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eestikeelse kirjanduse puudumine. Maapirni tervislike omaduste ja 

agrotehnoloogiliste eeliste tõttu, on töö eesmärgiks anda hinnang maapirni 

turusituatsioonile Eestis, ning välja selgitada maapirni tootmise majanduslik tasuvus. 

Esmaste ja teiseste andmete kogumiseks on kasutatud nii kvalitatiivset kui ka 

kvantitatiivset meetodit.  
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positiivne, seetõttu võib maapirni tootmine Eestis olla majanduslikult tasuv. 

Maapirni kõrge saagikuse ja kõrge inuliini sisalduse tõttu on maapirn sobilik ka 

energiakultuuriks, seetõttu soovitab autor edasist uurimist maapirni kohta. 
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As an economically important culture, Jerusalem artichoke has not been previously studied 

in Estonia, which is also supported by the lack of Estonian literature. Due to the agronomical 

and healthy benefits of Jerusalem artichoke, this work aims to assess the market situation of 

Jerusalem artichoke, and to identify the economic efficiency of the production. To collect 

primary and secondary data, there was used both qualitative and quantitative methods. The 

author performed interviews with artichoke producers and retailers, and the data were also 

collected by visiting different ecological shops located in Tartu.  

Based on primary and secondary data, the author of this work can state that the market of 

Jerusalem artichoke is still undeveloped, but both manufacturers and distributors of 

Jerusalem artichoke can see the production potential. Contribution margin analysis results of 

both non-organic and organic production were positive, therefore the Jerusalem artichoke 

production may be economically viable. Due to high crop yield and high inulin content in 
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SISSEJUHATUS 

 

Maapirn (Helianthus Tuberosus L.) ehk topinambur on Põhja-Ameerikast pärit 

majanduslikult tähtis taim, mille eelisteks on kõrge saagikus, hea kohanemine erinevates 

kliima ja maapinnase tingimustes, hea vastupidavus külmale ning ka taimehaigustele ja –

kahjuritele. Tavapäraselt on maapirni kasvatatud toiduks või loomasöödaks, ning viimase 

kahe aastakümne jooksul on uuritud maapirni alternatiivseid kasutusvõimalusi 

funktsionaalse toiduna, sisaldades inuliini ja fruktoosi (Yang jt 2015: 78).  

Inuliini sisalduse tõttu omab maapirn mitmeid profülaktilisi raviomadusi diabeedi käes 

vaevlevatele inimestele, ning on kasulik ka seedeorganismi mikrofloorale. Viimastel 

aastakümnetel on maapirni vastu huvi tõusnud üle maailma ning seda nähakse põneva 

uurimisteemana. (Yong Ma jt 2011). 

Eestis on maapirn tuntud vähesel määral, mida näitab ka eestikeelse kirjanduse puudumine. 

Maapirni kasvatatakse Eestis peamiselt oma tarbeks toidu sisse või loomasöödaks, kuid 

viimastel aastatel on hakatud nägema maapirni majanduslikku potentsiaali. Suuremad 

kaubandusketid nagu näiteks Selver, Prisma ja Rimi, ning väiksemad maapirni kasvatajad 

on hakanud müüma maapirni mugulaid, kuid inimeste vähene teadlikkus maapirni ja selle 

kasulikest omadustest tõkestab maapirni levikut.  

Eesti Diabeediliidu 2011-2016. aasta arengukava ja SA Tervise Eesti Fond andmetel on 

diabeetikuid ja diabeediriskiga inimesi Eestis tänavu kokku 130 000, mistõttu on maapirnil 

olemas ka potentsiaalne turg.  

Käesoleva bakalaureusetöö uurimisprobleemiks on maapirni turupotentsiaali ja maapirni 

kasvatamise tasuvuse välja selgitamine Eestis. 

Antud töö eesmärgiks on anda hinnang maapirni turusituatsioonile Eestis, ning välja 

selgitada maapirni tootmise majanduslik tasuvus. 
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Tulenevalt uurimiseesmärgist, on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

- Anda ülevaade maapirni kasvatamise teoreetilistest aspektidest 

- Analüüsida kogutud informatsiooni ja andmete põhjal maapirni turusituatsiooni 

Eestis 

- Hinnata tava- ja mahetoodetud maapirni majanduslikku tasuvust Eestis 

Käesolev bakalaureusetöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetilises osas 

antakse ülevaade maapirni botaanilistest ja agrotehnoloogilistest omadustest, käsitletakse 

turu ja turuanalüüsi põhilisi teoreetilisi aspekte ning kajastatakse kattetulu arvutamise 

olemust. 

Empiiriline osa põhineb kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt kogutud andmetel, mille abil 

analüüsitakse maapirni turgu ja tarbimist Eestis. Empiirilises osas on analüüsitud maapirni 

majanduslikku tasuvust kattetulu meetodil nii tava- kui ka mahetootmise kasvatusviisi 

puhul. Tavatootmisel on aluseks võetud Eesti Maamajanduse Infosüsteemi 2015. aasta 

kattetulu arvestusnäidis, mahetootmisel on aluseks võetud Eesti maapirni mahetootja OÜ 

Sepamaa ettevõtte andmed. 
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1. MAAPIRNI KASVATAMISE TEOREETILISED 

ASPEKTID 

 

1.1. Ülevaade maapirnist ja selle kasvatamisest 

 

1.1.1. Maapirni botaanilised tunnused 

 

Maapirn ehk topinambur (Helianthus Tuberosus L.), kuulub korvõieliste sugukonda 

(Compositae) ja päevalille perekonda (Helianthus). Maapirn on oma maapealse ehituse 

poolest sarnane päevalillega ning mullas moodustuvad mugulad meenutavad kartulit 

(Aamisepp 1986: 2). 

Ta kasvab erinevate bioklimaatiliste tingimuste juures ja on tolerantne külmale, niiskusele 

ning teistele ebasoodsatele tingimustele, sealjuures ka kahjuritele ja haigustele. Maapirn on 

suur, kiitsakas, mitmeharuline aastaringne rohttaim mis kasvab 1,5 – 3m kõrguseks 

(Yong Ma jt 2011). Vars on piklik ja püstine ning leherikas. Igal varrel on tavaliselt 40 – 60 

lehte ning lehtede alumine pool, leherood ja –roots on karvadega tihedalt kaetud. 

(Aamisepp 1986: 2). Õisikus, mille läbimõõt on 2 – 4 cm, on kuni 60 erkkollast õit, ning 

õisik ise sarnaneb ehituselt päevalille õisikuga (Aamisepp 1986: 3). 

Mugulad võivad kujult olla ümmargused kui ka kandilised ning värvilt valged, punase-

lillakad. Nad on väljavenitatud ja piklikud, toorelt kähara tekstuuriga, tavaliselt 7,5-10 cm 

pikad ja 3-5 cm paksud ning meenutavad ingveri juurt (Joonis 1) (Yong Ma jt 2011). Mugula 

koor on õhuke ja ei korgistu, kuid õhu käes seistes nad närtsivad ning kaotavad võime 

idaneda 2 - 3 nädala jooksul, pärast seda mädanevad. (Sealsamas: 3) 
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Joonis 1. Maapirni lehed, õis, ja mugulad (Kim 2014: 2) 

 

1.1.2. Toiteväärtus ja koostis 

 

Värske maapirni mugul sisaldab 75-80 % vett, 2-3 % proteiini ja 15-16 % süsivesikuid. 

