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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö annab ülevaate OÜ Rannu Seeme majanduslikust ja agro-ökoloogilisest 

seisundist 2012-2014 aastal.  

Eesmärgiks on analüüsida ettevõtte konkurentsivõimet ning välja selgitada ettevõtte 

kitsaskohad. Selgitati välja ettevõtte suurima kasumlikkusega toodangud. 

Töö koostamisel on kogutud andmed ettevõtte OÜ Rannu Seeme andmebaasidest. Kogutud 

andmeid võrreldi kirjanduses olevate andmetega ning tehti järeldusi.  

Majandustegevusega 2012-2014 aastal võib rahule jääda. Ettevõttest sõltumatutest 

kehvematest tingimustest saadi kasumit ning kasum tõuseb veelgi järgmiste aastatega. OÜ 

Rannu Seeme tulevikuperspektiivideks võib soovitada veelgi kokkuhoidlikumat tootmist, 

kuid mitte kvaliteeti langetades.  

Ettevõtte suutnud tagada enamjaolt toitainete bilansis tasakaalu. Samuti on ettevõttel 

kasutada hea viljakuse põllud ning neid majandatakse ka keskkonnasõbralikult. Parim viis 

muldade seisundi parandamiseks on vahekultuuride kasvatamine. 
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SHORTEN SUMMARY 
 

In this work gives an overview of OÜ Rannu Seed economic and agro-ecological condition 

in 2012-2014. The goal is to analyze the company's competitiveness and to identify 

business bottlenecks. We have identified the biggest corporate profitability in production. 

For the preparation of the data collected by the company OÜ Rannu seed databases. The 

collected data were compared with data available in the literature and the findings were 

made. 

Economic activity in 2012-2014 is satisfactory. Company independence in worse 

conditions yielded a profit, and profits will continue to rise following years. For OÜ Rannu 

Seeme future prospects I may recommend more economical production, but not lowering 

the quality.  

The company managed to ensure the balance of nutrients in most cases. The company can  

use the good land fertility and it is managed in an environmentally friendly way. The best 

way to retain the soil fertility, is to raise catch crops.  
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SISSEJUHATUS 
 

Põllumajandus on üks suurimaid inimtoidu tootjaid. Inimkonna järkjärguline suurenemine 

vajab suuremat toodangut. Ainuüksi teravilja kasvatamine pole see-eest lihtne, kuna see 

sõltub palju muutmatust faktorist – ilmast. Seetõttu peab tegema valikud, et paremini neid 

soodsaid ning ebasoodsaid mõjusid ära kasutada. Samuti piiratud maaressursi tõttu tuleb 

tõsta ühelt hektarilt saadavat saaki. See on keeruline, kui tänapäevaste tehnoloogiate ja 

teadmistega on see kõik võimalik (Older 1999). 

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida OÜ Rannu Seeme majanduslikku ja ökoloogilist 

seisundit. Eesmärk on analüüsida ettevõtte konkurentsivõimet ja mulla viljakuse 

säilitamiseks kasutatavaid meetmeid. Eelkõige sealjuures majanduslikule seisundile ja 

huumuse sisalduse säilitamisele ja tõstmisele. Lisaks käsitletakse lühidalt vahekultuuride 

tasuvust ettevõttes. 

Annikoru Teraviljakeskus asub Tartumaal, Konguta vallas ning kokku on haritavat maad 

2300 hektarit, millest OÜ Rannu Seeme moodustab umbes poole. OÜ Rannu Seeme on 

küll koostöös 4 teise ettevõttega, kes on kõik Annikoru Teraviljakeskuse alla koondunud, 

kuid selle töö aluseks on OÜ Rannu Seeme üksi.  Sellise suurusega ettevõttes tuleb 

kasutada masinaid maksimaalselt. Ettevõtte suurust võib hinnata ka varade järgi, mis oli 

2014. aastal 2711,4 eurot hektari kohta. Paigaldatud on kombainidele ja traktoritele GPS 

seadmed, mis kaardistavad põlde ning sellest tulenevalt on parim ülevaade põldudest. 

Sellise täppisviljelusega on tegeletud juba pikemat aega ning tulemused on täiesti 

arvestatavad – keskmine saak suureneb põllu kohta.  

2014. aastal hakati proovima ka vahekultuuride kasvatamist, mis on üks parimaid viise 

tõsta mulla huumuse sisaldust ning hoida toitaineid mullas.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Erinevate toitainete mõju taimedele 

 

Taimede toitelemendid jaotatakse neljaks erinevaks osaks. Makroelementideks on C, O, H, 

N, P, K, Ca, Mg, S – mida võib taime kuivaines olla kuni mitukümmend protsenti. 

Mikroelemendid on Cu, Zn, B, Mo, Co, Cl, Se jt – mida taime kuivaines võib olla kuni 10
-5 

– 10
-3

%. Poolmikroelementideks loetakse Fe ja Mn, mida on  taimes vähem kui 

makroelemente kuid rohkem kui mikroelemente. Ultramikroelemendid on  Sr, Cd, Pb, Ag 

F jt, mida on taime kuivaines ülivähe, umbes 10
-6

 kuni 10
-12

 %. 

Väetamise seisukohalt on olulisemateks makroelementideks lämmastik, fosfor, kaalium ja 

teisejärgulisteks on kaltsium, magneesium ja väävel (Kärblane 1996) 

Lämmastik taimes – taime kuivaines umbes 0,5-4%. Rohkem esineb seemnetes ning 

vähem vegetatiivorganites. Noored taimed on lämmastikurikkamad. Lämmastiku tähtsus 

seisneb eelkõige tema olemasolust valkudes 16-18% ning teistes taime elutegevust 

mõjutavate ühendite koostises (aminohapped, nukleiinhapped, klorofüll, alkaloidid, 

fosfaadid, vitamiinid ja hormoonid). Seetõttu on lämmastik vajalik eelkõige saagi 

suurendamiseks (Kärblane 1996), (Cassman,K.G. 2002). 

Fosfor taimes – kuulub nukleiinhapete ,fosfaatide, fütiini, fermentide, vitamiinide ja 

hormoonide ja teiste tähtsate taimekasvu reguleerivate ühendite koostisesse. Taim vajab 

fosforit vähem lämmastikust ja kaaliumist. Rakutuum sisaldab fosforit nukleoproteiinidena 

ehk tuumavalkudena. Fosfor mõjub hästi ka terade moodustumisele ning juur-ja 

mugulviljades aitab talletada suhkrut ja tärklist (Kärblane 1996). 

Kaaliumiioonid ei moodusta taimes püsivaid ühendeid. Kuid kaalium võib esineda 

kloriidina (KCl), hüdrokarbonaadina KHCO3  ja ka hüdrofosfaatidena K2HPO4. 

