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Magistritöö eesmärgiks oli uurida teraviljakasvatuse konkurentsieelist loovaid tegureid ja 

selgitada välja, kas Viljelusvõistluste raames saadud teadmised ja kogemused loovad osalejatele 

konkurentsieeliseid teiste teraviljakasvatajate ees. Konkurentsieelise kujunemisel lähtutakse 

teadmistepõhisest lähenemisest, mis on ressursipõhise ja ressusri-eelise teooria hiliseim arendus 

ja selgitatakse välja konkurentsieeliseid loovad tegurid teraviljakasvatuses. Teadmistepõhise läh-

enemise järgi on ettevõtte eesmärgiks luua, teisaldada ja muuta teadmised konkurentsieeliseks. 

Eestis on palju tehtud teaduslikke uuringuid ja katseid erinevate viljelusviiside, mullaomaduste 

hindamise ja parimate sortide kohta. See valdkond on väga tähtis, aga konkurentsis püsimiseks 

ebapiisav. Viljelusvõistlustel katsetatakse erinevaid agrotehnilisi võtteid, et teada saada, mis on 

üldse võimalik, milliste võtete ja milliste kuludega. Magistritöö käigus viidi läbi küsitlus 

Viljelusvõistlustel osalenutega. Vastuste analüüsimisel kasutati induktiivset sisuanalüüsi 

meetodit. Magistritöö tulemused rõhutavad teadmiste tähtsust ettevõtte jaoks. Teadmiste saamisel 

ja kogemuste vahetamisel teiste teraviljakasvatajatega on väga oluline roll ettevõtte 

konkurentsieelise kujunemisel. Viljelusvõistlus on kaasa aidanud uute väetiste, 

taimekaitsevahendite ja masinate ning agrotehnikaalaste teadmiste kiirele levitamisele. 
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SISSEJUHATUS 

 

Teraviljakasvatuse edukus ei sõltu ainult ettevõtte investeeringutest tehnikasse, 

kasutatavatest väetistest ega taimekasvatusvahenditest. Tootmise korraldamisel on 

esmatähtis arvestada ka põllumaa eripära ning ilmastikuoludega, mis mõjutavad saaki ja 

selle kvaliteeti, ja seejuures arvestada konkreetse põllukultuuri ja sordi vajadustega. See on 

eelduseks asjatundlikule sordivalikule, sobivate tehnoloogiate valikule ja nende õigeaegsele 

rakendamisele, mis omakorda loob võimaluse olla tegevuses edukas. 

Eesti teravilja arengukava kohaselt (Eesti teravilja arengukava....2014) on teravilja ja rapsi 

tootmise suurendamise ja keskmise saagikuse tõstmise üheks eelduseks tihe koostöö teadus- 

ja arendusasutuste ning põllumajandustootjate vahel ning ka toimiv nõuandetegevus. Nii 

nende kui ka paljude teiste sihtide saavutamine seisneb inimeste targas toimimises. Vaid 

piisavalt kõrgete teadmiste ja oskustega, ühiskondlikult aktiivsed, loovad ning 

algatusvõimelised inimesed suudavad leida majanduskasvu allikaid. Inimeste heaolu ja 

sissetulekute kasvuks on vaja liikuda teadmistepõhise majanduse suunas. Seni rakendamata 

oskuste kasutuselevõtt, nõudluse tekitamine paremate oskuste järele, kõigi inimeste õppima 

julgustamine, talentide hoidmine ja nende juurde meelitamine on paljudes arenenud riikides 

olnud edukuse aluseks. 

Eesti teravilja arengukava aastateks 2014-2020 näeb ette, et aastal 2020 toodetakse Eestis 

teravilja ja õlikultuure kaks korda rohkem kui oleks vajalik ja tänu sellele teravilja eksport 

kahekordistub. Arengukava ei näe ette toodangumahu suurenemist läbi teravilja kasvupinna 

suurenemise, vaid just teravilja saagikuse tõusu läbi. Tulenevalt sellest on 

teraviljakasvatajate jaoks oluline leida lahendus, kuidas tõsta teravilja saagikusi, mis on 

Eestis püsinud aastakümneid suhteliselt madalal tasemel. 

Ressursipõhine teooria keskendub ettevõttes olemasolevatele ressurssidele. Viimastel 

aastakümnetel on ressursipõhisest käsitlusest välja kujunenud ressursi-eelise ja 

teadmistepõhine lähenemine. Ressursside olemasolu on ettevõttes väga tähtis, aga veelgi 

tähtsam on oskus ressursse kasutada nii, et saavutatakse konkurentsieelis. 
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Eestis on palju tehtud teaduslikke uuringuid ja katseid erinevate viljelusviiside, 

mullaomaduste hindamise ja parimate sortide kohta. Sakus, Jõgeval, Tartus ja mujalgi, kus 

veel põllumajandusteadust harrastatakse, domineerib agrotehnika. See valdkond on väga 

tähtis, aga konkurentsis püsimiseks ebapiisav. Kuid teraviljakasvatajad vajavad just teadmisi 

ja tulemusi konkreetsetel põldudel, mitte katsetingimustes. 

Juba 11 aastat on Eestis korraldatud Viljelusvõistlust, et põllumajandusettevõtjad saaksid 

proovile panna oma teadmisi, kogemusi ja katsetada uusi agrotehnilisi võtteid ja sorte. 

Viljelusvõistlusel on läbi aegade saadud väga kõrgeid saaginäitajaid. Viljelusvõistluse 

eesmärgiks on teadmiste levitamine, kogemuste vahetamine ja uute teadmiste rakendamine 

teraviljakasvatuses. Teadmised ei tule enam ainult teadlastelt, koolitajatelt ja tehnilistelt 

ekspertidelt. Praktikute ja teiste võtmeisikute vaheline vastastikune õppimine on muutunud 

üha olulisemaks. Uued meediakanalid aitavad parandada koostööd erinevate osapoolte 

vahel. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, kas Viljelusvõistluse raames saadud teadmised ja 

kogemused loovad osalejatele konkurentiseeliseid teiste tootjate ees ja aitavad kaasa 

teravilja tootmise üldise taseme tõusule Eestis. 

Magistritöö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) anda ülevaade konkurentsieelise teooriatest ja selgitada välja teraviljakasvatusettevõtte 

konkurentsieelist kujundavad tegurid; 

2) anda ülevaade Viljelusvõistlusest; 

3) küsitlusandmete alusel analüüsida konkurentsieelise tegureid teraviljakasvatuses. 

Magistritöös antakse ülevaade konkurentsieelise olemusest ja seda kujundavatest teguritest. 

Konkurentsieelise kujunemisel lähtutakse ressursipõhisest, ressursi-eelise ja 

teadmistepõhisest lähenemisest ning selgitatakse välja teraviljakasvatuses 

konkurentsieeliseid loovad tegurid. Töö empiirilises osas antakse ülevaade Viljelusvõistluse 

olemusest, korraldamise eesmärkidest ja Viljelusvõistluse kohta tehtud varasematest 

uuringutest. Teraviljakasvatusettevõtetes on konkurentsieelise kujunemisel oluline jälgida 

just konkreetse ettevõtte teguriolusid. 
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Magistritöös kasutatakse kvalitatiiv-kvantitatiivset uurimusmeetodit, kus andmeid 

kogutakse poolstruktureeritud intervjuudega ja ankeetküsimustikuga. Uurimisprobleemi 

käsitlemisel antakse ülevaade Viljelusvõistluse eesmärkidest tulenevatest 

konkurentsieelistest teraviljakasvatajatele. Magistritöö eesmärgist tulenevalt on tegemist 

kvalitatatiivse uuringu põhjusliku uurimusega, mis keskendub põhjuste ja tagajärgede seoste 

leidmisele. 

Üha enam väärtustatakse teadmisi ja kogemusi, mille tulemusel on võimalik suurendada 

teraviljakasvatussektori majanduslikku efektiivsust, mis seisneb saagikuste kasvus, 

kvaliteetsemas saagis ja tulude suurenemises. Teadmised ja kogemused on aluseks ettevõtte 

tegevuses toimuvatele agrotehnoloogilistele muudatustele. 
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1. KONKURENTSIEELISE KÄSITLUS 

TERAVILJAKASVATUSES 

 

1.1. Konkurentsieelise olemus ja konkurentsitegurid 

 

Konkurents innustab ettevõtteid efektiivsemalt tegutsema, taotlema pidevalt uuendusi, 

sunnib tootjaid ja vahendajaid muutuvatele vajadustele kiirelt reageerima. Mereste (2003) 

nimetab konkurentsi majanduslikuks võistluseks, kus toimub mitme majandusüksuse 

üheaegne tegevus, millega soovitakse saavutada eesmärki, mis teatud ulatuses välistab teisi 

majandusüksusi ja nende huvisid. Siimoni (2009: 184) käsitluse järgi on konkurents 

protsess, milles mitu subjekti taotlevad samal ajal sama eesmärki. Mateescu ja Neagu (2009: 

477) arvates kujutab konkurents omanike kindlatest huvidest tulenevat käitumist, mille 

puhul tehakse oma eesmärkide saavutamiseks ühtedega koostööd ja sattudes samal ajal 

teistega vastuollu, kusjuures tegu on vabatahtliku algatuse väljendusega. 

Nagu mitmetes uuringutes on väljendatud (Tartu ja Lõuna-Eesti.......2013: 4) võib 

konkurentsi pidada tegevuseks, mis loob aluse ettevõtte või tegevusharu arenguks. 

Konkureeritakse nii turuosa kui ka vajalike tootmisressursside ja muude arenguks vajalike 

tingimuste pärast. Turgudel konkureerides ja vajalike tootmisressursside pärast võisteldes 

ilmneb erinevate majandussubjektide konkurentsivõime. Seetõttu on laialt levinud arusaam, 

et konkurentsivõime on majandussubjekti edu saavutamise olulisim tingimus. 

Ettevõtte konkurentsivõime avaldub võrdluses teiste ettevõtetega ning näitab tema 

positsiooni teiste hulgas. Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli (Ettevõtete.....) alusel 

defineeritakse ettevõtte konkurentsivõimet kui määra, mis näitab, kui palju ettevõte suudab 

vabades turumajanduslikes tingimustes toota ja müüa kaupa ning teenuseid, mis vastavad 

sise- ja välisturgude nõuetele, samaaegselt suurendades oma töötajate sissetulekuid ning 

tagades ettevõtte arengu jätkusuutlikkuse. 
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Ettevõtte konkurentsivõime kontekstis on rõhutatud konkrentsieelise tähtsust. 

Konkurentsieelis on põhitegur, mis mõjutab konkurentsivõimet. Edukad ja pikaajaliselt 

konkuretsivõimelisemad saavad olla ettevõtted, kes selle tähtsust on teadvustanud. Mateescu 

ja Neagu (2009: 47) leiavad, et informatsioonil, kogemustel ja teadmistel on positiivne mõju 

ettevõtte konkurentsieelise kujunemisele. 

Konkurentsivõime tõstmise eelduseks on oluline tegelikult olemasolevate võimaluste 

ärakasutamine. Konkurentsivõime monitooring ehk seire eeldab ressursside pidevat 

jälgimist, mõõtmist ja analüüsimist. 

Ertis (1998: 4) jagab konkureerivate ettevõtete konkurentsivõime kolmeks tasandiks: 

1) ellujäämisvõime – kõige madalam tasand, kus ettevõte suudab passiivselt kohanduda 

etteantud tingimustega, samal ajal olulise püüdeta ise oma olukorda muuta või end 

arendada; 

2) arenguvõime – keskmine tasand, kus ettevõte reageerib aktiivselt konkurentsi-

keskkonnale ja selle muutustele püüdes end parandada ja arendada; 

3) edukus – kõige kõrgem tasand, kus ettevõte on võimeline juba oma tegevuse ja arenguga 

mõjutama konkurentsikeskkonda, mis tagab talle edu teiste ettevõtete ees. 

Kõige madalamal tasandil passiivne kohanemine tagab ellujäämise ainult väga spetsiifilistel 

turgudel. See on kõige ebakindlam seisund, kus on oht lõplikult konkurentsist langeda. 

Arenguvõimelise ettevõtte tegevuse tõhustamine oma konkurentsipositsiooni 

parandamiseks sõltub teiste turulolijate tegevustest. Suurema konkurentsivõime pikemal 

perioodil tagab ettevõtte suunatus arengule. Edukus iseloomustab juhtivate ettevõtete 

konkurentsivõimet, mis eeldab ettevõtte orienteeritust uuendustele. Innovatsiooni alusel 

määratletud edukus on lühiajaline, kuna on oht, et konkurendid võivad uuendused üle võtta. 

Pikaajaline edukus on saavutatav ainult läbi sagedaste konkurentsivõimet tõstvate 

innovatsioonide, et konkurentide arengust püsivalt kiirem olla. (Eesti majanduse ...1999: 25) 

Konkurentsieelis tänapäevases majanduskeskkonnas on tegurite summa, mis ei ole seotud 

puhtalt majandusliku sisuga, vaid inimvõimete ja oskustega. Alas (2005: 207) nimetab 

konkurentsieeliseks toote või teenuse omadust, mis on unikaalne ja aitab ettevõttel eristuda 

ning loob eelise teiste konkurentide ees. Barney ja Clark (2007: 24) leiavad, et ettevõttel on 
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konkurentsieelis siis, kui ta suudab turul luua konkurentidest rohkem majanduslikku 

väärtust, milleks on ostjatelt saadava tulu ja tegevuskulude vahe. Üldistatult peetakse 

konkurentsieeliseks toote või teenuse omadust, mida konkurendid ei suuda pakkuda või 

teevad seda nõrgemal tasemel. 

Konkurentsieelise loomist soodustab või pärsib konkurentsikeskkond, mille määravad 

Porteri (1998: 211-212) põhjal järgmised momendid: teguriolud, nõudlusolud, sidus- ja 

tugiharud, firmastrateegia ja –struktuur ja siseturu konkurents. Olulisemaks teguriks 

siinjuures on teatud valdkonna tipptasemel inimressursi olemasolu ja teke, milleks vastavad 

eeldused loob ainult kaasaegne haridus- ja teadussüsteem. Haridus- ja teadustellimus on 

klassikaliste majanduspoliitika vahendite kõrval üks peamisi, mille kaudu saab ja peab 

suunama majanduse struktuuri muutumist suurema teadmistemahukuse, so suurema 

lisandväärtuse loomise suunas. Barney ja Clark (2007: 49) leiavad, et ettevõtted, kes 

kasutavad juba olemasolevaid ressursse erinevate strateegiate rakendamisel, saavutavad 

suurema tõenäosusega konkurentsieelise, kui need ettevõtted, kes peavad strateegiate 

rakendamiseks ressursse hankima. 

Hunt (2010: 363) on loonud konkurentsipositsiooni maatriksi (joonis 1), mille alusel saab 

määratleda, millisel konkurentsipositsioonil ettevõtted asuvad. Efektiivsus ehk tõhusus on 

kategooria, mis iseloomustab, millise ressursikuluga vajalik tulemus saavutatakse (Logistika 

terminid). Efektiivsust kujutatakse kui toodangu tulemusena saadud tulu ja selle 

sooritamiseks tehtud kulu suhet. 

 

Suhteline ressursside toodetud väärtus 
(tõhusus) 

S
uh

te
li

ne
 r

es
su

rs
ik

ul
u 

(e
fe

kt
ii

vs
us

) 

 Madal Samaväärne Kõrge 

Madal 1. Määratlematu 2. Konkurentsieelis 3. Konkurentsieelis 

Samaväärne 4. Konkurentsieeliseta 5. Samaväärne positsioon 6. Konkurentsieelis 

Kõrge 7. Konkurentsieeliseta  8. Konkurentsieeliseta 9. Määratlematu 

Joonis 1. Konkurentsipositsiooni maatriks. (Hunt 2010: 363) 

 
Ettevõtted, kellel on turul suurem konkurentsieelis, asuvad positsioonidel 2, 3 ja 6, mis on 

kujutatud joonisel 1. Igal turul oleval ettevõttel on vähemalt mõned ressursid, mis on 
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unikaalsed (nt oskuslikud töötajad, tõhus tootmisprotsess), mis võivad viia 

konkurentsieeliseni (joonisel 1 positsioonid 2, 3 ja 6). Ettevõtted, kellel on 

konkurentsieeliseta ressursid, asuvad maatriksil postitsioonidel 4, 7 ja 8, mis viib nad 

nõrgemate finantstulemusteni. Ettevõtted konkureerivad turul konkurentsieelisega 

ressursside pärast, mis viiks nad konkurentsieelise positsioonile ja ka paremate 

finantstulemusteni. 

Alas (2005: 60) kirjeldab konkurentsieelist neljast põhitegurist koosnevana (joonis 2). Need 

on parim kvaliteet, optimaalne säästlikkus, tõhusad uuendused ning paindlik ja kiire 

reageerimine klientide vajadustele. 

