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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Lõputöö eesmärgiks on optimeerida 200-hektarilist teraviljakasvatustalu masinaparki ning 

leida lahendusi tööde lihtsustamiseks ja masinate efektiivsemaks kasutamiseks. 

Töös antakse ülevaade teraviljakasvatuse ajaloost Eestis ning vaadeldakse tänapäeval 

kasutusel olevat põllumajandustehnikat Pargi Talu OÜ näitel. Autor iseloomustab näitetalu 

muldade tüüpe ja pakub lahendusi, kuidas hoida muldasid õhulise ja viljakana. 

Töös prognoositakse eelnevate aastate saagikuse põhjal käesoleva hooaja teraviljasaaki 

ning leitakse oodatav tulu eesmärgiga näha, kas on võimalik raha eraldada ka 

investeeringutele, tööjõukuludele ning muudele kuludele.  

Töös koostatud koormusgraafikud aitasid leida optimeerimist vajavaid seadmeid ning töö 

tulemusena otsustati hetkel kasutusel olev 3 meetrine külvik vahetada 4 meetrise vastu 

ning olemasoleva mürgipritsi 15 meetrine poom vahetada 24 meetrise vastu. Selliste 

töölaiuse puhul klapivad ka uus külvik ning pritsimise tehnorajad. 

Hooajalisteks töödeks on kasulik palgata tööjõudu, et töö saaks toimuda vahetustes. See 

omakorda võimaldaks kasutada päeva efektiivsemalt ilma kulukate investeeringuteta 

suurematesse masinatesse. 

Töö tulemusena leidis autor, et tuludest jätkub investeeringuteks tõhustamaks masinapargi 

tööd ning palkamaks lisatööjõudu. 
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ABSTRACT 

 

Niilus, M. Machinery optimization for 200-hectares grain growing far. A thesis of 

professional higher educatioon – Tartu: EMÜ, 2015. 46 pages, 15 figures, 17 tables, 10 

extras, format A4. In Estonian languge.  

Fleet optimization, grain growing, workforce need, workforce optimization, cultivation 

technology, tractors, seeding.  

This thesis aim is to find the optimal machine park for a 200 hectare grain farm. Author 

discusses and compares the profitability of different devices and brings out possible 

replacements. Author finds the best technology for each machine and the thesis objective 

has been based on available literature. Overview of different types of agricultural 

machinery has been given primarily on a farm „Pargi talu OÜ”. 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade tootmine on aegade jooksul olnud üks tähtsamaid 

Eesti majandusharusid, sest selle kogu kaubagrupi osatäht

2013 aastal on jäänud 10-

näidanud kasvutrendi, vaid viimase aasta sanktsioonide tõttu on tulnud kerge langus.

Joonis 1. Põllumajandus saaduste ja toidukaupa

Eestis on kasutusel ligikaudu 830

tootmisharu on loomakasvatus

kasutusel oleva põllumaa pinnaks oli 2009. 

kasvatati 55,8 % kogu pindalast. 

Tootmismahud on pidevalt suurenenud. Seetõttu on k

masinapargi valik on väga tähtis. Tehnika kiire arengu tõttu on üha tähtsamaks saanud ka 

masinapargi pidev uuendamine ja selle korrashoid. 

Antud lõputöö eesmärgiks on 

kaaluda ja võrrelda erinevate seadmete kasumlikkust ning tuua välja alternatiivsed 

võimalused masinapargi vä

suurima ajakuluga, efektiivsuse tõstmisele. 

näidistaluks OÜ Pargi Talu. 
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Põllumajandussaaduste ja toidukaupade tootmine on aegade jooksul olnud üks tähtsamaid 

Eesti majandusharusid, sest selle kogu kaubagrupi osatähtsus Eesti koguekspordis  1993

-20 % vahele (joonis 1). See osatähtsus on aastatega 

id viimase aasta sanktsioonide tõttu on tulnud kerge langus.

Põllumajandus saaduste ja toidukaupade osatähtsus. Allikas: [4

ligikaudu 830 000 hektarit haritavat maad. Põllumajanduse olulisim 

tootmisharu on loomakasvatus, kuid tähtsal kohal on ka taimekasvatus. Põllukultuuride 

kasutusel oleva põllumaa pinnaks oli 2009. aastal 566 700 hektarit

svatati 55,8 % kogu pindalast. [3] 

Tootmismahud on pidevalt suurenenud. Seetõttu on ka konkurents pidevalt kasvanud ning 

masinapargi valik on väga tähtis. Tehnika kiire arengu tõttu on üha tähtsamaks saanud ka 

gi pidev uuendamine ja selle korrashoid.  

Antud lõputöö eesmärgiks on leida 200 hektarilisele teraviljatalule optimaalne masinapark, 

aaluda ja võrrelda erinevate seadmete kasumlikkust ning tuua välja alternatiivsed 

välja vahetamisele. Autor keskendub seadmete

efektiivsuse tõstmisele. Antud lõputöö eesmärgi saavutamiseks on 

taluks OÜ Pargi Talu.  

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade tootmine on aegade jooksul olnud üks tähtsamaid 

sus Eesti koguekspordis  1993-

See osatähtsus on aastatega üldiselt 

id viimase aasta sanktsioonide tõttu on tulnud kerge langus. [4: 8] 

 

Allikas: [4: 13] 

maad. Põllumajanduse olulisim 

kuid tähtsal kohal on ka taimekasvatus. Põllukultuuride 

hektarit. Teravilja sellest 

a konkurents pidevalt kasvanud ning 

masinapargi valik on väga tähtis. Tehnika kiire arengu tõttu on üha tähtsamaks saanud ka 

atalule optimaalne masinapark, 

aaluda ja võrrelda erinevate seadmete kasumlikkust ning tuua välja alternatiivsed 

e. Autor keskendub seadmete, mille tööd on 

esmärgi saavutamiseks on 
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Lõputöö eesmärgini aitavad jõuda järgmised ülesanded: 

1. Teravilja kasvatuse tähtsuse analüüs põllumajanduses; 

2. Pargi talu tootmismahtude analüüs aastate lõikes; 

3. Pargi talu masinapargi ülevaade; 

4. Pargi talu tuleviku perspektiive vaadates leida sobivaimad valikud uue tehnika 

soetamisel.  

Töö käigus on püütud leida igale masinale parim tehnoloogia ning välja selgitada  masinate 

omadused ja erinevused.  

Lõputöö eesmärgi saavutamisel on kättesaadava kirjanduse baasil tehtud ülevaade 

erinevate põllumajandusmasinate kohta, mille aluseks on eelkõige võetud Pargi talu 

masinapark. Sellele järgneb empiiriline osa uue vajamineva tehnoloogia loomiseks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

1. TERAVILJAKASVATUSE TEOREETILISED ASPEKTID 

 

1.1. Ülevaade teraviljakasvatuse hetkeolukorrast Eestis 

 

Teravilja kasvatus on Eestis olnud põhiline põllumajanduse tegevusala. Vilja on kasvatatud 

nii toiduks, inimeste tarbeks, kui ka söödaks loomadele. Oluline teravilja tootmise tõus oli 

eelmise sajandi kolmekümnendatel kui teravilja kogupindala suurenes 332 900 hektarilt 

ligi 590 000 hektarini. Vahepeal oli Eesti teise riigi võimu all ning põllumajandus ning 

tootmine oli seetõttu pärsitud. Aktiivsem ning innovaatilisem tootmine läks taaskord lahti 

peale taasiseseisvumist üheksakümnendate alguses. Põhiline langus oli seotud 

põllumajandusreformiga, kus sovhoosid ja kolhoosid lõpetasid töö ja alustasid talud ja 

ühistud. Põllumajanduse taas elavdamisele aitas kindlasti kaasa lääne tehnika sissetoomine, 

mis lihtsustas tööd ning muutis selle mugavamaks. 