Keskmiselt taimes on 0,4-1,6% kaaliumi, millest enamus paikneb noortes kasvavates 

taimeorganites. Õitsemise ajal on taimes kõige suurem kaaliumi sisaldus. Kaaliumil on 

palju erinevaid funktsioone: Suurendab rakumembraani läbilaskvust teistele toitainetele, 

suurendab külmakindlust, suurendab põuakindlust ja ka muid omadusi (Kärblane 1996). 
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1.2 Vahekultuuride tähtsus 

 

Mullas väheneb huumusesisaldus pidevalt, kui selleks pole vastu võetud abinõusid. Üheks 

variandiks on vahekultuuride kasvatamine, mis hoiab ka järgnevatele taimedele toitaineid 

kinni ehk nad toimivad haljasväetisena (Fageria, 2005), (Doltra J. 2013), (Kismányoky. T, 

2010). Katsetest on selgunud, et haljasväetistel koos sõnniku koostoimega on ka võime 

vähendada mullas happesust. Paljudele põllumajanduskultuuridele sobivad kasvamiseks 

neutraalsed või nõrgalt happelised mullad (Luik, Talgre, Eremeev, Cima, Reintam 2014). 

Teiseks oluliseks aspektiks on mulla struktuuri parendamine, mis väljendub üldpoorsuse 

suurenemises ülemises mullakihis. Suurem poorsus vähendab loikude tekkimist põllule, 

kuna vesi imbub pinnasesse. Samuti vähendavad pika ja võimsa juurestikuga 

vahekultuuriks kasvatatavad taimed mulla tihenemisest tekkinud tugevat kihti. 

Vahekultuuride kiire kasv on suureks eeliseks umbrohtude ees. Kiiremini arenedes 

võetakse toitaineid mullast rohkem ning umbrohud jäävad väiksemaks kui põhikultuur.  

(Luik, Talgre, Eremeev, Cima, Reintam 2014).  

Sõltuvalt taimedest, ilmastikust ja efektiivsetest temperatuuridest on võimalik 

vahekultuuridega mulda viia liblikõieliste kultuuridega 89-229kg N, 7-27 kg P, 83-177 kg 

K. Oluline on ka sissekünni aeg - kevadel või sügisel. Kevadise sissekünnil on eelis 

sügiskünni ees, kuna kevadkünni järgselt kasvatatud kultuuri saagikus erines usutavalt 

sügiskünni kultuuri saagikusest. Nendest toitainetest esimesel aastal on kättesaadavad 

umbes 50%, järgmiseks aastaks võib see näitaja olla 80%. Punase ristiku puhaskülvis viidi 

mulda 172,8-219,7 kg N ja 2,67-3,76 tonni C hektari kohta (Talgre, 2014). Selliste 

toitainete sisaldustega on võimalik kokku hoida mineraalväetisi ja hoida kulud kontrolli all 

(Tejada, M., Gonzalez, J. L., García-Martínez, A. M., & Parrado, J. 2008). 

Kõik taimed siiski ei sobi vahekultuuriks. Itaalia raihein andis katsetes negatiivseid 

mõjusid saagikusele, kuna C:N suhe oli liialt lai ja muudab lämmastiku raskemini 

kättesaadavaks. Ei ole ka mõtet kasvatada kultuure või segusid, mis omavad väikest mõju 

vahekultuurina. Hariliku nõiahamba mõju nii katteviljaga kui ka ilma oli mõju kõige 

väiksem (Talgre, 2014). 
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1.3 Täppisviljeluse tasuvus 

 

Täppisviljeluse olemuseks on rakendada ettevõttes säästlikum ja ökonoomsem 

majandamine. Selle käigus kaardistatakse saagi kogust ja kvaliteeti põllu piires, 

mullaparameetreid ja taime kasvuaegset seisundit. Kõiki põllutöid on võimalik GPS 

seadmetega teostada – väetamine, külvamine, koristamine, pritsimine jt. Traktoristile on 

see suureks abiks, kuna traktor hoiab ennast ise põllul ja trajektoorist kõrvale kaldumisi ei 

tule enam ette. (Kim, J., Moon, H., Woo, H., Zhe, H., Kim, H., Kim, Y., et al. 2013).  

Põllutööd teostatakse varem kaardistatud põldude infoga ja sealjuures viiakse läbi vastavad 

muudatused. Põllu kehvemate osade peale kulutatakse vähem ressurssi kui viljakamatele 

piirkondadele. Sealjuures on masinatel võimekus paralleelsõiduks ja automaatroolimiseks. 

Selliste seadmete kasutamine võimaldab kokku kulusid ja on sealjuures keskkonnasõbralik 

(Venable, C., 2008). 

Selline viljelemine pole siiski esimesel aastal tasuv, esialgu on see põllumehele abiks 

põldudele vastava normiga taimekaitse preparaadi või väetiste valikul. Siiski teenitakse 

raha tagasi ning selleks kuluv aeg oleneb põllu muldade seisundi varieeruvusest (Tamm, 

K., Võsa, T. 2006). 

 

1.4 Mulla tihendamise probleemid 

 

Mulla tihenemise probleeme tekitavad rasked masinad, pidevad ülesõitmised niiskel 

perioodil ja ka künni ajal künnivaos sõitmisel tekkiv künnitihes. Selle ennetamiseks 

küntakse vaheldumisi, üks aasta kõrgemal kihis ja järgmine aasta madalamas kihis. 

Mullas olevast suurest niiskuse kogusest on mõju veelgi tugevam mulla struktuurile. 

Halvenevad mulla niiskuse ja õhu omandamisvõime ja taime jaoks muutvad 

mullatingimused ebasoodsaks. Samuti oleneb mulla vastupanuvõime tema enda 

koormustaluvusest ehk mulla struktuuri tugevusest. Tallamisel mullaagregaadid lõhutakse 

või surutakse kokku. Mulla poorsus väheneb, mille tulemuse tekib ülavesi, mis on 

taimedele kasvuks ebasoodne (Glab, T. 2008). Katsetest on välja tulnud, et mulla 

lasuvustihedust võib mõjutada isegi kahekordne ülesõitmine kuni 30cm sügavusel 

(Krebstein, Reintam, Leeduks, Kuht 2012). 
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1.5 Külvikordade ja viljavahelduse põhitõed ja kasulikkus 

 

Külvikordade planeerimiseks on vaja teada põldude omadusi. Millised põllud vastavad 

erinevate kultuuride kasvatamise nõuetele. Arvestada tuleb ettevõtte tootmise suunda ning 

ka uurida majanduslike võimalusi.  

Kultuuride sobivusi iseendale järgnevuse taluvuse alusel jagatakse kolmeks: 1) iseendale 

järgnevust hästi taluvad kultuurid, mida võib kasvatada mitu aastat järjest üksteise järel. 