Joonis 2. Konkurentsieelise koostisosad. (Alas 2005: 60) 

 

Konkurentsieelis saavutatakse läbi ettevõtte ressursside, töötajate võimete ja oskuste. Et 

teada saada, miks ühes ja samas tegevusharus on mõned firmad edukamad kui teised, tuleb 

kindlaks teha, mis on konkreetse tegevusharu konkurentsieelis. Konkurentsieelise võib 

saavutada kui alandada parema kulude juhtimise abil omahinda, pakkuda kõrge kvaliteediga 

tooteid, reageerida kiiresti klientide vajadustele ja nende muutumisele või rakendada 

strateegilisi uuendusi. Ettevõtted, kes on oma tegevusalal teistest konkurentsivõimelisemad 

saavutavad ka teistest paremaid tulemusi. Ka Barney ja Clark (2007: 26) tõdevad, et 

KONKURENTSI-

EELIS

Parim kvaliteet

Tõhusad 
uuendused

Paindlik ja kiire 
reageerimine 

klientide 
vajadustele

Optimaalne 
säästlikkus
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konkurentsieelise saavutamiseks loob ettevõte suuremat puhaskasu, pakkudes teistest 

väärtuslikumat hüve ja/või vähendades kulusid. 

Turuhind määrab, millise hinnaga toodet või teenust ostetakse. Mida suurem on konkurents, 

seda olulisem on turuhind ja selle muutumine. Aavik (2011: 7) selgitab, et kui kliendi 

käitumine määrab ära, kas meie ettevõtte tooted on millegipärast paremad kui konkurentide 

omad, siis ei ole turuhinnal nii suurt tähtsust. See näitab, et hinna ja kvaliteedi suhe on 

paigas. 

Ettevõtja tegutsemisvõimalused ja investeeringute tasuvus on otseselt sõltuvad varasematest 

arengutest selles piirkonnas ja kasutus ettevõttes. Tiits jt (2005: 16) leiavad, et 

ettenägematute juhustega saavutatud arengud teaduses ja tehnoloogias, majanduses ja 

sotsiaalvaldkonnas ning looduskeskkonnas annavad ettevõtjatele järjest uusi ärivõimalusi. 

Iga üksiku ettevõtja suutlikkus võimalusest kinni haarata sõltub aga paljuski välismõjudest, 

mis jäävad väljaspoole vahetut turukonkurentsi. Olemasolev inimtegur, loodusressursi 

saadavus ja suurettevõtete turujõud kas raskendavad nende võimaluste kasutamist või 

vastupidi, soodustavad seda. 

Ettevõtte suuruse ja konkurentsivõime vahelise seose üle on laialdaselt arutletud. Sõltuvalt 

ettevõtte tüübist, konkurentsivõimeteguritest ning väiksemate ja suuremate ettevõtete 

määratlemiseks valitud kriteeriumidest on saadud mitmesuguseid tulemusi. Latruffe (2010) 

uurimuse põhjal tehtud üldine järeldus on, et suurema töötajate arvuga ettevõtted annavad 

paremaid tulemusi, sest nad suudavad ära kasutada mastaabisäästuefekti ning pääsevad ligi 

väljundi- ja sisenditurgudele. Samas selgub Latruffe’i uuringust (2010) ka, et väiksema 

töötajatate arvuga ettevõtted võivad anda paremaid tulemusi. Selle selgitamisel on 

põhiargumendiks, et väga suuri ettevõtteid, kes kasutavad palgatööjõudu, võivad mõjutada 

tööjärelevalvealased ja korralduslikud probleemid, samas kui töötavad pereliikmed on 

tugevalt motiveeritud, sest nad saavad ettevõtte kasumist otsest tulu. Pealegi peetakse 

väiksemaid pereettevõtteid ka vastupidavamaks, kuna töötavad pereliikmed kohanevad 

paremini ja kuna pereettevõtted sõltuvad väliskapitalist vähem kui suuremad ettevõtted. 

Latruffe uuringust saab järeldada, et erinevates tegevusvaldkondades on ettevõtte suuruse ja 

majandustulemuste vaheline seos U-kujuline ehk sõltub muutujast nimega „ettevõtte 

suurus“. 
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Majandustegevusest kasumi saamine sõltub teadmiste-, tehnoloogia- ja oskustemahukusest. 

Tiits jt (2005: 14) märgivad, et majandustegevuste kvaliteet ehk selle teadmiste- ja 

oskustemahukus muutub ajas, kusjuures kasumi säilitamine ja tõstmine ettevõttes on 

võimalik ainult läbi olemasolevate konkurentsieeliste uuendamise ja liikumise järjest uutele 

tärkavatele või kiiresti arenevatele teadmistemahukatele turgudele. Uuendustest tulenev 

konkurentsieelis tingib turul olukorra, kus konkureerivad ettevõtjad ei tea täpselt, kuidas üks 

või teine ettevõtte oma tooteni jõuab. 

Tiits jt (2005: 8) leiavad, et tehnoloogiline areng on teenindus- ja põllumajandussektoris 

üheks sisendiks, mis annab ainult teatud ajaks konkurentsieelise, kuna see sama sisend on 

vabalt turul ka teistele konkurentidele kättesaadav. Teadmiste ja tehnoloogia kiire levik 

tähendab, et kindlast tehnoloogiast tulenev tootlikkus ei saa lõputult kasvada. See hakkab 

kahanema tehnoloogia levikuga pöördvõrdeliselt, sest konkurents tiheneb ning vastav 

tehnoloogia ammendab oma potentsiaali. Uut tootlikkuse kasvu saab antud olukorras 

pakkuda uus tehnoloogia koos sellel põhineva eeldusega. 

Konkurentsitegurid tänapäeva majanduses on keerukamad ja muutlikumad kui varem. 

Tavapärased konkurentsivõimet mõjutavad tegurid nagu tootmisvõimsused, 

finantsvahendid, turustuskanalid ja mastaabisääst, on tänapäeva ärimaailmas edu 

saavutamiseks vajalikud, kuid mitte piisavad. Mateescu & Neagu (2009: 477) kirjeldavad, 

et uuel maailmaturul on peamiseks varaks inimesed ja et kõik ülejäänud ressursid on pigem 

toormed, mida saab osta turuhinnaga, sest ainult inimressurss suudab õppida ja areneda ning 

panustada ettevõtte konkurentsivõimesse ja arengusse. 

Latruffe (2010) eristab konkurentsieelise kujunemisel ettevõtte juhtidest olenevaid ja 

mitteolenevaid tegureid: 

1) ettevõtte juhtidest olenevate tegurite alla kuuluvad ettevõtte suurus, ressursimahukus, 

tootmise spetsialiseeritus, tootmis- ja turustusviisid, maa struktuur, tööjõud ja selle kvaliteet, 

oma- ja võõrkapital ning põllumajandustöö eripära; 

2) ettevõtte juhtidest mitteolenevate tegurite alla kuuluvad ressursirohkus, pidades silmas 

kliimaolusid ja geograafilisi tingimusi, üldressursid nagu maa, tööjõud ja kapital, 

tarbimisnõudlus, valitsuse sekkumine põllumajandusse, kulutused teadusuuringutele, 

koolitamisele ja infrastruktuurile ning tegutsemiskoht. 
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Ettevõtte juhtidest mitteolenevad tegurid avaldavad konkurentsieelise kujunemise 

seisukohalt kõikidele ettevõtetele ühesugust mõju ja töö autor nendel pikemalt ei peatu. 

Oluline on selgitada ettevõtte juhtidest sõltuvate ressursside kaasamist ettevõtte 

majandustegevusse, et saavutada konkurentsieelis teiste tootjate ees. 

 

 

1.2. Konkurentsieelise kujunemise alused 

 

1.2.1. Ressursside liigitus konkurentsiteooria alusel 

 

Termini "ressursipõhine vaade" võttis esimesena kasutusele Birger Wernerfelt 1980-ndatel 

(Barney 1991). Seejärel mõistet täiustati ning ressursipõhine lähenemine ehk teooria sai 

tuntuks 1990-ndatel. Ressursipõhine teooria vaatleb ettevõttesiseseid ressursse ja uurib, kui-

das need aitavad kaasa konkurentsieelise tagamisele. Kõik ettevõtted omavad ressursse, aga 

mõned ressursid on konkurentsieelise saavutamisel olulisemad. Ressursipõhine teooria kes-

kendub ettevõtte ressurssidele ja võimekusele, mis aitavad suurendada kasumit ja ettevõtte 

väärtust. Walley jt (2011: 276) kohaselt omavad edukad ettevõtted väärtuslikumaid res-

sursse. 

Ressursipõhise teooria üks printsiipe on, et sarnased konkurendid erinevad oluliselt oma res-

sursside ja võimekuse poolest. Ressursside tüüp, suurus ja olemus ning võimekus on tähtsad 

tegurid kasumi tootmisel. Curado (2006) leiab, et õigete ressursside valikul tuleb rakendada 

eelnevalt omandatud teadmisi ja kogemusi antud valdkonnas. Barney (1991) on jõudnud 

järeldusele, et ressursid on varad, võimekus, protsessid, omadused, informatsioon, tead-

mised jne. Ressursipõhine käsitlus keskendub ettevõtte ressurssidele, läbi mille on ettevõtte 

sees võimalik saavutada konkurentsieelist ja suurepäraseid majandustulemusi. 

Kõige levinum lähenemine ressursside jagamisel ressursipõhises teoorias on järgmine: 

1) materiaalsed ressursid ehk käegakatsutavad asjad – nt maa, hooned, seadmed; 

2) immateriaalsed ressursid ehk käega mittekatsutavad asjad – nt teadmised, oskused, 

kogemused, mis peituvad töötajates. 
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Materiaalseid ressursse saavad ettevõtted osta olemasolevatelt turgudelt vastavalt 

turutingimustestele, kuid need annavad ettevõttele pikemas perspektiivis vähe kasu, sest 

konkurendid saavad mingi aja möödudes omandada identseid ressursse. Ressursideks ei ole 

ainult traditsioonilised majandusliku tootlikkuse tegurid. Curado (2006) leiab, et sotsiaalsed 

ressursid on ettevõtte juhtide suhted, ettevõtte kultuur ning maine klientide ja varustajate 

seas. Materiaalsed ressursid võivad anda tulukust üle keskmise taseme, aga just 

immateriaalsed ressursid, mis on arendatud aja jooksul ja millel on sotsiaalne mõõde, 

suudavad luua ja säilitada konkurentsieelise. Ressursipõhises lähenemises rõhutatakse 

strateegiate valimisel sotsiaalse suhtlemise tähtsust ja mõju. 

Immateriaalseid ressursse on raske muuta, seda saab teha ainult pika aja jooksul. Jurevicius 

lähtub oma uuringus (2013) sellest, et immateriaalseid ressursse saab vaadata ainult koos 

ettevõttega. Immateriaalsed ressursid on peamiseks konkurentsieelise aluseks, kui on 

täidetud kaks kriitlist eeldust. Esimene eeldus on, et oskused, võimed ja muud 

ettevõttesisesed ressursid on ettevõtetel erinevad. Kui ettevõtetel oleks ühesugused 

ressursid, siis nad ei saaks kasutada erinevaid strateegiaid üksteise tõrjumiseks. Ettevõtetel 

oleks lihtne üksteist jäljendada ja konkurentsieelist ei saavutata. Teiseks konkurentsieelist 

loovaks kriitiliseks eelduseks peetakse seda, et ressursid on liikumatud ja neid ei saa 

liigutada ühest ettevõttest teise. Ressursside liikumatuse tõttu ei saa ettevõtted kasutada 

konkurentide ressursse ja rakendada nende strateegiaid. Mittemateriaalsed ressursid nagu 

tehnoloogiline protsess, teadmised ja intellektuaalne omand on alati liikumatud ressursid. 

Mittemobiilsus tähendab, et ettevõtte ressursid ei ole alati turul lihtsalt valmis ostmiseks ja 

müümiseks. Ressursi mittemobiilsuse tõttu võib ressursi erinevus püsida läbi aegade, 

hoolimata ettevõttete katsetest omandada samu ressursse nagu edukatel konkurentidel. 

Strateegilise juhtimise kirjanduses on konkurentsieelist analüüsitud nii, et see seostab 

ettevõtte tulemuslikkuse immateriaalsete teguritega. Immateriaalsed ressursid on üldiselt 

haruldased, sotsiaalselt keerulised ja raskelt imiteeritavad. Nähtamatut omandit (vaikiv 

teadmine või usaldus) ei saa konkurendid lihtsalt kopeerida, kuna need on ettevõttes reeglina 

loodud aja jooksul. Inimressursid on teataval määral liikuvad (mobiilsed), kuid nende 

võimed võivad olla väärtuslikud ühele ettevõttele ja mitte nii palju teisele ettevõttele, konku-

rendile. Teatud võimed, mis põhinevad ettevõtte vaikival teadmisel, on väärtuslikud vaid 

siis, kui need on integreeritud teiste individuaalsete võimetega, mis on omakorda seotud 
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selle konkreetse ettevõttega. Seega need täiendatud võimekused on Curado (2006: 372) järgi 

liikumatud. 

Rantamäki-Lahtinen (2009) ning Wally jt (2011) on uurinud ressursipõhist teooria 

rakendamist konkurentsieelise kujunemisel mitmekesistatud tegevustega ettevõtetes. 

Ettevõtte edukus põhineb sellistel ressurssidel nagu ehitised, finantsid, inimressursid ja 

masinad. Ressursid ei pea olema täielikult ettevõtte omanduses, vaid neid võib jagada. Ka 

Hunt (2010: 381) tõdeb, et ressursid ei pea olema ettevõtte omanduses, nad võivad olla 

lihtsalt kättesaadavad. See omakorda viib lisaeeliseni, kus ettevõtjad saavad üksteiselt 

õppida. Isiklikud suhted hõlmavad suhteid nii alluvate ja ülemuste vahel kui ka suhteid 

partnerite vahel. Mida rohkem informatsiooni ettevõtjatel klientide, turgude ja konkurentide 

kohta on, seda paremaid otsuseid nad teevad. Personal on kõige olulisem strateegiline 

ressurss, kuna see on unikaalne, mitte-vahetatav ja võib aja jooksul kasvada. 

Uuringutest (Rantamäki-Lahtinen, 2009) on selgunud, et ressursid ja ettevõtte majanduslik 

edu on omavahel põhjuslikus seoses. Erialased ja juhtimisalased oskused mõjutavad teisi 

ettevõtte ressursse ning seega otseselt ja kaudselt ka ettevõtte edukust. Edukamad ettevõtted 

omavad üldiselt rohkem ressursse kui vähem edukamad ettevõtted. Edukuse muutujad on 

otseselt seotud ressurssidega (põhivahendid, tootmissisendid, oskused ja võrgustik). 

Ettevõtte maine, toote kvaliteet ja kliendisuheted ei ole põhjuslikus seoses majandusliku 

eduga. Üldiselt ettevõtjad, kes on võimelised konkureerima (hind-kvaliteet-kulud) on 

edukamad ja neil on üldiselt rohkem ressursse kui neil ettevõtjatel, kes ei ole võimelised 

konkureerima samadel tingimustel. 

Ressursipõhist teooriat on kritiseeritud kui ettevõtte sissepoole suunatud teooriat. Res-

sursipõhine teooria keskendub ainult ettevõtte sisestele ressurssidele, mitte nende ko-

handamisele ümbritseva keskkonnaga. Hunt ja Madharavam (2006: 95) arendasid edasi res-

sursipõhist teooriat ja leidsid, et ressursi-eelise aluseks on turutingimused, sarnaste 

ettevõtete ressursid ning asukoht soodsas või ebasoodsas konkurentsiolukorras. Ressursi-

eelise teooria väidab, et turusegmendid on määratud tarbijate poolt ning ressursid ei ole 

ainult maa, töö ja kapital, vaid pigem on need inimlikud, informatsioonilised ja füüsilised 

tegevused. Barney (1991) leiab, et igal ettevõttel on alati vähemalt üks selline ressurss, mis 

on ainulaadne ja mida ei saa nii kergelt kopeerida. Osates kasutada eelisressurssi, saab sellest 
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luua ettevõtte konkurentsieelise. Hunt ja Madharavam (2006: 98-99) väidavad, et heal järjel 

olevatel ettevõtetel on konkurentsieelis ressurssides, näiteks teatud kompetentsid, mis on 

seotud väärtust tootvate tegevustega. 

Teadmiste tõlgendamine ressurssidena loob teoreetilise seose ressursipõhise teooria ja tead-

mistepõhise lähenemise (Knowledge-based view – KBV) vahel. Teadmistepõhine lähene-

mine on ressursipõhise teooria laiendus, mille aluseks on seosed kasvavate sissetulekute ja 

võimekuste vahel. Teadmistepõhised ressursid on eriti olulised kindlustamaks konkurentsi-

eelise püsivust, kuna neid ressursse on raske imiteerida. Teadmistepõhise teooria järgi on 

ettevõtte eesmärgiks luua, teisaldada ja muuta teadmised konkurentsieeliseks. Tänapäeva 

juhtimisalane kirjandus juhib tugevalt tähelepanu võimetele ja kompetentsile kui ettevõtte 

konkurentsieelise alustele. Curado (2006) märgib, et ettvõtte kõrge teadmistebaasi aluseks 

on kiire reageerimine ümbritsevate keskkonnatingimustega. Teadmisi peetakse üheks olu-

lisemaks varaks konkurentsieelise loomisel. 

Majanduse muutumine ressursipõhiselt tootmiselt teadmistepõhisele tootmisele on toonud 

kaasa ettevõtete töötajate ümberhindamise. Tänapäeval kaasatakse ettevõtete juhtimisse üha 

rohkem teadlasi. Teisi töötajaid peetakse ettevõttes vähem olulisemateks, mille tagajärjel 

muutuvad nende kohustused pidevalt ning neid määratletakse hetkeülesannete põhjal. Tead-

mistepõhiseid võimeid peetakse strateegiliselt kõige olulisemateks loomaks ja säilitamaks 

konkurentsieelist. Curado (2006: 377) märgib, et võime õppida konkurentidest kiiremini 

võib osutuda ainsaks püsivaks konkurentsieeliseks, mis kasvab aja jooksul. Spetsiifilised ja 

keerulised teadmised, mida organisatsioon arendab, tekitavad pikaajalise eelise, sest neid 

teadmisi on raske jäljendada. Ettevõte saab suurendada oma teadmistebaasi kasutades ole-

masolevaid teadmisi ühendades need uute teadmistega. 