Taasiseseisvumisest alates on Eesti teraviljakasvatust mõjutanud mitmed muutused, millest 

suurimaks võib nimetada Euroopa Liiduga liitumist aastal 2004. Selle tulemusena ei 

varustanud Eesti teraviljatootja toiduga enam oma rahvast, vaid temast sai ka osaline 

maailmaturul. Euroopa liiduga liitumine tõi kaasa märgatava muutuse meie 

põllumajandusmaastikul. Kiiresti on arenenud masinapargid ning ka tehnika, mis on 

kasutusele võetud. Just Euroopa Liidu toetustega on meie põldudele ilmunud uudne, 

mugav ja võimas tehnika, millega ei ole põllupidamine enam raske füüsiline töö, vaid 

pigem koht, kus pead mõtlema peaga. Uudne tehnika ning töövõtted võimaldavad tööd 

teha täpselt, mis omakorda vähendab kulusid ning suurendab kasumit. Erinevalt 

varasemale pannakse järjest suuremat rõhku põllumaa eripära  arvestamisele, ilmastiku 

oludele ning samuti erinevate põllukultuuride ja sortide vajadustele.[33] 

Eesti teravilja tööstusele tuleb oluline tooraine just teraviljakasvatusest. Tänu sellele, et 

teraviljatööstus annab lisandväärtust põllumajandustoodangule, panustab see ka Eesti 

majandusse. Ettevõtted, mis tegelevad teravilja töötlemisega. annavad ligikaudu 20% 

toiduaine tööstuse käibest. Tänu sellele, et Eestis ületab teravilja tootmine tarbimist, on 

väljavaated ekspordi suurendamiseks head, sest nõudlus toidu järele suureneb maailmas 

igapäevaselt. [33] 
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Seda, et meie põllumajandus ning teravilja tootmine on tõusuteel, näitavad ka eelmise aasta 

statistikaameti andmed. Teraviljasaak 2014. aastal oli 1 221 600 tonni,  mis on teadaolevalt 

Eesti kõigi aegade suurim ning suurenes 2013. aastaga võrreldes 25%. 

Mullusest saagist moodustas nisu 615 500 tonni, Oder 458 100 tonni ning rukis 49 600 

tonni. Keskmine saagikus oli 3669 kilogrammi hektari kohta, millest nisu saadi 3998 

kilogrammi, otra 3998 ning rukist 3211 kilogrammi hektarilt. 

2014 aastal oli ka külvipind varasemate aastatega võrreldes suurim. Vilja külvati 332 900 

hektarile, mis ületab 7% 2013 aasta külvipinnast, see omakorda näitab, et võetakse 

kasutusele sööti jäänud maid. Talivili moodustus sellest 102 800 hektarit ning suvivili 

230 100 hektarit.  Nisu külvipinda oli 154 400 hektarit, mis ületab eelmist aastat peaaegu 

veerandiga. Otra kasvatati 125 800 hektaril, mis tähendab, et külvialune pinnas vähenes 5 

%. Rukki kasvupind  jällegi suurenes kolmandiku võrra ning oli 15 400 hektarit. 

Kui me räägime kaunviljadest, siis nende saak jäi pisut alla 40000 tonni piiri, mida aga 

samas on rohkem kui mullu. Keskmine saagikus jäi 2070 kg ringi. Kasvupinda oli 19 100 

hektaril, mis ületas eelmist aastat 41 %  ning oli samas meie riigi ajaloo suurim kaunvilja 

kasvupind. 

Rapsi ning rüpsi kasvatati 2014. aastal 80 000 hektaril ning nende kogusaak oli 166 200 

tonni. Hektari keskmine saak oli 2078 kilogrammi. [15] 

Kui me võrdleme mullaharimistehnoloogiaid, siis on põhiliselt kasutuses kolm erinevat 

tehnoloogiat: 

• künd ehk traditsiooniline maaharimine; 

• pindharimine; 

• sügavmaaharimine.  

Millist valikut teha, oleneb kõik mulla eripärast, ilmastikuoludest ning oma ressursist. 

Näiteks kui on tegu kuivade ning liivamuldadega, tasuks vältida traditsioonilist 

maaharimist ning valida pigem pindmaaharimine või tüükülv, et muldliigselt ei kuivaks. 

Samas levivad pindharimist kasutades haigused ning võib tekkida mulla ülemise kihi 

tihenemine ning levivad umbrohud. [33] 
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Statistikaameti 2010. aasta uuringu põhjal näeme, et kõige levinum on siiski 

traditsiooniline maaharimine, mida tehti 337 937 hektaril, järgnes madalkünd, mida tehti 

85 371 hektaril ning viimasel kohal oli kündmiseta maaharimine, mida kasutati 42 141 

hektaril. [28] 

 

 

1.2. Mullaharimistehnoloogiad 

 

Korralik künd, sõltumata selle sügavusest, annab lõpptulemuseks mullapinna, mis on 

taimejäänustest sisuliselt vaba, sest ader keerab pinnase ringi. Ka randaali ülesandeks on 

mullanümberkeeramine, kuid tavapärase künni asemel töötavad need põllutööriistad 

eesmärgiga mulda segada. See annab künniga maaharimisele arvukalt 

ainulaadseid eeliseid. Traditsioonile maaharimistehnoloogia sobib hästi enamikele 

mullatüüpidele, kuigi suurimaid eeliseid on täheldatud niiskemates tingimustes ja 

kergematel muldadel, mis vajavad kobestamist. Künniga mullaharimine aitab külvikordade 

mittejärgimisega paremini toime tulla, kui minimeeritud mullaharimine. Korralik 

viljavaheldus annab olulisi lisaeeliseid isegi siis, kui kasutatakse vaid atra. [33] 

Künnita tehnoloogiad liigitatakse enamasti vastavalt töösügavusele kas pinnapealseks või 

sügavaks mullaharimiseks. Üldiselt annab künnita maaharimisviis suurema tootlikkuse 

ning on kasutusel rohkem suurtes põllumajandusettevõtetes, kus tööaeg on piiravaks 

teguriks. Minimeeritud mullaharimine nõuab kindlat külvikordade järgimist, et võidelda 

edukalt taimejäänustega levivate haiguste vastu ning hävitada umbrohuseemneid. Künnita 

tehnoloogiapuhul on ka külvi õige ajastus olulisema tähtsusega kui traditsioonilise 

maaharimise korral. Minimeeritud mullaharimine sobib hästi enamike mulla- ja 

ilmastikutingimuste korral, kuid suurimaid eeliseid annab see tehnoloogia raskematel 

muldadel ja kuivemates tingimustes. [33] 

Nagu ka nimi ütleb, kasutatakse sageli otsekülvi puhul mullaharimistööriistaga 

põimkülvikut. Süsteemi jaotatakse omakorda vastavalt külviku mullaharimisvõimele. 

Seemnekülvikud, mis kultiveerivad suurema osa pinnasest, omavad rohkem ühiseid jooni 

künnita süsteemiga, kui näiteks need külvikud, mille loomisel on rohkem külvi silmas 

peetud. Otsekülvi tehnoloogiad kasutavad sageli spetsiaalseid külvikuid, mille ülesandeks 
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on seemnete külvil mulda võimalikult vähe liigutada. Sellisel tehnoloogial on kindlad 

eelised kuivades tingimustes. [33] 

Enamik põllumajandustootjaid ei kasuta ühtset tehnoloogiat, vaid kombineerivad oma 

ettevõttes või külvikorra tasandil erinevaid tehnoloogiaid, nii tehakse ka Pargi Talus. 