(Yong Ma jt 2011) 

Maapirni ehk topinamburi mugulad sarnanevad kartulitele, välja arvatud selle poolest, et 

maapirni mugulad sisaldavad 75-80% inuliinivormis süsivesikuid, kuid kartulid sisaldavad 

selle asemel tärklist. Kartuliga võrreldes on topinamburi mugulatel suur rauasisaldus ning 

sisaldab 10-12 % päevasest soovituslikust kogusest kiudaineid, niatsiini, tiamiini, fosforit ja 

vaske. (Sealsamas) 

Sobival hulgal on ka makroelemente nagu kaalium, kaltsium ja magneesium – samas on 

maapirnis liiga palju naatriumi, võrreldes teiste kultuurtaime sortidega. Proteiinid sisaldavad 

peaaegu kõiki vajalikke aminohappeid nagu näiteks treoniini ja trüptofaani. Neid leidub 

maapirni mugulates suuremal hulgal kui teistes sarnastes taimedes, mistõttu maapirni 

nähakse kui kvaliteetset toitu. (Yong Ma jt 2011) 
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1.1.3. Maapirni kasutusviisid  

 

Maapirni saab rakendada mitmes valdkonnas, nagu näiteks siloks töödeldud loomasöödas, 

suhkru ja inuliini allikana toitudes, toormaterjali ja erinevate kemikaalide tootmises ning 

ravimite- ja tööstuslike kaupade tootmises (Yong Ma jt 2011). 

Maapirni mugulaid saab laialdaselt kasutada toidu sees. Tänu inuliini olemasolule peetakse 

mugulaid väga heaks kiudainete allikaks, pakkudes põhiosa toidust vähese kalorsusega. 

Röstitud mugulaid saab kasutada ka kohviasendajana ning kuivatatud ja jahvatatud mugulaid 

võib säilitada pikka aega, kuna nende suhkrute ja inuliini tase ei halvene. Maapirn ehk 

topinambur on majanduslikult tähtis põllukultuuri liik, kuna selle maapealseid osasid ja ka 

mugulaid kasutatakse ka söödaks kariloomadele. Mugulad sisaldavad sobivas koguses 

mikro- ja makroelemente, et kasutada neid loomasöödana. (Sealsamas) 

Maapirni maapealset osa saab kasutada ka nii-öelda varresaagina, mis koristatakse ära enne 

õitsemise algust, kuna siis on tema maapealset biomassi palju ja vartes hoitakse ajutiselt ka 

teatud koguses fruktaani, mis on taimedele abiks temperatuurimuutuste mõju vähendamisel 

ning andes loomadele söödaks, soodustab ka seedesüsteemide toimet (Vijn, 

Smeekens 1999). 

Kuid sel ajal on mugulate saagikus vähendatud ning seepärast ei ole võimalik mugulaid 

koristada. Suurema mugulate toodangu jaoks on kasulik maapealsed osad ära koristada 

pärast külmemat perioodi. Proteiin loomasöödas on küll vähenenud, kuid sellegipoolest on 

tagatud kvaliteetne sööt. Juuri, mugulaid ja maapealset biomassi võib siis loomadele anda 

kombineeritud söödana (Jerusalem artichoke… 2011: 6). 

Maapirni maapealset biomassi saab anda söödaks kas värskelt või siloks töödelduna, samas 

ei saa biomassi hästi siloks töödelda temas sisalduva lahustuvate suhkrute ja suure 

niiskusesisalduse tõttu. Optimaalse kvaliteediga sööta on võimalik saada, koristades 

maapirni maapealset osa septembri keskel, kuna siis on ka valkude tase taimedes 

maksimaalne (Yong Ma jt 2011) 

Maapirn on kvaliteetne loomasööt, kuid sööda kvaliteet ei ole tunduvalt parem teistest 

loomasöötadest ning selle maapealse biomassi osa peaks tegelikult liigitama lisasöödaks. Nii 

toorproteiini kui ka seeditava proteiini sisaldused on madalamad kui võrrelda maapirni 

lutserniga. Maapirni biomassil on ka rohkem seeduvaid toitaineid kui teistel mitmeaastastel 
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loomasööda taimedel, välja arvatud maisil. Maapirni eeliseks teiste loomasööda taimede ees 

on kasvuvõimalused erinevatel maapindadel (Jerusalem artichoke… 2011: 6). 

Mõned autorid on kirjutanud, et maapirnil on seedimist soodustav, afrodisiakumit 

suurendav, diureetiline ja spermatogeenne mõju ning seda on rakendatud rahvameditsiinis 

reumade raviks. Madala polüamiidide taseme ja inuliini olemasolu tõttu, mida saab muuta 

fruktoosiks, on maapirni mugulate eelistatuim kasutusviis erivajadustega inimeste dieettoidu 

sees - näiteks diabeetikute ja kemoteraapiaga tegelevate inimeste toitumiskavas. Inuliin, 

mida saadakse maapirnist, võib mõjutada maksa ensüüme ja soolestiku immuunsüsteemi. 

Söögid, mida tehakse maapirnist, sobivad hästi ka ülekaalulistele inimestele, kes kannatavad 

südame-veresoonkonna haiguste käes (Taha jt 2012). 

Mugulates on kuni 30% kiudaineid, millest suurema osa moodustab inuliin, veidi vähem on 

nendes proteiini (kuni 2%) ning veel vähem rasvu (kuni 1%). Maapirni mugulates on veel 

mineraalaineid, vitamiine, karotinoide ja askorbiinhapet. Maapirnis sisalduv inuliin on hea 

meie keha soolestiku mikrofloorale, ta annab energiat kehas olevatele kasulikele bakteritele 

ning vähendab ka diabeedi tüsistuste tekkimist (Noormets 2007: 33). 

Kiudainet inuliin leidub maapirnis suuremas koguses kui teistes juurviljades. See on 

ensüümide poolt raskesti lagundatav ning läbib suurema osa seedesüsteemist terviklikuna. 

Seetõttu ei tõuse glükeemiline indeks nii kiiresti kui teiste juurviljade puhul. Lisaks sellele 

suurendab inuliin soolestiku tegevust ning tõstab healoomuliste seedebakterite arvukust. 

Sellegipoolest võib suurema koguse inuliini tarbimine viia puhituse ja toitumishäireteni. 

Seega on tähtis, et inuliini tarbitaks ainult vajalik kogus päevas. Maapirn sisaldab rohkem 

lahustuvaid kiudaineid kui kartul, kuid muude komponentidega on ta kartuliga väga sarnane. 

Seetõttu on soovitatav arvesse võtta süsivesikute kogust, kui asendada seda oma tavapärases 

menüüs kartuliga. Kasutades maapirni mugula pulbrit maisitärklise asendajana toitude 

valmistamises, aitab ka see vähendada glükeemilise indeksi tõusu. On kasulik veresuhkrut 

kontrolli all hoida mitte ainult dieedi, treenimise, ega ravimitega, vaid ka täpsete teadmistega 

toitumisest. (Kim 2014: 1-2) 
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Tabel 1. Maapirni ühe mugula toitainete sisaldus võrreldes kartuli ja maguskartuliga 

(Kim 2014: 2)  

 

Toitainete sisaldus 

maguskartul kartul maapirn 

Energiat (kcal) 131 63 68 

Süsivesikuid (g) 31,2 14 15,1 

Proteiini (g) 1,4 2,8 1,9 

Rasvu (g) 0,2 0 0,2 

Kiudaineid kokku (g) 2,6 0,7 2 

Seeduvaid kuidaineid (g) 0,2 0 1,6 

Mitteseeduvaid kuidaineid (g) 2,4 0,7 0,4 

 

Autotranspordi kasv ja nafta otsa lõppemise oht on tugevalt kaasa aidanud vedela biokütuse 

kommertsialiseerimisele. Maapirn on üks oluline tooraine biokütuse tootmiseks. Maapirni 

mugulaid kasutatakse bioetanooli tööstustes toormaterjalina tema kõrge inuliini sisalduse 

tõttu. Mugulatest valmistatud etanooli saab kasutada kütusena sõidukitele, kui segada 

bensiini ja mugulatest kääritatud alkoholi, ning see on ka parema kvaliteediga, kui 

suhkrupeedist valmistatud etanool. Ühelt hektarilt koristatud maapirni mugulate 

suhkrusisaldusest on võimalik toota ligikaudu 1900 liitrit alkoholi, mida on kaks korda 

rohkem, kui on võimalik toota maisist või suhkrupeedist. See muudab taime atraktiivseks 

biokütuse tootjatele (Yong Ma jt 2011). 