Teadmistepõhise lähenemise puudustena saab välja tuua väheste teaduslikke uuringute ole-

masolu, mis tõestaks ettevõtte majandustulemuste paranemist. Samuti puudub ühtne 

sõnavara ja terminoloogia, mis kogub kokku kõik uuringud organisatsioonilistest tead-

mistest. Samas konkurentsieelise kujunemise aluste tundmine annab ettevõtjale võimaluse 

siduda ettevõtte ressursid tema püsiva konkurentsieelisega. 
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Postindustriaalset majandust, mis kujuneb teadmistel, on laialdaselt nimetatud "uueks ma-

janduseks". Selles majanduses muutuvad organisatsioonid virtuaalseks, geograafiliselt 

hajutatuks, esitades teadmisi suurel määral arvuti vahendusel. Ettevõtted peavad 

läbirääkimisi peaaegu eranditult küberruumis ja rõhutavad õppimist ning teadmistepõhist 

tööd. Maailmast võib leida palju ühendusi, kus toimub pidev infovahetus ja nõu andmine 

just interneti vahendusel. Sellise infovahetuse vormid muutuvad pidevalt infotehnoloogia 

arengu käigus ja ettevõtjatel tuleb ka selles valdkonnas oma teadmisi ning oskusi uuendada. 

 

 

1.2.2. Ressursside olulisuse hinnang 

 

Ressursside olemasolu on ettevõttes väga tähtis, aga veelgi tähtsam on oskus ressursse 

kasutada nii, et saavutatakse konkurentsieelis. Kompetentsi aluseks on ettevõtte võime ka-

sutada spetsiifilisi ressursse, et saavutada strateegiline eemärk. Ettevõtted peavad kindlaks 

tegema, otsima, arendama, tugevdama, säilitama ja finantsvõimendama eristavaid oskusi. 

Barney (1991) leiab, et ressursipõhise teooria kontseptsioonist lähtuvalt tuleks välja selgit-

ada ettevõtte võtmeressursid ja seejärel hinnata neid ressursse VRIN kriteeeriumi alusel. 

Hindamisel kasutatavad võtmesõnad on: väärtuslik (ingl.k. Valuable) –V; haruldane (Rare) 

– R; imiteerimatu (In-imitable) – I; asendamatu (Non-substituable) – N. Väärtuslik ressurss 

omab ettevõtte jaoks strateegilist väärtust. Ressursi haruldus seisneb selles, et ressursss peab 

olema unikaalne olemasolevate ja tulevaste konkurentide jaoks. Imiteerimatut ressursssi ei 

ole võimalik täpselt kopeerida. Asendamatu ressursi korral ei saa konkurendid asendada res-

surssi alternatiivsetega saavutamaks sama tulemust. Suutlikkus ja kompetents viivad headele 

püsivatele tulemustele, sest nad on iga organisatsiooni jaoks spetsiifilised. Võtmeressursid 

on ajutiselt liikumatud ja unikaalsed ettevõtte jaoks, väärtuslikud klientidele, mitte-

asendatavad ja rasked jäljendada. 

Võimekus on ettevõtte unikaalne tugevus, mis võimaldab olla teistest säästlikum, 

kvaliteetsem ja innovaatililisem. Ettevõtet teistest eristav kompetents rajaneb kahel teineteist 

täiendaval lähtealusel: ressurssidel ja võimetel. Alase (2005: 63) alusel on võimed ettevõtte 

oskused koordineerida ressursside tulemuslikku kasutamist. Ettevõte saavutab 

konkurentsieelise kui ta suudab koos toimima panna neli elementi: resssursid, väärtused ja 
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oskused ressursse kasutada ning ümbritseva keskkonna. Nende nelja teguri koostoimimise 

korral arvestavad juhid muutusi, võimalusi ja ohte konkurentsikeskkonnas ning laiemat 

sotsiaalset keskkonda. 

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine 

Eesti“ (2014) üldeesmärk on aidata kaasa teadmistepõhise majanduse arengule, et luua 

soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme kasvuks. Strateegia keskendub Eesti 

teadustaseme tõstmisele. Teadus- ja arendustegevus lähtub ühiskonna ja majanduse 

vajadustest ning tähtsustab rakendusi. Piisavalt kõrgete teadmiste ja oskustega, terved ja 

ühiskondlikult aktiivsed, loovad ning algatusvõimelised inimesed suudavad leida 

majanduskasvu allikaid, luua uusi nutikaid töökohti ja töötada välja ühiskonnale vajalikke 

innovaatilisi lahendusi. Inimeste heaolu ja sissetulekute kasvuks on vaja nihet 

teadmistepõhisema majanduse suunas. 

Olulise tähenduse tänapäeva maailmas on omandanud kommunikatsioon kui ressurss. 

Sirendi tõdeb (2009: 492-495), et vähe kasu on viljakast maast, soodsast kliimast ja 

seadustatud turumajandusest, kui puudub info turgude ja sisendite kohta. Informatsiooniline 

ressurss, mis on avaldatud raamatutes, ajakirjades, patentides jne on tootmise seisukohalt 

infoühiskonnas asendamatu. Info on ainus ressurss, mis teistele äraandmisel ja 

ärakasutamisel jääb ka endale alles ja selle väärtus ei pruugi väheneda, kusjuures võrdväärse 

vahetuse korral see sisuliselt kahekordistub. 

 

 

1.3. Konkurentsieelist loovad tegurid teraviljakasvatuses 

 

1.3.1. Mullaviljakus 

 

Põllumajandusliku tootmise põhiliseks tootmisvahendiks on maa. Eesti mullad on väga 

noored ja seetõttu ka õhukesed, kuna nad on tekkinud peale viimast jääaega (Valk). Õhuke, 

vähese huumusesisaldusega muld on väheviljakas. Mullaviljakus on mulla võime varustada 

taimi ja mikroorganisme nende kasvuks ja arenguks vajalike toitainete ja veega ning 

taimejuuri ja mikroorganisme hapnikuga (Astover 2012: 405). Haritava maa hindamisel 
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kasutatakse Eestis boniteedi 100-hindepunktilist skaalat. Boniteet väljendab mulla ja maa 

kvaliteeti eelkõige viljakuse ja põllumajanduse tootlikkuse seisukohast. Eesti haritava maa 

kaalutud keskmine boniteet on 40 hindepunkti. Astover (2012: 402-405) kohaselt on 

kõrgema boniteediga põllumaad levinud Kesk-Eestis. Keskmise kvaliteediga (41-60 

hindepunkti) põllumaad moodustavad 49% haritavast maast ja halva kvaliteediga (21-40 

hindepunkti) põllumaad moodustavad 48% haritavast maast. 

Ebaõige viljavahelduse ja harimisviiside tagajärjel halvenevad mulla füüsilised, keemilised, 

bioloogilised ja seoses sellega ka tema majanduslikud omadused. On tehtud palju uuringuid 

(Viil,Võsa 2006, Loko, Koik 2006, Tamm, Loko 2004), kus on jõutud arusaamisele, et 

mullaharimissüsteem on maaviljeluse olulisemaid komponente, mis koos külvikordade ja 

väetiste kasutamisega on maaviljeluse edasiarendamise strateegia põhialuseks ehk 

teraviljakasvatuse konkurentsivõimet tõstvaks teguriks. 

Talgre (2014) toob välja, et põldude madal mullaviljakus on oluliseks põhjuseks Eesti tera-

viljade madalas saagikuses. Teravilja saagi tõusule aitab kaasa mulla viljakuse tõus läbi tasa-

kaalustatud väetamise süsteemi ja läbimõeldud külvikorra kasutamise. Teraviljarohketesse 

külvikordadesse tuleb liita haljasväetuskultuure, et parandada muldade seisukorda. 

Erinevate kultuuride kasvatamine takistab umbrohtude ja taimehaiguste levikut ning 

põldhein jätab mulda suures koguses taimejäänuseid ja nendes sisalduvaid toitaineid. 

Tootmises ei ole aga neid eeliseid võimalik täielikult ära kasutada, sest heade teravilja 

eelviljade kasvupind on vähenenud. Sellest tulenevalt on oluline kultuuride valikul arvestada 

ettevõtte asukohast tingitud looduslike tingimustega. 

 

 

1.3.2. Kultuur 

 

Konkurentsis püsimiseks on väga oluline õige kultuuri valik. Tulusamad kultuurid tõrjuvad 

väiksemat sissetulekut andvad kultuurid välja. Kultuuride vahel toimub põllupinna pärast 

tõsine konkurents. Maaressursi piiratuse tõttu väheneb madalama saagikuse ja madalama 

hinnaga toodangut andvate kultuuride pind, suureneb kõrgemat hektaritulu tagava rapsi või 

saagikamate teraviljade kasvupind (Koppel 2010). Kultuuride valikul tuleb arvestada 
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mullaviljakuse säilitamise ja parandamise vajadusega, umbrohu-, haiguste- ja kahjurite tõrje 

vajadusega ning kultuuride agrobioloogiliste nõutega. 

Suviteraviljasid kasvatatakse Eestis ligikaudu 80% teraviljade kasvupinnast. Suviteraviljad 

on üheaastased kultuurid; mille kasvuperiood (ööpäevakeskmine temperatuur üle +5 oC) on 

80...120 päeva (Paivel 2015). Enamlevinumad suviteraviljad on oder, nisu ja kaer. Otra 

iseloomustatakse kui suviteraviljadest kõige lühema kasvuajaga kultuuri, mis on 

vähenõudlik mullastiku, niiskuse ja temperatuuri suhtes. 

Taliteraviljad on üheaastased talvituvad kultuurid; mille kasvuperiood on 170...210 päeva, 

ja kogu elutsükkel 270...360 päeva (Paivel 2015). Taliteraviljasid kasvatatakse Eestis 

ligikaudu 20% teraviljade kasvupinnast. Enamlevinumad taliteraviljad on nisu ja rukis. 

Paivel (2015) selgitab, et taliteraviljade vastupidavus talvetingimustele oleneb eelkõige 

sordist ja talvitumisele mineku seisundist. Vastupidavus talvetingimustele kujuneb välja 

sügisel. Talvekindlust aitavad tõsta õige külviaja valik ja piisav taimetoitelementide 

olemasolu mullas. 

Teravilja saagikus on monokultuuris kasvatamisel kuni kaks korda madalam kui kasvatades 

teda soodsa kultuuri, milleks on näiteks haljasväetistaimed, järel. Kõige tundlikum 

monokultuuris kasvatamisele on talinisu, järgnevad suvinisu, oder, kaer ja talirukis. 

Johannes Valk (Korras muld....) soovitab mullaseisundi parandamiseks kasutada liblikõielisi 

haljasväetiskultuure, mis rikastavad mulda lämmastikuga, elavdavad mulla 

mikrobioloogilist tegevust ja tõstavad mulla huumusesisaldust. 

 

 

1.3.3. Külvikord 

 

Läbimõeldud külvikord aitab tagada kultuuride saagikust ning säilitada ja parandada 

mullaviljakust. Lauringson ja Talgre (2014) soovitavad külvikorda kavandades põhjalikult 

läbi mõelda oma ettevõtte olukord. Tootja peab arvestama antud põllu mullatüübi, kliima 

ning konkreetse kultuuri kasvunõuetega. Külvikorra planeerimisel tuleb lähtuda 

tootmissuunast ja maaharimisviisidest. Viljavahelduse planeerimisel tuleb arvestada 

keskkonnakaitselisi aspekte ja  millised taimekahjustajad on probleemiks. 
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Külvikorra üks põhitunnuseid on kultuuride mitmekesisus. Loomakasvatusettevõttes, kus 

tegeletakse ka taimekasvatusega on külvikorda lihtsam sisse viia kui 

taimekasvatusettevõttes. Liblikõieliste kultuuride (ristik, lutsern, mesikas, galeega) 

kasvatamise eesmärk on mulla rikastamine orgaanilise aine ja taimetoitainetega ning mulla 

struktuuri parandamine (Valk). Hinnata tuleb muldade omadusi ning mõelda, millist 

orgaanilist väetist on võimalik kasutada. 

Preissel jt (2015) uurisid eelviljana kasutatava kaunviljade mõju teraviljakasvatusele. 

Joonisel 3 kajastatakse eelvilja mõju haritavale maale, tänu millele paraneb mullastruktuur 

läbi kahjurite ja haiguste vähenemise ning toimub fosfori ligipääs ja taimede lämmastikuga 

varustamine. 

 

 

Joonis 3. Eelvilja mõju teraviljakasvatusele. Allikas (Preissel jt 2015: 68) 

 

Kulude vähenemine ja brutokasumi kasv toimub minimeeritud harimisele üleminekul, 

taimekaitsevahendite, pestitsiidide ja väetiste vähemal kasutusel. Tulude suurenemine 

toimub läbi saagikuse kasvu, mille oluliseimaks teguriks on mullastruktuuri paranemine. 

Häusler ja Hannolainen (2006: 91-102) uurisid teravilja vahelduseta viljelemisega kaasneva 

saagikuse ja kvaliteedi languse vähendamise võimalusi agrotehniliste abinõude abil. 

Agrotehnilisteks abinõudeks olid lämmastikannuse suurendamine, sõnnikuga väetamine, 

antud kasvukohale sobiva kultuuri ja sordi valik. Uuringu tulemused kinnitasid, et 

vahelduseta viljelemisel oli odra keskmine terasaak 10-30% väiksem kui viljavahelduslikus 
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külvikorras pärast ristikut ja kartulit. Teravilja vahelduseta viljelemisel on kasvukohale 

sobiva teravilja liigi ja sordi valik väga oluline. 

 

 

1.3.4. Mullaharimistehnoloogia 

 

Taimekasvatuses jaotatakse mullaharimise tehnoloogiad kolmeks – künnil baseeruvad, 

künnita mullaharimistehnoloogiad ehk minimeeritud tehnoloogia ja otsekülv, kus mulda ei 

harita (Viil, Võsa 2006: 57). Efektiivse mullaharimise korral tuleb leida võimalikult hea 

mullaharimisvõtete ja –riistade valik vastavalt konkreetsetele tingimustele, kasvatatavale 

kultuurile, ilmastikule, mullastikule, umbrohtumisele ja keskkonnakaitse nõuetele. 

Minimeeritud harimisega saab vähendada teraviljade tootmiskulusid. Loko ja Koik (2006: 

200) uuringust selgub, et mida väiksem on põllu umbrohtumine, seda suurema kokkuhoiu 

võib minimeeritud harimisega saada. Erinevad uuringud (Viil, Tamm 2011 ja Sepp 2014) 

kinnitavad, et saagikuse suurenemist ei toimu minimeeritud harimisele üleminekul, kuid 

kulude kokkuhoid saavutatakse kindlasti. Tulukuse suurenemine sõltub juba kasvatavast 

kultuurist ja eelvilja valikust. 

Otsekülv on üks künnita viljelemise liike, seemnete muldaviimine ilma mulda harimata, 

millega kaasneb raha ja aja kokkuhoid. Künnist loobumine nõuab tugevat taimekaitset. Mida 

efektiivsem on väetamine ja taimekaitse, seda tasuvam on otsekülv majanduslikult, mille 

põhjuseks on madalad masinakulud. Enne otsekülviga alustamist soovitavad Tamm ja Loko 

(2004: 34-35) veenduda maapinna struktuuri ja maaparandussüsteemide korrasolekus. 

Meetod nõuab teraviljakasvatajatelt uute teadmiste juurdeõppimist, sest vanade 

viljelusmeetodite kasutamine otsekülvil annab kahjuks alati tagasimineku saagikuses. 

Künnita maaviljeluse rakendamise takistusteks peetakse vähest teavet, vähest kogemust uue 

tehnikaga, masinate ja seadmete kõrget hinda, saagikuse vähenemise kartust, 

alalhoidlikkust. 

Viil ja Tamm’e (2011) uurimistööst pika perioodi kohta (1989-2010) selgus, et erinev 

mullaharimine mõjutas nii talivilja kui ka suviteravilja saaki vähe. Otsekülvil ja pindmisel 

mullaharimisel (8 -10 cm) olid saagid samal tasemel kui künnipõhisel mullaharimisel. Kulud 

mullaharimisele erinesid aga oluliselt. Võrreldes künnipõhise viljelemisega, olid talivilja 
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otsekülvi kulud ligi viis korda väiksemad. Odra kasvatamine pindmise mullaharimise foonil 

oli künnipõhisest kasvatamisest keskmiselt 1,8 korda odavam. Teravilja kasvatamine 

sügavkünni foonil (33–35 cm) ei ole majanduslikult otstarbekas. Mullaharimise 

intensiivsuse mõju monokultuurse odra saagile sõltus pestitsiidide kasutamisest. Kui 

pestitsiide ei kasutatud, vähenes odra saak pindmisel mullaharimisel, võrreldes künniga, 

väetisfoonide keskmisena 20%. Katsed näitasid ka seda, et mida efektiivsem on väetamine 

(mineraal- ja orgaaniliste väetiste kooskasutamine) ja taimekaitse, seda majanduslikult 

tasuvam on pindmine mullaharimine ja otsekülv. Pikaajalisel otsekülvi kasutamisel võivad 

põllukultuure hakata aga ohustama erinevad putukad. 