Kombineeritud maaharimise eeliseks on see, et töid on võimalik vastavalt hooajale, 

põllukultuurile ja konkreetsele põllule vabamalt reguleerida. Puuduseks on loomulikult 

vajadus suurema masinapargi järele, mis tähendab ka kõrgemaid püsikulusid. Siiski on 

koos tehnoloogia arenguga loodud masinaid, mis töötavad tõhusalt erinevates 

mullaharimistehnoloogiates ja nii on lihtsam näiteks künnita ja künniga 

mullaharimistehnoloogiaid omavahel kombineerida. [33] 
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2. PARGI TALU 

 

2.1. Üldiseloomustus 

 

Pargi talu asub Võrumaal, Varstu vallas Vana-Roosa külas. Lähim Asula on 5 km kaugusel 

põhjapool asuv Varstu alevik. Talu asukoha omapäraks võib lugeda Läti piiri lähedust. 

Linnulennult on talu põhihoonetest Läti piirini 10 km. Kohalikud teed on kruuskattega 

ning lähima maanteeni, Võru-Valga maanteeni on talu tootmishoonest 2 kilomeetrit. 

Osaühing Pargi Talu on asutatud 24.05.2013 eesmärgiga taotleda Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ametist Noortaluniku toetust. Tegelikult toimis talu juba 

varem, kuid siis juhtis seda FIE Tiit Niilus. Enne 2013 aastat tegeles autor talupidamisega 

rohkem hobikorras, maad oli veidi alla saja hektari ning suuri plaane polnud. 2013 aasta 

kevadel otsustati põllumajanduslikku tegevust alustavate noorte põllumajandustootjate 

toetust taodelda. Sai kirjutatud projekt, mis osutus edukaks ning asutatud OÜ Pargi Talu. 

2015 aasta mais täitus Osaühingul kaks aastat aktiivset tegutsemist, selle aja jooksul on 

haritava maa pindala kasvanud 200 hektarini ning maad on talul kokku üle 200 hektari. 

Ettevõte tegeleb teravilja- ja kaunviljakasvatusega, maastiku hoolduse ning korrashoiuga 

ning plaanib seda joont ka jätkata. Investeeritud on nii masinate kui ka maa ostmisesse. 

Hetkel on Pargi Talu kasutatavast maast renditavat maad protsentuaalselt rohkem kui 

omandis olevat, kuid lähiaastatel on võimalik omandis olevat maa hulka suurendada. Pargi 

Talu visioon on järjepidevalt areneda ja vastavalt võimalustele hoida end kursis 

põlluharimistehnoloogiate uuenduste ja tehnikaga. 

Talu põllud asuvad umbes 5 kilomeetri raadiuses talu tootmishoonetest. Paar üksikut põldu 

asuvad ka kuni 10 km kaugusel talu tootmishoonetest, mis pole aga tänase päevatehnikat 

ning masinaid arvestades väga pikk maa. Kuna konkurents on selles piirkonnas tihe ning 

maad enam saada pole, siis ollakse nõus maad hankima ning kasutusele võtma ka 

kaugemalt kui 10 km.  



12 
 

Talus töötab igapäevaselt talu peremees. Tasustamata tööjõuna võib talus arvestada talu 

pereliikmeid, näiteks peremees, tema vend ning isa. Töös edaspidi esinevad tootmise 

tasuvuse arvutused on tehtud tasustamata tööjõudu arvestamata. 

Pargi talu muldadest on umbes 50% liivamullad ning ülejäänud 50% liivsavimullad. 

Liivmullad on tihtipeale kuivad, väga toitaine vaesed ning kiire vee äravooluga. Vee 

liikuvus ülemistesse kihtidesse puudub või on väga väike. Selle tulemusena tuleb 

muldaharida võimalikult minimaalselt ning ka kevadised mullaharimistööd tuleb läbi viia 

võimalikult vähe mulda segades, et säilitada mullas niiskus. Liivsavimuldasid tuleb jällegi 

korralikult harida, sest vastasel juhul võib muld tiheneda ning kuivades tingimustes on 

seda mulda hiljem raske töödelda. Niiske suve puhul peab jällegi  maad korralikult harima 

ja töötlema, et see oleks õhuline, sest vastasel korral tekib maal hapniku puudus ning see 

mõjutab oluliselt saagikust. Liivsavimuldade puhul oleme enamasti kasutanud 

tavamullaharimis meetodit, et ei tekiks tihest ning liivamaade puhul minimeeritud 

mullaharimisviisi, et ei tekiks kuivamist. 

Kuna Pargi talu maad pole eriti viljakad, tuleb suurt rõhku panna väetamisele. 

Mullaproovid on näidanud, et maal on magneesiumi ning lämmastiku puudus, seetõttu 

kasutatakse kombikülvikuga külvates väetisi, mis on suurema lämmastiku ning 

magneesiumi sisaldusega. Puhast lämmastiku külvatakse suve jooksul kaks korda peale, et 

oleks kõrgem ning kvaliteetsem saak. 

 

 

2.2. Pargi talus kasutatavad külvitehnoloogiad 

 

Pargi talus on hetkel kasutusel tehnoloogia ning seadmed, mis võimaldavad teha 

külvieelselt nii traditsioonilist maaharimist, minimeeritud mullaharimist, kui ka otsekülvi. 

On olemas hulk paremini või kehvemini defineeritud mullaharimis- ja taimekasvatus 

tehnoloogiaid. Enamasti jaotatakse neid lähtuvalt künnist ja nii saame kaks põhilist 

tehnoloogiat – künniga ja künnita maaharimise. Kolmanda tehnoloogiana kasutame 

enamasti otsekülvi, kus samaaegselt külviga teostatakse mullaharimine. 

Enamik põllumajandustootjaid ei kasuta ühtset tehnoloogiat, vaid kombineerivad oma 

ettevõttes või külvikorra tasandil erinevaid tehnoloogiad, nii tehakse ka Pargi Talus. 
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2.3. Pargi talu saagikus läbi aastate 

 

Pargi talu saagikust perioodil 2013-2015 kirjeldab järgnev tabel (tabel 1). 

 

Tabel 1. Pargi talu saagikus perioodil 2013-2015 

Pargi talu saagikus 

Vili Suvinisu Talinisu Oder 
Pindala (ha) 12 20 15 27 75 80 69 105 105 

Aasta 2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 

Kogus (t) 46,8 66 52,5 86,4 307,5 360 239,8 551,25 487,5 

*2015 aasta  puhul on märgitud prognoositav saak 

Aasta 2013 saak, külvi all oli ca 87 ha, sellest : 

• Suvinisu  „Manu“, keskmine saagikus ca 3,9 t/h 

• Talinisu „Ada“, keskmine saagikus ca 3,2 t/h 

• Oder „Anni“ keskmine saagikus ca 4 t/h 

• Varajane oder „Jyvä“ keskmine saagikus ca 4,2 t/h 

Aasta 2014 saak, külvi all oli ca 200 ha, sellest : 

• Suvinisu „Mooni“, keskmine saagikus ca 3,3t/h 

• Talinisu „Ada“, keskmine saagikus ca 4,1 t/h 

• Oder „Patrick“, keskmine saagikus ca 5,1 t/h 

• Varajane oder „Jyvä“, keskmine saagikus ca 5,4 t/h 

Aastal 2015 prognoositav saak, külvi alla tuleb ca 200 ha, sellest : 

• Suvinisu „Mooni“, prognoositav saak 3,5 t/h 

• Talinisu „Ada“, prognoositav saak 4,5 t/h 

• Oder „Anni“, prognoositav saak 4,5 t/h 

• Varajane oder „Jyvä“, prognoositav saak 5 t/h 
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2.4. Pargi talu masinapark 

Pargi talus on traktor New Holland T7040 (joonis 2), mis on valitud eelkõige talu 

jätkusuutlikust silmas pidades. Traktoril puudub ad-blue paak ja jõuvaru tulevikus 

soetatavate haakeriistade jaoks on piisav. 