Nende kultuuride järjestiku kasvatamisel saagikus oluliselt ei vähene; 2) iseendale 

järgnevust halvasti taluvad kultuurid, mille järjestiku kasvatamisel saagikus tunduvalt 

langeb. Sellised kultuurid on kõik teraviljad (va. talirukis), kaalikas, kapsas ja enamik 

ristõielisi; 3) iseenda järele kasvatamiseks mittesobilikud kultuurid, näiteks lina hernes, 

päevalill, punane ja roosa ristik ja kõik peediliigid. Saagikuse muutusi vähendamiseks 

kasvatatakse neid kultuure 3-6 aastase vahega samal põllul (Older 1999).  

Eelvilja väärtust arvestades jaotatakse veel kultuurid kolme rühma: 1) head eelviljad, kuhu 

kuuluvad kõik rühvelkultuurid, mitmeaastased heintaimed ja puhas - e. mustkesa; 2) 

keskmise väärtusega eelviljad on üheaastased liblikõielised kultuurid, liblikõielised ja 

teraviljade segukülvid, raps ja rüps; 3) halbadeks eelviljadeks on teraviljad, eriti 

suviteraviljad, sest nende laguproduktid tekivad aeglaselt ja avaldavad seega negatiivset 

mõju (Older 1999). 
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2. ÜLDINE ETTEVÕTTE ISELOOMUSTUS 
 

2.1 Ettevõtte ajalugu 

 

Talupidamisega hakati tegelema 1986. aastal, kui Madis Ajaots sai vana-vanaema poolt 

kingitud talu. Kinkeleping sõlmiti Eesti NSV Tartu linna Riikliku Notariaalkontori riikliku 

notari poolt. Hiljem, 1989. aastal  saadi ka 5 ha maad taluseaduse alusel. 

Talu sai hästi laiendada, kuna sealse pankrotistunud Konguta sovhoosi põllud olid sööti 

jäänud. Oksjoni käigus osteti ka Konguta sovhoosile kuulunud tootmishooned. Esimene 

traktor majapidamises oli „Belarus“, mis saadi rediseseemnest saadud tuludest. Kasumi 

kerkides hakati veel tehnikat juurde soetama. 1989.–1990. aastal töötas isa Soomes, kust 

toodi veoauto „Bedford“, väike „Sampo“ kombain. Heade tutvustega Soomes saadi 

paremat tehnikat. Samuti toodi Soomest veel kultivaator, 3 hõlmaga ader ja 

puulõhkumismasin. 

1993. aastal spetsialiseeruti seemnekasvatusele ning osteti ka Kongutas 4000-tonnise 

mahutavusega hoidla. Teravilja ei hakatud kasvatama mitte juhuslikult. Minu vanaisa (Enn 

Ajaots) oli V. I. Lenini nimelise näidissovhoosi peaagronoom ja sovhoos oli 

seemnekasvatusmajand. Seemet müüdi soovijatele nii Soomes kui ka Taanis. Ettevõtte 

laienemisega tuli appi ka onu (Meelis Ajaots), kes tegeles taluga, kui peremees ise Soome 

Vabariigis praktiseeris. Sellel aastal asutati ka OÜ Rannu Seeme. 

1994. aastal hakati kasvatama kõrgpaljundusseemneid koostöös Jõgeva Sordiaretuse 

Instituudiga. Jõgeva SAI aretatud sordid vajasid tootmiskatseid reaalsetes 

põllutingimustes. Meie talu on tänaseni jäänud koostööpartneriks Jõgeva aretajatega ja 

seemnekasvatajaks Jõgeval aretatud sortidele. Talus kasvatatakse ka mujal aretatud sorte 

(Rootsi, Saksamaa).  

1995. aastal läks esimene eksport välismaale Soome. Isa kasvatas 5-l hektaril suvirüpsi 

„Kulta“. Selle viie hektari pealt saadi 6 tonni rüpsiseemet . Soome firma Oy Mildola 

maksis 437 DEM (Saksa marka), ehk 214 EUR (Oy Mildola analüüsi tulemused 1995). 
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2.2 Hoonestus 

 

OÜ Rannu Seeme tegutseb vana Konguta kolhoosi hoonetes, mis on renoveeritud ja 

ehitatud taimekasvatuse jaoks. Kasutada on kaks kuivatit - üks vanem kuivati Antti ja teise 

kuivatikompleksi taotlus anti sisse 2008. aasta kevadel, mis on siiamaani aktiivselt töös 

olnud. Juurde tuli veel pakendamissüsteem ja uus vilja sorteerimise tehnika. Soetatud oli 

varasemalt ka puust sorteer, mis on vajalik veel täpsemaks sorteerimiseks. Kuivati 

„Svegma 4118 L/D” mahutab 60 tonni. Tunni ajaga on võimalik vilja 4% kuivemaks teha. 

Kuivatatud vilja on võimalik punkritesse ära mahutada 2180 tonni. Nüüdseks on vanast 

kartulihoidlast kujunenud suur teraviljakeskus (Svegma šahtkuivati juhend, AB AKRON 

maskiner, Sweden 2001). 

 

2.3 Masinad 

 

Aastaks 2014 kasutadaolev tehnikapark on tänapäevane ja neid kasutatakse optimaalselt. 

Ettevõttele on usaldusväärseteks muutunud New Holland traktorid. Varuosad on 

kättesaadavad ja sama firma traktoritega on lihtsam majandada. Enamus traktoritele on 

koostatud töökavad, mille järgi traktoritega tööd tehakse. Traktorid planeeritakse töid 

tegema juba varakult, kuna siis on parem jälgida tehtavaid kulutusi masinatele. Lisas 1 on 

toodud ettevõtte praegune masinapark ning vanu masinaid on vähe. Amortiseerunud 

tehnikat on järkjärgult uuendatud uusimate vastu. Viimastel aastatel on koristustöödel 

kasutatud rendikombaine, mille tulemusena saab kiiremini kuiva saagi ära koristada. 

Ettevõttesse pole vaja soetada omale lisakombaini, kuna sellega kaasnevad kulud on 

suuremad. 
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3.0 TAIMEKASVATUS 

3.1 Põllud  

 

Põllud paiknevad põhiliselt Tartumaal Puhja, Rannu ja Konguta vallas. Suurem osa 

põllumaast moodustab rendimaa, ettevõtte omandis olevaid maid on vähem.  

Haritavat maad oli 2012.aastal 1261 hektarit. Erinevaid kultuure on palju, kuna 

mitmekesisem toodang ühtlustab tulusid. Näiteks ühel kultuuril on kehvem aasta ja teisel 

parem, siis ei lähe terve toodang hukka. Õnnestunud toodangu eest saab piisavalt kasumit 

ettevõtte pidamiseks. Monokultuure kasvatades on kasumi langemise oht suurem (joonis 

1). 

 

 
Joonis 1. OÜ Rannu Seeme kasvatatavad kultuurid aastal 2012. 

 

 

Haritavat maad oli 2013.aastal 1332,7 hektarit. Joonisel 2 on välja toodud, et rukist ega 

kaera enam ei kasvatata. Kuna see ei olnud majanduslikult enam tasuv. Kasvatama on 

hakatud tatart ja keerispead. Meie tingimustes kasvavad hästi ning saaki saadi samal aastal. 