Suvi -ja taliteravilja soovituslikud maaharimisviisid Viil ja Tamm (2011) uuringu alusel: 

1) taliteraviljade viljelemisel kasutada tavatehnoloogiat 40%, minimeeritud harimist 30% 

ja otsekülvi 30% teraviljade kasvupinnast; 

2) suviteraviljade ja rapsi viljelemisel soovitati kasutada tavatehnoloogiat 50%, 

minimeeritud harimist 30-35% ja otsekülvi 15-20% teraviljade kasvupinnast. 

Tamm jt (2015) viisid läbi kompleksuuringu aastatel 2012-2014, et selgitada välja otsekülvi 

ja künnipõhise tehnoloogiaga teraviljapõldude saagikused ja tootmiskulud. Erinevate 

viljelustehnoloogiate mõju võrdlemisel saagikustele selgus, et otsekülvipõldude kolme aasta 

keskmine saagikus kujunes mõnevõrra kõrgemaks võrreldes künnipõhiste põldudega. 

Tootmiskulud olid kultuuride ja aastate keskmisena künnil ja otsekülvil peaaegu võrdsed. 

Kuigi otsekülvil mullaharimiskulud puudusid, samas enamikus teistes töödes (väetamine, 

taimekaitse, külvamine) olid otsekülvil kulud suuremad kui künnil. 

Erinevate mullaharimistehnoloogiatega katsete uuringu tulemused (Koik 2006) kinnitavad, 

et suviodra ja talinisu saagikustes erinevusi ei olnud, omahinna erinevus tekkis peamiselt 

kulude erinevusest mulla harimisel. See näitab, et odavama teravilja kasvatamiseks ja 

kasumi saamiseks tuleb teravilja tugevalt väetada, teha õigeaegselt külv, taimekaitse ja muud 

tööd. Otsekülv, võrreldes künnitehnoloogiaga ja pindharimisega alandab teravilja 

tootmiskulusid. 

Üleminek uutele mullaharimistehnoloogiatele toob kaasa masinapargi ajakohastamise 

vajaduse. Investeeringute mahud sõltuvad ettevõtte finantsvõimekusest ning 
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investeeringutoetuste taotlemise aktiivsusest. Luik jt (2015) tõdevad, et kuna väiketootjad ei 

ole olnud investeeringutoetuste taotlemisel nii aktiivsed ja võimekad kui suuurtootjad, siis 

väiksemates majapidamistes on kasutusel traditsioonilised mullaharmisvõtted ning töid 

tehakse masinatega, mis on ettevõttes kasutusel juba aastaid või aastakümneid. 

Teraviljakasvatuse konkurentsivõime tõstmiseks ja keskkonnasäästlikuks majandamiseks 

arendatud tehnoloogia on täppisviljelus. Tamm ja Võsa (2006: 275) kirjeldavad, et 

täppisviljelus on taimekasvatuse tehnoloogia, mis võtab arvesse tingimuste varieeruvuse 

põllu ulatuses, rakendades püstitatud eesmärkide saavutamiseks agronoomiliste, tehniliste ja 

infotehnoloogiliste võtete kogumit. Varieeruvateks teguriteks võivad olla mulla omadused, 

kahjustajate esinemine, põllu naabruses olevad objektid jm. Täppisviljelusel on kolm 

positiivset tulemit, milleks on majanduslik efekt, kas suurema saagi või väiksemate kulutuste 

tõttu; vähenev keskkonnareostuse oht tänu täpsemalt jaotatud väetise- ja 

kemikaalikogustele; parem ülevaade oma põldudest. Põllule tuleb panna täpselt neid väetisi, 

mis on puudu ja sinna, kus on puudu. 

 

 

1.3.5. Materjaliressursid 

 

Korralik mullaharimine, optimaalne külviaeg ja tasakaalustatud väetamine soodustab tervete 

taimede kasvamist, mis on haiguste ja kahjurite suhtes vastupidavamad. Väiksemate põldude 

kasutamine vähendab haiguste ja kahjurite kiire leviku ohtu. Käbin (2015) selgitab, et 

kulutused seemnele moodustavad vähem kui 5-10% kogu tootmisest, olles seejuures üks 

väiksemaid tootmiskulusid. Samas on tegemist ühe olulisima faktoriga tagamaks kõrge 

saagikus. Seemned kätkevad endas kogu geneetilist informatsiooni, mis määravad kindlaks 

saagi potensiaali, kohanemisvõime erinevates keskkonnatingimustes ning resistentsuse 

kahjurite ja haiguste suhtes. Sertifitseeritud seemne kasutamine kasvab iga aastaga. Käbin 

(2015) võtab kokku, et hinnanguliselt moodustas 2014. aastal sertifitseeritud seemne 

kasutamise osakaal keskmiselt 18% kogu seemne vajadusest. Olenevalt kultuurist varieerub 

see number 10 ja 30 protsendi vahel. Odavamate kokkuostuhindadega kultuuridel nagu 

näiteks kaer on omane suurem omaseemne kasutamine ja kallimatel kultuuridel nagu näiteks 

talinisu omakorda madalam. Kõrvutades end teiste Euroopa riikidega on Eestil arenguruumi 
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piisavalt. Läti ja Leeduga võrreldes on seis sama, kuid põhjamaades kasutatakse 80-90% ja 

Lääne-Euroopas 50% sertifitseeritud seemet. 

Saagikuse suurenemisega kaasneb ka suurem toitainete vajadus, mis seab järjest suuremad 

nõuded väetiste kasutamisel nende efektiivsusele ja keskkonnaohutusele. Täppisväetamine 

on täppisviljeluse tähtis osa ja säästab keskkonda. Väetisi antakse põllu piires erinevalt, 

lähtudes mullas olevatest toiteelementidest. Sellega välditakse üleväetamist ja hoitakse ära 

taimede poolt kasutamata jäänud taimetoitainete leostumist keskkonda. Väetisi saab 

kasutada efektiivsemalt, tõsta saagikust ning tasakaalustada põllumullas sisalduvate 

toitainete koguseid. Kuht jt (2015: 74) tõdevad, et täppisväetamise peamine eesmärk on 

saavutada väetiste maksimaalne kasutusefektiivsus ja kasutada väetisi optimaalselt kogu 

põllu piires. Täppisviljeluse kasutamisega ei ole võimalik kohe kulusid vähendada või 

saagikust suurendada. See on abivahend, mis võimaldab põllumehel oma põldusid täpsemalt 

tundma õppida ja kogutud teadmiste põhjal põlde asukohapõhiselt käsitleda. Tamm ja Võsa 

(2006: 280) on teinud palju arvutusi, kui suur peaks mingi haritava maa pindala juures olema 

väetiste kokkuhoid või saagikuse kasv, et täppisviljeluse rakendamine hakkaks ära tasuma. 

Praktilised eksperimendid (N-sensor.......) on näidanud, et kohtpõhine väetamine suudab 

suurendada saagikust tavaliste põllumajandustavadega võrreldes kuni 10 protsenti, tõsta tulu 

ja vähendada kadu ning keskkonnale kahjude tekitamist. Kohandatud lämmastikuga 

väetamise majanduslik lisaväärtus on teravilja puhul 50-100 €/ha ja talirapsi puhul umbes 

80 €/ha. Muutliku kasvuregulaatori kasutamise puhul on lisanduv tulu umbes 40 €/ha. Seega 

muutub kohtpõhisesse väetamisse investeerimine kulutõhusaks umbes 100 ha suuruste 

teravilja- ja rapsipõldude puhul. 

Kuht jt (2015) uurisid 2014. aastal täppisväetamise mõju odra saagikusele ja terade 

kvaliteedile, millest ilmnes, et tavaväetamise variandiga võrdne saak saadi ka mulla 

toitainete sisalduse alusel väetatud variantidelt. Kohtpõhine väetamine kindlustas väetisega 

lisatud vähema toitainetekogusega samasuguse saagi nagu rohkem väetatud 

tavatehnoloogia. Tõrra jt (2015) kasvupõhise taimede ja saagi seire uuringu tulemusel 

suurenes põllul parema taimede toitainetega varustatusega pindala 20%. 

Põllumajanduses kasutatakse taimede kaitseks erinevaid meetodeid, et tõrjuda või piirata 

kahjurite, taimehaiguste ning kasvuhäirete mõju ja arenemise kiirust ning seeläbi tagada 
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taimekasvatussaaduste kvaliteet ja püsiv saagikus. Enim kasutatavaks meetodiks 

taimekahjustajatest vabanemisel on keemiline tõrje. Lisaks keemilisele tõrjele kasutatakse 

taimede kaitseks veel ka bioloogilisi, füüsikalisi ja mehaanilisi meetodeid. Füüsikalist ja 

mehaanilist tõrjet kasutatakse teiste meetoditega võrreldes vähem, sest need on väga 

ajamahukad. Erinevate taimekaitse meetodite kombineerimisi nimetatakse integreeritud 

taimekaitseks. Selle eesmärgiks on vähendada keemiliste taimekaitsevahendiste kasutamist, 

et neid kasutatakse ainult reaalsel vajadusel ja tõhusate alternatiivsete tõrjemeetodite 

puudusel. See tähendab eelkõige ennetustööd, kohapealseid vaatlusi ja seiret, misjärel on 

võimalik taimekaitsevahenditega sekkuda alles siis, kui see on saagi päästmiseks vältimatu. 

(Maaeluministeerium 2016) 

Kõik abinõud, mis soodustavad kultuurtaimede kasvu, teenivad ka ühtlasi taimekaitse 

eesmärki. Viljelusjuhendites (2013: 3) antakse ülevaade, kuidas oskuslik agrotehnika, 

viljavaheldus, tasakaalustatud väetamine, haigustele ja kahjuritele vastupidavate sortide 

kasvatamine ja muud olulised lülid on võtted, mis minimeerivad keemiliste 

taimekaitsevahendite kasutamise. Oluliste taimekahjustajate liigiline koosseis muutub 

hooajati ja vastavalt sellele tuleb valida ka toimiv taimekaitsevahend. Võtmeroll on 

pritsimise õige ajastamine, et see ei oleks liiga vara ega liiga liiga hilja. Suurt rolli mängib 

ka põllupidajate oma kogemus ja põldude visuaalne vaatlus. 

 

 

1.3.6. Teadmised 

 

Põllumajandusega tegelevatel ettevõtjatel tuleb toime tulla muutuvates turu- ja 

ilmastikutingimustes, rakendada uusi ja säästlikke tootmismeetodeid ning arvestada ühe 

enam avalikes huvides püstitatud nõuetega. Sirendi (2009: 484) nimetab sellist, teadmiste ja 

kogemuste koostoimel oskuste omandamist, elukestvaks õppeks. 

Teraviljatootjad ei saa kasutada agronoomiaalaseid teadmisi üks-ühele. Johannes Valk 

(Korras muld ...) selgitab, et baasteadmisi tuleb rakendada vastavalt ettevõtte tingimustele 

ja võimalustele. Edukus sõltub sellest, kes suudab kogemuste põhjal teha oma ettevõtte 

arenguks õigeid otsuseid. Tihti saavutavad edu just isikud, kes on tulnud tegutsema teisest 

valdkonnast – nad ei ole liialt üldtunnustatud stampides kinni, samuti nooremad tegijad. 
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Muidugi ei saa ka nemad eirata põhitõdesid, kuid nad on suutelised eesmärgile jõudmiseks 

valima ka mittetavapäraseid teid. 

Konkurentsieelist ei saavuta need, kes on mõõtmetelt suured või need, kellel on viljakamad 

maad, vaid tänapäeval on teadmised edu võtmeks ja need võivad olla kõikidest konkurentsi-

eelistest suurimad. Teraviljakasvatuse konkurentsieelise kujunemise aluseks on teadmiste ja 

oskuste õigeaegne rakendamine ettevõttes. Õigeaegse agrotehnika rakendamise puhul ei 

piisa ainult, et tööd on korrapäraselt tehtud, vaid ettevõtjal peab oma piisavalt kogemusi, et 

arvestada ilmastikust tingitud eripäradega. Kogemuste omandamine saavutatakse pikaajalise 

tegevuse tagajärjel. Aasta-aastaga õpitakse ühe rohkem tundma ettevõtte asukohaga seotud 

looduslikke tingimusi ja oma ettevõtte viljelusmeetodite kohandamist nendega. 
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2. TERAVILJAKASVATAJATE KONKURENTSIEELISE 

KUJUNEMINE LÄBI VILJELUSVÕISTLUSE 

 

2.1. Kasutatavad andmed ja metoodika 

 

Magistritöö empiiriline osa on koostatud kombineeritud ehk segameetodil, mis koosneb 

kvalitatiivsest kesksest osast ja kvantitatiivsest täiendavast osast. Õunpuu (2014: 25) 

selgitab, et tegelikult ei eksisteerigi eraldi kvalitatiivset ja kvantitatiivset teadust, vaid 

teadustöö on oma olemuselt alati kvalitatiivne ning kvantitatiivseks osaks jääb vormistamine 

või uute vormilahenduste loomine. Segameetod tähendab, et uurija integreerib ühes ja samas 

uurimustöös kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid käsitlusviise või meetodeid andmete 

kogumiseks, tulemuste ühendamiseks ja järelduste tegemiseks. Kvalitatiivseid 

uurimismeetodeid kasutatakse juhul, kui uuritava nähtuse kohta puudub või on väga vähe 

varasemat teaduslikku teavet. 

Magistritöös on ühendatud kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimismeetod eesmärgiga saada 

võimalikult objektiivset teadmist kaasates uuringusse võimalikult suur hulk 

Viljelusvõistlustel osalenud ettevõtteid. Magistritöö teostamiseks valitud segameetod on 

sobiv eelkõige seetõttu, et ühel meetodil saadud tulemusi täiustatakse, laiendatakse ja 

selgitatakse teisel moel saadud tulemustega, et jõuda nähtuse põhjalikuma mõistmiseni. 

Uurimisprobleemi käsitlemisel on antud ülevaade Viljelusvõistluse olemusest ja 

eesmärkidest. Selgitatakse, kuidas Viljelusvõistlus on mõjutanud konkurentsieelise tegurite 

kujunemist teraviljakasvatuses. Ankeetküsimustiku vastused peegeldavad osalejate 

hoiakuid, arvamusi ja hinnanguid, kuidas Viljelusvõistlus on kaasa aidanud teraviljatootjate 

üldisele konkurentsi tõusule. Hoiak on inimese kalduvus hinnata objektide olemust teatud 

määral soosival või mittesoosival viisil (Hoiaku mõiste...). See hinnang väljendub tavaliselt 

tunnetusliku, emotsionaalse või käitumusliku reageeringuna. Täna nähtav hoiak on 

kokkuvõte inimese senistest kogemustest. Hoiakud kujunevad faktide ja olukordade 

analüüsimise teel. 
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Tuginedes kvalitatiiv-kvantitatiivsete uurimusmeetodite kaudu saadud tulemustele, viiakse 

läbi võrdlev analüüs töö esimeses peatükis kirjeldatud teoreetiliste lähtealustega. 

Uurimusprojekti eesmärgist tulenevalt on tegemist kvalitatatiivse uuringu põhjusliku 

uurimusega, mis keskendub põhjuste ja tagajärgede seoste leidmisele. Kütt (2004: 61) 

rõhutab, et põhjus peab eelnema tagajärjele ja väga oluline on muutujate esinemise ajaline 

järgnevus. Põhjuse-tagajärje küsimus nõuab apriooset teooriat. Aprioose teooriata, st 

teadmiseta, mida otsida, on peaaegu võimatu uuringut teostada. 

Küsimustiku koostamiseks vajalik info saadi Viljelusvõistlustel osalejate seminarilt, mis 

toimus 11.12.2014. Seminari eesmärk oli 2014. aasta Viljelusvõistluse kokkuvõtete 

tegemine ja kogemuste vahetamine. Kokkusaamisel osales 11 ettevõtjat Kesk- ja Lõuna-

Eestist. Seminaril viidi läbi fookusgrupi intervjuu, mis oli aluseks põhiküsimuste 

koostamiseks poolstruktueeritud intervjuu läbiviimiseks. 

Keskses kvalitatiivses osas on kasutatud andmekogumismeetodina poolstruktueeritud 

intervjuud ja täiendavas kvantitatiivses osas on läbi viidud kirjalik ankeetküsitlus. Valim 

intervjuude läbiviimiseks moodustati aastatel 2005-2015 Viljelusvõistlustel osalejatest. 

Aastate jooksul on kokku osalenud 82 teraviljakasvatajat. Intervjuu läbiviimisel on 

kasutatud poolstruktueeritud küsimustikku (vt lisa 2). Küsimustik sisaldas 9 põhiküsimust, 

neist 3 oli valikvastustega küsimust ja 6 hinnanguskaala küsimust (vastused skaalal 1-5, kus 

1 oli kõige madalama väärtusega ja 5 oli kõige kõrgema väärtusega). 

Intervjuud on läbi viidud Tartus Maamessil ajavahemikul 16.04.2015-17.04.2015. 