 

Joonis 2.New Holland T7040. Allikas: [16] 

Traktori New Holland T7040 tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis (tabel 2). 

 

Tabel 2. New Holland T7040. Allikas: [19] 

New Holland 

Silindrite arv 6 

Kubatuur (cm3) 6728 

Mõõdetud võimsus - ISO 14396 - ECE R120 - [kW/hp(CV)] 160/218 

Maksimaalne vääne- ISO 14396 - ECE R120 @ 1600rpm - (Nm) 2200 

Kütusepaagi mahutavus (l) 938 
 

Lisaks New Holland T7040 kuulub Pargi talu masinaparki traktor Zetor Forterra (joonis 3), 

mille kasuks räägib võrdlemisi väike kütusekulu ning masina lihtsusest tulenevad 

kergemad hoolduskulud. 
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Joonis 3. Zetor Forterra. Allikas: [29] 

Traktori Zetor Forterra tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis (tabel 3). 

 

Tabel 3. ZetorForterra. Allikas: [1] 

 

MUDEL MÕÕTÜHIK FORTERRA 125 
Mudel    Zetor 1506 
Võimusus ISO TR 
14396  kW/hj  93/126 
Nimipöörded  p/min  2200  
Silindrite arv  tk  4  

Lisaks kahele traktorile kuulub Pargi talu masinaparki kombain New Holland TX36 

(joonis 4). TX 36 mudel on pärinud oma välimuse eelkäijatelt New Holland 8070 ja 8080. 

Ühiseks jooneks on “push-button“ kõigi funktsioonide juhtimine ehk kombaineril on 

võimalik juhtida ja reguleerida masinat kabiinist väljumata. “Autofloat" süsteem hoiab 

automaatselt lõikekõrgusi. Kombainer saab jälgida seadme tööd “InfoView“ monitorist ja 

vastavalt kuvatavale infole juhtida masinat või muuta trumli pöörlemiskiirust. [17] 
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Joonis 4.New Holland TX36. Allikas: [18] 

Pargi talus toimub teravilja külv Kongskilde külviku „DemeterMultiseed 3000C” abil 

(joonis 5).  

 

Joonis 5.DemeterMultiseed 3000C. Allikas: [11] 

Tegemist on põimkülvikuga, mida saab kasutada väga erinevates tingimustes. Alustades 

otsekülvist kõrrepõllul lõpetades küntud või kultiveeritud muldadele külviga. Antud 

külvikul on unikaalne konstruktsioon, mis võimaldab hüdrauliliselt reguleerida seemendite 

survet. Ketaste surve, mis on proportsioonis külvisügavusega, jääb alati samaks olenemata 

külviku enda raskusest, mida muidu mõjutab külvikastis ja väetisekastis oleva 

väetise/teravilja kogus. Detailsemad andmed külviku parameetrite kohta on toodud 

järgnevas tabelis (tabel 4). 
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Tabel 4. Kongskilde „DemeterMultiseed 3000C. Allikas: [12] 

 

Ketta 

diameeter  
Laadimis

kõrgus 
Max. väetisekasti  

mahutavus 

Maksimaalnek

ülvikasti 

mahutavus 
Väeturite arv Seemendite arv  

40.0 cm  2.05 m  2140.0 l  1830.0 l  12 24 

Tagumine 

ratasrull, 

mõõt 
Reavahe 

Transpordi-

kõrgus 
Kaal Töölaius   

7.5x16"  12.5 cm  3.00 m  3810.0 kg  3.00 m    

 

Kündmiseks kasutab Pargi talu Kverneland atra „ES” (joonis 6). 

 

Joonis 6. KvernelandES. Allikas: [13] 

Adra sah atöölaius on sujuvalt muudetav vahemikus 30-50 cm. Seega on ES-ga mugav 

künda muutuvates tingimustes ning erinevate muldadega põldudel. Sahkade töölaiust saab 

muuta mehhaaniliselt või hüdrauliliselt, sama valik on esimese saha laiuse muutmisel. 

Kahe- kuni neljasahalistel on 100x150mm raam, 5-sahalisel aga 150x150mm. Raam on 

pöördpeale võimalikult lähedal, et raskuskese oleks eespool ning rippsüsteemilt mitte suurt 

tõstejõudu nõuda. Saab kasutada koos Packomat mullatihendajaga. Sahkade vahe 85 või 

100 cm. Täpsemad andmed adra kohta on toodud tabelis  (tabel 5). 
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Tabel 5. KvernelandES. Allikas: [14] 

Mudel Sahkadearv Sahatöölaius 
Adra mass / Vajalikrippsüst. 

Tõstevõime, kg 
ES-85-
200 5 30 – 50 1700 / 5200 

Põllumaa künnijärgseks tasandamiseks ning teravilja ja rapsiseemne külvieelseks pinnase 

kobestamiseks kasutab Pargi talu libistit „KIRE 8,2” (joonis 7). 

 

Joonis 7.Libisti Kire 8,2. Allikas: [9] 

Seadme Kire 8,2 tööks on künni tasandamine ning mulla pindmise kihi kobestamine. 

Libisti koosneb keskmisest ja kahest külgmisest toruraamist, mis on omavahel ühendatud 

liigenditega. Raamide külge on poltliite või keevisliitega jäigalt kinnitatud terad. Terad on 

valmistatud spetsiaalterasest, mille erilisteks omadusteks on suur vastupanu kulumisele, 

karastatud detailide probleemideta keevisliited ja löögikindlus. Unikaalne terade kuju ja 

asend on konstrueeritud selliselt, et terad lõikaks mullapinnase läbi 100%-liselt kogu 

töölaiuse ulatuses, ei ummistuks ning taluks paremini kivide lööke. [22] 

Seadme tööorganid on neljas reas. Tera vahe on 320 mm. Üks  lõikab põhja kuni 80 mm. 

Parima külvi kvaliteedi ja kõrge saagikuse annab võimalikult tasane ning õige sügavusega 

harimine. Töösügavust saab reguleerida 4 tugiratta ja veotiislil asuva reguleer seadise abil. 

Parema tasanduse kvaliteedi saavutamiseks on libisti taha kinnitatud 3 silurit. Üles 

tõstmiseks ning teisaldamiseks on masin varustatud kaherattalise telikuga ja kahe tõstetava 
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külgraamiga, mida juhitakse hüdrauliliselt. Töökiiruseks on ~ 12km/h, teedel 

transportimise kiirus kuni 25 km/h. [22] 

Vilja transpordiks kasutab Pargi talu viljaveo haagist „Kire  150” (joonis 8). 

 

Joonis 8.Viljaveo haagis Kire 150. Allikas: [8] 

Viljaveo haagise „Kire 150” tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis (tabel 5). 

Tabel 6. Viljaveo haagis Kire 150. Allikas: [23] 

Kandejõud 
Maht 

viljaportedega  

Maht 

madalate 

portedega  

Kasti 

välismõõdud 
Kasti 

sisemõõdud 

Põhja 

kõrgus 

maast 

13 t 15,0 m³ 5,9 m³ 2400x4900 
mm 

2320x4820 
mm 1030 mm 

 

Taimekaitsepritsid on mõeldud umbrohu keemiliseks tõrjeks põllukultuuride kasvatamisel 

ja ka vedelväetiste pritsimiseks taimedele [6]. Pargi talus on kasutusel taimekaitseprits 

„Jar-Met 1200” (joonis 9). 



