvinta` (Koppel, Ess, 2007). 

Talinisu saagikus tootmistingimustes peaks olema minimaalselt 3 t/ha, keskmiselt 4 t/ha, 
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kuid potentsiaalne saagikus võiks olla 6 t/ha (Older, 1999).  

Talinisu rekordsaak Eestis kuulub Tartumaa ettevõttele Männiku Piim, kus 2008.aastal 

saadi 9,74 t/ha (Viljelusvõistlus, 2008). 

 

Teraviljade ja õlikultuuride kasvatuses on olulisemad toiteelemendid lämmastik (N), fosfor 

(P) ja kaalium (K). Neid toiteelemente tarvitavad taimed kõige suuremates kogustes ning 

seetõttu nimetatakse neid taimede põhitoiteelementideks. Lisaks peab taimede 

toitekeskkonnas sisalduma magneesiumi (Mg), väävlit (S), kaltsiumi (Ca) ja 

poolmikroelemente (Mn, Fe) ning mikroelemente (Co, Cu, B, Zn, Mo jt.) (Kärblane, 

1999). 

Kui mullas esineb fosforit alla 10 mg/kg, siis muld on suure fosforitarbega, vähene tarve 

on siis kui fosforit on üle 205 mg/kg (Loide et al., 2004). 

Kui fosforitarve on suur või väga suur, peaks fosforit andma mulda rohkem, kui saagiga 

sealt eemaldatakse (Kevvai, Kärblane 1996). 

Suure ja keskmise kaaliumitarbe korral tuleb kultuuride kasvuks vajalik kaalium väetistega 

anda. Väga suure kaaliumitarbe korral tuleks anda kaaliumit osaliselt ka mullavarude 

täiendamiseks (Kevvai, Kärblane 1996). 

Mulla reaktsioon on üks olulisemaid mulla omadusi, mis sõltub vesinik- (H+)  ja 

hüdroksiidioonide (OH-) kontsentratsioonist (vahekorrast) mullas. Neutraalse reaktsiooni 

korral on nende ioonide hulk võrdne, leeliselise reaktsiooni korral on mullas ülekaalus 

hüdroksiidioonid ning happelise reaktsiooni korral vesinikioonid. Sõltuvalt ioonide 

vahekorrast võib mullalahuse reaktsioon olla kas neutraalne (pH 6,6 –7,2), leeliseline (pH 

> 7,2) või happeline (pH < 6,6) (Astover et al., 2010). 

 Mulla reaktsiooni suhtes on tundlikud raps, oder, suvi- ja talinisu. Nendele kultuuridele 

sobiv pHKCl on 6-7 (Kuldkepp, 1994). Mulda lubjates väheneb taimedele toksiliste 

alumiiniumioonide sisaldus mullas ja suureneb kaltsiumioonide sisaldus. Selle tulemusena 

taimejuurte kasv paraneb ja suureneb saagikus (Caires et al., 2006; 2008). 

2012. aasta Viljelusvõistluse rekord talirapsisaak (5,7 t/ha) saadi Raplamaalt OÜ Pae 

Farmer põllult (Viljelusvõistlus, 2012). 
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1.4.1 Väetamine 

 

Talinisu saagikus, saagi kvaliteet ja küpsetusomadused sõltuvad lämmastiku ning väävliga 

väetamisest (Järvan et al., 2012). 

Väetuskatsetes Eesti erinevates mullastikklimaatilistes tingimustes selgus, et talinisu 

suurimad saagid saadi variantides, kus pealtväetamisel anti lämmastikku ja väävlit 

vahekorras 10 : 1 (Järvan, Adamson, 2005; Adamson, Järvan, 2006). 

Järvan et al. (2012) leidsid oma katse käigus, et väävliga väetamine tõstab saagikust (nende 

katsete põhjal keskmiselt 23 %), kuid samas langetab 1000 tera massi. 

Jõgeva Sordiaretusinstituudis läbiviidud rapsi katsetes on saadud parimad tulemused 

kõrgema saagi ja seemnete kõrgema õlisisalduse näol jagades lämmastikväetise andmise 

kolme võrdse väetamise vahel : esimene 40 kg kasvu alguses, teine 40 kg kui vars on 10 

cm pikkune ja kolmas 40 kg õitsemise alguses (Narits, 2010). 

 

1.4.2 Külvikord 

 

Hea viljavaheldus loob eeldused saada suuri saake. Sama kultuuri monokultuurina 

kasvatamine toob kaasa saagilanguse. Ainult teraviljade kasvatamisel, langeb mulla 

huumusvaru nelja kuni kuue aastaga ligi 2 %. Mullaviljakuse säilitamiseks on oluline vaid 

teraviljale spetsialiseerunud ettevõtetes kasvatada haljasväetisi nii allakülvides, kui ka 

puhaskülvina (Vipper, 1999). 

Mitmekesine külvikord aitab põllumajandusettevõtjate sissetulekute riski hajutada. Sellega 

saab vähendada negatiivset mõju saagikusele äärmuslike ilmastiku tingimuste korral ja 

hajutades hindade muutlikkust turul (Di Falco, Perrings, 2005). 

Raps on eelviljana väga hea kultuur teraviljadele. See kobestab oma laia ja sügava 

juurestikuga mulda ja juureeritised (glükosinolaatide laguproduktid) pärsivad 

teraviljahaiguste arengut ning suur osa koristatavatest taimeosadest (lehed, varred) 

tagastatakse põllule. See omakorda taastab mulla toitainete sisaldust (Ilumäe, 2013). 

Sobivaimateks eelviljadeks on oder, kaer või nisu. Et vältida mulla kaudu edasi kantavate 

haiguste ja kahjurite levikut võib ristõielisi külvata samale kasvukohale alles 5 aasta 

möödudes (Kaarli, 2004). 
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1.4.3 Harimisvõtted 

 

Otsekülvitehnoloogia on viimastel aastatel Eestis üha laiemalt levima hakanud. Põhjuseks 

on eeskätt kulude kokkuhoid mullaharimistöödelt, kuigi samas peab investeerima 

kvaliteetsesse otsekülvimasinasse. Varasemalt Eestis ja ka muudes riikides läbi viidud 

uuringud on näidanud, et otsekülvi kasutamine parandab muldade omadusi, eeskätt 

suurendades mulla pealmise kihi süsinikusisaldust ja seega ka viljakust. Samuti aitab 

otsekülvi tehnoloogia kasutamisel mulla pinnale kogunev multšikiht säilitada muldade 

niiskussisaldust ja pärsib erosiooni negatiivset mõju. Piiratud muldade tallamine 

harimistöödel parandab muldade struktuuri ja vähendab tihese tekkimise võimalust. Seega 

aitab otsekülvi tehnoloogia parandada muldade viljakust ning tõsta nende saagipotentsiaali 

(Köster, 2012). 

 

Künnipõhist harimist kasutatakse ettevõttes kui põld on kõvasti umbrohtunud 

raskestitõrjutavate umbrohtudega (orashein) ning ka enne suvirapsi külvi (Järvan, 2013). 

Peale talinisu koristust viiakse läbi kõrrekoorimine. Kõrrekoorimine soodustab 

umbrohuseemnete ja teravilja varise idanemist ning põhu lagunemist. Vajaduspõhiselt 

kasutatakse ettevõttes ka üldhävitava toimega herbitsiide, seda eriti orasheina tõrjeks 

põldudel. 

Talinisu külvil kasutatakse külviku ketaskooreleid, et hävitada mehaaniliselt tärganud 

rapsitaimed ja muud umbrohud. Nii võidetakse ühe harimiskorra arvelt ja hoitakse kokku 

aega, mis on sügisese külvi- ja koristusaja kattumisel väga oluline. 

Enne külvi tuleb seemned puhtida, mida antud ettevõttes ka tehti. Puhtimine on vajalik, et 

hävitada seemne pinnal ja sees olevad haigustekitajad ning see kaitseb seemet varajases 

arengujärgus mullas olevate haigustekitajate eest. 

 

1.4.4 Ilmastik 

 

Kliima mõju põllumajandusele on väga suur. Taimekasvatuse edukus sõltub suures osas 

ilmastikust. Kultuurtaimed vajavad elamiseks ja arenemiseks piisavalt soojust ning 

niiskust. Olulisteks ilmastiku näitajateks on õhutemperatuur ning sademete hulk. Ilmastik 

mõjutab  taime kasvu ja arengut erinevates arenguetappides erinevalt (Yu et al., 2013). 
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Kui taimed on varustatud piisava koguse toitainetega, oleneb saak ja selle kvaliteet 

põhiliselt ilmastiku tingimustest (Tamm et al., 2010). 
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2. UURIMISTÖÖ JA METOODIKA 

 

Töö koostamiseks koguti andmeid ettevõtte põllumajandusliku tegevuse kohta AS Laatre 

Piim põlluraamatust. Ettevõtte agronoom juhendas ning kommenteeris käsitletavaid 

andmeid. Andmete analüüsiks on loodud töö autori poolt andmebaas, mille abil on 

andmeid töödeldud. Ettevõtte keskmisi saagikusi on võrreldud Eesti keskmistega 

(Statistikaamet) käsitletud aastatel. Töö koostamiseks on kasutatud järgmisi infoallikaid ja 

andmebaase: 

1) Statistikaameti andmebaas (www.stat.ee) 

2)  Maa-ameti mullakaart (http://geoportaal.maaamet.ee) 

3)  EMHI ilmavaatlusandmed Tartu - Tõravere meteoroloogiajaam 

(http://www.ilmateenistus.ee/) 

4) Inglise keelseid teadusartikleid (webofknowledge.com) 

5) Eesti Taimekasvatuse Instituut (http://www.etki.ee/) 

Ettevõtte 2011-2013. aasta mullaproove analüüsiti Põllumajandusuuringute Keskuses Saku 

vallas Harjumaal. AS Laatre Piimas on mullaproove võetud aastatel 2008-2013. Proovid 

on analüüsitud Agrokeemia Laboratooriumis Põllumajandusuuringute Keskuses. 