 

 

1.2. Kasvutingimused ja agrotehnika 

 

Maapirn on levinud Põhja-Ameerika parasvöötme piirkonnas ja kõige sobilikum aastane 

sademete ulatus kasvamiseks on 31 kuni 282 cm, seejuures soovitatav temperatuur on 6,3 

– 26,6 kraadi ning pH tase 4,5 kuni 8,2. Taim kohaneb hästi laias ulatuses mullatüüpidele ja 

pH tasemetele, kuid kergelt leeliseline pinnas soodustab kasvamist kõige enam. Üldiselt 

talub taim ka miinuskraade ning mugulad ise võivad vastu pidada talvekülmale mitu kuud, 

isegi siis kui külm hävitab ära varred ja lehed. Mugulate külma-tolerantne olemus võimaldab 

neid maas säilitada terve talve jooksul kuni tuleb vajadus koristada (Yanga jt 2015). 
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Kui mugulaid hoiustatakse maa sees või külmhoidlas, siis muutub nende maitse palju 

magusamaks, sest mugulates sisalduv inuliin muutub fruktoosiks. Maapirn vajab 

pikemaajalist valgusperioodi, et seemik saaks küpseks, kuna taim on väga tundlik päeva 

pikkuse suhtes. Maapirn ei kasva seal, kus päeva pikkused on väikese varieeruvusega (Yong 

Ma jt 2011). 

Maapirn on lühipäevataim ning vegetatsiooniperiood on 6 kuni 7 kuud. Kuna maapirnis on 

inuliinisisaldus kuni 17% toormassist siis seetõttu taluvad mugulad mullas kuni -30 kraadist 

külma ning kevadel lähevad uuesti kasvama. Seepärast saab maapirni kasvatada teatud 

kohtades, kaasa arvatud Eestis, järjestikku 5 – 10 aastat samal kasvukohal (Aamisepp 1986).  

Mullastiku suhtes ei ole maapirn nõudlik, kuid eelistab keskmisi kuni raskeid liivsavi- või 

saviliivmuldi. Saab hästi kasvada ka liivmuldadel. Liigniisked kui ka happelise 

reaktsiooniga mullad maapirnile ei sobi. (Aamisepp 1986) 

Täiendav väetamine on soovituslik alates kevadest. Väetamise maht sõltub toitainete 

pinnasest. Keskmiselt antakse kaks korda 25 kg mineraalväetist ühele hektarile nii kevadel 

kui ka varasuvel (Bärwald 1999: 72). 

Mugula ja maapealse biomassi toodang on piiratud, kui mulla niiskus on 30% vähem põllu 

veesiduvusest mugulate moodustumise perioodil. Seega on niisutamine vajalik seemne 

idanemiseks ja mugulate moodustumiseks kuivadel aladel. Erinevused pinnase omadustes 

põhjustavad olulisi erinevusi taime kasvu ja toodangu suhtes (Yong Ma jt 2011). 

Maapirni taime on hea kasvatada nõrgal liivasel pinnasel ning seda saab kasutada ka kaitsva 

ja alternatiivse taimena erosiooni vastu. Maapirni maapealne osa tekitab ka tiheda varju, et 

ainult mõned üksikud taimed suudavad sellega konkureerida. Lisaks on ta hea ka umbrohu 

tõrjumiseks. (Sealsamas) 

Maapirn tuleks istutada varakevadel 10 – 15 cm sügavusele. Mugulseemned tuleks paigutada 

igasse ritta 30 – 60 cm üksteisest eemale, ning read peaksid olema 45 – 120 cm vahedega. 

Optimaalne mulla temperatuur istutamiseks on 6 – 7 kraadi. See on tingitud asjaolust, et 

alla 5 kraadises pinnases muutuvad mugulad latentseks. Niisutamine pole vajalik ja taim on 

valmis koristamiseks tavaliselt 125 päeva pärast (Yanga jt 2015). 

Sellegipoolest väga kuivad ja kuumad suveperioodid ning karmid talveperioodid võivad 

vähendada mugulate suhkrusisaldust. Et saada tasakaalustatud vegetatiivne mugulate areng 
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ja suuremas koguses süsivesikuid, vajab taim piisavalt kõrgeid temperatuure juuni- ja 

juulikuus koos tavapärasemast kõrgema suhtelise õhuniiskuse tasemega (Grassi, Gosse 

1988: 106). 

Saagikus on mugulatel suhteliselt kõrge, 16 – 20 t/ha kohta ja koristamiseks saab kasutada 

kartuli koristusmasinaid. Kui koristatud, tuleb mugulaid käsitleda ettevaatlikult, et vältida 

muljumishaavu. Soovituslikud hoiutingimused on 0 – 2 kraadi 95% suhtelise õhuniiskuse 

juures 4 – 5 kuud (Yanga jt 2015). 

Mugulaid saab koristada 4 kuni 6 nädalat pärast õitsengut. Olenemata sellest, et lilled võivad 

olla ilusad, peaks lillepungad eemaldama kohe kui nad ilmuvad, et saak tuleks parem. 

Jahedama kliimaga kohtades, kus on kõrge niiskusesisaldusega mullad, on parem mugulaid 

ainult siis üles kaevata, kui neid on näha. Lähistroopilises keskkonnas ja halva 

niiskusesisaldusega muldades võivad mugulad roiskuma minna, kui taimepealsete surma 

korral nad mulla sisse jätta. Seega on parem kaevata üles terve põld ühe korraga. Mugulad 

ei säili väljaspool maapinda hästi. Nad tuleks ettevaatlikult paigaldada kergelt niiskesse 

saepuru või liiva sisse pimedasse kohta, või asetada mugulad aukudega kilekottidesse ning 

need omakorda külmkapi põhja (Jerusalem artichoke… 2011: 7).  

 

 

1.3. Turg ja turu analüüs 

 

Turg on reaalsete ja potentsiaalsete toote ostjate kogum. Need ostjad jagavad konkreetseid 

vajadusi või soove mida saab rahuldada läbi vahetamise ja suhtlemise. Seetõttu oleneb turu 

suurus nende inimeste arvust, kes näitavad välja mida nad vajavad, kellel on vajaduste 

rahuldamise jaoks ressursse ning kes on neid ressursse valmis vahetama selle vastu, mida 

nad soetada soovivad (Kotler jt 2002: 10) 

Originaalselt on sõna „turg“ tähendanud platsi, kus ostjad ja müüjad kogunesid, et vahetada 

kaupa. Majandusteadlased kasutavad seda mõistet, et viidata ostjate ja müüjate grupile, kes 

ajavad äri teatud tooteturgudel, nagu näiteks viljaturul ja kinnisvaraturul. Turundajad aga 

näevad müüjaid tööstuse moodustajatena ning ostjaid turu moodustajatena (Joonis 2). 