 

Joonis 9.Taimekaitseprits „

Kõik Jar-Met pritsid on varustatud:

• kolmekordse filtreerimise süsteemiga;

• väikese kätepesupaagiga;

• ühtse korpusega pihustite ning cut

• võimalus mehhaaniliselt seadistada poomi kõrgust

Rohumaade ja võsa niitmiseks kasutab Pargi talu hooldusniidukit „KABE TEN” (j

10). 

Joonis 10.Hooldusniiduk KABE TEN

Ten mudel on kasutatav väga laialdase

purustamiseks. Niidetud jäänused surutakse maad

20 

 

Taimekaitseprits „Jar-Met 1200“. Allikas: [6] 

Met pritsid on varustatud: 

se filtreerimise süsteemiga; 

väikese kätepesupaagiga; 

ühtse korpusega pihustite ning cut-off/tilk-lukk klappidega; 

võimalus mehhaaniliselt seadistada poomi kõrgust. [6] 

Rohumaade ja võsa niitmiseks kasutab Pargi talu hooldusniidukit „KABE TEN” (j

Hooldusniiduk KABE TEN. Allikas: [7] 

Ten mudel on kasutatav väga laialdaselt rohumaade ja võsa (kuni 8 cm

purustamiseks. Niidetud jäänused surutakse maad ligi. Seadet saab liigutada külgsuunas

Rohumaade ja võsa niitmiseks kasutab Pargi talu hooldusniidukit „KABE TEN” (joonis 

 

lt rohumaade ja võsa (kuni 8 cm) niitmiseks ja 

ligi. Seadet saab liigutada külgsuunas 
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hüdrosilindriga. Tööorganiteks rasked vasarad või Y terad. Hooldusniiduki täpsem 

spetsiifika on toodud järgnevas tabelis (tabel 5). [27] 

 

Tabel 7. Hooldusniiduk KABE TEN. Allikas: [27] 

MUDEL / töölaius (cm) 250 

Võimsuse vajadus (hj)   70 - 100 

Kaal (kg) 770 

Vasaraid (tk)   22 

 

Põldude randaalimiseks kasutab Pargi talu randaali Agro-Masz (joonis 11). Agro-Masz 

randaalid koosnevad kahest järjestiku asetsevast ketaste reast. Sellised masinad on sobivad 

taimejäänuste mullaga segamiseks ja ka kõrrekoorimiseks. Randaalitöölaius on 3,0, 

meetrit. Raskerandaal asendab mõnel juhul isegi atra. Randaali kettad on valmistatud 

kulumiskindlast ja tugevast materjalist. Standardis 510mm läbimõõduga ketas. Tagarulliks 

torurull. [24] 

 

Joonis 11.Randaal Agro-Masz. Allikas: [2] 
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Pargi talu kasutab väetise külvamiseks ettevõtte Sulky väetisekülvikut „DPX 15” (joonis 

12). 

 

Joonis 12.Väetisekülvik Sulky DPX 15. Allikas: [26] 

Sulky väetisekülvik võimaldab kerge vaevaga kalibreerida külvatava väetisekoguse ja 

vajalik on vaid üks kaalumine. Külvilaius on kergesti muudetav väetise suunamisega 

väetisekülviku ketaste eri punktidesse. Külviku valmistamisel on kasutatud roostevaba 

terast ja kolmekordset värvikihti. Käigukastid on suletud, määritud/õlitatud nii, et kasutaja 

ei pea enam õli lisama ega muretsema määrimise pärast. Kastidel on 3 aastane garantii. 

[32]. 

Täpsemad andmed külviku parameetrite kohta on toodud järgnevas loetelus: 

• mahutavus 800-1500 L; 

• töölaius 9-18 m; 

• kandevõime 1500 kg; 

• hüdrauliline etteande siiber; 

• punkri kõrgendused; 

• koormakate. [32] 
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3. MASINAPARGI OPTIMEERIMINE 

 

3.1 Masinapargi koosseisu määramise vajadus, meetodid ja lähtematerjal 

 

Masinapargi koosseisu määramise vajalikkus ei nõua erilist põhjendamist. On ju 

arusaadav, et efektiivse töökorraldusega nüüdisaegses talus peab väiksem traktorite 

koosseis toime tulema suurema töömahuga, tegema kõik tööd õigeaegselt ja kõrgel 

agrotehnilisel tasemel ning väiksemate kulutustega. Seetõttu omandab traktori- ja 

masinapargi koosseisu ratsionaalsus üha suurema tähtsuse. Talus peab olema traktoreid ja 

põllutöömasinaid sellisel arvul, et neist ei tuleks puudu ka tippkoormuse perioodidel. Et iga 

töö jaoks oleks võimalik koostada sobilik traktoriagregaat, peab traktorite ja masinate 

margiline koosseis olema küllalt mitmekesine. Väär on aga masinate ülemäärane 

soetamine, sest traktorite arvu suurenedes tõuseb vajadus lisatööjõu järele ning suurenevad  

soetus- ja amortisatsioonikulud, liigiline mitmekesisus aga raskendab remonti ja tõstab 

selle maksumust.  

Tavaliselt toimub talu traktori- ja masinapargi täiustamine kogemuslikul teel. Tõepoolest, 

võib ju kogenud talupidaja öelda, milliseid masinaid on vaja juurde muretseda, millised 

kipuvad liigseks jääma. Seejuures erilise arvutusi nagu ei tehtaks, kuigi ilmselt 

arvestatakse rida asjaolusid: tööde mahte, masinate jõudlust, nende kasutamise efektiivsust 

jmt. Selline kogemuslik otsustamine masinapargi nn. „intuitiivse modelleerimise“ tasemel 

parendab asja, kuid ei anna majanduslikus mõttes paremat lahendust. Masinapargi sobiva 

struktuuri ja mahu määramiseks on tegelikult vaja üpris palju lähteandmeid ja ning tuleb 

teha mahukaid arvutus. Masinapargi koosseisu määramise arvutuslikest meetoditest 

tuntakse nn. koormusgraafikute meetodit ja majandusmatemaatilist meetodit [30: 106]. 

Mõlema meetodi puhul on lähtematerjal ja eeltööd põhimõtteliselt ühesugused - kõigepealt 

on vaja leida masinapargi vajalikud töömahud ning seejärel valida agregaatide sobivad 

tüübid [31: 109]. 
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3.2 Koormusgraafikute meetod 

 

Antud töös kasutatakse koormusgraafikute meetodit. See seisneb masinate vajaliku arvu 

määramises ning graafilises esitamises tehtavate tööde ja tööperioodide lõikes. Nii kujuneb 

koormusgraafikuna tulpdiagramm, kusjuures tulba kõrgusega väljendub antud marki 

traktorite koormus antud ajavahemikule (tööperioodile) planeeritud tööde tegemiseks.  Et 

erinevad tööd nõuavad erinevaid põllutöömasinaid, siis kajastub traktori 

koormusgraafikust ka vajalike põllutöömasinate margiline koosseis ja arv. 

Koormusgraafikute meetodi eeliseks on selle üldtuntus ja arusaadavus ning lihtsus vajalike 

arvutuste tegemiseks piisab vaid tavalise kalkulaatori rakendamisest. [31: 107] 

 

 

3.3 Koormusgraafikute koostamine 

 

Koormusgraafikuid koostatakse eraldi iga traktorimargi jaoks kas terve aasta kohta või 

ainult perioodiks aprillist oktoobrini/novembrini (oleneb sügisest). Töömahu 

vähendamiseks piirdutakse tavaliselt teise variandiga, sest talvekuudel on traktoritel vähem 

tööd. Graafiku horisontaalteljele kantakse ajaskaala (Ühikuks kuu või nädal), 

vertikaalteljele aga koormus ehk töötunnid. 