Mullaproovidest on määratud taimedele kättesaadava ehk liikuva kaaliumi- ja 

fosforisisaldus, orgaanilise süsiniku sisaldus ja pH. Väetustarbe määramisel arvestatakse 

Mehlich III meetodi puhul lisaks liikuva fosforisisaldusele ka mulla orgaanilise süsiniku 

(C-org) sisaldus. 

Väetistes on toiteelemendid toodud välja oksiidi koostises - kogused elemendina saamiseks 

on korrutatud vastavalt P-0,436 ja K-0,83 koefitsientidega (Kuldkepp, 1994). 

Ettevõtte taimekasvatuse tasuvuse analüüsimiseks on leitud käiberentaablus ja 

kulurentaablus. 

Kulurentaablus iseloomustab kulutuste tasuvust, näidates mitu euro senti kasumit saadi iga 

kulutatud euro kohta ning see leitakse järgmiselt: 

kulurentaablus = kasum/kogukulud x 100 (Lehtsaar, 1996). 

Käiberentaablus näitab kui palju kasumit saadakse toodangu müümisel iga müügitulu euro 

kohta  ning leitakse valemiga:  

käiberentaablus = kasum/kogutulu x 100 (Lehtsaar, 1996).  

http://www.stat.ee/
http://geoportaal.maaamet.ee/
http://www.ilmateenistus.ee/
http://webofknowledge.com/
http://www.etki.ee/
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Kogutud andmetest koostati koondtabelid. Andmete analüüsiks kasutati arvutiprogrammi 

Microsoft Office Excel 2007. 

SWOT analüüs ettevõtte majandustegevuse iseloomustamiseks (Zoller, Bruynis, 2007). 
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3. ETTEVÕTTE ÜLDISELOOMUSTUS 

 

AS Laatre Piim alustas oma tegevust 1992. aasta detsembris endise Laatre sovhoosi 

Suurfarmi baasil. 

Ettevõte tegutses omaette kuni 2004. aasta märtsini, mil kolm ettevõtet (AS Laatre Piim, 

OÜ Lotamõisa ja OÜ Kesa-Agro) moodustasid tootjate ühistu AS Maasu. 

AS Laatre Piim põhitegevusalaks on piimatootmine ja veisekasvatus. Ettevõttes 

kasvatatakse otra, suvirapsi, talinisu, tritikalet, kaera, maisi, suvinisu ja talirapsi (joonis 2). 

Taimekasvatustoodang läheb peamiselt loomade söödaks, talinisu ja suvirapsi kasvatatakse 

müügiks. 

 

 

 

Joonis 2. Põllukultuuride külvipind AS Laatre Piim 2011-2013 aastatel. Allikas: (Ettevõtte 

põlluraamat 2013) 

AS Laatre Piim kasutuses oli 2013. aastal 2025 ha maad, millest omandis on 306 ha maad. 

Ülejäänud maa on renditud. Talinisu kasvatati 2011-2013 aastal 81-116 ha ja suvirapsi 

153-165 ha. 

Ettevõttes kasvatatavast rapsipinnast, moodustab suviraps enamuse. Rapsi on külvatud 

ettevõttes igal neljandal aastal viljavahelduse ning keskkonnasõbraliku majandamise nõude 

tõttu, mis ei luba teravilju kasvatada ühel põllul rohkem kui kolm aastat järjest (PRIA, 

2013). 
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Ettevõtte praeguse külvi maafondist (20 %) moodustabki rapsikasvatus lubatud normi ja 

sobiliku viljavahelduse. 

Aastatel 2011-2013 kasvatati ettevõttes AS Laatre Piim kahte erinevat sorti talinisu 

`Fredis` ja `Sirvinta`. `Fredis` on varajane Lätis aretatud talinisu sort. Hea talvekindlusega 

(ei nakatu lumiseende). Väga kõrge proteiini ja kleepvalgu sisaldusega. Võib nakatuda 

jahukastesse ja lehelaiksusesse (Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2014).  

`Sirvinta` on keskvalmiv Leedus aretatud talinisu sort. On suhteliselt talvekindel pika 

varrega. Vihmane ja jahe suvi võib luua soodsad tingimused teraviljal kollase rooste ehk 

triiprooste tekkimiseks. Selle vastu aitab ainult õigeaegne pritsimine (Linasagro, 2014). 

 

Vaadeldaval perioodil kasvatati ettevõttes AS Laatre Piim suvirapsi `Fenja`  ja `Clipper`. 

Fenja on stabiilse saagikuse ja kõrge õli sisaldusega liinsort, seisukindlus väga hea. 

Proteiini sisaldus on hea, õlisisaldus kõrge kuni väga kõrge, 2012.a. katsete keskmine 

51,3% (Baltic Agro, 2014). 

Suviraps `Clipper` on väga kõrge ja stabiilse saagiga liinsort. Saagikus väga hea: 2012. 

aasta katsete keskmine 3100 kg/ha. Valmimine ja kasvuaeg hiline. Õlisisaldus väga kõrge: 

2012.a. katsetes keskmiselt 50,5 %, ka proteiini sisaldus on hea. Külvisenorm: 80-100 

idanevat tera/m
2
, külvisügavus 2-3 cm (Baltic Agro, 2014). 

 

Ettevõttes on aastaringselt tööl 55 töölist, millest taimekasvatuse poolel 12 inimest 

püsivalt. 

Ettevõttes kasutatav tehnika taimekasvatuslikuks tootmiseks:   

1) Traktor John Deere 7830 (210 hj) 

2) Traktor Fent 930 (300 hj) 

3) Valtra 6550-4 (100 hj) 

4) Valtra 8550-4 (160 hj) kaks masinat 

5) New Holland T 7060 (230 hj) 

Ettevõttes kasutatakse veel teleskooplaadurit Manitou MLT741-120LSU ja  

taimekaitsepritsi John Deere. Viljakoristusel kasutatakse kahte Claas Tucano 450 

kombaini, heedrilaiusega 6,6 meetrit. 

Mullaharimistehnikast on ettevõttes kasutusel: 

-          peenseemnekülvikuga tüükultivaator Väderstad Carrier Bio Drill, 

-          kõrrekoorel Väderstad Carrier 820, 

-          külvik Väderstad Rapid RDA 600 C, 
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-          kultivaator Potila Master 800H, 

-          eelkobesti Kire (harimislaius 8m), 

-          libistiga rihvelrull Väderstad Rexius 820, 

-          5 hõlmaline pöördader Kverneland EG 85. 

 

3.1 Ettevõtte mullastik   

 

AS Laatre Piima  vaadeldavad põllud asuvad enamuses Valgamaal Õru vallas. Õru vallas 

on peamiselt levinud kahkjad leetunud gleimullad ning gleistunud kahkjad leetunud mullad 

(Maa-amet, 2014). Mullaviljakus on Õru vallas varieeruv, kõrgema viljakusega on Õru 

aleviku ja Priipalu küla ümbruses. 

Ettevõtte poolt kasutatavate põldude mullastikust moodustavad 56 % näivleetunud mullad 

ning 27 % moodustavad gleistunud näivleetuud mullad. Nõrgalt leetunud muldi on 14 % ja 

õhukesi madalsoo muldi 3 % (joonis 3). Madalsoomullad on ettevõttes kasutuses 

rohumaadena, seetõttu nende eripäradele antud töös ei keskenduta. 

 

 

 

Joonis 3. AS Laatre Piim põldude mullad. Allikas: (Maa-amet 2014) 

 

3.1.1 Näivleetunud mullad (LP) 

  

Näivleetunud mullad (kahkjad mullad) on väheste ülagleistumise tunnustega parasniisked 

mullad, mille ülemine (30-80 cm tüsedune) kiht on kergema (saviliiv või kerge liivsavi) ja 

alumine ühe - kahe astme võrra ülemisest raskema lõimisega. Nendele muldadele on 

iseloomulik ajutise ülavee tekkimine mulla keskosas paikneva raskema lõimisega 
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horisondi peale. Näivleetunud muldade viljakus on üle keskmise. Boniteet jääb tavaliselt 

40-50 hindepunkti juurde (Kõlli, Lemetti, 1999).  

Lähtekivimiks peamiselt punakaspruun karbonaadivaene moreen. Kihisemine puudub või 

on sügavamal kui 1 m. Oluliseks tunnuseks on mullaprofiilis nähtavad sügavad „keeled“. 

Moodustavad 5,9 % kogu Eesti maafondist ja eriti suur on nende osatähtsus haritaval maal 

(15,1%). 

Levikuala peamiselt Kagu-Eesti lavamaa ja Sakala kõrgustikul (Astover et al., 2012).  

AS Laatre Piim haritavast maast moodustab näivleetunud mullad 56 %. 