Keskmine intervjuu pikkus oli pool tundi ja see viidi läbi 8 viljelusvõistlustel osalejaga 

juhusliku valimi alusel. Andmed analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Eelnevatest 

intervjuudest saadud teavet kasutati juba järgmistes intervjuudes, et vajadusel esitada 

uuritavale täpsustavaid küsimusi teema kohta. Induktiivne sisuanalüüs eeldab intervjuude 

korduvat kuulamist ja lugemist. Seejärel viiakse läbi empiiriliste andmete ja teoreetiliste 

seisukohtade analüüs ja üldistamine. Uurimus aitab mõista, kuidas Viljelusvõistlustel 

osalejad tajuvad, et võistlustel osalemise tulemusel saadud teadmised ja kogemused on kaasa 

aidanud teraviljakasvatuse üldisele taseme tõusule. 
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Ankeetküsitlus viidi läbi ajavahemikul 20.04.2015-30.04.2015. aastal. Ankeetküsitlusel 

kasutati sama küsimustikku, mida kasutati intervjuude läbiviimisel. Valimi moodustamise 

aluseks oli Viljelusvõistlustel aastatel 2005-2015 enam kui 1 kord osalenud võistlejad. 

Kokku on üle ühe korra osalenud 39 võistlejat, kellest 8-ga viidi läbi intervjuu Maamessil ja 

üks osaleja oli Äriregistri andmetel tegevuse lõpetanud. Ankeetküsimustik saadeti 30 –le 

võistlejale e-postiga. Kõik osalejad on Viljelusvõistlustel esindatud ettevõttega, kus nad 

töötavad. Kasutades Krediidiinfo andmebaasi, saadeti ettevõtte üldmeilile osaleja nimega 

küsimustik töö koostaja e-posti aadressi alt, kus oli välja tooodud küsitluse eesmärk ja 

kontaktandmed. Vastuseid saadi 6 osalejalt. Väike vastuste arv oli ilmselt tingitud 

olukorrast, et küsimustik saadeti välja ajal, kui teraviljakasvatajad olid juba hõivatud 

kevadtöödega. 2016. aastal viidi läbi täiendav küsitlus, et saada veelgi enam informatsiooni 

Viljelusvõistlustel osalejate kohta. Ajavahemikul 14.03.2016-31.03.2016 saadeti välja 

korduv e-post sama ankeetküsimustikuga neile 24 osalejale, kes eelmisel aastal ei vastanud. 

Korduv inervjuu viidi läbi 22.04.2016. aastal Tartus Maamessil, kus intervjueeriti 5 

Viljelusvõistlusel korduvosalejat. 2016. aastal kujunes vastajate arvuks 14. Kokku oli 39 

võimalikust enam kui üks kord Viljelusvõistlustel osalejast 28 küsimustikule vastajat. 

Olulised muutused 2016. a. intervjuude ja ankeetküsitluste vastustes võrreldes 2015. aastaga 

on välja toodud osas 2.4. 

 

 

2.2. Viljelusvõistluse olemus ja eesmärgid 

 

Viljelusvõistluse korraldamise idee sai alguse tõsiasjast, et Eestis on teraviljade saagikus 

Euroopa Liidus üks madalamaid ja see kahandab meie tootjate konkurentsivõimet. 

Viljelusvõistlust hakati Eestis korraldama 2004. aastal Kemira GrowHow (nüüdne Baltic 

Agro OÜ) eestvedamisel koostöös Maalehe toimetusega ja 2006. aastal liitus ürituse 

korraldajatega Farm Plant Eesti. 

Viljelusvõistluse korraldamise idee rakendamisel saadi eeskuju Soome samalaadsest 

võistlusest (Satokisa), mida seal korraldatakse juba aastast 1994. Eesti eeskujul hakati 2009. 

aastal sarnast üritust korraldama Lätis nime all “Zelta lauks“, mis eesti keeles on ’’Kuldne 
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põld’’. Analoogseid võistlusi on korraldatud veel Rootsis, Taanis ja Inglismaal. Rootsis 

korraldati 2014. aastal talinisu saagi peale võistlus nimetusega "Vetemästaren" (nisu 

meister). Rootsi võistluse eripäraks oli see, et võistkonnad võisid oma katselappidel teha 

kõike, mida soovisid või oskasid ning ei pidanud arvestama tulukusega ega keskkonna või 

muude regulatsioonide ja piirangutega, eesmärgiga saada maksimaalne saagikus. Taanis 

toimub rahvusvaheline viljelustehnoloogiate võrdlus Dyngbys läbi kolme aasta kestva 

projekti. Võrreldakse naabermaade Saksamaa, Rootsi, Inglismaa ja Prantsusmaa tüüpilisi 

viljelustehnoloogiaid. Katsete eesmärgiks on eelkõige taimekasvatuse efektiivsuse 

suurendamine, et saagikus hakkaks uuesti tõusma ning saagi kvaliteet paranema, samal ajal 

kõiki keskkonna nõudeid endiselt järgides. Inglismaal on peetud viimase kolme aasta jooksul 

viljelusvõistlust nimetusega Yield Enhancement Network, mis tähendab saagikuse 

suurendamise võrgustikku. Eesmärgiks on nendel võistlusel kõrgeim saagikus kuid erinevalt 

teistest maadest hinnatakse ka seda, et kuivõrd lähedane on tegelik saak potentsiaalsele 

saagile. (Ameerikas 2016) 

Eestis korraldatava Viljelusvõistluse peamised eesmärgid on (Viljelusvõistlus 2015: 4): 

1) parimate taimekasvatajate väljaselgitamine ja tunnustamine; 

2)  parimate taimekasvatajate praktiliste kogemuste tutvustamine ja levitamine; 

3) uute sortide tutvustamine ja levitamine; 

4) agrokeemia toodete ja tehnoloogiate võrdlemine, tutvustamine ja propageerimine; 

5) taimekasvatuse efektiivsuse ja tulukuse tõstmine. 

Kui varem, enne Viljelusvõistlust, tegeles põllumajanduse valdkonnas kogemuste jagamise 

ja tublimate taimekasvatustootjate tutvustamisega põllumajandusministeerium koos oma 

teadusasutustega, siis nüüd on selle eestvedajaks eraettevõtted. Võistluse peaaeesmärk on 

uute teadmiste levik, edukate taimekasvatajate leidmine, nende kasutatud innovaatiliste 

põllumajandustehnoloogiate ja -meetodite teaduslik uurimine, hindamine ja tutvustamine 

teistele taimekasvatustootjatele. Oluline on just kõrgeimate saakide väljaselgitamine 

tootmistingimustes ja parimate põldude kogemuste siirdamine kogu teravilja kasvupinnale. 

Viljelusvõistluste korralduslikku poolt iseloomustav info ja registreerimine võistlustele on 

leitav koduleheküljelt www.viljelusvõistlus.ee. Viljelusvõistlust korraldavad Scandagra 

Eesti AS, Baltic Agro AS ning ajaleht Maamajandus. Üritusse on kaasatud oma ala 
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eksperdid Peeter Viil, Enno Koik ning Raivo Sell, kes jälgivad võistluspõldude mullastikku, 

taimestikku ning kasutatavat agrotehnikat, lisaks annavad osalejatele vajadusel asjalikku 

nõu ning suunavaid juhiseid. Võistluse aususe tagamiseks jälgivad saagikoristust sõltumatud 

konsulendid. Põllumeeste innustamiseks annavad võitjatele auhindu lisaks peakorraldajatele 

ka taimekaitseettevõtted. 

Viljelusvõistlusel saab osaleda põlluga, mille suurus on vähemalt 10 ha ning millel 

kasvatatakse kas teravilja või rapsi. Põlluraamatusse tuleb märkida kasvuperioodi lõpuks 

võistluspõllul tehtud kõik kulutused. Erapooletud eksperdid tutvuvad võistlusele esitatud 

põldude ja nendel rakendatud agrotehniliste võtetega ning osalevad hiljem ka saagikuse ja 

kvaliteedi määramisel. Aasta lõpus toimuval seminaril arutatakse tulemusi ja kogemusi ning 

antakse ülevaade majandusnäitajatest. Omavaheliste läbikäimistega on tekkinud klubiline 

liikumine, kus tipptasemel tegijad huvituvad üksteiste tegemistest, kogu tootmisperioodi 

jooksul käiakse põlde vaatamas ja antakse nõu aastaringselt. 

Viljelusvõistluse 2015. aasta tõi kaasa viie kultuuri rekordtulemused (lisa 1). 2015. aasta oli 

looduslike tingimuste poolest väga soodne aasta teraviljakasvatajatele. Viljelusvõistluse 

rekordeid on saadud üle Eesti, mis annab julgustust ka neile teraviljakasvatajatele, kelle 

põllud ei asu hea mullaviljakusega piirkondades. Margus Ameerikas (2015, Eesti põllud ...) 

toob näiteks Saaremaa võistuviljelejad, kes on tugevad strateegiliselt, sest nad tunnevad oma 

piirkonna objektiivseid nõrkusi: saareline asend, väheviljakad mullad, kevadeti teeb põud 

liiga jne. Oluline on juurde saada teadmisi, kuidas on mõistlik oma tootmise ja saakide 

planeerimise kasvuga edasi minna. 

 

 

2.3. Konkurentsieelise käsitlus Viljelusvõistluse raames 

 

2.3.1. Maa ja külvikord 

 

Viljelusvõistlused on näidanud, et teatud agrotehnika rakendamisel on ka Eesti tingimustes 

võimalik tagada suhteliselt kõrge põllukultuuride saagikus. Viljelusvõistluse ekspert Peeter 

Viil on võtnud kokku Võistluspõldude agrotehnika aastatel 2005-2015 ja saanud tulemuseks, 
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et Viljelusvõistluse põldude mulla aktiivkiht (huumusekiht) on olnud valdavalt 22-35 cm, 

lõimis saviliiv või kerge kuni keskmine liivsavi. Võistluspõldude mullad on olnud suhteliselt 

viljakad. 

Penu (2012) uuris 2011. aasta andmete põhjal kas Viljelusvõistluse saagikused on 

saavutatavad kogu Eestis. Analüüsis võrreldi omavahel kahte maakasutusgruppi: teraviljade 

ja teiste põllukultuuride alust pinda (maakasutus PRIA 2010. aasta alusel 274 897 ha) ja 

Viljelusvõistluste viljeluspõlde (1 187 ha). Uuringust selgus, et Viljelusvõistluse põldudest 

89% ja teraviljapõldudest 69% paiknesid headel põllumajandusmaadel (maa boniteet 60-80 

hindepunkti). Ülejäänud põllud paiknesid rahuldavatel põllumajandusmaadel (maa boniteet 

40-60 hindepunkti). Penu uuringust (2012) selgub, et kõrgema boniteediga muldade 

osatähtsus on viljeluspõldudel 1,6 korda kõrgem kui Eesti keskmistel teraviljapõldudel. 

Sellest tulenevalt on ka saagikus viljeluspõldudel 1,6 korda kõrgem, kuna mullaboniteedi ja 

saagikuse vahel valitseb lineaarne positiivne seos. Viljelusvõistluste põldudel olevad mullad 

on tunduvalt paremate omadustega ja seega viljakamad kui teraviljapõllud Eestis 

keskmisena. 

Viljavaheldus on kõrgete teraviljasaakide eeltingimus. Ühe ja sama kultuuri pidev 

kasvatamine samal kohal toob kaasa saagi languse isegi siis, kui seda on kasvatatud 

suhteliselt lühikest aega (monokultuur 5 aastat) ja tugevalt väetatud. Viil ja Võsa (2005) 

uuringust selgub, et kõige tundlikum on viljavaheldusnõuete eiramisele talinisu, mille saak 

soodsa eelvilja järel on olnud peaaegu kaks korda kõrgem kui monokultuuris kasvatamisel. 

Mõnede teraviljade (nisu, kaer) juures on viljavaheldusel olnud suurem mõju kui väetamisel. 

Seega ei korva väetamine teraviljade kasvatamisel neid puudusi, mis on tekkinud ebaõigest 

viljavaheldusest. Paljudes teraviljakasvatusele spetsialiseerunud tootmisüksustes võibki 

madala saagikuse põhjuseks pidada ebaõiget viljavaheldust. Üheks mullaseisundi 

parandamise võimaluseks teraviljakasvatusele spetsialiseerunud tootmisüksustes on 

haljasväetiste kasvatamine. Haljasväetis on põllukultuuride haljasmass, mis mullaviljakuse 

tõstmiseks mulda küntakse. 

Viil (Viljelusvõistlus 2015: 12) on võtnud kokku Viljelusvõistlustel osalenud põldude 

agrotehnika 10 aasta jooksul, millest järeldub, et praktikas on kasutusel võetud uus 

viljavaheldus: rohumaa, raps, taliteravili. Kokkuvõtted näitavad, et 2014. aastal oli 
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Viljelusvõistlustel rohumaajärgne talirapsi saagikus 4,73 t/ha ja taliteraviljajärgne talirapsi 

saagikus 4,04 t/ha. Talinisu saagikus rapsi järel oli 7,52 t/ha ja rohumaa järel oli talinisu 

saagikus 6,4 t/ha. 

 

 

2.3.2. Kultuurid ja sort 

 

Kultuuride saagikust on võimalik tõsta kasutades oskuslikult läbi teaduslike uuringute 

saadud teadmisi ja teiste põllumeeste kogemusi, näitavad tulemused Viljelusvõistlustel 

2005-2015 aastate jooksul. Parimatel tootmispõldudel ja katselappidel on olnud saagikused 

10 ja 15 t/ha vahel (vt lisa 1). 

Joonisel 4 on näha, et taliteravilja ja talirapsi saagikused Eestis on kasvanud aastatel 2005-

2015, kuid jäävad ikka väga madalaks võrreldes Viljelusvõistluse raames saadud teraviljade 

saagikustega. 

 

 

Joonis 4. Eesti keskmised ja Viljelusvõistluse keskmised taliviljade saagikused (t/ha) 

aastatel 2005 ja 2015 (PM 041; Ameerikas 2015, Eesti põllud ...) 

 

Võrreldes talinisu, talirukki, taliodra ja talirapsi Eesti keskmisi saagikusi Viljelusvõistluste 

keskmistega, siis on näha, et Viljelusvõistluse saagikused on kasvanud kiiremas tempos. 

Kõige suuurema saagikuse tõusuga kulutuurid on olnud talirukis ja talioder. 
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2015. aasta Viljelusvõistlustele registreeriti 6 taliodra põldu (Ameerikas 2015, Talioder ...). 

Varasematel aastatel on see kultuur olnud võistlusel vaid üksikutel kordadel. Taliodral on 

lühem kasvuperiood ja suurem saagivõime kui varasel odral. Samas on probleemiks nõrk 

talvekindlus, mis omakorda tuleneb peamiselt taimehaigustele vastuvõtlikkusest. Kevad-

suvise lühikese kasvuperioodiga on talioder üks esimesi kultuure, mida saab põldudelt 

koristama hakata. Taliodra varane valmimine loob paremad võimalused kombainide efek-

tiivsemaks kasutamiseks, hajutatakse kuivatite töökoormust ning vilja transport jaotub 

pikema perioodi peale. Tavaliselt on juulikuus ka ilmad kombainiga koristamiseks tunduvalt 

paremad kui augustis ning kuivatuskulud väiksemad. Talikultuurina kasutab talioder 

paremini ära mulla toitainete ja veevaru (Ameerikas 2015, Talioder ...). See tähendab, et 

sõltub palju vähem kevad-suvistest põuaperioodidest. Talioder on külvikorda mitmekesistav 

kultuur. Juhul, kui see ei talvitu, siis on võimalik kevadel varase odraga ümberkülv teha. 

Joonisel 5 on kujutatud suvinisu, suviodra ja suvirapsi saagikused. Suviviljade puhul ei ole 

nii suuri saagi erinevusi nagu oli taliviljade puhul. See on tingitud ka asjaolust, et 

Viljelusvõistlustel on läbi aegade domineerinud taliviljade kasvatamine ja tänu sellele on 

taliviljade saagikused aastate jooksul rohkem kasvanud. Aastate jooksul on saadud juurde 

kogemusi ja teadmisi, kuidas suurendada saagikust. 

 

 

Joonis 5. Eesti keskmised ja Viljelusvõistluse keskmised suvivilja saagikused (t/ha) aastatel 

2005 ja 2015 (PM 041; Ameerikas 2015, Eesti põllud ...) 
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2015. aastal moodustasid suviteraviljad 66% Eesti keskmisest teravilja kasvupinnast 

(PM03). Võrreldes 2014. aastaga suurenes taliteravilja kasvupind 17%, Eesti keskmine 

suviteravilja kasvupind jäi samale tasemele. Talinisu kasvupind on kasvanud Eestis aastate 

2005-2015 jooksul 19,6 tuh/ha-lt 97,8 tuh/ha-ni (PM03). Odra hektarisaak on olnud küll 

suhteliselt stabiilne, kuid oluliselt väiksem kui nisusaak. Kui 2005-2015 aastate keskmisena 

koguti Eestis otra hektarilt 2,89 tonni, siis talinisu 3,71 tonni ehk 28,4% rohkem (PM041). 

Teraviljakultuuride kasvupinna prognoosid näitavad, et perioodil 2013-2020 võib oodata 

teraviljade (oder, nisu, kaer, rukis) kasvupinna suurenemist Eestis ligikaudu 7,8% võrra. 