Tatra sort „Aiwa“ on  toodud ettevõttesse Lätist.    
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Joonis 2. OÜ Rannu Seeme kasvatatavad kultuurid aastal 2013.  

 

Samuti 2013. aastal on kõrreliste suur osatähtsus, suurim osa külvipinnast moodustas 

talinisu.  

Haritavat maad oli 2014.aastal 1306 hektarit. Sellel aastal kasvatati ka uba 28 hektaril. 

Herne hulka on ka lisatud segavili hernes tatraga.  

 
Joonis 3. OÜ Rannu Seeme kasvatatavad kultuurid aastal 2014. 
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parimad põllud, kus kasvatatakse põhitoodangut. Viljavahelduse süsteemis nendel 

põldudel peab kasvatama erinevad kultuure, monokultuursuse vältimiseks. Sellega ka 

vähendatakse põldudel haiguste levimist (joonis 3). 

 

 

 

3.2 Mullad 

 

Mulla liikide jaotumisest joonisel 4 selgub, et suurem osa põldudest on kaetud üle 

keskmise viljaka LP ehk näivleetunud mullaga, mis moodustab 39% kogu pindalast. 

Samuti 25% leetjaid muldi, mis sobivad kõikide kultuuride kasvatamiseks (Penu, 2006). 

Kõige vähem esindatud on rähkne muld, väga õhuke madalsoomuld, leostunud muld, 

nõrgalt erodeeritud leostunud muld, gleistunud leetjas muld, õhuke madalsoo muld ja 

leostunud gleimuld, mille osatähtsus oli alla 1%-i.  

 

Joonis 4. OÜ Rannu Seeme mulla liikide jaotumine. 
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Jooniselt 5 selgub, et suurema osatähtsuse moodustab kerge liivsavi ja saviliiv. Saviliiva 

osakaal ületab poole kasutatavast pinnast. Kõige vähem esineb turvasmuldi ja keskmist 

liivsavi. Kergemal lõimisel on põlde hõlpsam harida. Mõju mulla tihenemisele on väiksem, 

samuti on kättesaadamatu vee osakaal väiksem. Samuti on kergema lõimise puhul  

kapillaarvee liikumine aeglasem ning seetõttu muldadel on optimaalne niiskusrežiim. 

Mullaosakeste vahel on rohkem õhuosakesi (Kärblane, 1996). 

Joonis 5. OÜ Rannu Seeme mulla lõimise jaotumine. 

 

 

3.3 Agrotehnoloogia 

OÜ Rannu Seemne kasutab säästvat agrotehnoloogiat. Esimeseks tunnuseks on 

tehnoradade kasutamine. Samuti on kasutusel GPS seadmed, mis muudavad põlluharimise 
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kättesaadavaks. Põldude seisundi parandamiseks on kasutusel viljavaheldussüsteem ning 

vahekultuuride kasvatamine.  

 

3.4 Kultuuride saagikused 

 

Variatsioonikoefitsiendi alusel selgub, et kõige suurem muutlikkus on olnud herne 

saagikustes, mis on üle 20%-i. Herne suurt varieerumist saagikuses võib põhjustada 

lamandumine, kuna hernes lamandub väga kergesti. Stabiilseimad saagid on olnud 

talirapsil ja -rüpsil, samuti oluliselt stabiilsed saagikused veel suvinisul ja odral, mille 

variatsioonikoefitsient jääb alla 10%-i. Vearibad on esitatud standardveaga (joonis 6). 

 

Joonis 6. Eesti keskmine saagikus 2012-2014.  
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tulemusest. Parimad saagikusnäitajad on olnud 2012. aastal, kuna ilmastik oli selleks 

soodne. (joonis 7). Aastal 2012 saadi talirapsist 4,6 tonni saaki hektarilt, talinisu saagikus 

oli 8 tonni hektarilt. Võrreldes Eesti keskmisi saagikusi ettevõtte saagikustega, siis võib 
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Välja on toodud ettevõtte põhitoodangu moodustavad kultuurid.  

 Joonis 7. OÜ Rannu Seeme kultuuride keskmine saagikus aastatel 2012-2014. 

2013. aastal olnud kehvemad saagid talinisul on tingutud nö „pehmest talvest“, mil 

lumekatet oli vähe ning suur temperatuuride kõikumine talve lõpus said taimedele 

saatuslikuks. Seetõttu külvati ka mõned talinisu põllud üle suvinisuga. Teised kultuurid on 

olnud stabiilsemad kui talinisu saagikused. 

Nisu saagid on kvaliteetsed. Seda näitab ettevõtte vastavus BQM (Basic Quality 

Management) Saksamaa kvaliteedi normidele.  

 

3.4.1 Vahekultuuride saagikused 

 

2014. aastal viidi koostöös ettevõtte juhatuse liikmega läbi katse, kus võrreldi erinevate 

taimede biomassi ning nendes sisalduvaid toitained. Proovide võtmisel kasutati 25cm
2
 

puidust raami, ning proovid võeti kolmes korduses igalt põllult. Proovid kaaluti koheselt 

ning hiljem kuivatati termostaadis. Katsetes kasutati järgnevaid kultuure ja segusid: I- tatar, 

keerispea, hernes, talinisu varis ja raps – umbrohuna; II – keerispea puhaskülv; III – 

talirüpsi varis; IV – talirapsi varis. Maapealne ning juurte biomass analüüsiti eraldi. 

Taimede keemilise analüüsi viisid läbi Liina Talgre ja Enn Lauringson. 
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Joonisel 8 välja toodud kultuuride segus (tatar, keerispea, hernes, talinisu varis ja raps – 

umbrohuna) oli keskmiseks kuivaine mass 3129,3 kg/ha, mis tekkis 59 kasvupäevaga. 

Selle ajaga saavutas selline segu 1295,5 kg/ha kohta orgaanilist süsinikku. Katsete 

tulemusest võib järeldada, et võrreldes teiste kultuuridega on sellises segus toitainete 

osakaal suhteliselt tagasihoidlik (joonis 8). Tatar ja keerispea kasvasid väga edukalt, kuna 

keerispea juur tungib sügavamale jättes tatrale piisavalt toitaineid.  

Keerispea puhul oli kuivaine mass 3122,9 kg/ha, mis on küll vähem kultuuride segust, kuid 

toitainete sisaldus on keerispeas palju suurem. Kaaliumi ja kaltsiumi sisaldab keerispeapea 

poole rohkem, kui seda oli esimese katse segus. Orgaanilist süsinikku keerispea 

puhaskülvis oli 1140,0 kg/ha. 