 

 

3.4 Pargi talu koormusgraafikud olemasoleva masinapargi näitel 

 

Seadmete ning masinatega tööd tehes tuleb arvestada agregaadi kasuteguri koefitsienti. 

Koormusgraafikute arvutamiseks kasutab töö autor tabelis 8 kajastatud kasuteguri 

koefitsiente.  

Tabel 8. Kasuteguri koefitsiendid. Allikas: [25] 

Seadme/masina kasuteguri koefitsient 

Külvik 0,65-0,8 
Libisti 0,75-0,8 
Ader 0,7-0,8 

Taimekaitseprits 0,55-0,65 
Hooldusniiduk 0,75-0,85 

Randaal 0,77-0,9 
Kombain 0,6-075 
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Koormusgraafikusse (lisa 1 – lisa 10) on lisatud kogu Pargi talu kasutuses olev 

masinapark. Koormusgraafikul näidatud tunnid kajastavad 2014 aasta teraviljakasvatus 

hooaega. Graafikult on näha, et oluliste seadmete nädalased koormused ületavad selgelt 

lubatud piiri. Et vältida olukorda, kus 1 tööline peab töötama masinaga üle 8 tunni päevas 

otsustas autor optimeerida mürgipritsi, teraviljakülviku, adra ja mõlema kasutuses oleva 

ratastraktori tööd. 

Teraviljakülviku (lisa 4) puhul oleks otstarbekas vahetada 3 meetrine külvik 4 meetrise 

vastu - seeläbi võidab ettevõte aastas ca. 26,77 tundi (tabel 9). 

 

Tabel 9. Külvi optimeerimine. Allikas: autori koostatud 

 

3m külvik 4m külvik 

8h tööpäev 8h tööpäev 

10km/h 10km/h 

1h külvan 3ha 1h külvan 4ha 

3ha x 8h = 24ha päevas 4ha x 8h = 32ha päevas 

Kuna tegu on kombikülvikuga siis koefitsient 0,65 Kuna tegu on kombikülvikuga siis 
koefitsient 0,65 

24ha x 0,65 = 15,6ha päevas tegelik 32ha x 0,65 = 20,8ha päevas tegelik 

  

Külvile kulus 106h 2014a. 4m külviku puhul 

106h x 3ha/h = 318ha 106h x 4ha/h = 424ha 

318ha x 0,65 = 206,7ha sai 2014 külvata tegelikult 424ha x 0,65 = 275,6ha saaks 4 meetrise 
külvikuga 106h külvata 

  

Järgneva ristkorrutisega leian, mitu tundi kuluks 4m 
külvikuga 206 hektari külvamiseks 

 

  

275ha - 106h  

206ha – x  

X = 79,23h  

  

4 meetrise külvikuga kuluks 206 hektari külvamiseks 
79,23h 

 

  

Leian, mitme % võrra langes tööle kulunud tundide arv  

  

106h - 79,23h = 26,77h  

26,77h / 106h = 0,2525  

4 meetrise külvikuga kuluks 25,25% vähem aega  
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Mürgipritsi töö optimeerimiseks otsustas autor vahetada välja 15 meetrise pritsimispoomi 

24 meetrise vastu ja seeläbi vähenes tööle kulunud aeg 31.13tunni võrra (tabel 10). 

Tabel 10. Mürgipritsi optimeerimine. Allikas: autori koostatud 

 

15m mürgiprits 24m mürgiprits 

  

8h tööpäev 8h tööpäev 

10km/h 10km/h 

1h pritsin 15ha 1h külvan 24ha 

15ha x 8h = 120ha päevas 24ha x 8h = 192ha päevas 

Mürgipritsi tööefektiivsuse koefitsient 0,55 Mürgipritsi tööefektiivsuse koefitsient 0,55 

120ha x 0,55 = 66ha päevas tegelik 192ha x 0,55 = 105,6ha päevas tegelik 

  

Pritsimisele kulus 83h 2014a. 24m pritsi puhul 

83h x 15ha/h = 1245ha 83h x 24ha/h = 1992ha 

1245ha x 0,55 = 684,75ha sai 2014 pritsida 
tegelikult 

1992ha x 0,55 = 1095,6ha saaks 24 meetrise 
pritsiga 83h külvata 

Arvestame, et aasta jooksul käib prits samal 
põllul 3x 

Arvestame, et aasta jooksul käib prits samal 
põllul 3x 

  

Järgneva ristkorrutisega leian, mitu tundi kuluks 
24m  

 

pritsiga 684,75 hektari pritsimiseks  

  

1095,6ha - 83h  

684,75ha – x  

X = 51,875h  

  

24 meetrise külvikuga kuluks 684,75 hektari 
külvamiseks 51,875h 

 

  

Leian, mitme % võrra langes tööle kulunud 
tundide arv 

 

  

83h - 51,875h = 31,125h  

31,125h / 83h = 0,375  

24 meetrise pritsiga kuluks 37,5% vähem aega  

Et kasutada olemasolevate traktorite ressurssi võimalikult efektiivselt, tasuks kaaluda 

tööjõu juurde palkamist. Kui traktor koos tehnikaga töötaks ööpäevas 8 tunni asemel 16 

tundi siis tasub palgata hooajaline traktorist, mitte vahetada välja haakeseade.  
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Alltoodud tabelis (tabel 11) on näidatud töökoormuse jaotumine kahe traktoristi korral. 

Tabel 11. Tööjõutundide optimeerimine. Allikas: autori koostatud 

 

 
Töötunnid (h) 

 
Optimeeritud 

töötunnid (h) 

Zetor 375 Külvik 79,23 

NH 7040 660 Mürgiprits 51,875 

Kombain 130 Ader (tööline1) 66 

Külvik 106 Ader (tööline2) 65 

Ader 131 
NH 7040 
(tööline1) 

250 

Libistaja 53 
NH 7040 
(tööline2) 

410 

Väetisekülvik 37 Zetor (tööline1) 282 

Mürgiprits 83 Zetor (tööline2) 93 

Niiduk 75 
  

Randaal 41 
  

 

Hooajalise töölise puhul väheneb ka ajakulu transporttööde ajal, mil mitu masinat peab 

korraga paralleelselt töös olema - näiteks sügisese viljakoristuse ajal. 

Töötundide ja optimeeritud töötundide võrdlust kajastavad  järgnevad joonised (joonis 13 

ja joonis 14). 

 

Joonis 13.Optimeerimata töötunnid. Allikas: autori koostatud 
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Joonis 14.Optimeeritud töötunnid. Allikas: autori koostatud 

Tööjõutundide optimeerimisega saab tööd teostada kahes vahetustes, mis võimaldab 

kasutada päeva (valget aega) oluliselt efektiivsemalt. 

 

 

3.5 Algoritm masinapargi valiku lihtsustamiseks 

Masinapargi valikul tuleb tähelepanu pöörata nii tehnilistele kui majanduslikele näitajatele. 

Selle tarbeks on Eesti Maaviljeluse Instituudi kodulehel avaldatud algoritm (tabel 12) [10]. 