Põldaru jt (2015: 58) on koostanud Eesti põllumajandussektori teraviljakasvatusmudeli, 

mille alusel tehtud prognoos näitab, et teravilja kasvupind Eestis kasvab 2020. aastaks 339 

300 hektarini. Odra kasvupind prognooside kohaselt suureneb 8,9% võrra, nisu kasvupind 

14,5%. Kõige enam suureneb prognoosi kohaselt rukki kasvupind – 27,5% võrra, mis 2020. 

aastaks peaks jõudma 21 tuhande hektarini ja moodustab seega 6,2% teraviljade 

kasvupinnast. Kaera kasvupinna osas on oodata samuti mõningast kasvu – kaera kasvupind 

peaks võrreldes 2013. aasta prognoosiga suurenema 2020. aastaks 5,6% võrra ehk 39,1 

tuhande hektarini. Muutused teraviljakultuuride kasvupindades toovad kaasa ka muudatused 

kasvupindade struktuuris. 

 

 

2.3.3. Materjaliressursid 

 

Taliviljade kõrge ja püsiva saagi saamise eeldus on kvaliteetne seeme. Vaheaeg talivilja 

koristamisest külvini on harilikult lühike (1-3 nädalat). Seepärast ei jõua seeme koristatud 

saagist võetuna külviajaks alati füsioloogiliselt valmida. Tagajärjeks on ebaühtlane 

tärkamine ja taimede ebaühtlane areng. Seepärast on soovitav külvata taliviljapõldudele 

eelmise aasta lõikusest saadud seeme või kasutada sertifitseeritud seemet. Tihti on aga just 

seemned need, mille pealt raskemates oludes kokku hakatakse hoidma. Jättes aga 

uuendamata seemne võib põllumees teha küll suured kulutused taimekaitsele ja väetistele, 

kuid jätab ikkagi kasutamata kogu oma saagipotentsiaali. Enno Koik (Viljelusvõistlus 2015: 

15) võrdles talinisu ja rukki kasvatamiseks kulutatud seemne kogust. Kui varem kasutati 

seemet 200-250 kg/ha, siis nüüd, uute sortide kasutamisel on saadud kõrgeid talinisu saake 
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ka seemnekuluga 150 kg/ha kohta. Rukki kasvatamisel on andnud kõrget saaki uued 

hübriidsed sordid, mille külvisemäär on ainult 70 kg/ha kohta. 

Viljelusvõistlustel on kõrgemaid saake saadud põldudelt, mida on väetatud nii mineraalsete 

kui ka orgaaniliste väetistega ja külvikorras on olnud heintaimed. Väetiste osa on saagi 

kujunemisel väga oluline. Tähtis on väetiste andmise viis, kogused ja aeg. Viljelusvõistluse 

põldudel said enamikel juhtudel põhiväetised mulda koos seemnete külviga, mis tähendab, 

et paiklikult kas seemnete piirkonda või nendest mõni sentimeeter kaugemale. Sellisel juhul 

on väetiste efektiivsus kuni 20% suurem kui mullapinnale laotamisel ja järgneval mulda 

segamisel. Enno Koik (Viljelusvõistlus 2015: 15) märgib, et 10 aasta jooksul on väetiste 

kasutamisel iga aastaga ühe rohkem kasutatud vedelsõnnikut, mille laadimine, vedu ja 

laotamine on hästi mehhaniseeritud. Aastatel 2006 ja 2007 kasutati mineraalväetist talinisule 

450-680 kg/ha ja leheväetist kasutas ainult mõni üksik tootja. 2014. aastal anti talinisule 

mineraalväetisi praktliselt sama palju, kuid leheväetist kasutasid kõik tootjad kuni neli korda 

suve jooksul. 

Viljelusvõistlustel käsitletakse integreeritud taimekaitse põhimõtetel põhinevat tootmist kui 

keskkonda säästvat ja puhast toodangut tagavat erinevate meetmete oskuslikult seostatud 

kasutamist, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni. 

Oluline aspekt on taimekaitsevahendite õige ajastus ja nende optimaalne kasutamine ehk 

maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks kasutatakse piisav kogus materjali. Kui põllul on 

kasvamas ilus vili ja loota on kõrget saagikust, siis püütakse seda igati kaitsta haiguste ja 

kahjurite eest. 

 

 

2.3.4. Teraviljakasvatuse tehnoloogia ja harimisviisi valik 

 

Masinatööde osas on palju muutunud mullaharimise tehnoloogia muutumisel. Enno Koik 

(Viljelusvõistlus 2015: 14) ülevaatest selgub, et aastatel 2005-2007 oli künnitehnoloogia 

põhiline harimisviis ja pindharimine või otsekülvid olid veel lausa uudis, siis 2013. ja 2014. 

aastal olid suures ülekaalus juba pindharimine ja otsekülv. 2005. aastal oli võistluspõldudel 

küntud põldude osakaal 80%, aastal 2014 oli küntud võistluspõlde ainult 39%. 
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Viljelusvõistluse käigus on toimunud olulisi muutusi peaaegu kõigis agrotehnika 

valdkondades. Viljelusvõistlusest osavõtjate lai geograafia on võimaldanud saada uut teavet 

erinevate muldade saagivõimest ja kultuuride kasvatamise agrotehnoloogiatest. Talinisu ja 

talirukist kasvatati valdavalt pindmise mullaharimise foonil. Talirapsist kolm viiendikku 

kasvas 15−18 cm sügavuse kobestamise ja kaks viiendikku künni foonil. Suviteraviljadest 

kasvas pool künni ja pool pindmise mullaharimise foonil. Suviraps aga valdavalt künni 

foonil. Viljelusvõistluse põldudel on olnud talinisu saak pindmisel mullaharimisel 12−15% 

suurem kui kündmisel. (Viljelusvõistlus 2015: 13) 

Läbi kogemuste on jõutud arusaamisele, et taliteraviljad talvituvad otsekülvis tunduvalt 

paremini, töömaht sügisel on väiksem ja saagikused kõrgemad ja sellest tingituna on 

mõistlik viia taliteraviljade osatähtsus 50% teraviljade kasvupinnast. Siis on ettevõttes 

maaharimistööd ja koristustööd hajutatud. Taliteravilja viljelemise korral ei lange 

külvamisega seotud tööd ühte perioodi. Ka koristustööd ei lange kokku, kuna talivilja saab 

koristada varem. Kündmise tulemusel viiakse huumusrikas muld veel sügavamatesse 

kihtidesse ja sellega ei saavutata mullaviljakuse tõusu. Minimeeritud harimisega on 

saavutatud sama saagikus väiksemate kuludega. Tootmise ökonoomsuse seisukohalt 

kündmine hoopis suurendab kulusid ja soovitud saagikuse kasv on väga minimaalne või 

hoopis negatiivne. 

Kasvatamise edukus ja tasuvus sõltub erinevatest teguritest. Põhirõhk on kindlasti 

agrotehnikal, õigetel töövõtetel, ajastamisel, ilmastikuoludel ja mulla viljakusel, kuid oluline 

on iga kultuuri kasvatamisel jälgida tootmiseks tehtavaid kulutusi ja tasuvust. Kõrvutada 

tuleb agrotehnoloogia ja majanduslik analüüs. Efektiivsema ettevõtluse ja oskuslikuma 

juhtimisega on võimalik kompenseerida ettevõtte asukohast tulenevaid nõrkusi. 

 

 

2.3.5. Ülevaade majandusnäitajatest 

 

Viljelusvõistlus on esmajoones agronoomide võistlus kõrgeima saagikus nimel. Kuid tootjat 

huvitab väga ka tootmise efektiivsus ehk kui palju kasumit annab tema põllu iga hektar. 

Kasum on saagi müümisel saadava tulu ja saagi tootmiseks tehtud kõikikde kulude vahe, 

seejuures arvestatakse kuludesse töötasuna ka tootja ja tema pereliikmete poolt oma põllul 
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tehtud töö (Viljelusvõistlus 2015: 14). Viljelusvõistlustel tootmiskulude arvutamiseks 

kasutatakse väljavõtteid osalejate poolt koostatud põlluraamatutest. Kulude arvutamisel 

võetakse aluseks põlluraamatus näidatud seeme, taimekaitsevahendite ja väetiste kogused. 

Nimetatud tootmissisendite hinnad määratakse peamiste väetiste ja taimekaitsevahendite 

edasimüüjate keskmiste hinnakirjade alusel. Paljud osalejad kasutavad omatoodetud seemet, 

mis puhitakse kohapeal. Puhitud seemne maksumuse osakaal on 7-13% tootmiskuludest. 

Viljelusvõistluse ekpert Enno Koik (2006) selgitab, kuna masinatööde osas kasutatakse 

ühesuuruseid ühikukulusid, siis saagikust, omahinda ja arvestuslikku kasumit mõjutab just 

tööde agronoomiline külg: kas antakse küllaldaselt sobivaid väetisi, kas muld on juba enne 

külvi toiteainerikas, kas kasutatakse efektiivseid taimekaitsevahendeid, kas tootjad 

suudavad tööd teha õigeaegselt. Tootmiskulude struktuuris on küllaltki suur osakaal 

väetistel: rapsi kasvatamisel 27-31%, teravilja kasvatamisel 18-36%. Kogutulu arvutamise 

aluseks on võistluspõldude saagikus (t/ha), toodetud vilja kvaliteet ning teravilja ja rapsi 

kokkuostuhinnad kindla kuupäeva seisuga. Tootjahinnad on muutunud suures ulatuses, 

sõltudes eeskätt pakkumisest Euroopa Liidu börssidel. Kui kultuuri saagikus on maailmas 

hea, langeb kohe ka hind börssidel. Tulukus ehk arvestuslik kasum sõltub kasvatatavast 

kultuurist ja sellest, kas toodetud teravili vastab toiduvilja nõuetele. Need arvutused 

võistluspõldude kohta ei näita, kui palju keegi tegelikult raha teenis. Need näitavad kasutatud 

agrotehnika rahalist tulemust ja on tehtud sügisel turul olnud keskmiste hinnakirja 

hindadega. Kindlasti on paljud oma saagi hinnad tegelikult fiskeerinud varasemalt kõrgemal 

tasemel ning ka sisendite ostuhinnad võivad paljudel soodsamad olla. Kultuuride 

omavahelisest võrdlusest selgub, et kõige kasulikum on olnud läbi aastate talirapsi 

kasvatamine. Talirapsi saagikus (Viljelusvõistlus 2015: 15) 2012. aastal oli 5,7 t/ha ja 

arvestuslik kasum 180 EUR/ha, mis on seni võistluspõldudel parim tulemus. 

 

 

2.3.6. Teadmised ja kogemused 

 

Viljelusvõistlustel osavõtjad on jõudnud arusaamisele, et saagikusele avaldab suurt mõju 

ettevõte kui tervik koos organisatoorsete ja juhtimisalaste kogemustega. Tervik on suurem 

kui selle koostisosade summa. Optimaalselt ülesehitatud tervik annab sünergilise efekti 

1+1=3 või veelgi rohkem (Mets 2012). Viljelusvõistlustel osalevatel ettevõtetel ja nende 
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juhtidel on olulisi, isegi originaalseid organisatoorseid ja juhtimisalaseid kogemus, mida 

tuleks jagada teiste ettevõtjatega. Läbi erinevate kommunikatsioonivahendite jõuavad 

Viljelusvõistluste tulemused teraviljakasvatajateni. Teaduslikud uuringud küll tõestavad ühe 

või teise kultuuri sobivust antud mullatingimuste juures, kuid palju efektiivsem on praktiline 

teadmine, mis on saadud Viljelusvõistlustelt ja selle levik ’’suust-suhu’’ või olukorras ’’oma 

silm on kuningas’’. 

Võistuviljelejad on autori arvates isikuomadustelt innovaatilised juhid-ettvõtjad, kes 

otsivad, märkavad ja kasutavad ära soodsaid võimalusi. Nad on üldiselt riskijulged ja 

eksperimenteerivad ning õpivad enda ja teiste kogemustest. Nad on kõrgelt motiveeritud ja 

tahtejõulised, kes seavad endale tavalisest kõrgemaid eesmärke. Peeter Viil (Viljelusvõistlus 

2015: 12) tõdeb, et hea saagi saamiseks ei piisa ainult parimast tehnikast ja heast sordist, 

vaid ikka rohkem sõltub inimeste teadmistest. Kõik võistlejad ei ole erialase haridusega vaid 

on iseõppijad, kes on saanud nõu väga kompetentsetelt põllukeemiafirmade 

müügiesindajatelt. 

Külviaja mõju taliteraviljade saagile on uuritud aastaid. Viil (2008) võtab need kokku ja 

tõdeb, et talirukki optimaalne külviaeg on septembri esimene viispäevak ja talinisul 

septembri teine viispäevak. Hilisemad külvid pole jätnud saagita, kuid on oluliselt saagikust 

vähendanud. Tänapäeval kasvatatavate taliviljade korral on olulisimad külvisemäära 

kujundavad mõjurid mullaviljakus ja külviaeg. Taliviljade kasvatamisega saavutatakse 

oluline tööde mahu ühtlustumine ja see tagab tehnikapargi efektiivsema kasutamise. 

Väga efektiivne on mineraalväetiste ja sõnniku kooskasutamine. Spetsialiseerumisel 

segatootmisesse, kus toimub taime- ja loomaskasvatuse lõimumine, tekib orgaaniliselt üks 

tervik. Viljelusvõitluste võitjate ettevõtteid analüüsides selgub, et Eestis on majanduslikult 

otstarbekas ja samal ajal loodussõbralik segatootmine. Ligi pooled Viljelusvõistlustel 

osalevatest ettevõttest on looma- ja taimekasvatusega tegelevad ettevõtted. Tänu 

loomakasvatusest saadavale orgaanilisele väetisele on võimalik loodust säästa teiste väetiste 

arvelt. 

Üheks olulisemaks kogemuste vahetamise vormiks ja tulemuste kokkuvõtmise kohaks on 

olnud Viljelusvõistluste sügisesed lõpuseminarid. Viljelusvõistluse raames toimub 
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praktiliste kogemuste vahetus nii Eesti parimate taimekasvatajate vahel kui ka naabermaade 

parimatega. Eeldatakse, et võistuviljelejad on Eesti taimekasvatuse eliit. 

 

 

2.4. Tulemused ja arutelu 

 

Viljelusvõistlustel on 11 aasta jooksul osalenud 82 taimekasvatajat üle Eesti. 

Ankeetküsimustikule vastajaid oli 28, kelle keskmine vanus on 38 aastat. Vastajate 

töökogemuseks antud erialal kujunes 8 aastat. Vastajatest 3 olid naised ja ülejäänud mehed. 

Paljud on osalenud vaid ühe korra ja loobunud, ent paljud on võistelnud mitmel aastal ja on 

tänaseks ühed tuntumad ja autoriteetsemad taimekasvatajad Eestis. 2005. aastal oli 

võistlupõlde kokku 461 hektarit. 2015. aastaks oli võistluspõlde juba 1030 hektaril. Osalejate 

arv on jäänud aastate lõikes 15-25 vahele. 2015. a. oli osalejate huvi nii suur, et korraldajad 

pidid seadma piirid võistluspõldude osas. Algselt registreeritud 90 põllust pääses 

lõppvõistlusele 46 põldu. Ekspertide vähesus tingis olukorra, et kahe või enama põlluga said 

võistelda ainult mitmekordsed Viljelusvõistlustel osalejad. Suurt huvi osalemise vastu 

selgitab asjaolu, et põllumehed näevad võistlemisel suurt praktilist kasu. Seda kinnitab ka 

küsimusele 8 antud vatsused, et 96% vastajatest soovivad osaleda järgmistel 

Viljelusvõistlustel. Küsimusele 9, kas soovitate ka teistel teraviljakasvatajatel osaleda 

Viljelusvõistlustel, vastasid 92%, et jah kindlalt soovitan osaleda. 

Kuna küsitlus Viljelusvõistlustel osalejate vahel viidi läbi kahel aastal (2015 ja 2016), siis 

töö autoril on hea võimalus tuua välja erinevused kahe aasta vastajate vahel. 2016. aasta 

vastajad leidsid, et Viljelusvõistlustel osalemisel ja ka teraviljatootmise puhul üldiselt tuleks 

enam rõhku panna teraviljasaagi kvaliteedile. Üldine trend on Eestis olnud, et mida enam 

teravilja saagikused tõusevad, seda enam teraviljade kokkuostuhinnad langevad. Teine 

suurim erinevus vastuste vahel oli seotud ettevõtte ressurssidega, täpsemalt tehnikaga. 2016. 

aasta vastajad leidsid, et tehnika peab olema tasemel ja vastavuses ettevõtte haritava maa 

suurusega. Veel lisati, et kiirel harimis- ja koristusperioodil ei ole võimalik rentida 

täiendavat tehnika, kui selleks vajadus tekib. 
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Viljelusvõistlustel saab oma osalemise registreerida iga aasta 31. maiks, mis tähendab seda, 

et mitmekordsed Viljelusvõistlustel osalejad teevad oma otsuse juba pool aastat varem, 

mõned osalejad isegi poolteist aastat varem. Taliviljad külvatakse sügisel ja tihtilugu 

arvestatakse juba eelvilja kasvatamise mõjuga taliviljade saagikusele ja see mõjutab 

Viljelusvõistlustel osalemise otsuse tegemist. 

Joonisel 6 on näha, et kõige olulisemaks Viljelusvõistlustel osalemise eesmärgiks peeti uute 

teadmiste saamist (74% vastajatest) ja kogemuste vahetamise võimalust (61% vastajatest). 

Uute teadmistena toodi välja taliteravilja osatähtsuse suurendamist teraviljade külvipinnas. 

Baltic Agro OÜ on pannud välja rahalise preemia sellele, kes esimesena ületab teravilja 

saagikusega 10 t/ha piiri. See küll ei ole Viljelusvõistluse korraldamise eesmärk, aga 

võistlejale võib omaette eesmärgiks olla küll. 