Müüjad ja ostjad on ühendatud nelja vooluga. Müüjad saadavad sidekanalite kaudu tooteid 
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ja teenuseid, vastu saadakse raha ja informatsiooni. Sisemine ring näitab raha vahetamist 

kaupade vastu, välimine ring informatsiooni vahetamist (Sealsamas: 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Turusüsteem (Kotler jt, 2002: 10) 

Turgu võib käsitleda mitut moodi, kuid kõige lihtsam määratlus selgitab välja turu 

olemasolevad ja potentsiaalsed kliendid. Isikud ja pered, kes ostavad tooteid nii isiklikuks 

kui ka kollektiivseks tarbimiseks, moodustavad tarbeturu. Turu määratlemisel selgitatakse 

välja, kas kliendid vajavad toodet, kas neil on ressurssi toote ostmiseks, kas nad on tootest 

huvitatud ning kas nad on nõus kulutama selle jaoks raha. Organisatsioonituru moodustavad 

isikud ja organisatsioonid, kes ostavad tooteid, et neid edasi müüa, uute toodete 

valmistamiseks või organisatsioonisisestel eesmärkida rakendamiseks (Vihalem 2008: 59). 

Sõltuvalt ettevõtetest ja turgudest võib turundus olulisel määral erineda, kuid sellegipoolest 

on tal kaks mõõdet – strateegiline ja taktikaline (Joonis 3). 

Strateegiline turundus keskendub analüüsimisele, samas kui taktikaline turundus paneb 

paika ettevõtte tegevuskava. (Kuusik jt 2010: 16-17) 
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Joonis 3. Strateegiline ja taktikaline lähenemine turundusele (Kuusik jt 2010: 16) 

Turunduse üldine eesmärk on juhtida turundusmeetmestikku, mis sisaldab 4P-d: toode, 

müügikoht, hind ja edustus (product, place, price, promotion) ja tugevdada suhet klientidega, 

mitte ainult müüa tooteid. Turundusmeetmestikku ei saa vältida, kuna sellega seotud otsustel 

on suur mõju ettevõtte majandustulemustele. Traditsiooniline tootmis- ja müügiprotsess 

käsitleb turundust ainult toote müümise tasandil, kuid olulisem on tarbijate vajadusest 

tulenev väärtuse loomise protsess, mis saab alguse strateegilisest turundusest ja lõpeb 

taktikalise turundusega. 

Turundus võib pealtnäha olla lihtne, kuid  ta võib ka tekitada olukorra, kus ettevõtted, kellel 

minevikus on läinud hästi ning kes on jätnud turunduse unarusse, on ootamatu 

turusituatsiooni muutumise pärast pidanud ümber hindama oma ärimudeleid. Seega on tähtis 

jälgida pidevalt turundus- ja turukeskkonna muutumist: millised on uued tehnoloogiad, 

kuidas käituvad tarbijad, mida teevad konkurendid jne (Sealsamas). 

Et teha strateegilisi otsuseid turu ja selle dünaamilisuse kohta, on vaja sooritada turuanalüüs. 

Turuanalüüs keskendub osaliselt turu tulukuse ja selle atraktiivsuse uurimisele nii praeguste 

kui ka tulevaste osalejate jaoks. Turgu vaadeldakse kõikide osalejate kohaselt ühtsena, kuid 
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see, kas turg teatud ettevõtetele sobib, on hoopis teine küsimus, kuna see sõltub ettevõtte 

enda tugevustest ja nõrkustest võrreldes konkurentidega. Lisaks keskendub turuanalüüs ka 

turudünaamika analüüsile, kus tuleb selgitada turuga seonduvad võimalused, ohud ja 

tähelepanuväärsed suundumused (Jaansoo 2012: 13-14). 

Analüüsi alustamiseks peab määratlema turgu üldisest perspektiivist – põhilised kliendid ja 

nende vajadused, tooted nende soovide ja vajadustele kohaselt, ning klientide vajaduste 

rahuldamise koht ja aeg. Teadmata, mida tarbija tahab, mida soovib ning millised on 

käitumismustrid, ei saa turundus toimida. Suured ettevõtted kulutavad palju raha, et teha 

turu-uuringuid. Väiksematel ettevõtetel ei ole see variant nii kasulik ning nad peavad infot 

koguma teiste vahenditega. Väikeste ettevõtete eeliseks on tarbijatega igapäevane 

kohtumine silmast-silma. Sel moel saavad nad küsida otsest tagasisidet, esitades klientidele 

küsimusi, uurides ja vaadeldes toimuvat jms viisidel (Jaansoo 2012: 14).  

„Sihtturundus on protsess, mille käigus tehakse kindlaks turu koosseisu kuuluvad 

tarbijarühmad ja tooteid valmistatakse valitud sihtrühma või –rühmade 

jaoks.“(Vihalem 2008: 61) 

Organisatsioonid ja ettevõtted mis müüvad tarbijatele, on aru saanud, et nad ei saa meeldida 

turgudel kõikidele ostjatele või vähemalt mitte kõikidele ostjatele samamoodi. Ostjaid on 

liiga palju, nad on üksteisest eraldatud, ning nende vajadused ja ostuharjumused on liiga 

erinevad. Võisteldes terve turu üle, vahel ka suuremate konkurentide vastu, peaksid 

ettevõtjad pigem identifitseerima turu erinevaid külgi – selliseid, mis ettevõtjaile endile 

kõige kasulikumad on. Segmenteerimine on seega kompromiss massturunduse, mis eeldab, 

et kõiki saab samamoodi kohelda, ja mõtte, et iga inimene vajab eraldi turundustähelepanu, 

vahel (Kotler jt 2002: 314). 

Massturunduse strateegiaga püütakse rahuldada terve turu vajadusi. Kui ettevõte rakendab 

oma turundusstrateegias massturundust, siis see tähendab, et ettevõte kasutab kõikide oma 

potentsiaalsete klientide jaoks üht turundusmeetmestikku – triviaalne toode või teenus, 

analoogsed hinnatasemed ja mittediferentseeritud jaotuskanalid. Kõikide turul olevate 

tarbijate ühesugused vajadused ja soovid on sellise strateegia kasutamise eelduseks 

(Kuusik jt 2010: 123). 

Vähesed firmad kasutavad tänapäeval massturundust. Selle asemel on kasutusele võetud 

sihtturundus – identifitseerides turusegmente, valides nendest ühe või rohkem, ning välja 
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arendada tooted ja turundusstrateegia iga jaoks eraldi. Sellel moel saavad müüjad välja 

arendada õige toote iga turusegmendi kohta ning kohandada hindu, jaotuskanaleid ja 

reklaami, et jõuda efektiivselt sihtturuni. Selle asemel, et kasutada turustusjõudu hajuvalt, 

saavad nad keskenduda ostjatele, kellel on suurem ostuhuvi. (Kotler jt 2002: 314) 

Turud koosnevad ostjatest, ning ostjad erinevad üksteisest ühel või teisel moel. Nad võivad 

erineda nende soovides, vajadustes, ressurssides, asukohas ja ostuharjumustes. Läbi 

turusegmenteerimise, jagavad ettevõtted suured heterogeensed turud väiksemateks 

segmentideks, milleni nad saavad jõuda tõhusamalt, kasutades tooteid ja teenused, mis 

sobivad kokku segmentide unikaalsete nõudmisega (Kotler jt 2002: 316). 

Teine samm turuanalüüsis on turu põhijoonte käsitlemine, mis sisaldavad turu mahu, turu 

kasvupotentsiaali ja atraktiivsuse selgitamist. 

Turu suurus oleneb turu nõudlusest. See võib olla ka analüüsi sihtpunktiks, kuna nõudlus 

väljendub kogukäibes. Hind kujuneb omakorda nõudluse ja pakkumise kooslusest turule 

orienteeritud süsteemis. Turul soovitakse saavutada tasakaal toodete müümises, kus tootjad 

on valmis pakkuma sellise hinnaga, millega tarbijad on valmis seda toodet ostma. Turul 

toimuvad muutused kuni leitakse tasakaal. Kui toote hind tõuseb, tõuseb ka pakutav kogus 

ja nõudlus väheneb, ning vastupidi (Jaansoo 2012: 15). 