Näivleetunud mulla orgaanilise aine varude suurendamiseks tuleks külvikorras regulaarselt 

kasvatada põldheina koos liblikõielistega, mida ka antud ettevõttes tehakse. 

 

3.1.2 Gleistunud näivleetunud muld (LPg) 

  

Gleistunud  näivleetunud mullad on liigniisked mullad, mis on tekkinud kahekihilisel 

keskmise raskusega lähtekivimil (saviliiv liivsavil, kerge liivsavi keskmisel liivsavil, kerge 

ja keskmine liivsavi raskel liivsavil). Liigniiskuse põhjuseks tavaliselt ülavesi, millele võib 

lisanduda ka kõrge põhjavesi. Kihisemine mullaprofiilis puudub, mulla ülemised kihid 

happelise reaktsiooniga (pH alla 5,0). Neid muldi kuivendades ja lubjates võib mulla 

boniteet ulatuda 45 hindepunkti juurde (Kõlli, Lemetti, 1999). 

 

3.1.3 Nõrgalt leetunud muld (Lkl) 

  

Leetunud mullad on parasniisked või põuakartlikud, oma ülaosas valdavalt kerge lõimisega 

(liivad või saviliivad) mullad, millel esineb selgesti väljakujunenud huumushorisont, 

huumus- või raudilluviaalne sisseuhtehorisont ja leethorisont (Penu, 2006). 

Leetunud muldade viljakus on keskmine või alla selle. Korraliku väetamise ja perioodilise 

lupjamisega saab leetunud muldasid säästlikult kasutada. Huumusesisaldus on keskmiselt 

suhteliselt vähene – 2 kuni 2,2 %. Kihisemine algab 1 kuni 1,5 m sügavuselt või puudub. 

Huumusehorisont on tugevalt happeline ning suureneb sügavuse suunas veelgi (Penu, 

2006). 
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3.1.4 Muldade väetustarve 

 

Ettevõtte muldadest 24 % moodustavad suure fosforitarbega mullad ja 8 % väga väikese 

fosforitarbega mullad (joonis 4).  

Seega peab ettevõtte tagama fosfori suuretarbelistele muldadele suurema 

fosforisisaldusega väetiste kasutamise. 

 

 

 

Joonis 4. AS Laatre Piim põldude fosforitarve. Allikas: (Ettevõtte põlluraamat 2013) 

 

AS Laatre Piim mullastikust 22 % on väikese kaaliumitarbega mullad (joonis 5). Väga 

suure (12%) ja suure (32%) kaaliumitarbega mullad vajavad rohkem kaaliumväetisi. 

 

 

 

Joonis 5. AS Laatre Piim põldude kaaliumitarve. Allikas: (Ettevõtte põlluraamat 2013) 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et ettevõtte mullastik on sobilik teraviljade ja rapsi 

kasvatamiseks, kuid vajavad nii kaaliumi kui fosfori rikkaimaid mineraalväetisi. 

 

3.1.5  Põllumuldade reaktsioon 

 

AS Laatre Piim põldudest 32 % pH on alla 5,5 (joonis 6). See on hetkel kasvatatavate 

kultuuride kasvuks liiga madal. Mullastiku liigse happesuse suhtes tundlikud enamus AS 

Laatre Piim  kasvatatavad kultuurid.  

 

 

 

Joonis 6. AS Laatre Piim põllumuldade pH. Allikas: (Ettevõtte põlluraamat 2013) 

 

Seega vajaksid need mullad võimalikult kiiresti lupjamist. Põldude lupjamise tulemusena 

võib saagitõus olla isegi kahekordne (Zhang, 2001). AS Laatre Piim tegeleb muldade 

lupjamisega- aastas ligikaudu 100 ha. Arvestades maafondi suurust (ligikaudu 900-1000 

ha) jääb seda väheks, kuna lupjamise optimaalne mõju on 5 aastat (Turbas, 1982). 

Lupjamiseks võib kasutada klinkritolm ja klinkritolmu segu dolomiidijahuga (1:1). 

Lupjamisnorm võiks olla vähemalt 5 t/ha. (Turbas, Hiis, 1967; Turbas, Lauk, 1982). 

 

3.2 Ettevõttes kasvatatavate kultuuride agrotehnoloogia 

 

3.2.1 Talinisu 

 

Talinisu külvatakse AS Laatre Piim ettevõttes tavaliselt pärast suvirapsi, varajast otra või 
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talirapsi. Pärast rapsi koristust tehakse kõrrekoorimine, mille tulemusena segatakse maha 

pudenenud rapsiseemned mullaga. Talirapsi koristuse ja talinisu külvi vahele jääb umbes 

üle kahe nädala vahe. Selle aja jooksul jõuavad mahapudenenud rapsiseemned idanema 

hakata. Siis  viiakse läbi kõrrekoorimine. Kõrrekoorimine soodustab umbrohuseemnete ja 

teravilja varise idanemist ning põhu lagunemist. Vajaduspõhiselt kasutatakse ettevõttes ka 

üldhävitava toimega herbitsiide, seda eriti orasheina tõrjeks põldudel. 

AS Laatre Piim ettevõttes on kasutusel künnipõhine ja kombineeritut minimeeritud 

mullaharimine.  

Kombikülvik on varustatud mullaharimisorganitega - külvikul on olemas ketaskoorel ja 

rida libistipiisid.  

Uuritud perioodil alustati kevadel esimesel võimalusel pealtväetamisega, andes esimesel 

väetusel ammooniumnitraati (34,4N) 200 kg/ha. Kahe nädala pärast korrati väetamist 100 

kg/ha väävlit sisaldava lämmastikväetisega YaraBela Axan (27N6S). Kõrsumise perioodil 

väetati talinisu põlde lisaks ammooniumnitraadiga (21N), normiks 150 kg/ha. AS Laatre 

Piim põldudel kasvatatavat talinisu väetati 2011. aastal lämmastikuga, mille kogunormiks 

oli 165 kg/ha, sellest 17,5 kg anti eelneval sügisel. 

  

Taimekaitsetöid teostati talinisu põldudel kolmel korral kasvuperioodi jooksul. 

Võrsumisfaasis tehti umbrohutõrje herbitsiidide seguga Sekator (0,15 l/ha) + MCPA (0,5 

l/ha). Segule lisati taimede lamandumise vältimiseks kasvuregulaatorit CCC (1 l/ha) ning 

profülaktilise eesmärgiga fungitsiidi Archer Top (1 l/ha). Kõrsumise ajal viidi läbi teine 

ennetav haigustõrje fungitsiidiga Folicur (0,6 l/ha) ning loomise ajal kolmas ennetav tõrje 

fungitsiidiga Amistar Xtra (0,5 l/ha). Loomisaegse haigustõrje eemärgiks oli kaitsta 

taimikut pähikutel lööbivate taimehaiguste eest. 

 

3.2.2 Suviraps 

 

AS Laatre Piim kasvatatakse suvirapsi eelviljana peamiselt suvi- või talinisu, harvem otra. 

Külvieelne mullaharimine hakkab peale kohe pärast eelvilja koristust kõrrekoorimisega 

mulla pindmises kihis. 

Suvirapsieelne mullaharimine on olnud ettevõttes vaadeldaval perioodil ühesugune. 

Sügisel on kõik suvirapsi alla minevad maatükid küntud, kevadel, esimesel võimalusel, 

künd tasandatud. Künni tasandamisel on kevadeti kasutusel peamiselt Väderstad Rexius 

rull-libisti. Seade koosneb aktiivlibistist mis veab enda ees mullavalli ja tõmbab maha 
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künniharjad ning veab täis lohud ning rihvelrullist mis kobestab mulla pindmise kihi 

vältimaks liigset aurumist.  

 
Külv teostati igal aastal Väderstad Rapidiga. Seemnega koos külvati ka kompleksväetis. 

Rapsiseeme külvati 1 cm ja väetis 3 cm sügavusele. Vaadeldaval perioodil kasvatati kahte 

erinevat rapsisorti ´Fenjat´ ja ´Clipper´. Kumbki neist moodustas suvirapsi pinnast poole. 

 

2011. ja 2012. aastal kasutati kompleksväetisena Yara NPK 18-8-16, mida külvati 370 kg. 

hektarile. Pealtväetisena anti suvirapsile veel 130 kg/ha ammooniumnitraati (34,4N) ja 100 

kg/ha ammooniumsulfaati (21N 24S). Nii sai suviraps kokku toodangu moodustamiseks 

132 kg lämmastikku hektarile. 

 

Taimekaitsetöödest tehti kohe pärast külvi pritsimine mullaherbitsiidiga Brasan (2l/ha). 

Võrsumise ajal tehti pritsimine fungitsiidiga Folicur (0,6 l/ha), et peatada peavõrse kasv ja 

ühtlustada seeläbi õitsemist ja saagi valmimist. Kuna selleks ajaks esines ka 

hiilamardikaid, lisati paagisegusse süsteemset insektsiidi Proteus (0,6 l/ha). Paagisegusse 

lisati veel mikroelemente sisaldavat vedelväetist. Õitsemise ajal tehti profülaktiline 

haigusetõrje fungitsiidiga Cantus (0,5 l/ha), et vältida rapsil valgemädaniku teket. 