 

 

Joonis 6. Viljelusvõistlustel osalemise eesmärgid. (2. küsimuse vastused) 

 

Osalemise eesmärkide analüüsimisest tuli välja ka põhjuseid, miks ei soovita igal aastal 

osaleda. Mitmekordsed Viljelusvõistlustel osalejad võistlevad eesmärgiga ennast ületada. 

Nad ei soovi enda saavutatud tulemustele alla jääda. Vabalt antud vastused peegeldavad 

väga tugevat konkurentsitunnetust ja on väga olulised teraviljakasvatuse üldisele arengule. 
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(3. lisa, 1. küsimus, vastused 4 ja 10). Seega täidab Viljelusvõistlus oma ülesannet uute 

teadmiste andjana ja kogemuste vahetuse kohana. 

Ressursiteooriast tulenevalt on väga oluline hinnata ettevõtte ressursse. Osates kasutada 

eelisressurssi, saab sellest luua ettevõtte konkurentsieelise. Joonisel 7 on toodud vastajate 

hinnangud oma ettevõtte materiaalsetele ja mittemateriaalsetele ressurssidele. Osalejad 

hindasid oma ettevõtte ressurssidest kõrgelt erialaseid teadmisi (65%), olemasoleva tehnika 

olemasolu (65%) ja kvalifitseeritud tööjõudu (57%). Väga heaks hinnati juhtimisoskust 

(48%). Ettevõttes kasutusel olevatest ressursssidest kõige madalamalt hinnati maa viljakust 

kui põhilist tootmisressurssi. Maaressursi piiratuse tõttu väheneb madalama saagikuse ja 

madalama kokkuostuhinnaga kultuuride pind. Vastajad avaldasid arvamust, et ettevõtte 

maad võiksid asuda viljakamatel pindadel. Vabalt antud vastuses tõdeti, et ’’Põllumaade 

parandamine toimub läbi teadliku tegevuse.’’ (3. lisa, 2. küsimus, vastus 3). 

 

 

Joonis 7. Hinnang ettevõtte ressurssidele. (3. küsimuse vastused) 

 

Samas tõdeti, et kaugus ettevõtte keskuse ja põldude vahel on oluline ja põllumaade 

vahetamine kaugemal asuvate põldudega ei ole otstarbeks, kui see peakski võimalik olema. 

Suurima saagi saamisel mängib alalti rolli ka juhuslik tegur. Näiteks on tulnud ette olukordi, 

kus oli võimalik saada väga heade näitajatega saak, aga koristusperioodil läks kombain katki 
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ja saak jäi koristamata. Alati ei ole kõrge saagi saamise aluseks tipptehnoloogia, küll aga 

aitab see vähendada tehnika amortiseerumisest tulenevaid riske. Teise näitena saab välja 

tuua asjaolu, mis selgus intervjuust, et ühe ettevõtte jaoks ühe aasta saagikadu oli tegelikult 

väga oluliseks saagi kasvu mõjutavaks teguriks järgmisel aastal. Kombaini remondi tõttu 

langesid koristusperiood ja vihmaperiood kokku ja kogu saak jäeti põllule, mis oli väga 

oluliseks haljasmassiväetiseks järgmise aasta saagile. Tänu sellele saadi Viljelusvõistlustel 

rekordsaak. 

Teadmistepõhise tootmise eesmärgiks on luua, teisaldada ja muuta teadmised konkurentsi-

eeliseks. Joonisel 8 on toodud muutused ettevõtte tootmise korraldamisel, mida Vilje-

lusvõistlustel osalejad on oluliseks teadmiseks ja kogemuseks pidanud ja neid ka rakendanud 

oma ettevõtte tootmise korraldamisel. 

 

 

Joonis 8. Muutused ettevõtte tootmise korraldamisel. (6. küsimuse vastused) 

 

Kõige olulisemad muutused vastajate arvates avaldusid eelvilja valikul (61%), väetiste 

(57%) ja taimekaitsevahendite (48%) optimaalsel kasutamisel. Eelviljade osa 

põllukultuuride saagi kujunemisel on olnud väga oluline. Vastajate hulgas ei täheldatud 

minimeeritud maaharimisele üleminekut. Teaduslikud uuringud küll näitasid minimeeritud 

harimisel kulude kokkuhoidu, kuid vastustest tuli välja, et maahairimisviis sõltub eeskätt 
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ettevõtte asukohast ja pigem tuleb arvestada looduslikke tingimusi, mitte niivõrd tasuvust. 

Künnist loobumist soodustab põllumajandusmasinate ehituses toimunud muutused, kuid 

kõige suuremaks takistajaks minimeeritud harimisele ja otsekülvile üleminekul on 

ettevõtjate mõtlemine. Läbi aegade on kündmine olnud kõige tähtsam agronoomiline võte. 

Kulude kokkuhoidmiseks tuleb murda eelnevaid tõekspidamisi maaharimisviiside osas ja 

valida endale efektiivseim meetod. 

Ettevõte saavutab konkurentsieelise kui tootmise korraldamisel järgitakse enda ettevõtte 

ressursse, enda ettevõtte väärtuseid ehk võimeid ja oskusi kasutada ressursse ning 

ümbritsevat keskkonda. Tegurid, mis on aluseks konkurentsieelise kujunemisele, on 

ettevõtete vahel erinevad. Muutusi, mis on toimunud ettevõttes Viljelusvõistlusel osalemise 

järgselt, saab vaadelda kui konkurentsieelise loomise aluseid. Viljelusvõistlustel saadud 

teadmiste rakendamisel toimunud muutused ettevõttes on näha joonisel 9. Üldised 

majandustulemused on ettevõttes paranenud 69% (39% ’’kindel jah’’ ja 30% ’’jah’’) 

vastajatel. See peegeldub ka vastavates majandusnäitajates: tehnika uuendamisel ja 

saagikuse kasvul. 

 

 

Joonis 9. Viljelusvõistluse järgsed muutused ettevõttes. (5. küsimuse vastused) 
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Majandustulemuste paranemine põhineb teadmistepõhisel lähenemisel, mille aluseks on 

seosed kasvavate sissetulekute ja võimekuste vahel. Saagikuse tõusu seletab kindlasti ka 

2015. aasta, mis oli läbi aegade kõrgeima teravilja saagikusega aasta. Kõik vastajad hindasid 

väga oluliseks ettevõttes toimunud muutust tehnika uuendamisse. Tehnika uuendamine on 

tinginud asjaolu, et paljud Viljelusvõistlustel osalenud võistlejad kasutavad tipptehnoloogiat 

ja selle kasutamine on toonud kaasa rekordsaagid. Samas tuli välja negatiivne kogemus 

seoses tipptehnoloogia omamisega. Eesti teadusasutustes, kes teevad agrotehnilise 

uuringuid, ei kasutata kohtväetamise (N-sensor) seadmeid. Viljelusvõistlustel võistlejad 

peavad ise iga-aastaste kogemuste põhjal tegema otsuseid, kuidas läbi kohtväetamise oma 

tootmist efektiivsemaks muuta. Tippsaagi saamiseks on oluline väetiste ja 

taimekaitsevahendite õigeaegne kasutamine. Intervjuudest järeldub, et õige aja tunnetamine 

saavutatakse aastatepikkuste kogemuste ja ’’kõhutunde’’ järgi. Vastajad hindasid saadud 

teadmistest kõige olulisemaks saagikuste kasvu seisukohast just õigeaegset agrotehnikat. 

Õigeaegse agrotehnika oluliseimaks osaks on põldude korrapärane ülevaatus 

kasvatusperioodi jooksul. 

Majanduse muutumine ressursipõhiselt tootmiselt teadmistepõhisele tootmisele on toonud 

kaasa ettevõtete tootmise korraldamise ümberhindamise. Baasteadmisi tuleb rakendada 

vastavalt ettevõtte tingimustele ja võimalustele. Eesmärgile jõudmiseks valitakse ka 

mittetavapäraseid teid. Võistlustel osalejate oskused ja valikud põhinevad teadmistel, mida 

kasutatakse loovalt igapäevase tootmistegevuse juhtimises. Eksperimenteerimise teel 

otsitakse uusi võimalusi, riskitakse ning õpitakse kordaminekutest ja ebaõnnestumistest. 

Joonisel 10 on välja toodud vastajate hinnangud teadmiste saamise võimaluste olulisuse 

kohta. Kontakte teiste ettevõtjatega (78%), Viljelusvõistluse tulemuste kajastamist (70%) ja 

erialaseid seminare (65%) peeti kõige olulisemateks võimalusteks teadmiste saamisel. Ka 

interneti vahendusel info hankimine oli vastajate arvates oluline, kuna just läbi interneti 

antakse palju infot Viljelusvõistluste kohta. Üha enam saavad taimekasvatajad uusi teadmisi 

kas oma põldudel millegi uudse proovimisega ehk oma praktilistest kogemustest või siis 

naabrimeeste parimatelt põldudelt eeskuju võttes. 
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Joonis 10. Teadmiste saamise võimalused. (4. küsimuse vastused) 

 

Enamus vastajatest arvas, et Viljelusvõistlustelt saadud teadmisi on võimalik kasutada 

kõikjal üle Eesti tegutsevates teraviljakasvatusettevõtetes, kuna Viljelusvõistlustel osalejaid 

on aastate jooksul olnud peaaegu igast maakonnast. Tuginedes Alasele (2005: 60), kes 

kirjeldas konkurentsieelist neljast põhitegurist koosnevana, millest üheks teguriks olid 

tõhusad uuendused, siis need tõhusad uuendused tekivad just läbi Viljelusvõistluse teadmiste 

ja on väga oluliseks teguriks teraviljakasvatajatele konkurentsieelise kujunemisel. 

Viljelusvõistluse peamine eesmärk on parimate põldude kogemuste siirdamine kogu 

teravilja kasvupinnale.Võistlemise vorm on vaid ürituse huvitavamaks tegemiseks. Peamine 

on ikkagi uute teadmiste siire: uute parimate taimekasvatajate poolt rakendatavate 

innovaatiliste põllumajandustehnoloogiate ja meetodite teaduslik uurimine, hindamine ja 

levitamine. Küsimusega 7 sooviti teada Viljelusvõistlustel osalejate arvamust, kuidas nad 

tajuvad, et Viljelusvõistluse ellukutsumise eesmärgid on täitnud oma põhimõtet. Joonisel 11 

on näha, et vastajad hindasid kõige kõrgemalt Viljelusvõistluse eemärkidest kogemuste 

vahetamise võimalust (83%) ja teadmiste levitamist (74%). Vabalt antud vastustest (3. lisa, 

3. küsimus, vastused 3 ja 5) tuli välja huvitav tõsiasi, et Viljelusvõistlus annab palju praktilisi 

teadmisi ja tänu selle osalejad tunnetavad, et Viljelusvõistlus harib neid. Viljelusvõistlus 

suurendab avatud info hulka ja tänu sellele üldine teadmiste tase tõuseb. 
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Joonis 11. Viljelusvõistluse eesmärgid. (7. küsimuse vastused) 

 

Aasta-aastalt on kasvanud võistluspõldude suurus, mis suurendab usaldust tulemuste 

hindamisel. See näitab ka osalejate julgust ja paremaid teadmisi võistelda suuremate 

põldudega. Paljud osalejad teevad koostööd erinevate taimekaitsevahendeid ja väetiseid 

müüvate ettevõtetega. Viljelusvõistluse 11 aasta jooksul on Eestist saanud vilja eksportiv 

maa, mis on põllumeeste ja nende partnerite hea pikaajalise koostöö tulemus. 

Joonisel 12 on kujutatud autori poolt kõige olulisemaks peetud tegurid, mis aitavad läbi 

teadliku tegevuse ja kogemuste kaasa teraviljade saagikuse tõusule. Kõiki neid tegureid tuleb 

vaadelda koos, sest nad on omavahel väga tihedalt seotud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Joonis 12. Konkurentsieelise kujunemine teraviljakasvatuses. (Autori koostatud) 
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Põhiliseks teguriks, mis tagab stabiilse ja vajalikul tasemel taimede saagi, on mullaviljakus. 

Mullas toimuvate protsesside üheks olulisemaks suunamisvõtteks on mullaharimine ja 

väetamine. Nende sobilikust valikust sõltub saagikuse stabiilsus ja ka tootmise ökonoomsus. 

Mullaviljakusel mängivad olulist rolli taimekultuurid ja nende kasvukoha õige valik, mulda 

viidavate taimejäänuste hulk ja kvaliteet. Mullaharimise minimeerimine ning pestitsiidide ja 

mineraalväetiste kasutamine aitab kaasa mullaviljakuse säilitamisele. Kultuuri valikul on 

oluline jälgida sortide saagikust, paremat kvaliteeti, haigusekindlust ning põuale 

vastupidavust. Kultuuri valimisel on otstarbekas läbi mõelda talivilja ja suvivilja suhe 

teravilja koguhulka, kuna taliviljade kasvatamisega on võimalik hajutada ettevõttes 

masinatööd. Taliteravilju kasvatatakse enamasti minimeeritud mullaharimise foonil. Taoline 

tehnoloogia nõuab, võrreldes traditsioonilise künnipõhise tehnoloogiaga, vähem 

mootorikütust ning on ka mullasõbralikum. Oluliselt mõjutab kultuuri saagikust ka 

kasvatatav eelvili. 

Kui Eestis jätkub teravilja saagikuse kasv samas tempos nagu see on olnud viimasel 

aastakümnel, siis on meil võimalik vähendada erinevust Viljelusvõistluste keskmiste ja Eesti 

keskmiste teravilja saagikuste vahel. Tekib küsimus, miks on siis keskmised saagid nii 

madalad, kui võistlustel osaleb aastas kokku ligikaudu 1000 hektarit ning need ei ole mitte 

valik Eesti parimatest muldadest, vaid keskmine läbilõige. Tuginedes Ameerikas’ele (2015, 

Eesti põllud ...) saab väita, et Viljelusvõistlusest osavõtjad on parimate tulemuste 

saavutamisel kasutanud korrektselt tavapärast soovituslikku agrotehnikat, ära on tehtud 

kõik, mis ette nähtud ja vahel ka mõned täiendavad taimekasvatustööd ning seda kõike kõige 

optimaalsemal ajal. Kasutatud väetisekogused ei ole olnud kõrgemad tavapõldudest. Eelis 

on olnud nendel, kellel on olnud kasutada oma vedelsõnnik. Paljud rekordsaagid on saadud 

just mineraal- ja orgaanilise väetise koosmõjul. 

Töö autori arvates on Viljelusvõistluste korraldamisel ka mõned puudused, mida korraldajad 

võiksid arvestada järgmiste Viljelusvõistluste korraldamisel: 

1) Viljelusvõistluste arvestusliku tulukuse arvutamise metoodika ei võta arvesse 

seemnevilja müügist saadavat kõrgemat hinda ja sõnnikuga väetamise kulusid. 

Seemnevilja kasvatajatel on saagikused väga kõrged, tera kvaliteet väga hea, aga 

tulukus madal. Viljelusvõistlustel arvutatakse tulukust konkreetse kuupäeva 

kokkuostuhindu arvestades. Tegelikkuses müüakse kogu saak seemneviljana, 
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seemnevilja müügihind oluliselt kõrgem kui toidu- ja söödavilja kokkusostuhinnad, 

nagu on võetud Viljelusvõistlustel arvutuste aluseks. 

2) Tulukuse arvestamisel läga maksumust tootmiskuludesse ei arvestata, kuna selleks 

ei ole sobivat ja ühtset arvestusmeetodit. See aga on ebaõiglane nende tootjate jaoks, 

kellel ei ole loomi ja sõnniku kasutamise asemel tuleb kasutada rohkem ostuväetisi. 

3) Raske on kontrollida tehtud töid Viljelusvõistluse põldudel. Praegu põhineb 

taimekaitse ja väetamine eriliikidel ja -mahtudel osalejate ütlustel (põllupäeviku 

sissekannete alusel). Kuid pealtvaatajatele jääb õhku küsimus, kas tegelikkuses ka 

nii tehti või kasutati tunduvalt rohkem väetisi. 

Teraviljakasvataja enesetäiendamine toimub pidevalt. Need põllumehed, kes on võistlustel 

osalenud, käivad sammukese teistest ees. Viljelusvõistlus on üks taoline unikaalne teadmiste 

vahetamise ehk siirde vorm, kus parimate saakide ja tulukuse nimel omavahel võisteldakse, 

kuid palju olulisem on sealjuures koos heade partneritega uute kogemuste saamine, 

juhendamine, analüüsimine ja teadmiste teistele edastamine.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eemärgiks oli välja selgitada, kas Viljelusvõistluse raames saadud teadmised 

loovad teraviljakasvatajatele konkurentsieeliseid teiste tootjate ees ja aitavad kaasa teravilja 

tootmise üldise taseme tõusule Eestis. 

Ressursipõhine teooria annab teoreetilise raamistiku ettevõtte ressursipõhisele analüüsile 

konkurentsieelise saavutamiseks. Kuigi ressursipõhist teooriat kasutatakse 

põllumajandusettevõtete juhtimise uuringutes harva, siis mõnevõrra sarnaseid ideid ja 

lähenemisi on kasutatud uurijate, nõustajate ja ettevõtjate endi poolt. Magistritöös 

käsitletakse ressursside määramisel tootmistegureid ja sisendeid  immateriaalse varana, 

milleks on teadmised ja kogemused. Töö teoreetilises osas selgitatakse välja kuidas ettevõtte 

mittemateriaalsed ressursid aitavad kaasa ettevõtte konkurentsieelise kujunemisele. 