Vabas turumajanduses on tarbija soovid ja vajadused kõige aluseks, mistõttu on 

majandusteadlased kõige rohkem uurinud ka tarbijakäitumist ning keskendunud selle 

üldprintsiipide väljatöötamisele.  

 Tarbijad üritavad alati saada maksimaalset rahuldust kaupade ostmisest. Valitakse 

kaup, mis lisab kogurahuldatuse väärtusele kõige enam. 

 Lisarahulolu ostetud kauba tarvitamisest väheneb koos kauba tarvitamistaseme 

kasvuga. Seetõttu on tegemist väheneva piirkasulikkusega. 

Piiramatute ressurssidega ei oleks tarbijate nõudluse üle arutamisel mõtet. Reaalses 

maailmas on majandussüsteemi liikumapanevaks jõuks tarbijate soov maksimeerida oma 

rahulolu piiratud ressursside kasutamise juures, ning tootjate soov maksimeerida kasum 

rahuldades tarbijate vajadusi. Hind aitab tarbijail ja tootjail kasutada piiratud ressursse 

tõhusamalt. Eristatakse ka tarbija- ja turunõudlust: 
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 Tarbijanõudlus, ehk kindlate kaupade erinevad kogused mida tarbija soovib, ning on 

suuteline seda kaupa hinna muutudes soetama kui teised tingimused jäävad 

konstantseteks. 

 Turunõudluses vaadeldakse kaubakoguseid, mida kõik tarbijad ühel kindlal turul 

soovivad ning on suutelised kaupa hinna muutudes soetama, kui teised tingimused 

jäävad konstantseteks. 

Majandusteoreetiline nõudluse mudel tähendab, et iga tarbijate poolt nõutav toodete kogus 

on piiritletud alljärgnevate teguritega: 

 toote hinnaga 

 teistsuguste kaupade hindadega, millest on tarbijad huvitatud 

 tarbijate sissetulekutega 

 tarbijate eelistustega 

Universaalne nõudlusseadus ütleb, et teiste samaväärsete tingimuste juures kutsub hinna 

tõus esile nõutava koguse vähenemise. Kui kujutada nõutavaid koguseid graafikul, võttes 

teiseks teguriks erinevad hinnad, siis saame nõudluse kõvera, millega vaadeldakse nõutava 

koguse ja hinna muutumise vahekordi (Joonis 4) (Ohvril 2010: 33-34) 

 

 

 

Joonis 4. Kaks nõudluskõvera tüüpi (Ohvril 2010: 34) 
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Esimesel joonisel põhjustab hinnatõus koguse vähenemise, kuid teisel joonisel põhjustab 

sama hinnatõus koguse suurenemise. See on tingitud nõudluse kõverate kaldenurkade 

muutumisest.  

Nõutava koguse tundlikkust hinna suhtes nimetatakse majandusteoorias hinna elastsuseks. 

See on hinna üheprotsendilise muutuse kohta nõutava koguse muutus protsentides, seetõttu 

arvestatakse hinna elastsust suhtena, mitte absoluutarvudes (Sealsamas: 34). 

Kindlas tarbijakäitumises väljendub hinnaelastsus ka hinnatundlikkusena. Üks peamistest 

mõjuteguritest hinnatundlikkuses on asenduskaupade olemasolu. Kui kaks toodet on 

võrdlemisi sarnased, siis ühe toote hinnatõusule võivad tarbijad reageerida teise toote 

tarbimise suurendamisega. Siis vahetub nõudlus esimeselt tootelt teisele. Asendustoodete 

otsimise valmidust mõjutab sissetulekute tase. Tõenäosus, et rikkamad tarbijad reageerivad 

hinnatõusule nii nagu vähem jõukad tarbijad, on väike. Lisaks mõjutab asenduskaupade 

otsimist ka aeg. Kui tarbijatel on palju vaba aega, siis ollakse võimelised leidma ka 

asenduskaupu (Ohvril 2010: 36). 

On oluline teha vahet asenduskaupadel ja täiendkaupadel. Asenduskaubad on kaks kaupa, 

kui tarbija võtab mõlemaid alternatiividena üksteise suhtes ja ühe toote hinna tõus mõjutab 

teise toote tarbimist. Täiendkaubad on need, mida tarbitakse koos, näiteks inglismaa 

traditsioonilises hommikueines sink ja munad, ning ühe kauba hinnatõus mõjutab ka teise 

kauba nõudlust (Sealsamas: 36). 

Soov ja võimalus osutada kaupade pakkumist määravad kindlaks müüja tegevuse. Kõrgema 

hinnaga on rohkem tooteid ostjatele kättesaadavad. Seda sellepärast, et tootjatel oleks 

võimalus säilitada kasumit hoolimata kõrgematest tootmiskuludest, mis võib tuleneda 

lühiajalisest tootmismahu suurendamisest. Reaalsel turul, kui varustatuse tase on soovitud 

tasemest väiksem, tõstavad tootjad nii toodete pakkumise taset kui ka hinda. Lühiajaline 

toodete pakkumise tõus põhjustab tootmiskulude tõusu, mis viib edasi hinna tõusuni. Hinna 

muutumine tõstab omakorda tootluse taset. Klassikaline majandusteooria selgitab pakkumist 

läbi pakkumiskõvera (Joonis 5) (Whelan, Msefer 1996: 8). 
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Joonis 5. Kaks pakkumiskõvera tüüpi (Ohvril 2010: 40) 

Ühesuguse hinnatõusuga erinevad pakkumise muutused väljendavad pakkumise 

hinnaelastsust. Seda defineeritakse sarnaselt nõudluse hinnaelastsuse näitajatele. Seega 

pakkumise hinnaelastsus väljendab hinna muutumisele ühe protsendi võrra pakutava koguse 

muutumist protsentides. Pakkumise elastsust mõjutavateks teguriteks on: 

 Aeg 

 Kaupade ladustatavus 

 Tootmisvõimsuste lai valik 

 Tehnoloogia muutused 

 Tootmissisendite hinnad jm 

Ostjad ja müüjad reageerivad hinna muutuste suhtes vastupidiselt. Kui hind tõuseb, müüjate 

soov ja võimalused tooteid pakkuda tõuseb samuti, samal ajal langeb ostjate soov ja 

võimalused neid tooteid osta (Whelan, Msefer 1996: 8) 

Et turgu analüüsida, planeerida ja teostada ettevõtte majandustegevust, on juhtidel vaja 

informatsiooni.  Informatsioon ei ole ainult paremate otsuste tegemise sisendiks, vaid ka 

turundusvara, mis annab strateegilise tähtsusega konkurentsivõimelise eelise. Konkurendid 

võivad kopeerida üksteise varustust, tooteid ja protseduure, kuid nad ei saa kopeerida 

ettevõtte informatsiooni ega intellektuaalset kapitali. (Kotler jt 2002: 264) 
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Informatsiooni saamiseks saab kasutada konkurentide avaldatud finantsaruandeid või siis 

jälgida kliente ning teha selle põhjal järeldused. Tähtis on ka potentsiaalne turg, mida peab 

lisaks eksisteerivale turule jälgima. Uued tarbijad või toote teistsugune kasutamine võib 

muuta turu dünaamikat ja kasvuvõimalusi. Ainult potentsiaalse turu tähele panemisest ei 

piisa, tuleb moodustada ka programm selle käsitlemiseks (Jaansoo 2012: 15). 

Turu uurimine seob tarbija turundajaga, kasutades informatsiooni, mida kasutatakse 

turunduse võimaluste ja probleemide identifitseerimiseks ja defineerimiseks, turunduse 

teguviiside väljamõtlemiseks, nende rafineerimiseks ja hindamiseks, turunduse toimimise 

jälgimiseks ja turundusprotsessi paremaks mõistmiseks (Kotler jt 2002: 272). 