 

2013. aastal otsustati hakata kasutama väikese lämmastikusisaldusega, ent suurema fosfori 

ja kaaliumisisaldusega kompleksväetist Yara NPK 7-12-25. Seda külvati külviaegselt 400 

kg/ha. Kuna külviga sai suviraps 28 kg/ha lämmastikku, tuli pealtväetamisega antavat 

lämmastikukogust suurendada ja esimene pealtväetamine teha suhteliselt varakult. 

Pealtväetisena kasutati väävlit sisaldavat lämmastikväetist YaraBela Axan (27N 4S) 270 

kg/ha ja ammooniumsulfaati (21N 24S) 200 kg/ha. Kokku sai raps 142 kg/ha lämmastikku. 

 
Taimekaitsetöödest tehti sarnaselt 2012. aastaga - kohe pärast külvi pritsiti 

mullaherbitsiidiga Butisan Star (1,5 l/ha). Enne õitsemist tehti hiilamardikate tõrjeks 

pritsimine insektsiidiga Proteus (0,6 l/ha). Õitsemiseaegselt tehti ennetav haigustõrje 

fungitsiidiga Efilor (0,7 l/ha), et vältida rapsil valgemädaniku teket. 
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3.3 2011-2013. aasta ilmastik 

  

3.3.1 2011. aasta  

 

2011. aasta keskmine temperatuur oli võrreldes paljude aastate keskmise temperatuuriga 

üsna samade näitajatega, välja arvatud veebruari kuu keskmine, mis oli ligi 7 
o
C võrra 

külmem ning detsembri kuu oli seevastu 5
 o

C võrra soojem. 2011. aasta talv oli 

lumerohke, sademete hulk jäi küll veebruaris ja märtsis alla pikaajalisele keskmisele, kuid 

jahedad õhutemperatuurid ei lasknud lumel sulada (joonis 7). Lume all taimedel 

külmumisohtu ei olnud. 

Põllud muutusid aprilli esimese dekaadi lõpuks lumevabaks. Taimede kasvu ja arengut 

pidurdasid öökülmad. Kevad oli soe ja sademetevaene – aprilli sademete hulk oli kolm 

korda viimase 30 aasta keskmisest väiksem. Külvata tuli kevadel suhteliselt kuiva mulda. 

Soe ja vihmavaene periood kestis ka ülejäänud suve jooksul (EMHI, 2011). 
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Joonis 7. 2011. aasta keskmine õhutemperatuur (
o
C) ja sademete hulk (mm) võrreldes 

pikaajalise keskmisega. Allikas: (Tartu-Tõravere ilmajaam, 2014) 

 

Suhteliselt sademetevaene august soodustas kultuuride koristust ning koristatud vili oli 

optimaalse niiskusesisaldusega (15-18 %). Taliviljad õnnestus külvata septembri teise 

dekaadi jooksul ning tänu pikale sügisele jõudsid nad talveks piisavalt kasvada ja 
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karastuda. 

Oktoober oli samuti soojem, kuid sademetevaesem võrreldes pikaajalise keskmisega. 

Aktiivne taimekasvu periood (ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 10 
o
C) 

lõppes oktoobri esimese dekaadi lõpus. Sooja sügise tõttu olid septembri esimesel dekaadil 

külvatud taliteraviljad hästi arenenud (Agronoomi vaatlusandmed). 

 

3.3.2 2012. aasta  

 

2012. aastal oli sademete summa suurem üle keskmise normi kogu aasta jooksul. 

Aasta keskmine temperatuur oli sarnane 2011. aasta omale ning suuremad erinevused 

ilmnesid veebruari- ja detsembrikuu temperatuuride vahel, kuid mõlemad kuud olid 

külmemad võrreldes paljude aastate keskmisega  (joonis 8 ). Veebruari temperatuur oli 6 

o
C võrra külmem, kuid jaanuaris maha sadanud paks lumekate kaitses taimi külma eest. 

Kevadised, küllaltki kõrged soojakraadid koosmõjus arvukate sademetega, lõid taimede 

kasvuks optimaalsed tingimused, mis kajastus ka keskmisest suuremas saagikuses. 

Keskmisest suuremad saagid ja keskmisest vihmasem koristusperiood pikendas 

koristusaega oktoobrini. 
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Joonis 8. 2012. aasta keskmine õhutemperatuur (
o
C) ja sademete hulk (mm) võrreldes 

pikaajalise keskmisega. Allikas: (Tartu-Tõravere ilmajaam, 2014) 
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3.3.3 2013. aasta  

 

2013. aasta keskmised temperatuurid erinevad kõige rohkem võrreldes paljude aastate 

keskmisega. Jooniselt selgub, et külmemad kuud olid jaanuar ja aprill. 2013. aastal oli 

külmaperiood pika talvega, lumi sulas alles aprillis. Paksu lumekatte sulamise tõttu 

tekkinud veest tahenes muld alles mais, mis tingis tavapärasest hilisema külviaja. Külvile 

järgnenud periood oli tavapärasest soojem ja sademeterohkem, tänu millele hakkasid 

külvatud kultuurid väga kiiresti kasvama. Suvekuude sademetehulk osutus tavapärasest 

väiksemaks (joonis 9), mis põhjustas taimede kiratsemise ja väikesed saagid. Kuiv ilm 

augusti teises pooles ja septembris oli hea koristusele. Teravilja niiskusesisaldus oli madal 

(14-18 %) ning kuivatamisele tehtavad kulutused olid väikesemad. 
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Joonis 9. 2013. aasta keskmine õhutemperatuur (
o
C) ja sademete hulk (mm) võrreldes 

pikaajalise keskmisega. Allikas: (Tartu-Tõravere ilmajaam, 2014)  

 

3.4 Ettevõttes kasvatavate kultuuride põhikultuuride saagikus 

 

Kõige soodsamaks aastaks sademete ja keskmise temperatuuri poolest võib pidada 2012. 

aastat, kuna sademete hulk aasta vältel oli kõige stabiilsem võrreldes paljude aastate 

keskmisega. Piisav sademete hulk tagas paremad kasvutingimused ja selle läbi ka suurema 
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saagi. Kolmest võrreldavast aastast oli 2012. aasta AS Laatre Piim ettevõttele parim 

talinisu ja talirapsi saagikusega aasta. 

 

3.4.1 Talinisu 

 

Nisu koristati 2011. aastal kui terade niiskusesisaldus oli 15 %. Kuivatati 60 °C juures, 

kuni niiskusesisaldus oli seemnetes langenud 12-13 %. Talinisu keskmiseks saagikuseks 

kujunes 3,3 t/ha. 2011. aasta kehvema saagikuse põhjustas taimede kasvu ja arengut 

pidurdanud öökülmad. Kevad oli soe ja sademetevaene – aprilli sademete hulk oli kolm 

korda viimase 30 aasta keskmisest väiksem. 

Eesti keskmine oli samal aastal 3,0 t/ha (Statistikaamet, 2014). 

 

Talinisu keskmiseks saagikuseks 2012.aastal kujunes ettevõttes 5,8 t/ha (joonis 10). Hea 

saagikuse soodustajaks oli peamiselt ilmastik - taliviljad talvitusid hästi ning kogu suve 

jooksul oli piisavalt sademeid. Eesti keskmine talinisu saagikus 2012. aastal oli 4,6 t/ha 

(Statistikaamet, 2014). 

 

Võrreldes eelnevate aastatega, kasutati külviks suurema fosfori ja kaaliumisisaldusega 

väetist NPK 7-20-28, mida anti normiga 220 kg/ha. 2013. aastal ilmastikuolud ei soosinud 

kultuuride koristust ja sellest ka väiksem saagikus kui 2012. aastal (joonis 10). 

 

 

 

 Joonis 10. Talinisu saagikus (t/ha) AS Laatre Piim ja Eesti keskmine 2011-2013. aastatel. 

Allikas: (Statistikaamet, 2015; Põlluraamat, 2014) 
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3.4.2 Suviraps 

 

Suviraps koristati esimesel võimalusel, vältimaks kõtrade avanemisest tulenevat saagikadu. 

Koristusel kujunes suvirapsi saagikuseks 2011. aastal 1,44 t/ha. Eesti keskmine oli 1,6 t/ha 

(Statistikaamet, 2014). 

Järgmisel aastal kujunes sama agrotehnika puhul saagikuseks 2,7 t/ha (joonis 11), samal 

ajal oli Eesti keskmine 1,8 t/ha (Statistikaamet, 2014). Suuremat saagikust soodustas 2012 

aastal kasvuks ja koristuseks head ilmastiku tingimused. 

2013. aastal ettevõttes saadi 2,1 t/ha. Eesti keskmine oli samal aastal 1,8 t/ha 

(Statistikaamet, 2014). 

 

 

 

Joonis 11. Suvirapsi saagikus AS Laatre Piim ja Eesti keskmine 2011-2013 aastatel. 

Allikas: (Statistikaamet, 2015; Põlluraamat, 2014) 
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3.5 Ettevõttes kasvatatavate kultuuride põhitoitainete üldbilanss 

 

3.5.1 Talinisu põhitoitainete üldbilanss 

 

Talinisu eemaldab ühe tonni teradega mullast 30 kg lämmastikku, 5 kg fosforit ja 20 kg 

kaaliumit (Kuldkepp 1994). Talinisu põhitoitainete üldbilanssi arvutuse järgi AS Laatre 

Piim on talinisu saanud kolme aasta lõikes rohkem lämmastikku, kui mullast saagiga 

eemaldatud (tabel 2). Kogu antud lämmastik kasutati ära ainult 2012. aastal. Talinisu 

väetamisel kaeti esmalt loodetava saagi lämmastikutarve, fosforit ja kaaliumi anti vastavalt 

võimalusele. 