Magistritöös on ühendatud kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimismeetod eesmärgiga saada 

võimalikult objektiivset teadmist kaasates uuringusse võimalikult suur hulk 

Viljelusvõistlustel osalenud ettevõtteid. Keskses kvalitatiivses osas on kasutatud 

andmekogumismeetodina poolstruktueeritud intervjuud ja täiendavas kvantitatiivses osas on 

läbi viidud kirjalik ankeetküsitlus. Valim intervjuude läbiviimiseks moodustati aastatel 

2005-2015 Viljelusvõistlustel osalejatest. Aastate jooksul on kokku osalenud 82 

teraviljakasvatajat. Intervjuud on läbi viidud Tartus Maamessil aastatel 2015 ja 2016. 

Ankeetküsimustik saadeti ülejäänutele võistlejatele e-postiga. Ankeetküsimustikule ja 

intervjuudele vastajaid oli kokku kahel aastal 28. Ankeetküsimustikuga saadud vastused 

kinnitasid intervjuudest saadud vastuseid. Seega segameetodi kasutamine oli õigustatud. 

Viljelusvõistlustel võisteldakse parimate põldudega, mille saagikuse ja tulukuse määravad 

erapooletud kohtunikud ühtse metoodika alusel. Võisteldakse nii parimate saakide kui ka 

tulukuse nimel. See tähendab, et oluline on saada võimalikult hea saagikus ning samal ajal 

teha seda optimaalsete kulutustega, st et hektari tulukus oleks võimalikult kõrge. Iga 

võistluspõld on kui komplekskatse, mis on andnud teavet muldade saagivõimest ja 

kultuuride kasvatamise agrotehnoloogiatest. Viljelusvõistlustel katsetatakse erinevaid 
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agrotehnilisi võtteid, et teada saada, mis on üldse võimalik, milliste võtete ja milliste 

kuludega. 

Käesoleva uuringu tulemused rõhutavad teadmiste tähtsust ettevõtte jaoks. Teadmiste 

tõlgendamisel on otsene ja kaudne mõju ettevõtte materiaalsetele ressurssidele ja 

majandustulemuste paranemisele. Muutuvas maailmas on ettevõtja teadmised ja kogemused 

väga olulised ressursid konkurentsieelise kujunemisele. Tuginedes magistritöö raames 

tehtud uuringule selgub, et ettevõtte majanduslikule tulemusele avaldavad positiivset mõju 

ettevõtte töötajatega seotud ressursid. Nendeks on oskused, teadmised ja kogemused. 

Ettevõtte edukuse aluseks on olulised töötajad, informatsioon ja organisatsioonisisesed 

suhted. Töötajatega seotud immateriaalne ressurss ehk teadmised on kõige olulisem 

strateegiline ressurss, kuna see on unikaalne, mitte-vahetatav ja võib aja jooksul kasvada. 

Analüüsides Viljelusvõistlustel osalejate arvamusi tuli välja, et väga oluline roll 

teraviljakasvatuse olukorra paranemisel on teadmiste ja kogemuste saamine just 

teraviljakasvatajate enda käest. On tehtud palju teaduslikke uuringuid, mis puudutavad 

teravilja saagikuse kasvu, kultuuride valikut, asukoha tingimustega kohandumist jne. See 

valdkond on väga tähtis, aga konkurentsis püsimiseks ebapiisav. Uuringuid, mis puudutavad 

konkurentsieelise kujunemist läbi teadmistepõhise teooria on tehtud väga vähe. 

Uuringu tulemustest selgus veel, et konkurentsieelise kujunemisel on oluline roll 

kogemustel, mis on saadud aastatepikkuse töötamise tulemusel konkreetses ettvõttes. 

Kogemuste saamine hõlmas teadlikku arvestamist ettevõtte looduslike tingimustega 

muutlike ilmastikuolude korral. Rekordite saavutamisel on väga oluline igapäevane täpne 

agronoomitöö: optimaalsel ajal õigete väetiste kasutamine, õigeaegne taimekaitse, 

tänapäevane tehnika. Samuti on oluline teada töödega kaasnevaid kulusid ja nende seotust 

tulemusnäitajatega. 

Viljelus on loov tegevus ja võistlejatele on nende parimad põllud kohaks, kus nad üritavad 

anda endast parima, rakendada teadmiste maksimumi ja optimeerida viljelusvõtteid 

süsteemselt. Nii tekivad uued, edasiviivad kogemused. Parimatel põldudel 

eksperimenteeritakse, sest seal ilmnevad tulemused selgemini. Kui tipptase on selge, siis on 

palju lihtsam teha otsuseid oma ülejäänud põldude kohta ning võtta eesmärgiks 
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optimaalseim tulemus: kõrgeim saagitase, madalaim omahind, suurim hektaritulu. 

Võistluspõllud on heaks eeskujuks kogu ümbruskonna põllumeestele. Viljelusvõistlus on 

kaasa aidanud uute väetiste, taimekaitsevahendite ja masinate, aga ka tehnoloogiate 

evitamisele ning agrotehnikaalaste teadmiste kiirele levitamisele. 

Viljelusvõistluste suurim panus Eesti teraviljatootjatatele on olnud sellest, et saadud 

teadmisi pole jäetud osalejate enda teada. Lisaks saagikusele ja agrotehnilistele võtetele on 

hinnatud ka kasumlikkust ja kõik need teadmised aitavad edendada kogu teraviljakasvatuse 

konkurentsisvõimet.  
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The cultivation competition „Viljelusvõistlus“ as the driver 

behind the grain producers’ competitive advantage 

 

SUMMARY 

 

The Master's thesis drawn up in Estonian comprises 67 pages, including 12 drawings, 1 table 

and 61 sources of reference. 

The yield of Estonian grain crops is among the lowest in European Union which reduces the 

competitiveness of Estonian grain producers. 

Many surveys and tests concerning various cultivation methods, assessment of soil proper-

ties and determination of the best varieties have been conducted in Estonia. All these surveys 

have been conducted on test fields but grain producers want to see the results of scientific 

research for specific fields and share their experience with other grain producers. 

The objective of cultivation contests is to disseminate knowledge, promote novel technolo-

gies, and share experience based on the crop fields of competing farms. Cultivation contests 

yield results which are more than twice above the standard level or even higher for specific 

crops. As for the achievement of a competitive advantage in grain farms, it is essential to 

take into account the factor endowment of the specific farm. 

The purpose of the Master's thesis is to determine whether participation in the cultivation 

contests and implementation of the gained knowledge provides participants with a compet-

itive advantage in relation to other grain producers and helps increase the overall yield of 

grain crops in Estonia. 

The theoretical part of the thesis describes in detail the very essence of competitive ad-

vantage and the contributing factors. Being familiar with the fundamentals of achieving a 

competitive advantage allows grain producers to link corporate resources to their permanent 

competitive advantage. Establishing a competitive advantage relies on the resource-based 
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view which underlies the resource-advantage theory and the knowledge-based approach. 

According to the knowledge-based approach, the objective of a company is to create, transfer 

and convert knowledge to achieve a competitive advantage. Factors which create a compet-

itive advantage in grain production are identified using the knowledge-based approach. 

The empirical part outlines the nature and objectives of cultivation contests and analyses the 

results of cultivation contests over the period 2005-2015. The Master's thesis employs a 

combined qualitative-quantitative research method where data are collected using semi-

structured interviews and a survey questionnaire. The combined method chosen for the Mas-

ter's thesis is appropriate first and foremost because the results yielded by one method are 

improved, expanded and clarified using the results yielded by the other so as to reach a better 

understanding. The responses yielded by the survey questionnaire supported the responses 

received during the interviews. 

The research results underline the importance of knowledge for grain producers. The gaining 

of knowledge and sharing of experience with other grain producers play an essential role in 

the development of the company's competitive advantage. The respondents attached partic-

ular importance to knowledge and experience gained in the course of many years of opera-

tion. The acquisition of knowledge and experience was based on the conscious recognition 

of the company's natural environment with a view to the varying climatic conditions. 

The major benefit arising from cultivation contests is the dissemination of gained knowledge 

to the wider public. In addition to yields and agri-technical methods, the contests have as-

sessed profitability, and all this knowledge helps improve the competitiveness of the entire 

grain production sector. The more knowledge and new effective solutions are introduced in 

the course of cultivation contests, the more it contributes to the enhanced competitiveness 

of Estonian grain producers.  
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Lisa 1. Viljelusvõistluse rekordid 

 

Tabel 1. Viljelusvõistluse rekordsaagid aastatel 2005-2015 (Ameerikas 2015, Eesti põllud 

...; Viljelusvõistlus 2015: 5) 

 

Kultuur Saaagikus (t/ha) Aasta Ettevõtte esindaja Maakond 

Talinisu 10,73 2015 Margus Lepp Virumaa 

Rukis 10,29 2015 Tanel Tõrvand Jõgevamaa 

Talioder 12,03 2015 Aivar Treiberg Harjumaa 

Suvioder 8,1 2014 Erki Oidermaa Põlvamaa 

Suvinisu 8,36 2015 Tõnis Riisk Viljandimaa 

Kaer 7,2 2014 Erki Oidermaa Põlvamaa 

Taliraps 6,86 2015 Margus Lepp Virumaa 

Suviraps 3,7 2009 Kaido Kirst Saaremaa 
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Lisa 2. Küsimustik osalejale 

 

Käesolev küsimustik on koostatud Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi 

magistrandi Elina Jürgensoni magistritöö jaoks materjali kogumiseks. Uurimistöö 

eesmärgiks on analüüsida viljelusvõistluse mõju teraviljakasvatajate konkurentsieeliste 

kujunemisele. Oleksin väga tänulik kui Te leiaksite küsimustiku täitmiseks aega ning 

aitaksite sellega kaasa uurimustöö läbiviimisele. Vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit. 

 

Küsimustik 

 

Nimi............................................................................................................... 

Ettevõte.......................................................................................................... 

Ametikoht...................................................................................................... 

Töökogemus sellel ametikohal (aastates)...................................................... 

Vanus............................................................................................................. 

Keskharidus/Keskeriharidus/Rakenduslik kõrgharidus/Kõrgharidus 

 
 
1. Mis aastatel olete osalenud Viljelusvõistlustel? 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
           

 
2. Mis eesmärgiga osalesite Viljelusvõistlusel viimasel korral? 

Vastused 1=üldse mitte oluline, 2= ei ole oluline, 3= ei oska öelda, 4= oluline, 5= väga oluline 

 
 Vastus 

Rekordsaagi saamine mõnelt kultuurilt  

Enese proovilepanek  
Kogemuste vahetamise võimalus  
Tunnustuse saamine piirkonna põllumeestelt  

Uute teadmiste saamine  
Soovituste saamine võistlusperioodi jooksul  
Muu (nimetage!) ……..  
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3. Kuidas hindate oma ettevõtte ressursside kvaliteeti? 

Vastused 1= väga halvad, 2= halvad, 3= ei oska öelda, 4= head, 5= väga head 

 

 Vastus 
Maa viljakus  
Olemasolev tehnika  
Hooned  
Kapital  
Tööjõud  
Juhtimisoskus  
Erialased teadmised  

 

 

4. Kui olulised on Teie jaoks järgmised võimalused teadmiste saamise kohta? 

Vastus 1= üldse mitte oluline, 2= ei ole oluline, 3= ei oska öelda, 4= oluline, 5=väga oluline 

 

 Vastus 
Nõuandeteenistus  
Erialne kirjandus  
Kontaktid teiste ettevõtjatega  
Erialased seminarid  
Internet  
Viljelusvõistluse tulemuste kajastamine  
Katse-eksitusmeetod  

 

 

5. Kas Viljelusvõistluse järgselt on Teie ettevõttes toimunud mõned järgmised muutused? 

Vastus 1= kindel ei, 2= ei, 3= ei oska öelda, 4= jah, 5= kindel jah 

 

 Vastus 
Põllumajandusmaa suurenemine  
Teravilja külvipinna suurenemine  
Saagikus kasv  
Tehnika uuendmine  
Töötajate arv kasv  
Majandustulemuste paranemine  
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6. Kuidas hindate, miliseid tegevusi Teie ettevõttes on mõjutanud Viljelusvõistlustel saadud 
teadmised? 

Vastus 1= üldse mitte oluline, 2= ei ole oluline, 3= ei oska öelda, 4= oluline, 5= väga oluline 

 
 Vastus 
Kultuuri valik  
Eelvilja valik  
Minimeeritud maaharimine  
Väetiste efektiivne kasutamine  
Optimaalne taimekaitsevahendite kasutamine  

 
 
7. Kas Teie arvates Viljelusvõistlus on täitnud oma eesmärgid? 

Vastus 1= kindlasti mitte, 2= pigem mitte, 3= ei oska öelda, 4= osaliselt, 5= kindlasti 

 
 Vastus 
Ressursside (maa, tehnika jms) parema kasutusele viimise osas  
Teadmiste levitamise osas  
Uuemate teraviljakasvatuse tehnoloogiate propageerijana  
Kogemuste vahetamise kohana  
Tunnustuse saamise kohana  
Teraviljakasvatajate konkurentsivõime tõstmisele kaasaaitajana    

 
 
8. Kas olete valmis osalema järgmisel Viljelusvõistlusel? 

a) Jah, kindlasti 

b) Pigem jah 

c) Ei oska öelda 

d) Pigem ei 

e) Kindlasti mitte 

 
 
9. Kas soovitate teistel teraviljakasvatajatel osaleda Viljelusvõistlusel? 

a) Jah, kindlalt soovitan 

b) Pigem jah, võiksid proovida 

c) ei oska öelda 

d) Pigem mitte 

e) Kindlalt mitte  
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Lisa 3. Vabalt antud vastused 

 
1. Mis eesmärgiga osalesite Viljelusvõistlusel viimasel korral? 

Vastused: 
1) Hea on teada, kui suurt rekordsaaki meil (Eestis) on võimalik saada. 
2) Jälgin alati, kes on selle aasta võitjad. Suheldes teiste teraviljakasvatajatega on 

oluline teada,kes on Viljelusvõistlustel võitnud. 
3) Kõige rohkem saan kasu sellest, et võistlusperioodi jooksul saan arvamusi vahetada 

omasugustega. 
4) Viljelusvõistlus on mingil määral eneseületamine, püsida oma väga madala boniteedi 

muldadega konkurentsis kõrvuti naabritega, kel on poole paremad põllud. 
5) Lootus rahalisele preemiale. 
6) Osalemisel on sportlik huvi, soov enda tulemusi järgmistel kordadel parandada. 
7) Keskmist saaki pole mõtet püüdma minna, miks raisata laborite ja kohtunike raha. 
8) Vanad tegijad ei taha esineda halvemini kui varem, sellepärast ei taha nad igal aastal 

osaleda, kui just lausa tipp-põldu pole. 
9) Tippsaagi saamiseks või mõne rekordi purustamiseks oleks vaja juba sügisel või 

isegi aasta varem spetsiaalselt võistluse jaoks panustama hakata. 
10) Osalemine on üks viis anda panus nii enda ettevõtte kui ka Eesti põllumajanduse 

arengusse. 
 

2. Kuidas hindate oma ettevõtte ressursside kvaliteeti? 

Vastused: 
1) Ettevõtte maad ei ole head, põuased aastad teevad alati palju kahju. 
2) Ettevõtte maad asuvad mägede ja orgude vahel, ühesõnaga küngastel ja ma ei saa 

rakendada Viljelusvõistlustelt saadud teadmisi oma maade peal. 
3) Põllumaade parandamine toimub läbi teadliku tegevuse. 

 
3. Kui olulised on Teie jaoks järgmised võimalused teadmiste saamise kohta? 

Vastused: 
1) Viljelusvõistlustel osalemisest olulisemaks pean võistluse järgsete kokkuvõtete 

tegemist ja kogemuste vahetamist teiste osalejatega. 
2) Suhtlen palju naabritega, kes on kindlasti Eesti tippagronoomid, kelle teadmistest on 

palju kõrva taha panna. 
3) Talvistel seminaridel saadud teadmised on andnud vähemalt kutsekooli hariduse. 
4) Alguses olid lõpuseminarid väga harivad. Praegu on tänu kirjandusele, 

õppepäevadele ja reisidele infot laiemalt saada. 
5) Tootjad tavaliselt oma tootmisnippidest ei räägi, Viljelusvõistlustel osaledes tuleb 

aga anda teada kõigest, mida põllul on tehtud. 
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4. Kas Viljelusvõistluse järgselt on Teie ettevõttes toimunud mõned järgmised muutused? 

Vastused: 
1) Oluline roll on kogemustel, et õigel ajal õigeid asju teha. 
2) Õigeaegsus on kõige olulisem just taliviljade külvamisel. 
3) Parem teha varem, kui hiljem. 

 
5. Kuidas hindate, miliseid tegevusi Teie ettevõttes on mõjutanud Viljelusvõistlustel saadud 
teadmised? 

Vastused: 
1) Külvikordadest kinnipidamine aitab vältida haigusi ja hoida tulu. 
2) Tuleb alati jälgida, et taim saaks kõike, mida ta kasvamise ajal vajab. 
3) Kõiki põlde hooldatakse ühe valemi järgi. 
4) Korraliku saagi aluseks on hea seeme, hea muld ja hea ilm. See kuidas üks või teine 

sort kasvatamiseks sobib, selgub siis, kui kasvatada seda oma põllul. 
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