  

Joonis 8. Vahekultuuride toitainete sisaldused 2014 aastal. 
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Talirüpsi varis kasvas 73 päeva, mille tulemused toitainete sisalduses ületasid kõiki teisi 

kultuure. Lämmastiku ja kaaliumi sisaldus oli üle 200kg/ha kohta. Samuti oli katsete 

tulemusena kõige suurem kaltsiumi sisaldus. Orgaanilist süsinikku oli kokku 2200,7 kg/ha 

kohta. Oluline on välja tuua ka keskmine kuivaine biomass, mis talirüpsi puhul oli 6110,6 

kg/ha. 

Talirapsil orgaanilise süsiniku sisaldus oli 834,3 kg/ha, sealjuures kuivaine mass 2294 

kg/ha kohta. Tulemused olenevad palju talirüpsi näitajatest, kuna talirapsi kasvuajaks jäi 

30 päeva. 

 

3.5 Väetistarve 

 

Väetiste koguste kindlakstegemiseks kasutati eelnevalt teostatud mullaanalüüse. Määrati 

põldudel toitelementide tarbed. Proovid on võetud 2012 aasta sügisel. Võrreldud on kolme 

erineva põllu mullastiku ja väetustarbe näitajaid. Lisas 2 on välja toodud toitainete bilansid 

tabelitena. Väetiste fosfori ja kaaliumi toiteelemendid on kirjeldatud puhta elemendina.  

Esimene põld on küllalt varieeruva mullastikuga. Happesus kõigub 4,8 ja 7 vahel.  Fosfori 

tarve on põllul keskmine ja kaaliumi tarve suur. Orgaanilise süsiniku sisaldus mullas oli 

keskmiselt 1,2%. Enamus põllu pinnast moodustab gleistunud leetjas muld (Klg). Põllu 

suuruseks oli 40 hektarit. Analüüsitava ajavahemiku esimesel aastal kasvatati punast 

ristikut „Jõgeva 433“, mis künti enne talivilja külvi sisse. Järgneva kultuuri väetamisel 

arvestati eelkultuuri mõju ning vähendati lämmastiku manustamist järgnevale kultuurile, 

milleks oli taliraps (St. Luce,M. 2015). Ebasoodsa talvitumise tõttu ennustavat talirapsi 

saaki ei moodustunud, seetõttu on ka lämmastiku bilanss tugevalt positiivne. Järgnevaks 

kultuuriks kasvatati talinisu, mille toitainete bilanss oli negatiivne. See on tingitud 

majanduslikest raskustest ning seetõttu hoiti kokku ka väetiste pealt.  

Teisel põllul on fosfori tarve väike ning kaaliumi tarve keskmine. Lõimiseks oli saviliiv ja 

tegemist näivleetunud mullaga (LP). Orgaanilise süsiniku sisaldus oli keskmiselt 1,3 %. 

Põllu suurus on 9 hektarit ning happesus kõigub 5,6 ja 5,8 vahel, mis tähendab et põldu 

tuleks paremate kasvutingimuste loomiseks lubjata. Esimesel aastal kasvatati talinisu. 

Suure saagikuse tõttu on lämmastiku bilanss küll negatiivne, kuid seda kompenseerib 

väävel. Väävli sisalduse suurenemisel omastab taim paremini lämmastikku. Fosfori tarve 
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on põllul väike ning see suudeti ka piisavas koguses mullale tagada. Kaaliumi sisaldus 

jällegi negatiivse bilansiga. Järgmisel aastal kasvatataval hernel on kõikide toitelementide 

bilanss positiivne. Herne kasvatamise järgselt arvestatakse järelkultuurile vähem toitaineid, 

kuna hernes seob ka lämmastikku ning see jääb mulda. Peale hernest külvati põllule 

talinisu, mille saak ulatus 7 tonnini hektari kohta. Lämmastiku tarve oli kindlustatud, 

puudu jäi natuke fosforist ja kaaliumist. Väävli mõju taimedele seisneb lämmastiku omastamise 

parandamises (Blake-Kalff,M.M.A. 2001). 

Kolmandaks põlluks on valitud väga väikese fosfori ja keskmise kaaliumi tarbega põld. 

Orgaanilise süsiniku sisaldus küündib 3,3%-ni. Happesus kõigub 6,7 ja 6,9 vahel, mida 

võib lugeda taimekasvatuses ideaaltingimuseks. Põllu suurus on 15 hektarit ning esineb 

nõrgalt veeriseline saviliiv ja mullatüübiks leetjas muld (Kl). Esimesel analüüsi aastal 

kasvatati talirapsi, kust saadi 4,6 tonni hektari kohta saaki. Lämmastiku tarve sai küll 

täidetud kuid fosfori ja kaaliumi tarbed olid puudulikud. Järgmise aasta väetamistega jäi 

mulda palju toitained, kuna talinisu saagikus oli kehva kehvade talvitumistingimuste tõttu. 

Nii toitaineterikkal mullal puudus ka vajadus fosforiga väetamiseks. Viimasel aastal 

kasvatatava suviodra kaaliumi tarve sai ainukesena kaetud. Lämmastiku ning fosfori tarbed 

jäid rahuldamata.  
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4. MAJANDUSNÄITAJAD 

4.1 Kultuuride omahinnad  

 

Kultuuride omahind väljendub tootmiseks vajaminevas ressursis tonni saagi kohta. 

Tootmisomahinnad on välja arvutatud 2014 aasta andmete põhjal. Tabelis 1 on selgelt 

eristuvaks kultuuriks taliraps, mille tasuvus on teistest kultuuridest suurim. Järgmise 

omahinna tulemusega on hernes, mille müügist saadud tulu on 85 eurot tonni kohta. 

Võrreldes teiste kultuuridega on herne kasvatamisel väiksemad kulud väetistele. Suurimad 

kulud herne kasvatamisel on seemnekulu, kuna herne seeme maksab 500 eurot tonn.  

  Saagikus t/ha Omahind €/t Müügihind €/t Kasum €/t 

Talinisu 7 111 180 69 

Oder 7 94 140 46 

Taliraps 3,4 227 340 113 

Hernes 4 125 210 85 

Tabel 1. OÜ Rannu Seeme kasvatatavate kultuuride tasuvus 2014 aastal. 

Talinisu müügihinnaks on välja toodud toidunisu realiseerimise hind. Seemneks 

kasvatatava talinisu hind küündib 300 euroni tonni kohta. Odra kasvatamise omahind on 

väikseim, samuti ka müügihind. Sellest tulenevalt on oder ka analüüsitavatest kultuuridest 

kõige vähem tasuv. 

Omahinna arvutamisel on arvestatud seemne, väetiste ja taimekaitsevahendite kulu hektari 

kohta. Masintööde juurde on arvestatud ühtlasi ka kütuse kulu. Hektarile tehtavad 

kulutused on välja toodud kultuuride kaupa lisas 3-6. 