 
Tabel 2. Talinisu põhitoitainete üldbilansid aastatel 2011-2013 

 
Saagikus 

Väetisega antud  Toodanguga eemaldatud  Toitainete  
 

Aasta toitained 
  

toitained 
  

üldbilanss 
 

 

t/ha 
     

 

              

 

N P 
 

K N P K N 
 

P 
 

K 
 

     
 

               

2011 3,3 165 13  62 99 16,5 66 66  -4  -4 
 

2012 5,8 165 13  62 174 29 116 -9  -16  -54 
 

2013 3,9 171 19  51 117 19,5 78 54  -1  -27 
 

2011-2013 4,3 501 45  175 390 65 260 111  -20  -85 
 

               

 

3.5.2 Suvirapsi põhitoitainete üldbilanss 

 

Suviraps eemaldab ühe tonni teradega mullast 38 kg lämmastikku, 8 kg fosforit ja 22 kg 

kaaliumit (Kuldkepp 1994). Suvirapsi väetamine on vaadeldaval perioodil olnud 

küllaldane, vaid ühel aastal (2012) on kaaliumi bilanss olnud negatiivne (tabel 3). 

 
Tabel 3. Suvirapsi põhitoitainete üldbilansid aastatel 2011-2013 

 
Saagikus 

Väetisega antud Toodanguga eemaldatud Toitainete  
 

Aasta toitained        toitained   üldbilanss  
 

 

t/ha 
          

 

 

N P K N P 
 

K N P K 
 

   
 

             

2011 1,4 132 30 49 55 11,5  31 77 18,5 18,0 
 

             

2012 2,7 132 30 49 102 21,6  59,4 30 8,5 -10,4 
 

             

2013 1,8 142 21 83 68 14,4  39,6 74 6,6 43,4 
 

             

2011-2013 2,0 406 81 181 225 47,5  130 181 33,5 51,0 
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2012. aastal ületas saagikus prognoosi (2 t/ha). Ettevõtte jaoks optimaalse suvirapsisaagi (2 

t/ha) jaoks antakse piisavalt toiteelemente. 

 

3.6 Ettevõttes kasvatatavate kultuuride agromajanduslik analüüs 

 

Ettevõttes kasvatatavate kultuuride analüüsimisel ei ole toetuseid kasumi sisse loetud. 

Toetuste kasumi sisse lugemine tekitaks kultuuride kasvatamisel petliku tasuvuse. Ka ei ole 

kultuuride omahinna hulka arvestatud ettevõtte juhtumis- ja halduskulusid. Kuna aastad ei 

ole taimekasvuks ühtemoodi sobivad, on kokkuvõtte tegemisel arvestatud vaadeldava 

perioodi keskmise saagikusega. Iga kultuuri püsikulude hulka on arvestatud ka rendimaa 

rent keskmise rendihinnaga.  

 

3.6.1 Talinisu kasvatamise majanduslik efektiivsus 

 

Ettevõttes AS Laatre Piim oli kolmel vaadeldaval aastal talinisu kasvatamine 

majanduslikult kasumlik. Kõrgemat hinda aitas talinisu eest saada ka toiduvilja 

kvaliteedinõuetele vastavus, mistõttu õnnestus igal aastal müüa mingi osa talinisust 

toiduviljana. Vaadeldava perioodi esimesel aastal kujunes talinisu saagikuseks 3,3 t/ha. 

Küllaltki väikese saagikuse põhjuseks olid nii ebasobivad talvitumistingimused kui ka 

kevadine põud, mille tõttu taimed ei võrsunud ning külvid jäid hõredaks. Siiski teeniti iga 

talinisu hektari pealt 109 eurot kasumit (lisa 1). Kulurentaabluseks kujunes 20% ja 

käiberentaabluseks 17% (tabel 4). 

2012. aasta talv oli taliviljade talvitumiseks soodne, ühtlaselt vegetatsiooniperioodi jooksul 

jaotunud sademed ja soe temperatuur lõid taimede kasvuks sobivad tingimused. 

Keskmiseks talinisu saagikuseks kujunes ettevõttes AS Laatre Piim 5,8 t/ha, mille 

keskmine realiseerimise hind oli 240 eur/t. Kuna saagikus oli suur, ei jõutud talinisu õigel 

ajal koristada ega ka kuivatada. Kuivati kuivatusvõimusest jäi väheks. See tingis viimaste 

teraviljapartiide kvaliteedinäitajate langemise ning toiduviljana realiseerimine ei 

õnnestunud. Sellel aastal oli ka söödanisu hind võrdlemisi kõrge. Talinisu kasvatamise 

hektarikasumiks kujunes 812 eurot (lisa 2). Kulurentaablus oli 140% ja käiberentaablus 

58%. 

Talinisu kasvu 2013. aasta talv ei soosinud. Kevade keskmine temperatuur oli suhteliselt 

jahe, ent hooaja lõpuks kujunes saagikuseks 3,9 t/ha. Sellega teeniti iga hektari pealt 123,6 
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eurot kasumit (tabel 4). Kulurentaabluseks kujunes sellel aastal 20% ja käiberentaabluseks 

17%. 

Ettevõttes oli kolmel vaadeldaval aastal talinisu kasvatamine majanduslikult tasuv, seega 

tasub talinisu tootmine ära. 

 

Tabel 4. Talinisu kasvatamise majanduslik efektiivsus 

Talinisu 
Saagikus Müügihind Kulud Kasum Kulurentaablus, Käiberentaablus, 

 

t/ha eur/t eur/ha eur/ha % %  

 
 

       
 

2011 3,3 200 551,0 109,0 20 17 
 

        

2012 5,8 240 580,0 812,0 140 58 
 

        

2013 3,9 190 617,4 123,6 20 17 
 

        

2011-2013 4,0 210 583 348 60 31 
 

        

 

3.6.2 Suvirapsi kasvatamise majanduslik efektiivsus 

 

2011. aastal jäädi suvirapsi kasvatamisega küll kasumisse, kuid tasuvus oli väga madal. 

Hektari kasum oli 54 eurot. Kulurentaablus 9 % ja käiberentaablus 8 % (tabel 5). Kulutusi 

tehti ühe hektari kohta 594,4 eurot (lisa 4). 

 

Tabel 5. Suvirapsi kasvatamise majanduslik efektiivsus 

 

Taimekasvuks soodsate tingimuste tõttu kasvas suviraps 2012. aastal hästi. Tänu kõrgele 

realiseerimishinnale kujunes hektarikasumiks 623 eurot. Kulurentaablus oli 93% ja 

käiberentaablus 48% (tabel 5). Kulutusi tehti ühe hektari kohta 672,6 eurot (lisa 5). 

Madala rapsi kokkuostuhinna tõttu jäädi suvirapsi kasvatamisega miinusesse. Ühe hektari 

suvirapsi pinna pealt teeniti 46,2 eurot kahjumit (tabel 5). Kulutusi tehti ühe hektari kohta 

694,2 eurot (lisa 6). 

Kolme aasta lõikes, 2011-2013 on talinisu kasvatamine olnud kasulikum kui suvirapsi 

kasvatamine. 

Suviraps 
Saagikus Müügihind Kulud Kasum Kulurentaablus, Käiberentaablus, 

 

t/ha eur/t eur/ha eur/ha % %  

 
 

        

2011 1,44 450 594,4 53,7 9 8 
 

        

2012 2,7 480 672,6 623,5 93 48 
 

        

2013 1,8 360 694,2 -46,2 7 -6 
 

        

2011-2013 2 430 653 211 32 24 
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3.7 SWOT analüüs ja selle vajalikkus  

 

S.W.O.T analüüsi nimi tuleb inglisekeelsete sõnade esitähtedest: S - strenghts (tugevused);   

W - weaknesses (nõrkused); O- opportunities (võimalused); T -threats (ohud). SWOT 

analüüs võib anda ettevõttest põhjaliku ülevaate selle kohta, missugune olukord firmas on. 

Kaks esimest poolt (sisetegurid) on tavaliselt kontrollitavad omanike  poolt ja näitavad 

sisemist asjaajamist. Kaks viimast (võimalused ja ohud) ei ole kontrollitavad, aga 

teostavavad, et suurendada või vähendada nende mõju äritegevusele (Zoller, Bruynis, 

2007). 

Järgnevalt on autor välja koostanud ettevõttele SWOT analüüsi (tabel 6). 

 

   Tabel 6. AS Laatre Piim SWOT analüüs (Autori koostatud) 

 Head Halvad 

S

i

s

e

t

e

g

u

r

i

d 

Tugevused Nõrkused 

 

 Pädev tööjõud 

 Piisav maaressurss 

 Agrotehnika 

 Vajalikud masinad 

 Omatoodangu väärindamine 

 Liblikõielised külvikorras 

 Kvalifitseeritud tööjõu puudus 

 Suur happeliste muldade 

osakaal 

 Kuivati läbilaskevõime 

 Suurem kaalium- ja 

fosforväetiste vajadus 

 

 

V

ä

l

i

s

t

e

g

u

r

i

d 

Võimalused Ohud 

 Tootlikum kuivati 

 Muldade pH reguleerimine 

 Suuremad  väetamiskogused (sh. 

mikroelementidega väetised) 

 

 Sisendite kallinemine 

 Toodangu  müügihinna langus 

 Omahinna kallinemine 

 Toetuste lõppemine (PRIA) 

 Ilmastik 

 Rendimaa osakaal 

 Eesti ja EL sisepoliitika 

 

Tugevused 

Pädev tööjõud– ettevõtte omab tugevate teadmistega juhte ning suurte kogemustega ja 

uuendusmeelset meeskonda. 
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Vajaliku agrotehnika olemasolu– õigete põlluharimisvõtetega kindlustatakse taimekasvuks 

sobiv kasvupinnas ja umbrohtude väiksem levik.  