 

Tabel 12. Algoritm põllutöömasina ja agregaadi kulude arvutamiseks (näide). Allikas: [10] 

 

Algoritm põllutöömasina ja agregaadi kulude arvutamiseks     
Nimetus Ühik Tava-

ader 
Pöördader Randaal Kartulipa- Otsekülvik 

  3×16″ 4×16″    6 m nur kombi, 
 Töösügavus 22-24 

cm 
24-25 cm 8 -10 

cm 
2 rida laius 4 m 

Ostuhind € 7400 17500 35000 7200 54000 
Tööressurss Ha 1280 2000 7100 600 4200 
Aastane töömaht Ha 160 200 510 60 450 
Kasutusaeg Aasta 8 10 13,9 10 9,3 
Laenu suurus € 4500 9000 21000 4500 30000 
Laenu intress % 7 7 7 7 7 
Korrashoiukulud % hinnast 6 6 5 5 7 
Hoiuruumi vajadus m2 0 0 0 0 26 
Hoiuruumi   kulud * €/m2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Masina kindlustus % 0 0 0 0 0,5 

410

282
250

93
79,23 66 65 51,875
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Masina tootlikkus ha/h 0,41 0,68 3,5 0,3 2,3 
Ettevõtte üldkulud % 7 7 7 7 7 
Ettenägemata kulud (risk) % 2 2 2 2 2 
Soovitav kasum % 5 5 5 5 5 
Kulum €/ha 5,8 8,8 4,9 12,0 12,9 
Intress €/ha 1,4 2,3 2,1 3,8 3,3 
Korrashoid €/ha 1,1 2,6 4,4 0,9 9,5 
Hoiukulud €/ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
Kindlustus €/ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Töömasina kulud kokku €/ha 8,3 13,6 11,4 16,7 26,3 
Abitööliste arv inimest 0 0 0 1 0,0 
Abitööliste töötasu €/h 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 
Juurdearvestused töötasule €/h 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
Kulud abitöölistele €/h 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 
Kulud abitöölistele €/ha 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 
Kulud töömasinale ja 
abitöölistele 

€/ha 8,3 13,6 11,4 33,1 26,3 

Kulud kokku koos 
üldkuludega 

€/ha 8,9 14,6 12,2 35,4 28,2 

Vajalik traktor kW 59,0 90 102 45 102,0 
Traktori töötunni 
maksumus 

€/h 20,3 29,3 34,2 18,1 34,2 

Traktoritöö 
hektarimaksumus 

€/ha 49,5 43,1 9,8 60 14,9 

Agregaadi töö maksumus 
oma tööl 

€/ha 58,4 57,7 21,9 96 43,0 

Ettenägemata kulud (risk) 
(siin 2%) 

€/ha 1,2 1,2 0,4 1,9 0,9 

Soovitav kasum(siin 5%) €/ha 2,9 2,9 1,1 4,8 2,2 
Käibemaks 20% €/ha 12,5 12,3 4,7 20,5 9,2 
Kulud kokku teenustööl €/ha 75,0 74,0 28,2 122,9 55,2 

 

 

3.6 Neljameetrise otsekülviku maksumus koos hoolduskulude ning laenu 

puhul intressidega 

 

Järgnev osa tööst võtab kokku teraviljatalu finantsolukorra ja annab ülevaate 

tulevikuväljavaadetest. Samuti on leitud 4 meetrise otsekülviku maksumus koos 

hoolduskulude ning laenu puhul intressidega. 

Kõigepealt on töö autor leidnud taimekaitse maksumuse suvinisu, talinisu kui ka odra 

kohta (tabel 13-15). 
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Tabel 13. Taimekaitse maksumus suvinisu korral. Allikas: [20] 

 

Suvinisu 
  preparaadi nimetus kulunorml,kg/ha €/l,kg km-ta €/ha km-ta 
Umbrohutõrje Sekator OD+ 0,12 66,38 7,97 
Umbrohutõrje Estet 600 EC 0,5 6,28 3,14 
Preventiivne haigusetõrje Propikonasool 0,5 16,9 8,45 
Micro leheväetis EkolistMicro+ 2 1,98 3,96 
Haigusetõrje Propikonasool+ 0,5 16,9 8,45 
Kõrretugevdaja Cycocel 0,5 2,23 1,12 
Macro leheväetis (protein+) NitroSpeed 5 1,8 9 
kokku, €/ha 42 
 

Tabel 14. Taimekaitse maksumus talinisu korral. Allikas: Allikas: [20] 

 

Talinisu 
  preparaadi nimetus kulunorml,kg/ha €/l,kg km-ta €/ha km-ta 
Stressi vastane leheväetis ExtraPKMg 3 3,05 9,15 
Umbrohutõrje Sekator OD+ 0,12 66,38 7,97 
Umbrohutõrje Estet 600 EC 0,5 6,28 3,14 
Preventiivne haigusetõrje Propikonasool 0,5 16,9 8,45 
Haigusetõrje Propikonasool+ 0,5 16,9 8,45 
Kõrretugevdaja Cycocel 0,7 2,23 1,56 
Macro leheväetis (protein+) NitroSpeed 5 1,8 9 
kokku, €/ha 48 
 

Tabel 15. Taimekaitse maksumus odra korral. Allikas: Allikas: [20] 

 

Oder 
  preparaadi nimetus kulunorml,kg/ha €/l,kg km-ta €/ha km-ta 
Umbrohutõrje Sekator OD+ 0,12 66,38 7,97 
Umbrohutõrje Estet 600 EC 0,5 6,28 3,14 
Preventiivne haigusetõrje Propikonasool 0,5 16,9 8,45 
Kõrretugevdaja Cerone+ 0,5 12,21 6,61 
Putukatõrje (vastavalt v.) Danadim+ 0,5 6,42 3,21 
Haigusetõrje (teine kord) Propikonasool 0,5 16,9 8,45 
kokku, €/ha 38 
 

Kuna suvinisu külvipinda on Pargi Talus 15 hektarit, tuleb selle taimekaitse maksumuseks 

630 Eurot. Talinisu 80 hektarilise külvipinna puhul tuleb taimekaitsele kulutada 3840 eurot 



31 
 

ning oder, mille külvipind on 105 hektarit, läheb maksma 3990 Eurot. Kogu summa, mis 

Pargi talul tuleb taimekaitse eest tasuda, on 8460 eurot. 

Kütuse puhul on võetud masinate hooajalised töötunnid ning korrutatud need keskmise 

kütuse kuluga. Seejärel on leitud iga masina hooajas tarbitud kütus, mis on korrutatud 

omakorda eridiisli hinnaga [30]. Hetkeseisuga kuluks kütusele 13512 eurot (tabel 16). 

 

Tabel 16. Prognoositav kulu kütusele. Allikas: autori koostatud 

 

Masin ZetorForterra 125 
New Holland 

T7040 
New Holland 

TX36 

Töötunde hooajas 375 660 130 
Keskmine kütusekulu (l/h) 10,56 21 34,7 
Hooajas tarbitud kütus (l)  3960 10296 4511 
 

Väetiste arvutuste tarbeks on võetud 2015 aasta  kevadised väetiste hinnad Oilseedstrade 

kodulehelt [21]. 

Pargi talus kasutavat mineraalväetist NPK 5-10-20+7MgO+9SO kulub 200 hektarilise 

külvipinna puhul 50 tonni ning mille maksumus on 15250 eurot. Lämmastikväetist AN 

34,4 40 kulub 40 tonni, mille maksumuseks kujuneb 11400 eurot (tabel 17). 