 

4.2 Kulud  

 

Jooniselt 9 võib lugeda, et kulutused on antud aastatel küllalt palju kõikunud. Aastal 2013 

olid suurimad kogukulud, milleks oli 2 133 134 eurot aastas. Seda võib iseloomustada 

tooraine ja materjali soetamise suurenemisega. Seda mõjutab ka tootmiseks kuluva ressursi 

(väetised, taimekaitse) hindade suurenemine. Seemned ja väetised moodustasid 

kogukuludest suurima osa, kuna kulutused suurenesid poole võrra nii väetistele kui ka 

seemnetele eelmise aastaga. See on tingitud suuremast kokkuostust ning väetiste hindade 
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tõusust. Väetise hind oli 2013. aastal soodsam, ning kokku osteti suuremas koguses väetist. 

Väetiste ja taimekaitsevahendite ülejäägid viiakse üle järgmisesse aastasse, kus neid ka 

teiste kultuuride peal kasutatakse. 2012. aasta müüdud toodangu kulude summaks oli 1 605 

550 eurot, mis on 2013. aastaga võrreldes 25% väiksemad. 2014. aasta müüdud toodangu 

kulud olid perioodi väikseimad. Kokku hoiti väetiste ning seemnete pealt, panustati 

rohkem taimekaitse peale. Samuti vähenesid oluliselt kulutused renditöödele ning muud 

tegevuskulud. Müüdud toodangu kulu tekkis 2014. aastal  1 511 096 eurot. 

 

Joonis 9. OÜ Rannu Seeme müüdud toodangu kulud hektari kohta 2012-2014 aastal. 

 

 

4.3 Tulud 

 

Müügitulu on aastate lõikes langenud. Aastal 2012 oli müügitulu 2 469 411 eurot, hektari 

kohta 1911,9 eur. 2013 aastal oli see 1 944 197 eurot, hektari kohta 1542,8 eurot  ja 2014 

oli see 1 309 182 eurot ning hektari kohta 983,2 eurot. Võrreldes 2013. aasta ja 2014. aasta 

müügitulusid, siis on see vähenenud 32% (joonis 10). Eelkõige tuleneb see nisu ja odra 

müügi vähenemisest. Müük vähenes vastavalt 88% nisul ja 41 % odral võrreldes eelmise 

aastaga, mis langetab tunduvalt tulusid sel aastal. Seda põhjustab 1000t õlleodra ja 200t 
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toidunisu realiseerimine järgmisel aastal, mille tõttu tulu sellest toodangust ei teki tootmise 

aastal. Müüdi rohkem sertifitseeritud nisu, mis oli 150% rohkem kui aastal 2013.  

Oluliseks näitajaks võib veel välja tuua teravilja kokkuostuhindade suur kõikumine läbi 

aastate. Viimase viie aasta lõikes on nii teravilja kui ka rapsi hinnad langenud oluliselt. 

Näiteks 2012. aasta rapsi keskmine hind oli 481 eurot tonni eest, siis 2014 aasta keskmine 

kokkuostuhind oli 323 eurot tonni kohta.  

Joonis 10. OÜ Rannu Seeme müügitulu hektari kohta 2012-2014 aastal. 

Ettevõte realiseerib oma saagi läbi põllumajandusühistu Kevili ning palju toodangut 

müüakse ka kokkuostjatele AS Tartu Mill ning AS Scandagra.  

 

4.4 Kasum 

 

Ettevõtte kasumit saab vaadelda kahte moodi. Esimene variant on ainult müügitulude ja 

müüdud toodangu kuludest tekkinud kasum ehk brutokasum. Ettevõtte puhaskasumis 

arvutatakse veel maha üldhalduskulud, muud ärikulud ning finantskulud. Tulude poole 

pealt tuleb juurde kasum bioloogilistelt varadelt ja muud äritulud ja finantstulud. 

Joonisel 11 on kirjeldatud OÜ Rannu Seeme brutokasum ja puhaskasum hektari kohta 

2012-2014 aastal. Ettevõtte puhaskasum on palju kõikunud. Aastal 2012 oli see 992 378 

euro peale, mis on ka nende kolme aasta parim tulemus. Hektari kohta oli tulemus 768,3 

eurot. 2013 aastal taandus kogukasum 506 euroni, mis on hektari peale 0,4 eurot. Aastaks 
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2014 oli kasum tõusnud hektari kohta 21,1 euroni, ning kogukasum sealjuures 28 121 

eurot. Ettevõtte kasumisse jäämine aastatel 2013 ja 2014 on eelkõige tänu toetustele ja 

muude ärikulude kokkuhoiu arvelt. 

 

Joonis 11. OÜ Rannu Seeme brutokasum ja puhaskasum hektari kohta 2012-2014 aastal. 

Toetustest suurema osa moodustas 2013. ja 2014. aastal keskkonnasõbraliku majandamise 

ja ühtse pindalatoetus. Analüüsitava perioodi algusest on ühtne pindalatoetus tõusnud 17%.  
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5. METOODIKA 
 

Töö koostamisel on kasutatud OÜ Rannu Seeme majandusaasta aruandeid 2012-2014. 

Ettevõtte majandusnäitajaid võrreldakse samalaadsete ettevõtetega ning Eesti keskmiste 

näitajatega. Parema ülevaate saamiseks on tulemused kirjeldatud graafikute ja tabelitega.   

Töö koostamisel on kasutatud järgnevaid andmebaase ja väljaandeid: 

1. Maa-amet (www.maaamet.ee). Digitaalsed kaardid. 

2. Statistikaamet (www.stat.ee). Statistilised andmed põllumajanduse kohta. 

3. Eesti Konjuktuuriinstituut (www.ki.ee) Põllumajandussaaduste kokkuostuhinnad. 

4. Vitalfields (www.vitalfields.ee) OÜ Rannu Seeme põldude info. 

5. Pria (www.pria.ee) Põllumassiivide kaardid  

 

Andmete töötlemisel on kasutatud programmi Microsoft Excel 2010. 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.stat.ee/
http://www.ki.ee/
http://www.vitalfields.ee/
http://www.pria.ee/
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KOKKUVÕTE  
 

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida OÜ Rannu Seeme majanduslikku ja ökoloogilist 

seisundit. Eesmärk on analüüsida ettevõtte konkurentsivõimet ja mulla viljakuse 

säilitamiseks kasutatavaid meetmeid. Lühidalt kirjeldatakse ka vahekultuuride tasuvust 

ettevõttes. 

OÜ Rannu Seeme on koostöös 4 teise ettevõttega, kes on kõik Annikoru Teraviljakeskuse 

alla koondunud, kuid selle töö aluseks on OÜ Rannu Seeme üksi. Annikoru 

Teraviljakeskus asub Tartumaal, Konguta vallas ning kokku on haritavat maad 2300 

hektarit, millest OÜ Rannu Seeme moodustab umbes poole. 

Ettevõttel on kasutusel enamasti viljakad leetjad ja näivleetunud mullad. Näivleetunud 

muldi on 39% ja leetjate muldade osakaal jääb 25% juurde. Enamjaolt on antud ettevõtte 

põldudel kaaliumi ja fosfori tarve väike või keskmine. Toitainete bilansid on enamjaolt 

tasakaalus, suuri puudusi analüüsitavas perioodis ei tekkinud. 