Kaasaegsed masinad– olemas on tehnika, mis tagab kiire põlluharimistööd, väiksema 

saagikao ja kvaliteetsema saagikuse. 

Liblikõielised külvikorras– muudavad huumusbilanssi positiivsemaks ning täiendavad 

mulla orgaanilise aine varu. 

 

Nõrkused 

Lõuna-Eestis on tööjõule konkurets suur, eelkõige maapiirkonnas. Läheduses paikneb 

mitmeid suur põllumajandusettevõtteid, kuid tööealise elanikkonna arv on madal ja esineb 

kvalifitseeritud tööjõu puudus. 

Suur happeliste muldade osakaal on tingitud Lõuna-Eesti mullastikust. Ettevõtte tegeleb 

iga aastase lupjamisega umbes 100ha. 

Suurem kaalium- ja fosforväetiste vajadus. Väetamisel tuleks viia kaaliumi ja fosfori 

kogused tasakaalu planeeritava saagiga. Mõningal juhul lämmastiku koguseid vähendada. 

Ettevõttel on nõrkuseks madala tootlikkusega diiselküttel teraviljakuivati. 

 

Võimalused 

Tootlikum teraviljakuivati– praegune šahtkuivati katab ära umbes 600 ha tuleva toodangu 

kuivatusvajaduse. Ettevõte vajab suurema võimsusega teravilja kuivatit, kuna külvatav 

pind on suurenenud 900-1000 hektarile. 

 

Ohud 

Suurimaks ohuks ettevõttele on toodangu müügihinna langus tulevikus. Sisendite,  nagu 

kütuse ja mineraalväetiste kallinemine, toovad kaasa omahinna tõusu. Seda saab 

kompenseerida Euroopa Liidu toetuste läbi, kuid tulevikus võivad need väheneda või 

sootuks kaduda. 

Ilmastiku tingimusi ei saa mõjutada. 

Rendimaa osakaal – oht rendihinna tõusule. 

Ettevõtte tuleviku ohuks võib olla riigi ja ka Euroopa Liidu sisesed poliitilised muudatused 

(mõjutab piima turustamist) ja ebasoodsad maksud (kütuseaktsiisi tõus, kasumi 

tulumaksustamine), neid tegureid ei saa ettevõtte mõjutada. 
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4. SOOVITUSED ETTEVÕTTELE 

 

Teostades ettevõtte AS Laatre Piim agromajanduslikku analüüsi aastatel 2011 – 2013 tõi 

autor välja soovitused, mida ettevõte võiks kasutada edaspidisteks tegevusteks: 

1. Tootlikum kuivati 

Praegune vedelküttel šahtkuivati (TK 3-11, Tornum, ahjuvõimsusega 610Kwh) tootlusega 

10 t/h on mõeldut umbes 600 ha. Ettevõte vajab suurema võimsusega teravilja kuivatit, 

kuna külvipind on suurenenud 950 hektarini. 

Teravilja kuivatamine on üks kõige energiamahukamaid protsesse ettevõttes. Kui teravili 

on märg, siis kuivatamine võib tarbida rohkem energiat kui kõik välitööd kokku. Teravilja 

kuivatamisel on võimalik energiasäästu saavutada. Kokkuhoid võib olla isegi 50 % 

nõuetekohase protsessi juhtimise ja soojuse taaskasutamisel süsteemis. (Jokiniemi et al., 

2011). 

Kuna kütuse hinnad maailmaturul jätkavad tõusu (joonis 12), oleks ettevõttel kasulikum 

soetada LPG gaasil töötav teraviljakuivati. 

 

Joonis 12. Maagaasi ja vedelkütte hinnad 2000-2013 aastatel. Allikas: (Statistikaamet, 2015) 
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Erimärgistatud kütteõliga töötavate katlamajade omanikke ootab alates 01. jaanuarist 2015 

rakenduva aktsiisiseaduse muudatusest tulenevalt ligi 30-protsendiline kütuse hinnatõus 

(EMTA, 2015). 

Diiselküttega teraviljakuivati katlas diiselkütte põletamise ajal, sisemistes osades ahjus 

kattub tahmaga, mis vähendab soojusvoogu läbi soojusvaheti. Näiteks 3mm paks tahm 

võib vähendada efektiivsust ca 13 % (Bohm et al., 1989).  

Ettevõttel on olemas praegu šahtkuivati , seega ei soovita tööpõhimõttelt samasugust teist 

kuivatit. Kindlasti peab kuivati olema statsionaarne, kuna ladustamissüsteem ja 

etteandesüsteem koos kaaluga on juba olemas. 

Olemasolev kuivati jääks tulevikus seemnevilja kuivatamiseks ja uus gaasiküttega tuleks 

põhitoodangu kuivatamiseks. 

Olemasolev külvimaafond 950 ha ja keskmine saagikus 3,3 t/ha tuleb 3135 tonni toodangut 

aastas.  

Töö koostaja soovitab läbijooksukuivatit Alvan Blanch Grain Dier DF26500, maksimum 

tootlikus nisu kuivatamisel niiskuselt 20% - 15% on 32 t/h (tabel 7).  

Nende kuivatite kasuks räägivad juba seadme laialdased võimalused– horisontaalläbivoolu 

kuivatiga saab tänu suurele õhukogusele kuivatada erinevat temperatuuri nõudvat teravilja 

- maisi, rapsi, heinaseemet, linnast jne. Kuivati on sealjuures kasutajasõbralik, vaikne, 

võimalikult tolmuvaba ja pikaealine. Vilja ühtse kuivamise tagab mehaaniline vilja 

edasikandmine kuivatustsükli käigus ning kuna seade ei nõua eeltäitmist ega tühjendamist 

kuivatatava kultuuri vahetamisel, saab vilja kuivatada pausideta. Kuivati ökonoomsuse 

tagab väljuva õhu täielik retsirkulatsioon jahutussektsioonis (Alvan Blanch, 2015). 
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Eelised uuel teraviljakuivatil: 

 Töökindlam ja vastupidavam 

 Mugav, kuna täitub ise 

 Kiire, kuivatamiskiirus 16-32 t/h 

Tabel 7. Alvan Blanch DF26500 tehnilised andmed Allikas: (Alvan Blanch, 2014) 

Parameeter 
Alvan Blanch DF 

 

26500 
 

 
 

  
 

Tootlikus odra kuivatamisel niiskuselt 20% - 15%, t/h 29 
 

  
 

Tootlikus nisu kuivatamisel niiskuselt 20% - 15%, t/h 32 
 

  
 

Tootlikus odra kuivatamisel niiskuselt 25% - 15%, t/h 16 
 

  
 

Tootlikus rapsi seemnete kuivatamisel niiskuselt 13% - 9%, t/h 18 
 

  
 

Vilja kogus kuivatis, kg 14000 
 

  
 

Kuuma õhu ventilaator, kW 2 x 30 
 

  
 

Jahutusõhu ventilaator, kW 2 x 9,2 
 

  
 

Põleti mootor, kW 2 x 1,5 
 

  
 

Veoketi mootor, kW 1,5 
 

  
 

Väljalaadimistigu, kW 2,2 
 

  
 

Põleti suurus, kW 2 x 1000 
 

  
 

  
 

 

2. Põllumaade lupjamise suurendamine vähemalt 200 hektarile, praegune (2013.a.) 

külvimaa fondi suurus 950 ha. 

Aitab hoida kokku kulutusi väetistelt. Kaltsium aitab toiteelemente paremini omastada. 

Tänu sellele laguneb orgaaniline aine kiiresti ning taimed saavad eluks vajalikku fosforit ja 

lämmastikku. 

Lupjamine soodustab mullareaktsiooni, mis toetab huumusesisalduse suurenemist ja seega 

muutuvad mullad viljakamaks. 
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Happelistel muldadel väheneb paljude põllukultuuride saagikus ja väetiste kasutamise 

efektiivsus oluliselt. Mulla viljakuse taastamise esmaseks abinõuks on viia mulla pH 

lupjamisega taimekasvuks optimaalsele tasemele (pHKCl 6,0–6,7), alles seejärel võib loota 

mineraalväetiste efektiivsuse paranemisele (Järvan, 2012).   
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate AS Laatre Piim teravilja- ja rapsikasvatuse 

tootmistegevuses aastatel 2011-2013 ning olemasolevatest ressurssidest. Kirjeldatud on 

ettevõttes kasvatatavaid teravilja kultuure ja sorte ning saagi suurust mõjutavaid tegureid. 

Eesmärgiks oli välja selgitada kasvatavate kultuuride tasuvus ja anda omapoolsed 

soovitused edaspidiseks tegevuseks. 