Turundusteadlased täpsustavad, millist teavet on vaja, et leida probleeme ja nende allikaid, 

välja mõelda meetodeid andmete kogumiseks, andmete kogumisprotsesside kasutusele 

võtmiseks ja rakendamiseks ning tulemuste analüüsimiseks (Sealsamas: 272). 

„Turu-uuringuks nimetatakse turu tunnetamiseks vajaliku teabe kogumist ja analüüsi.“ 

(Vihalem 2008: 9) 

Turu-uuringu protsess koosneb neljast sammust: probleemi defineerimine, uurimiskava 

välja arendamine, uurimiskava rakendamine ning andmete tõlgendamine 

(Joonis 6)(Kotler jt 2002: 272). 
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Joonis 6. Turu-uuringu protsess (Kotler 2002: 272) 

Turundusjuhid peavad turu uurimisest piisavalt palju teadma, et kaasa aidata planeerimisele 

ja ka andmete tõlgendamisele. Kui nad turundusest väga palju ei tea, võivad nad koguda 

valet informatsiooni, teha valesid järeldusi või küsida informatsiooni, mis on liiga kulukas. 

Kogenud turundusteadlased, kes mõistavad turundusjuhi probleemi, peaksid probleemi 

defineerimisel kaasa aitama ning soovitama viise, kuidas uurimus võiks aidata juhil teha 

paremaid otsuseid. (Kotler jt 2002: 272) 

Turu-uuringute alustuseks on parem kasutada seda informatsiooni, mis on ettevõttes 

eelnevalt olemas, ehk teisesed andmed, näiteks: varasemad uuringud, andmed 

raamatupidamisest, erinevad aruanded ja analüüsid ettevõtte majandusolukorra kohta. Kui 

korraldada ise turu-uuring ning määrata kindlaks vajalikud andmed, siis seda nimetatakse 

esmasteks ehk primaarseteks andmeteks (Jaansoo 2012: 17). 

Teiseseid andmeid saab tavaliselt kiiremini kätte ja väiksema kulu eest kui esmaseid 

andmeid. Näiteks, internet või võrguühendusega andmebaasi otsing võib tagada kõik 

informatsiooni, mida ettevõttel Danone jogurti tarbimise kohta vaja läheb, kiiresti ja ilma 

kuludeta. Esmaste andmete kogumise jaoks tehtav uuring võib võtta mitu nädalat või kuud 

ning maksta kümneid tuhandeid eurosid. Lisaks, teiseste andmete allikad võivad vahel anda 

andmeid, mida individuaalne ettevõte ise korjata ei saaks – informatsioon, mis ei ole kas 

üldse otse kätte saadav, või on see lihtsalt liiga kulukas (Kotler jt 2002: 274). 

Teisesed andmed ja nende kogumine võivad ka tekitada probleeme. Vajalik informatsioon 

ei pruugi olemas olla – uurijad saavad harva kõik informatsiooni, mida nad vajavad, 
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teisestest allikatest. Isegi kui leitakse vajalikud andmed, ei pruugi need olla kasutatavad. 

Turundusteadlased ja uurijad peavad teiseseid andmeid ettevaatlikult hindama, et olla 

kindlad, et andmed on asjakohased (vastab uurimisprojekti vajadustele), täpsed 

(usaldusväärselt kogutud ja edasi antud), ajakohased (piisavalt tänapäevane) ja erapooletu 

(objektiivselt kogutud ja edasi antud). Teisesed andmed annavad hea  alustuspunkti turu-

uuringule ja vahel aitavad ka uurimisprobleemi defineerida ja paika panna uurimiseesmärke. 

Enamikel juhtudel peavad ettevõtted koguma ka primaarseid andmeid. (Kotler jt 2002; 274-

275) 

Head majanduslikud otsused nõuavad korrektseid ja usaldusväärseid andmeid. Nii nagu 

uurijad peavad ettevaatlikult teiseste andmete kvaliteeti hindama, peavad nad ka hoolikalt 

koguma esmaseid andmeid, tagades turundusotsuste tegijaid asjakohase, täpse, ajakohase ja 

erapooletu informatsiooniga. See võib olla kas kvalitatiivne uuring, mis mõõdab väiksema 

valimiga klientide vaateid, või kvantitatiivne uuring, mis tagab suurema valimiga klientide 

statistika. (Sealsamas) 

 

 

1.4. Kattetulu olemus ja selle analüüs 

 

„Kattetulu on tulu ühe hektari maa või ühe looma kohta, millest on maha arvatud 

muutuvkulud.“ (Oinus 2012: 4). Kattetulu meetod võeti esimesena kasutusele 1960. aastatel 

Inglismaal talujuhtimise konsulentide poolt, et efektiivsemalt analüüsida ja planeerida 

ettevõtete majandusjuhtimist.  Tänapäeval on kattetulu meetod kasutusele võetud enamikes 

Euroopa riikides, kus kasutatakse seda majandusanalüüside tegemiseks ning ettevõtete 

nõustamiseks (Oinus 2012: 4). 

Kattetulu tuli Eestisse koolitusprogrammi PHARE kaudu 1995-1997. aasta vahemikus, kus 

koolitati välja ligi 150 konsulenti. Kattetulu meetod on muutunud järjest tähtsamaks 

abivahendiks põllumajandusettevõtete nõustamisel. Selle abiga on kergem leida 

põllumajandusega tegelevate ettevõtete kitsaskohti, ning välja tuua uusi arenguvõimalusi 

(Sealsamas) 
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„Kattetulus arvestatakse kogutoodangu väärtust ja muutuvkulusid tootmisressursi ühe ühiku 

kohta, näiteks hektar maad või üks loom ühes ajaühikus, milleks enamlevinud on üks 

aasta.“(Oinus 2012: 5) 

Kui kattetulu arvutamine ühe ühiku kohta on komplitseeritud, siis taandatakse kattetulu ühe 

aasta peale. Et seda teha, jagatakse kattetulu tootmise ajaga ning seejärel korrutatakse teatud 

ajaühikuga aastas. Näiteks on keeruline arvestada ajaliselt mullika üleskasvamist lehmaks 

(aasta kohta). Selleks arvestatakse mullika kogukulud ja –tulud kuni mullikas kasvab 

lehmaks, misjärel jagatakse kattetulu üleskasvamise päevade arvuga ning korrutatakse 

365 päevaga (Oinus 2012: 5) 

Kattetulu leidmisel ühe ühiku kohta saame erinevate põllukultuuride kattetulusid omavahel 

võrrelda (Joonis 7). Seda tehes saab ettevõtja vastavalt tulemusele otsustada, millist kultuuri 

ja kuidas on kõige tulukam kasvatada. Seejuures tuleb arvestada ka maapinna omadusi. 

Taoline lähenemine annab võimaluse kasutada maad efektiivsemalt (Sealsamas: 5) 

 

Kogutoodang 

Miinus 

Muutuvkulud 

Võrdub 

Kattetulu 1 

Miinus 

Masinatööd 

Võrdub 

Kattetulu 2 

 

Joonis 7. Kattetulu skeem (Oinus 2012: 8) (Autori kohendatud) 



25 
 

Kogutoodangu väärtus koosneb põhi- ja kõrvaltoodangu väärtusest. Sellele arvestatakse 

juurde erinevad toetused, mis on seotud antud põllukultuuri tootmisega (näiteks ÜPT ehk 

ühtne pindalatoetus). Kui saadakse ka muid teotusi lisaks pindalatoetusele, mis on seotud 

antud põllukultuuri tootmisega, siis võib ka need kogutoodangu väärtusele juurde lisada.  

Põhitoodangu väärtus hektari kohta arvestatakse vastavalt toodetud toodangu kogusele 

realiseerimishindades. Kogutoodangu väärtusele arvutatakse tavaliselt juurde ka 

kõrvaltoodangu väärtus, kuid juhul, kui seda on võimalik realiseerida või söödana kasutada 

(Aamisepp, Persitski 2013). 