Majandusliku poole pealt on ettevõte suutnud välja tulla raskest seisust 2013. aastal, ning 

edasipidigi kasumit kasvatades. Kõrged väetiste ning taimekaitsevahendite hinnad on alla 

surunud suure osa kasumist. Kultuuride omahindadest kasumlikum oli taliraps, mille 

tootmisomahind oli 2014. aastal 227 eurot tonni kohta. Arvestades müügihinda, mis 2014. 

aastal 340 eurot tonn, tekkis kasumit 113 eurot tonni kohta. Kõige kehvem 

tootmisomahind 94 eurot tonni kohta oli suviodral. Müügihinnaks kujunes 140 eurot tonni 

kohta ja sealt jääb puhaskasumiks vaid 46 eurot tonni kohta.  

Töös kirjeldatud vahekultuuride katsest võib järeldada, et vahekultuuride kasvatamine on 

oluline. Talirüpsis sisalduvate toitainete hulk on piisab, et ära katta näiteks suviviljade 

toitainete vajadus. Lisaks vahekultuuridest mulda jääv orgaaniline aine tõstab mulla 

huumuse sisaldust.  

OÜ Rannu Seeme on konkurentsivõimeline ettevõte, kuna toodang on ühtlaselt kvaliteetne 

ning turustamisvõimalusi on piisavalt. Samuti peale majanduslangust on ettevõtte kasum 

tõusvas joones. Suudetakse leida erinevad strateegiaid paremaks tootmiseks ning 

realiseerimiseks. Mulla viljakust püütakse säilitada keskkonna sõbraliku majandamisega 

ning kasvatatakse vahekultuure. Täppisviljelus vähendab pikemas perspektiivis kulusid 

väetiste ja taimekaitsetoodete pealt. 
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SUMMARY 
 

The purpose of this study is to analyze the agro-economic and ecological status of OÜ 

Rannu Seeme. The aim is to analyze the competitiveness of the company and the fertility 

of the soil and how to maintain it. Shortly to describe the importance of catch crops. 

OÜ Rannu Seeme is in collaboration with four other company, all of there are concentrated 

to Annikoru Teraviljakeskus, but this work is based on OÜ Rannu Seeme only. Annikoru 

Teraviljakeskus is located in Tartu county and in Konguta parish within total 2300 hectares 

of arable land, which half of it belongs to OÜ Rannu Seeme. 

The company owns mostly luvisol and stagnic luvisol soils. Luvisol soils take 25% and 

luvisol stagnic soils take 39% of the arable land. Mostly, the company's fields have 

potassium and phosphorus in low or intermediate consumption. Nutrient balance is largely 

in balance, there were no significant deficiencies in the analyzed period.  

The company has been able to get out of the difficult position in 2013, and further it´s 

gaining profits. Due to high prices of fertilizers and plant protection products the company 

get less profit. The self-cost was the most profitable of winter rape, which self-cost in 2014 

was 227 EUR per ton. In view of the selling price of 340 EUR per ton in 2014, there was a 

profit of EUR 113 per tonne. The worst self-cost with 94 euros per ton had spring barley. 

The sales price was 140 EUR per tonne and the net profit from the remains of only 46 per 

ton.  

The work described in intercropping experiments it can be concluded that the interim crops 

are important. Regarding the breeding range of the nutrients contained enough to cover, for 

example, take advantage of summer fruit nutrients. In addition to the permanent crops to 

soil organic matter increases soil humus content (Kismányoky. R, 2010). 

OÜ Rannu Seeme is a competitive company as the production of consistent quality and 

marketability are sufficient. Also, after the recession, corporate profits are rising. The 

ability to develop different strategies to improve production of reality. Soil fertility 

management and seeks to preserve the environment friendly crops grown in the interim. 

Precision agriculture, reduce the long-term costs of fertilizers and plant protection 

products, the top. 
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LISAD 

Lisa 1. OÜ Rannu Seeme kasutadaolev tehnika 

Masinad 

1. NewHolland T8.390 2tk. 

2. NewHolland T5050 

3. NewHolland TS 135A 

4. NewHolland TM 165 

5. NewHolland T 7060 

6. NewHolland TG 285 

7. MTZ 82  3 tk 

8. Kombainid: NewHolland CX 860, CR 9080 ja CX 8090 

9. Veoautod: Mercedes-Benz  ja Scania 

10. Teleskooplaadurid NewHolland LM 430 ja LM5060; 

11. Kahveltõstuk Manitou CD 18  

Muu tehnika 

1. Adrad: KVERNELAND 4 sahaline, 5 sahaline, 7 sahaline 

2. Järelveetav taimekaitseprits JOHN DEERE 840 

3. Iseliikuv taimekaitseprits CARUELLE NYMPHEOS 

4. Teraviljakülvikud: VÄDERSTAD RDA 800S ; HORSCH PRONTO DC 6 m 

5. Väetisekülvikud: KVERNELAND;  AMAZONE 

6. Hooldusniidukid: CABE 480; MC CONNEL 1,6m 

7. Libisti-rull REXIUS 

8. Ribi-libistid: KIRE 8 m ; 10,5 m 

9. Kõrrekoorija VÄDERSTAD CARRIER 

10. Tüükultivaator HORSCH 

11. Äke DOUBLETT RECORD 

12. Vilja/väetise kärud: PERARD INTERBENNE; UMEGA 

13. Kivikamm 

14. Randaal 

15. Kultivaator 

16. Tsistern HTS  

17. Pneumoviljapuhur KONKSKILDE 1000 

18. Kuivatid: läbivoolukuivati SVEGMA, teraviljakuivati ANTTI  
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Lisa 2. Toitainete bilansid kolmel põllul 

Põld 1. 
Marjakese    Saagikus N P  K 

2012 
punane 
ristik  -  -  - - 

2013 taliraps 4 172 - - 

2014 talinisu 7 178 8 69 

Tarve 
  

N 
P - 
keskmine K - suur 

   
-  -    -  

   
140 30 105 

   
190 29 100 

      Põld 2.Pärna    Saagikus N P  K 

2012 talinisu 8 153 30 75 

2013 hernes  3 20 18 83 

2014 talinisu 7 178 8 69 

Tarve 
  

N P - väike 
K - 
keskmine 

   
190 23 90 

   
20 18 40 

   
160 20 80 

      

      Põld 3. Närska   Saagikus N P  K 

2012 taliraps 4,6 162 9 42 

2013 talinisu 4 166 18 83 

2014 Suvioder 7 91 13 130 

Tarve 
  

N  P  - v. väike 
K - 
keskmine 

   
125 25 75 

   
85  -   50 

   
140 14 80 
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Lisa 3. Odra tootmisomahinna arvutamine 

Saagikus (kuiv vili) t/ha 7 

KULUD:     