Teravilja kasvatatakse toidu– ja söödaviljana ning ka oma tarbeks seemnevilja. Ettevõttel 

kasvas 2013. aastal taimekasvatustoodangut 950 hektaril, kasvatatavad kultuurid olid 

põhiliselt oder, suviraps, talinisu, tritikale, kaer, mais, suvinisu ja taliraps. Müügiks 

kasvatatakse nendest talinisu ja suvinisu. 

Võrreldud aastatel saadi kõige suuremat saaki saadi 2012. Aastal. Talinisu saak oli sel 

aastal 5,8 t/ha, Eesti keskmine samal aastal 4,6 t/h. Suvirapsi saadi 2,7 t/ha, Eesti keskmine 

samal aastal 1,8 t/ha. Suurem saak oli tingitud ettevõtte õigetest agrotehnilistest võtetest ja 

soodsaimast ilmastikutingimustest nende aastate jooksul.  

Enamus AS Laatre Piim mullastikust on sobilikud ettevõttes kasvatatavate kultuuride 

kasvatamiseks. Mullastiku omadustega arvestatakse ja madala saagi potentsiaaliga 

muldadel intensiivset tootmist ei rakendata. Küllaltki arvestatava osa ettevõtte maafondist 

moodustavad mõõdukalt happelised mullad, põldudest 32 % pH on alla 5,5. Madala pH 

tõttu pole seal taimede kasvuks sobilikke tingimusi. Need põllud tuleks lasta võimalikult 

kiirest lubjata. Lupjamiseks võib kasutada klinkritolm ja klinkritolmu segu 

dolomiidijahuga (1:1). Lupjamisnorm võiks olla vähemalt 5 t/ha. 

Erinevate põldude kaaliumi ja fosfori väetustarve kõigub väga madalast kuni väga suureni. 

Fosforitarve on väga väike või väike 28 % põldudest, mistõttu peaks väetistega katma vaid 

poole kultuuride fosforitarbest. Kaaliuminormi võib aga vähendada 18 % põldudest.  

Väetamisel tuleks viia kaaliumi ja fosfori kogused tasakaalu planeeritava saagiga. Hetkel 

antakse eeldatava saagi jaoks küll piisavalt lämmastikku, kuid mitte teist kahte 

põhitoiteelementi. 

Ettevõtte kitsaskohtadeks tootmises on kultuuride ebapiisav väetamise fosfor- ja 
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kaaliumväetistega ning happelised mullad. Nende lahendamine aitaks tõsta põllukultuuride 

keskmisi saagikusi ja sellega suureneks kultuuride majanduslik efektiivsus. 

Ettevõtte tootmishäirivaks teguriks on väikese tootlikkusega vedelküttel teraviljakuivati. 

Praegune šahtkuivati katab ära umbes 600 ha tuleva toodangu kuivatusvajaduse. Vajadus 

on suurema tootlikkuse ja ökonoomsema teravilja kuivati järele, kuna külvatav pind on 

suurenenud 900-1000 hektarile. 
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AGROECONOMICAL ANALYSIS OF GROWING CEREAL AND OILSEED RAPE 

PRODUCTION ON 2011 - 2013 IN AS LAATRE PIIM 

 

SUMMARY 

 

This Bachelor Thesis gives general overview of cereal production and existing resources in 

AS Laatre Piim during the period of 2011 – 2013. In this thesis, there is a description of the 

grown cereals, their varieties and factors influencing production. Cereals are grown for 

reseeding, human consumption and feeding stock. The thesis aims were to find out the 

profitability of grown cereals and to provide suggestions for future business decisions. 

In 2013, the company had 950 hectares of agricultural land, where they grew summer 

wheat, winter wheat, barley, oats, corn, triticale and oil seed rape, for sale only winter 

wheat and oil seed rape. 

During 2011-2013 the highest winter wheat and oil seed rape yields were in 2012. The 

company´s highest yields  were 5,8 t/ha for winter wheat and 2,7 t/ha for oilseed rape. At 

the same time, Estonian average yields for winter wheat was 4,6 t/ha and for oilseed rape 

1,8 t/ha. This was the result of using right agrotechnology, good soil and the favorable 

weather conditions.  

Most of the soils that As Laatre Piim uses are suitable for growing cereals. The company 

takes to account the characteristics of the soil, and they do not put many seeds in the soil 

that has low pH conditions. Due to their low pH conditions, they are not suitable for plant 

growth. These fields should be limed as soon as possible. 

The majority of the soils of Laatre Milk are suitable for inter wheat and oil seed rape 

production. The soil characteristics were considered and the soils with low yield potential 

do not include into intensive production. The considerable part of the company's land are a 

moderately acidic soils, a fields of 32% has a pH below 5.5. Due to the low pH conditions 

these soils were not suitable for plant growth. These fields should be limed as soon as 

possible. Clinker dust and cement kiln dust can be used for liming with dolomite mixture 

(1: 1). The rate of lime could be at least 5 t / ha. 
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Fertilizer consumption on different fields varies from very low to very high. Needs of 

phosphorus is very low or low on 28 % of fields, so fertilizer should cover only half of the 

cultivation phosphorus consumption. Amount of potassium should be reduced on 18 % of 

fields. 

Fertilizing should be balanced with planned crop. The company uses enough nitrogen in 

the production, but they should pay more attention to the usage of phosphorus and 

potassium.  

The main problem is not only the acidic soils, but also inadequately fertilized phosphorus 

and potassium. Resolving these problems would increase production and as a result the 

economical efficiency will grow. 

The biggest distraction for production is the liquid fuel grain dryer, which has low 

productivity. Shaft dryer  can dry production from 600ha. There is a need for more land use 

(900-1000 ha), thus they need a bigger grain dryer with better economics and  higher 

productivity. 
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Lisa 1. Talinisu agrotehnoloogiline kaart 2011. aastal. Allikas: (Gross, 2015) 

    Ühiku 

Summa 
 

Talinisu tehnoloogiline kaart 2011 

 

Kogus Ühik hind 
 

 

hektarile 
 

    

eurodes 
 

      

 Tulud     

Tulu toodangu müügist  3,3 t/ha 200,0 660,0  

Ühtne pindalatoetus  1 ha 91,1 91,1  

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus  1 ha 20,9 20,9  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus  1 ha 57,5 57,5  

Tulud kokku  1 ha  829,5  

Muutuvkulud     

Seeme koos puhisega  0,21 t 250,0 52,5  

Väetised       

NPK 7-12-25  0,25 t 375,0 93,7  

Ammooniumnitraat  0,35 t 284,0 99,4  

YaraBela Axan 27N 4S  0,1 t 290,0 29,0  

Herbitsiidid       

Sekator  0,15 l 71,0 10,6  

MCPA  0,5 l 5,5 2,75  

Kasvuregulaator CCC  1 l 2,1 2,1  

Fungitsiidid       

Archer Top  1 l 25,8 25,8  

Folicur  0,6 l 21,7 13,0  

Amistar Xtra  0,5 l 48,8 24,4  

Muutuvkulud kokku     328,9  

Püsikulud     

Kõrrekoorimine  2,0 ha 15,0 30,0  

Külvamine  1,0 ha 30,0 30,0  

Materjalide transport põllule  4,0 ha 4,0 16,0  

Pealtväetamine  3,0 ha 5,0 15,0  

Pritsimine  3,0 ha 7,0 21,0  

Kombainimine  1,0 ha 55,0 55,0  

Viljavedu kuivatisse  3,3 t 2,0 6,6  

Kuivatamine  3,3 t 8,0 26,4  

Maa rendimaks  0,4 ha 55,0 22,0  

Püsikulud kokku   ha  222,0  

Kulud kokku   ha  551,0  

Omahind   €/t  167,0  

Tulu hektarilt ilma toetuseta   €/ha  109,0  

Tulu hektarilt koos toetusega   €/ha  278,6  
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Lisa 2. Talinisu agrotehnoloogiline kaart 2012. aastal. Allikas: (Gross, 2015) 

    Ühiku 

Summa 
 

Talinisu tehnoloogiline kaart 2012 

 

Kogus Ühik hind 
 

 

hektarile 
 

    

eurodes 
 

      

 Tulud     

Tulu toodangu müügist  5,8 t/ha 240.0 1392,0  

Ühtne pindalatoetus  1 ha 100,4 100,4  

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus  1 ha 18,9 18,9  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus  1 ha 57,5 57,5  

Tulud kokku  1 ha  1568,9  

Muutuvkulud     

Seeme koos puhisega  0,21 t 290,0 60,9  

Väetised       

NPK 7-12-25  0,25 t 410,0 102,5  

Ammooniumnitraat  0,3 t 330,0 99,0  

YaraBela Axan 27N 4S  0,1 t 330,0 33,0  

Herbitsiidid       

Sekator  0,15 l 72,7 10,9  

MCPA  0,5 l 5,7 2,8  

Kasvuregulaator CCC  1 l 2,0 2,0  

Fungitsiidid       

Archer Top  1 l 25,8 25,8  

Folicur  0,6 l 21,7 13,02  

Amistar Xtra  0,5 l 48,8 24,4  

Muutuvkulud kokku     349,9  

Püsikulud     

Kõrrekoorimine  2,0 ha 15,0 30,0  

Külvamine  1,0 ha 30,0 30,0  

Materjalide transport põllule  4,0 ha 4,0 16,0  

Pealtväetamine  1,0 ha 5,0 5,0  

Pritsimine  2,0 ha 7,0 14,0  

Kombainimine  1,0 ha 55,0 55,0  

Viljavedu kuivatisse  5,8 t 2,0 11,6  

Kuivatamine  5,8 t 8,0 46,4  

Maa rendimaks  0,4 ha 55,0 22,0  

Püsikulud kokku   ha  230,0  

Kulud kokku   ha  580,0  

Omahind   €/t  100,0  

Tulu hektarilt ilma toetuseta   €/ha  812,0  

Tulu hektarilt koos toetusega   €/ha  989,0  
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Lisa 3. Talinisu agrotehnoloogiline kaart 2013. aastal. Allikas: (Gross, 2015) 