Muutuvkuludena defineeritakse kattetulu meetodis seemne, väetise, materjalide, 

taimekaitsevahendite ja kütuse jt kulude maksumus. (Langemeier 2015) 

Väetise koguse määramisel peab lähtuma mulla kvaliteedist ja toiteainesisaldusest, sellel 

kasvavast kultuurist, ning planeeritavast saagitasemest. Väetamisel on arvestatud 

põhimõttega, et mulda tuleb viia sama palju toiteelemente kui saagiga eemaldatakse. Kuna 

erinevate väetiste koostis on erinev, siis peab analüüsima väetises olevaid toiteelemente 

(NPK) ja selle maksumust (Aamisepp, Persitski 2013: 8).  

Toiteelemendi maksumus arvutatakse väetise hinna (€/t) jagamisel lämmastiku ühe tonni 

sisaldusega. Kui tegemist on kompleksväetisega, siis arvutatakse välja keskmine 

toiteelemendi hind ühiku kohta. Kui väetises sisalduv oksiidtegevaine hulk korrutatakse 

lihtelemendi ning oksiidtegevaine vahelise koefitsiendiga, siis on võimalik kindlaks teha 

põhitoiteelementide kogus (Sealsamas). 

Välja arvestatakse ka väetisega antav optimaalne toiteelementide hulk, kuid selleks on vaja 

teada planeeritavat saagitaset ning ka mullaanalüüsi näitajaid. Et teada saada 

kompleksväetise laotamise kogus ühele hektarile planeeritud saagikustaseme saavutamiseks, 

tuleb jagada vajalike toiteelementide kogused ühe tonni väetise sisalduvate teatud 

toiteelementide kogusega (Sealsamas). 

Masinatööd arvutatakse taimekasvatuses lähtuvalt saagi kasvatamiseks ja hooldamiseks vaja 

minevatest töödest. Kuna ettevõtete ressursid ja masinatööde tegemise võimalused on 

erinevad, siis arvutatakse masinakulu muudest muutuvkuludest eraldi ning leitakse kattetulu 

1 ja kattetulu 2. Kui liita muutuvkuludele masinakulud, siis saadakse tootmiskulud, mille 

võib välja tuua näiteks ühe toodangu kilogrammi kohta (Aamisepp, Persitski 2015). 
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Taimekasvatuses kasutatakse peale teiste erinevate töömasinate paljudes töödes ka 

traktoreid. Seetõttu on vajalik töömasina ja traktori kulud eraldi arvestada, kas näiteks 

hektari või konkreetse tooteühiku kohta. Jõu- ja töömasina kulude kokku arvestamisel 

leiame kasutatava masina kulud antud töö juures. Masinatööde kuludesse ei ole sisse 

arvestatud kasumit ja käibemaksu (Sealsamas) 

Kattetulu leitakse taimekasvatuses hektari ja loomakasvatuses loomaliigi pea kohta, misjärel 

arvutatakse kattetulu kogu ettevõttes, võttes arvesse ettevõtte kasvupinna suurust ja loomade 

arvu. Kui arvutatud kattetulu on positiivne, siis on võimalik saada tootmisest kasumit. Kui 

negatiivne, siis toodetud toodangu väärtus ei kata selle toomiseks tehtud kulusid 

(Aamisepp, Persitski 2013: 5). 

Kattetulu meetodi kasutamine aitab planeerida sissetulekuid ning meeles pidada, milliseid 

kulusid peab arvestama taime- ja ka loomakasvatuses. Kattetulu analüüs annab võimaluse 

ettevõtjal enne otsustamist valida toodanguliikude edasiarendamise vajadust, et ettevõte 

oleks võimeline tänapäeva turul konkureerima (Aamisepp, Persitski 2015). 
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2. MAAPIRNI TARBIMINE JA MAJANDUSLIK TASUVUS 

 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

Töö empiirilises osas analüüsitakse maapirni turgu, turupotentsiaali ja tarbimist Eestis. 

Kasutatud on intervjuudest saadud informatsiooni Eesti maapirni tootjatelt ja suurematelt 

poekettidelt. Teostatud on ka Eestis müüdava maapirni ja selle toodete hindade ja sortimendi 

analüüs (lisa 1). Lisaks on maapirni majandusliku tasuvuse hindamiseks teostatud kattetulu 

analüüs nii tava- kui ka mahepõllumajanduslikul tootmisel.  

Töös on kasutatud nii esmaseid kui teiseseid andmeid. Esmased andmed on kogutud autori 

poolt 2016. aastal perioodil 08.05 – 20.05. Esmaste andmete kogumiseks on läbi käidud 

peamised Tartu öko- ja mahetoodangu müügiga tegelevad poed, lisaks ka suuremad 

kaubanduskeskused ja supermarketid. Andmeid on kogutud ka Eesti peamistest öko- ja 

mahetoodangu müügiga tegelevatest veebipoodidest. Teisesed andmed on kogutud Eesti 

Maamajanduse Infokeskuse 2015. aasta kattetulu arvestuse väljaandest, mida kasutati 

käesolevas töös tava- ja mahetoodetud maapirni kattetulu analüüside koostamiseks. Lisaks 

on kogutud andmeid ka Eesti mahetoodangu 2014-2020. aasta arengukava väljaandest ning 

kasutatud TNS Emor-i Eestis kasvatatava mahetoidu uuringu ja ökopoodide andmeid. 

Bakalaureusetöös kasutatakse andmete kogumiseks kvalitatiivset ja kvantitatiivset meetodit. 

Kvalitatiivsete andmete kogumiseks intervjueeriti telefoni teel Selver AS puu- ja 

köögiviljade toidukaupade ostujuhti, kellelt saadi informatsiooni maapirni mugulate hetke 

turusituatsiooni kohta. Kvantitatiivsete andmete kogumise jaoks intervjueeriti meili teel AS 

Prisma Peremarketi ostukoordinaatorit.  

Intervjuu viidi läbi kahe Eesti maapirni tootjaga OÜ Kollasedtaskud ja OÜ Sepamaaga, 

kellelt saadi nii müügi- kui ka ostuandmeid, ning informatsiooni maapirni mugulate 

turuaspektide kohta. Meili teel küsitleti peamisi Eesti öko- ja mahetoodangu müügiga 

tegelevaid ettevõtteid. Valimisse kaasati need poed, kes on müünud või müüvad maapirni, 

ning potentsiaalsed maapirni müügiga tegeleda võivad öko- ja mahepoed.  

Kattetulu analüüsis on võrreldud tavatoodetud maapirni mahetoodetud maapirniga. 

Kattetulu analüüsis on tavatoodetud maapirni arvestusnäidiseks võetud Eesti Maamajanduse 
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Infokeskus 2015. aasta kattetulu väljaanne. Mahetoodetud maapirni kasvatamise kohta on 

saadud andmed OÜ Sepamaa-lt. 

Kuna maapirni kasvatamine on agrotehnoloogiliselt sarnane kartuli kasvatamisega, siis 

seetõttu on masinatöö kulude arvestuseks aluseks võetud Eesti Maamajanduse Infokeskuse 

Taime- ja Loomakasvatuse 2015. aasta kattetulu arvestuse kartulikultuuri näidis. Antud töös 

arvestatakse masinatöö protsessi seemne külvamisest kuni toodangu realiseerimiseni, ning 

eeldatakse, et toodang läheb kohe müügiks, seetõttu jäetakse välja säilituskulud. 