 

Tabel 17. Prognoositav kulu väetistele. Allikas: autori koostatud 

 

Väetis 
NPK 5-10-

20+7MgO+9SO AN 34,4 
Kulunorm (kg/ha) 250 200 

Hind (Eur/t) 305 285 
 

Võttes aluseks hetke viljahinnad, mis on hangitud OilseedsTrade kodulehelt, on töö autor 

arvutanud välja talu oodatava tulu. Eelpool prognoositud saagi abil on leitud summa, mis 

peaks vilja müügist tulenema.  Kui müüa 412,5 tonni nisu ning 487,5 tonni otra, peaks see 

hetke viljahinna juures, mis on nii odra kui nisu puhul kodust müües 137 eurot tonn, 

tegema 123300 eurot. Sellest summast tuleb maha lahutada märkimisväärsemad kulud, 

milleks on taimekaitse 8460 eurot, väetised 26650 eurot, kütus 13512 eurot, tööjõu kulud 

515 eurot, investeeritava külviku sissemakse 14000 eurot, masinate hoolduskulud, mis on 

ligikaudu 6% kogu tulust ehk 7398 eurot. Muude kulude alla arvutan külviku laenu ning 
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laenumakse protsendi, arvestades et külvik ostetakse septembri kuus. Lisaks tuleb maha 

arvata ka kuivatamise kulu, mille võtsin keskmisena OilseedsTrade kodulehelt 21 eurot 

tonn. Jaotamata kasumiks jääks sellise prognoosi korral 30 825 eurot. Finantsprognoos 

erinevate kulugruppide lõikes on kujutatud järgneval joonisel (joonis 15). 

 

Joonis 15.Finantsprognoos. Allikas: autori koostatud 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud lõputöö eesmärgiks oli optimeerida 200-hektarilist teraviljakasvatustalu masinaparki 

ning leida lahendusi tööde lihtsustamiseks ja masinate efektiivsemaks kasutamiseks. Töö 

koosnes kolmest osast.  

Esimeses osas tutvustab autor ülevaatlikult teraviljakasvatuse ajalugu Eestis. Tänu 

riigikorra vahetusele ning riigi taasiseseisvumisele hakkas põllumajandus taas elavnema 

ning kiiresti arenema. Kaasa aitas lääne riikide innovaatiline mõtteviis ja meie põldudele 

ilmunud uudne, mugav ja võimas tehnika, mis ei nõudnud enam põllu pidamiseks rasket 

füüsilist tööd. Samuti antakse hetke ülevaade teraviljakasvatusest Eestis ja tutvustatakse 

kaasaegseid mullaharimistehnoloogiaid.  

Töö teises osas tutvustab autor tänapäeval kasutusel olevat põllumajandustehnikat Pargi 

Talu OÜ näitel. Talu asub Võrumaal, Varstu Vallas, Vana-Roosa külas. Ettevõtte 

kasutuses olevatest muldadest on 50% liivmullad ja ülejäänud 50% liivsavimullad. Kuivad 

liivmullad on väga toitainevaesed ning kiire äravooluga, mistõttu tuleb mulda harida 

võimalikult minimaalselt ning kevadised mullaharimistööd tuleb läbi viia mulda 

võimalikult vähe segades, et säilitada mullas niiskus. Seevastu liivsavimullad vajavad 

korralikku harimist, et muld liigselt ei tiheneks ja oleks õhuline, vastasel juhul tekib maal 

hapniku puudus, mis omakorda kahandab saagikust.  

Kolmandas osas prognoosis autor eelnevate aastate saagikuse põhjal talu käesoleva hooaja 

teravilja saaki ning arvestades teraviljaturu hetke hindasid, leidis oodatava tulu. Tulust 

arvestati maha märkimisväärsemad kulud, milleks antud juhul olid taimekaitse, väetised, 

kulunud kütus, masinate hoolduskulud ja  kuivatamiskulud, et näha kas on võimalik raha 

eraldada ka investeeringutele, tööjõukuludele ning muudele kuludele. Töö valmimise 

tarbeks oli vajalik koostada koormusgraafikud, mille abil oli võimalik leida optimeerimist 

või parendamist vajavaid seadmeid. Antud talu koormusgraafikute optimeerimiseks oli 

parim lahendus hetkel kasutusel olev 3 meetrine külvik vahetada 4 meetrise vastu ning 

olemasoleva mürgipritsi 15 meetrine poom vahetada 24 meetrise vastu. Selliste töölaiuste 

puhul klapivad ka uus külvik ning pritsimise tehnorajad. Kiireteks hooajalisteks tööde nagu 
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näiteks sügiskünniks või teravilja transpordiks ei tundunud otstarbekas osta suuremaid 

seadmeid, vaid palgata tööjõudu, et töö saaks toimuda vahetustega. 

Töös kogutud ja analüüsitud andmete põhjal leidis autor, et teravilja kasvatusest saadava 

tulu eest, millest on maha arvestatud vajalikud kulukomponendid, on võimalik investeerida 

masinapargi uuendamisse kui ka optimeerida olemasolevat tehnoloogiat. Siiski tuleb 

arvestada, et masinapargi tõhusamaks kasutamiseks ei piisa vaid tehnika uuendamisest 

ning väljavahetamisest. Teraviljatalus on kasulik palgata lisaks tööjõudu, et  põllutöid 

saaks teostada vahetustes. See omakorda võimaldaks kasutada päeva efektiivsemalt, 

kulukate investeeringute asemel suurematesse agregaatidesse. 
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SUMMARY 

 

The goal of this thesis paper was to optimize the machine pool of a 200-hectare grain farm 

and to find solutions to simplify processes and to improve the efficiency of machine usage. 

The paper consists of three parts. 

In the first part the author provides a general overview of grain farming history in Estonia. 

Thanks to the change in state administration and the regaining of independence, agriculture 

began a rejuvenating and rapid development. This was helped by the innovative Western 

approach and the new, convenient and powerful machinery that arrived on our fields and 

no longer required heavy manual labour to care for the crops. The part also provides a 

glimpse at the current state of grain farming in Estonia and introduces the modern soil 

cultivation technologies. 

In the second part of the paper, the author describes the currently used agricultural 

machinery through the example of Pargi Talu OÜ. The farm is located in Võru County, 

Varstu rural municipality, in the village of Vana-Roosa. The soil in the employ of the 

company consists of 50% sandy soils and 50% loam soils. Dry sandy soils are very poor in 

nutrients and have a high rate of drainage which is why the soil must be tilled to the 

minimum extent and the spring tilling works must be conducted with as little interruption 

to the soil structure as possible to retain its moisture. Loam soils, on the other hand, require 

robust tilling to prevent excessive soil density and provide aeration in order to avoid lack 

of oxygen that would in turn reduce yields. 

In the third part of the paper the author used previous annual yields to predict the grain 

yield for the farm in this season and calculated the presumed profit on the basis of current 

crop prices. Significant costs – in this case the costs on plant protection, fertilizers, spent 

fuel, machine maintenance, and drying expenses – were discounted from the profit to see 

whether money could be allocated to investments, labour expenses and other costs. The 

paper also required the compilation of load schedules with which to find equipment that 

requires optimization or improvement. The best solution for optimizing the load schedules 

of this farm was to replace the currently used 3-meter seed drill with a 4-meter machine 

and to exchange the current 15-meter crop sprayer beam with a 24-meter beam. These 
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work ranges would also match the new seed drill and spraying tracks. For fast seasonal 

works, such as autumn sowing or grain transport, the paper did not find it reasonable to 

buy bigger equipment, recommending instead the hiring of additional labour to carry the 

work out in shifts. 

Based on the data collected and analysed in the paper, the author found that it is possible to 

invest in machine pool updates and current technology optimization after discounting the 

necessary cost components from the profits gained from grain farming. However, one must 

consider that updating and replacing technology will not be enough on its own to better use 

the machine pool. It makes sense for a grain farm to hire additional labour to do field work 

in shifts. This would in turn enable better use of the daytime instead of expensive 

investments into bigger machinery 
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