    Ühiku 

Summa 
 

Talinisu tehnoloogiline kaart 2013 

 

Kogus Ühik hind 
 

 

hektarile 
 

    

eurodes 
 

      

 Tulud     

Tulu toodangu müügist  3,9 t/ha 190,0 741,0  

Ühtne pindalatoetus  1 ha 109,2 109,2  

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus  1 ha 13,2 13,2  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus  1 ha 57,5 57,5  

Tulud kokku  1 ha  920,9  

Muutuvkulud     

Seeme koos puhisega  0,21 t 240,0 50,4  

Väetised       

NPK 7-12-25  0,22 t 432,0 95,0  

Ammooniumnitraat  0,33 t 321,0 105,9  

Ammooniumsulfaat  0,2 t 295,0 59,0  

Herbitsiidid       

Trimmer 50SG  0,015 €/kg 323,0 4,8  

Tomigan 180EC  0,4 l 17,0 6,8  

Kasvuregulaator CCC  1 l 1,6 1,6  

Fungitsiidid       

Epox Top  1,25 l 14,1 17,6  

Viverda  1 l 32,7 32,7  

Insektitsiid Danadim  0,5 l 7 3,5  

Muutuvkulud kokku     377,4  

Püsikulud     

Kõrrekoorimine  1,0 ha 15,0 15,0  

Tüükultivaatoriga harimine  1,0 ha 27,0 27,0  

Külvamine  1,0 ha 30,0 30,0  

Materjalide transport põllule  4,0 ha 4,0 16,0  

Pealtväetamine  3,0 ha 5,0 15,0  

Pritsimine  3,0 ha 7,0 21,0  

Kombainimine  1,0 ha 55,0 55,0  

Viljavedu kuivatisse  3,9 t 2,0 7,8  

Kuivatamine  3,9 t 8,0 31,2  

Maa rendimaks  0,4 ha 55,0 22,0  

Püsikulud kokku   ha  240,0  

Kulud kokku   ha  617,4  

Omahind   €/t  158,3  

Tulu hektarilt ilma toetuseta   €/ha  123,6  

Tulu hektarilt koos toetusega   €/ha  303,5  
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Lisa 4. Suvirapsi agrotehnoloogiline kaart 2011. aastal. Allikas: (Gross, 2015) 

    Ühiku 

Summa 
 

Suvirapsi tehnoloogiline kaart 2011 

 

Kogus Ühik hind 
 

 

hektarile 
 

    

eurodes 
 

      

 Tulud     

Tulu toodangu müügist  1,44 t 450,0 648,0  

Ühtne pindalatoetus  1 ha 91,1 91,1  

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus  1 ha 20,9 20,9  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus  1 ha 57,5 57,5  

Tulud kokku  1 ha  817,5  

Muutuvkulud     

Seeme koos puhisega  4,5 kg 8,0 36,0  

Väetised       

NPK 18-6-18  0,37 t 475,0 175,7  

Ammooniumnitraat  0,13 t 284,0 36,9  

Ammooniumsulfaat  0,1 t 270,0 27,0  

Herbitsiidid       

Brasan  2 l 24,3 48,6  

Insektsiid Proteus  0,6 l 21,1 12,6  

Fungitsiid Folicur  0,6 l 21,7 13,0  

Fungitsiid Cantus  0,5 l 96,0 48,0  

Vedelväetis Supplo  2 l 5,3 10,6  

Muutuvkulud kokku     349,9  

Püsikulud     

Kõrrekoorimine  1,0 ha 15,0 15,0  

Künd  1,0 ha 45,0 45,0  

Libistamine  1,0 ha 15,0 15,0  

Kivikoristus  1,0 ha 5,0 5,0  

Külvamine  1,0 ha 30,0 30,0  

Materjalide transport põllule  3,0 ha 4,0 12,0  

Pealtväetamine  2,0 ha 5,0 10,0  

Pritsimine  3,0 ha 7,0 21,0  

Kombainimine  1,0 ha 55,0 55,0  

Viljavedu kuivatisse  1,44 t 2,0 2,9  

Kuivatamine  1,44 t 8,0 11,5  

Maa rendimaks  0,4 ha 55,0 22,0  

Püsikulud kokku   ha  244,4  

Kulud kokku   ha  594,4  

Omahind   €/t  412,7  

Tulu hektarilt ilma toetuseta   €/ha  53,7  

Tulu hektarilt koos toetusega   €/ha  223,2  
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Lisa 5. Suvirapsi agrotehnoloogiline kaart 2012. aastal. Allikas: (Gross, 2015) 

    Ühiku 

Summa 
 

Suvirapsi tehnoloogiline kaart 2012 

 

Kogus Ühik hind 
 

 

hektarile 
 

    

eurodes 
 

      

 Tulud     

Tulu toodangu müügist  2,7 t 480,0 1296,0  

Ühtne pindalatoetus  1 ha 100,4 100,4  

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus  1 ha 18,9 18,9  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus  1 ha 57,5 57,5  

Tulud kokku  1 ha  1472,9  

Muutuvkulud     

Seeme koos puhisega  4,5 kg 8,0 36,0  

Väetised       

NPK 18-6-18  0,37 t 475,0 175,7  

Ammooniumnitraat  0,13 t 284,0 36,9  

Ammooniumsulfaat  0,1 t 270,0 27,0  

Herbitsiidid       

Brasan  2 l 24,3 48,6  

Insektsiid Proteus  0,6 l 21,1 12,6  

Fungitsiid Folicur  0,6 l 21,7 13,0  

Fungitsiid Cantus  0,5 l 96,0 48,0  

Vedelväetis Supplo  2 l 5,3 10,6  

Muutuvkulud kokku     408,5  

Püsikulud     

Kõrrekoorimine  1,0 ha 15,0 15,0  

Künd  1,0 ha 45,0 45,0  

Libistamine  1,0 ha 15,0 15,0  

Kivikoristus  1,0 ha 5,0 5,0  

Külvamine  1,0 ha 30,0 30,0  

Materjalide transport põllule  3,0 ha 4,0 12,0  

Pealtväetamine  2,0 ha 5,0 10,0  

Pritsimine  4,0 ha 7,0 28,0  

Kombainimine  1,0 ha 55,0 55,0  

Viljavedu kuivatisse  2,7 t 2,0 5,4  

Kuivatamine  2,7 t 8,0 21,6  

Maa rendimaks  0,4 ha 55,0 22,0  

Püsikulud kokku   ha  264,0  

Kulud kokku   ha  672,6  

Omahind   €/t  249,1  

Tulu hektarilt ilma toetuseta   €/ha  623,5  

Tulu hektarilt koos toetusega   €/ha  800,4  
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Lisa 6. Suvirapsi agrotehnoloogiline kaart 2013. aastal. Allikas: (Gross, 2015) 

    Ühiku 

Summa 
 

Suvirapsi tehnoloogiline kaart 2013 

 

Kogus Ühik hind 
 

 

hektarile 
 

    

eurodes 
 

      

 Tulud     

Tulu toodangu müügist  1,8 t 360 648  

Ühtne pindalatoetus  1 ha 109,2 109,2  

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus  1 ha 13,2 13,2  

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus  1 ha 57,5 57,5  

Tulud kokku  1 ha  827,9  

Muutuvkulud     

Seeme koos puhisega  4,5 kg 8 36  

Väetised       

NPK 7-12-25  0,4 t 432,0 172,8  

YaraBela Axan  0,27 t 332,0 89,64  

Ammooniumsulfaat  0,2 t 295,0 59  

Herbitsiidid       

Sultan  1,5 l 24,3 36,4  

Insektsiid Proteus  0,6 l 21,1 12,6  

Fungitsiid Efilor  0,7 l 41,6 29,1  

Vedelväetis Supplo  2 l 5,3 10,6  

Muutuvkulud kokku     446,2  

Püsikulud     

Kõrrekoorimine  1,0 ha 15,0 15,0  

Künd  1,0 ha 45,0 45,0  

Libistamine  1,0 ha 15,0 15,0  

Kivikoristus  1,0 ha 5,0 5,0  

Külvamine  1,0 ha 30,0 30,0  

Materjalide transport põllule  3,0 ha 4,0 12,0  

Pealtväetamine  2,0 ha 5,0 10,0  

Pritsimine  3,0 ha 7,0 21,0  

Kombainimine  1,0 ha 55,0 55,0  

Viljavedu kuivatisse  1,8 t 2,0 3,6  

Kuivatamine  1,8 t 8,0 14,4  

Maa rendimaks  0,4 ha 55,0 22,0  

Püsikulud kokku   ha  246,0  

Kulud kokku   ha  694,2  

Omahind   €/t  384,6  

Tulu hektarilt ilma toetuseta   €/ha  -46,2  

Tulu hektarilt koos toetusega   €/ha  133,7  
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