Seeme kg/ha 180 

  €/kg 0,18 

  €/ha 32 

Väetised kg/ha 575 

  €/kg 0,32 

  €/ha 184 

Puhis kg/ha;l/ha 0,3 

  €/kg;€/l 20,00 

  €/ha 6 

Herbitsiid kg/ha;l/ha 1,50 

  €/kg;£/l 67 

  €/ha 101 

Insektitsiid kg/ha;l/ha 0,15 

  €/kg;€/l 21,80 

  €/ha 3,3 

Fungitsiid kg/ha;l/ha 0,6 

  €/kg;€/l 35,30 

  €/ha 21,2 

Retardant kg/ha;l/ha 0,35 

  €/kg;€/l 45,80 

  €/ha 16 

Taimekaitsevahendid kokku €/ha 147 

Muud €/ha 4 

Muutuvkulud kokku €/ha 367,38 

Masintööd     

Künd €/ha 35 

Libistamine ( 10 € kord) €/ha 10 

Kivikoristus €/ha 5 

Min-väetiste laadimine (4 € kord) €/ha 8 

Min-väetiste vedu põllule 

(3 € kord) €/ha 6 

Min-väetiste laotamine ( 6 € kord) €/ha 12 

Seemne laadimine €/ha 4 

Seemne vedu põllule €/ha 3 

Seemnete külv €/ha 23 

Vee vedu põllule (3 € kord) €/ha 9 

Pritsimine (25 € kord) €/ha 75 

Kombainkoristus €/ha 65 

Seemne vedu kuivatisse €/ha 6 

Kuivatamine €/ha 26 

Muud €/ha 6 

Kokku masina(püsi) kulud €/ha 293 

Muutuv + püsikulud €/ha 660 

Tootmisomahind t/ha 94 
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Lisa 4. Talinisu tootmisomahinna arvutamine 

Saagikus (kuiv vili) t/ha 7 

KULUD:     

Seeme kg/ha 180 

  €/kg 0,18 

  €/ha 32 

Väetised kg/ha 835 

  €/kg 0,32 

  €/ha 267 

Puhis kg/ha;l/ha 0,3 

  €/kg;€/l 20,00 

  €/ha 6 

Herbitsiid kg/ha;l/ha 1,50 

  €/kg;£/l 67 

  €/ha 101 

Insektitsiid kg/ha;l/ha 0,15 

  €/kg;€/l 21,80 

  €/ha 3,3 

Fungitsiid kg/ha;l/ha 0,6 

  €/kg;€/l 35,30 

  €/ha 21,2 

Retardant kg/ha;l/ha 0,35 

  €/kg;€/l 45,80 

  €/ha 16 

Taimekaitsevahendid kokku €/ha 147 

Muud €/ha 4 

Muutuvkulud kokku €/ha 450,58 

Masintööd     

Kõrrekoorimine jm. pindharimine €/ha 35 

Kivikoristus €/ha 5 

Min-väetiste laadimine (4 € kord) €/ha 12 

Min-väetiste vedu põllule 

(3 € kord) €/ha 9 

Min-väetiste laotamine ( 6 € kord) €/ha 36 

Seemne laadimine €/ha 4 

Seemne vedu põllule €/ha 3 

Seemnete külv €/ha 23 

Äestamine €/ha 9 

Vee vedu põllule (3 € kord) €/ha 9 

Pritsimine (25 € kord) €/ha 75 

Kombainkoristus €/ha 65 

Seemne vedu kuivatisse €/ha 6 

Kuivatamine €/ha 26 

Muud €/ha 6 

Kokku masina(püsi) kulud €/ha 323 

Muutuv + püsikulud €/ha 774 

Tootmisomahind t/ha 111 
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Lisa 5. Herne tootmisomahinna arvutamine 

 
Saagikus (kuiv vili) t/ha 4 

KULUD:     

Seeme kg/ha 235 

  €/kg 0,5 

  €/ha 117,5 

Väetised kg/ha 300 

  €/kg 0,33 

  €/ha 99 

Herbitsiid kg/ha;l/ha 1,50 

  €/kg;£/l 18 

  €/ha 27,45 

Insektitsiid kg/ha;l/ha 0,15 

  €/kg;€/l 21,20 

  €/ha 3,18 

Taimekaitsevahendid kokku €/ha 30,63 

Muud €/ha   

Muutuvkulud kokku €/ha 247,13 

Masintööd     

Künd €/ha 35 

Libistamine ( 10 € kord) €/ha 10 

Kivikoristus €/ha 5 

Min-väetiste laadimine (4 € kord) €/ha 4 

Min-väetiste vedu põllule (3 € kord) €/ha 3 

Min-väetiste laotamine ( 6 € kord) €/ha 6 

Seemne laadimine €/ha 4 

Seemne vedu põllule €/ha 3 

Seemnete külv €/ha 23 

Vee vedu põllule (3 € kord) €/ha 6 

Pritsimine (25 € kord) €/ha 50 

Kombainkoristus €/ha 65 

Seemne vedu kuivatisse €/ha 6 

Kuivatamine €/ha 26 

Muud €/ha 6 

Kokku masina(püsi) kulud €/ha 252 

Muutuv + püsikulud €/ha 499 

Tootmisomahind t/ha 125 
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Lisa 6. Talirapsi tootmisomahinna arvutamine 

Saagikus (kuiv vili) t/ha 3,4 

KULUD:     

Seeme kg/ha 3 

  €/kg 6,25 

  €/ha 19 

Väetised kg/ha 950 

Amagerol €/kg 0,31 

  €/ha 295 

Herbitsiid kg/ha;l/ha 1,50 

  €/kg;£/l 67 

  €/ha 101 

Insektitsiid kg/ha;l/ha 0,15 

  €/kg;€/l 21,80 

  €/ha 3,3 

Fungitsiid kg/ha;l/ha 0,6 

  €/kg;€/l 35,30 

  €/ha 21,2 

Retardant kg/ha;l/ha 0,35 

  €/kg;€/l 45,80 

  €/ha 16 

Taimekaitsevahendid kokku €/ha 141 

Muud €/ha 4 

Muutuvkulud kokku €/ha 458,23 

Masintööd     

Kõrrekoorimine jm. pindharimine €/ha 35 

Kivikoristus €/ha 5 

Min-väetiste laadimine (4 € kord) €/ha 12 

Min-väetiste vedu põllule (3 € 

kord) €/ha 9 

Min-väetiste laotamine ( 6 € kord) €/ha 36 

Seemne laadimine €/ha 4 

Seemne vedu põllule €/ha 3 

Seemnete külv €/ha 23 

Vee vedu põllule (3 € kord) €/ha 9 

Pritsimine (25 € kord) €/ha 75 

Kombainkoristus €/ha 65 

Seemne vedu kuivatisse €/ha 6 

Kuivatamine €/ha 26 

Muud €/ha 6 

Kokku masina(püsi) kulud €/ha 314 

Muutuv + püsikulud €/ha 772 

Tootmisomahind t/ha 227 
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