Tavatoodetud maapirni kattetulu analüüsis võeti väetise arvutamise aluseks Scandagra Eesti 

AS 2015. aasta kevade hinnakiri. Välja valiti Inglismaa „YaraBela Prilled N“ 

lämmastikväetis, mille lämmastikusisaldus (N) on 34,5%. Kuna selle ühe tonni hind on 297 

€, siis saadi vastavalt toitelemendi N hinnaks 0,86 €/kg. Tavatootmise tootmisviisi puhul tuli 

Poolas tehtud uuringust välja optimaalne lämmastikväetise kogus maapirni hektarile 

(50 kg/ha). Mahetoodetud maapirni kattetulu puhul võeti väetamise aluseks OÜ Sepamaa 

maapirni kasvatusviis. 

 

 

2.2. Maapirni turg ja tarbimine Eestis 

 

Maapirni turg on Eestis sisuliselt välja arenemata, mida näitab ka eestikeelsete 

kirjandusallikate puudumine. Siiamaani on maapirni uurimise kohta Eestis kirjutanud 

Ludvig Raudsepp aastatel 1958 – 1963, kelle repertuaari kuuluvad lühikonspektid ja –

artiklid maapirni kasvatamisest. Ka meedias ei ole palju kirjutatud maapirnist, kuid 

sellegipoolest leidub artikleid maapirni kasulike omaduste kohta, mille autoriteks on 

enamjaolt eraisikutest maapirni kasvatajad. 

Maapirni müüvad Eestis enamjaolt eraisikud, kuid vähesel määral on maapirn mugulatena 

müügis ka suuremate poekettide lettidel. Ühed suuremad maapirni turustajad on OÜ 

Ökosahver, millel on poed Tallinnas (Mulla 6a, Mustamäe tee 17) ja Valgamaal Pühajärve 

puhkekeskuses. Lisaks ka Taluturg TÜ Tartu lõunakeskuses, ning OÜ Looduspere e-pood, 

mille kauplused asuvad Tallinnas ja Harjumaal, Narvas ja Tartus.  

Maapirni müüvad eraisikud turustavad oma kaupa tavaliselt interneti teel veebilehtedel nagu 

osta.ee, kuldnebors.ee, rohenapp.ee, okidoki.ee jm. Lisaks on maapirni müümise kohta 
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tehtud postitusi erinevatesse foorumitesse. Eraisikutest on maapirni müüjaid palju, kuid kuna 

nad kasutavad müümiseks peamiselt foorumeid ja ostu-müügi veebilehekülgi, siis võib 

eeldada, et maapirni tootmiskogus eraisikutel ei ole piisavalt suur, et seda paremini turustada 

ja sellega kasumit teenida. 

Autori korraldatud Tartu supermarktetite ja ökokaupluste hindade ja sortimendi vaatluse 

tulemusena selgub (lisa 1), et kõige suurem müügiartikkel on maapirni mugul, sellele 

järgneb jahu, ning siis teised tooted (külmkuivatatud krõbuskid jm). Mugulaid müüdi pea 

igas käidud suuremas kaubanduskeskustes (Selver, Prisma, Rimi), ning ka väiksemates 

ökopoodides. 

Ettevõtte OÜ Sepamaa on Eestis esimene, kes hakkas 2015. aastal koostöös OÜ Freezedry 

abiga tootma maapirnist ka teisi tooteid, nagu näiteks jahu ja külmkuivatatud krõbuskid. Kui 

siiamaani on jahu ja krõbuskeid müüdud ainult marginaalne kogus, siis Sepamaa omanikud 

usuvad, et peale mugulate hakkavad teadlikumad kliendid tarbima ka teisi tooteid. 

Eesti mahetootja OÜ Sepamaaga tehtud intervjuu kohaselt ei ole lisaks neile veel Eestis 

maapirni kasvatamise ja tootmisega tegelevaid ettevõtteid, kes tegeleksid peale mugulate 

müümise veel ka näiteks jahu või külmkuivatatud krõbuskite müümisega. Kuna maapirni 

tootjaid, kes toodaksid majandusliku kasumi saamise eesmärgil, on Eestis suhteliselt vähe, 

siis see selgitab ka, miks on müügis ainult mugulad. OÜ Sepamaa kasvatab mugulaid väiksel 

põllul (1000m2). Intervjuu kohaselt on tulevikus kindlasti soov kasvupinda laiendada 

vähemalt ühele hektarile, kuid see oleneb sellest, kas maapirnile tekib ettevõttele kasumit 

võimaldav turg või mitte. Külmkuivatatud krõbuskid ja jahu toodetakse Lääne-Virumaal 

paiknevas ettevõttes Freezedry, kuna selliseks protsessiks vajalikud seadmed on  OÜ 

Sepamaa jaoks liiga kulukad. 

Maapirni mugulad, jahu ja külmkuivatatud krõbuskid on Eesti turul nišitooted, kuna neid 

tarbivad väga vähesed inimesed, kes on teadlikud tema tervislikest omadustest, ning kes 

soovivad oma tavapärast toitumisharjumust vahetada millegi tervislikuma vastu. Kuna 

inimeste terviseteadlikkus on Eestis ja ka Euroopas järjest tõusmas, siis seetõttu võib oodata 

ka maapirni turu laienemist. Järjest rohkem tekib juurde tervislike toodete müümisega 

tegelevaid ökopoode ja kauplusi, kuid OÜ Sepamaa omanike sõnul ei ole veel maapirni 

toodete tarneahel piisavalt suur, et siseneda tervislike toodete müügiturule. Praegusel hetkel 
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on ökopoodides madal nõudlus, maapirni kasvatajaid ja tarbijaid on vähe. Sellegipoolest OÜ 

Sepamaa tellitud turu-uuring lasteasutustes näitas seal maapirnile kõrget potentsiaali. 

Lisaks on võimalik maapirni mugulatest on võimalik toota bioetanooli. Maapirnis sisalduv 

inuliin on bioetanooli saamisel lähteaineks. Saksamaalt pärit uuringu tulemustena on teada, 

et mugulatest on võimalik toota ühe hektari kasvupinna kohta kuni 5000 l bioetanooli. Lisaks 

on võimalik bioetanooli tootmisel maapirni koristusjääke kasutada kütteks (M. Noormets 

2007: 34). Energiakultuurina maapirni kasvatamise kohta Eestis andmed puuduvad, kuid 

kuna maapirn on niigi tundmatu kultuur Eestis, siis on see väga ebatõenäoline, et Eestis 

kasvatatakse maapirni energiakultuurina.  

OÜ Sepamaa üheks maapirni mahetootmise tähtsaimaks põhjuseks on kaubandusvõimaluste 

ja sihtgrupi suurenemine. Maapirni mahetooted annavad võimaluse läheneda tervisetoodete 

turule, kus inimesed panevad rõhku mahetootmise olemasolule.  TNS Emor 2014. aasta 

maheturu-uuringus selgus, et 2012. aastal oli Eesti maheturu suurus 14,8 miljonit eurot, mis 

moodustab ligikaudu 1,3% kogu Eesti toiduturust. Eesti mahepõllumajanduse 2014-2020. 

aastate arengukavast saadud informatsioon näitas, et 2013. aastal osteti mahetooteid kord 

nädalas või sagedamini 8% elanikest, 15% elanikest soetasid mahetoodangut 1-3 korda kuus, 

26% soetasid toodangut harvemini kui kord kuus ning 43 % ei olnud mahetoitu soetanud. 

Uuringu käigus küsitletud inimestest 49% olid mahetooteid soetanud põhjusel, et need olid 

maitsvad, tervislikud ja lähedal toodetud. 43% vastanutest ei olnud ostnud põhjusel, et oli 

liiga kõrge hind, ei tunnetanud tavatoodetud toodangu ja mahetoodetud toodangul vahet, 

ning kasvatatakse toidu tegemiseks vajalikud toiduained ise.  

Mahe- ja tavatoodete hinnaerinevus oleneb üldiselt tootest. Mahetoodete hinnad võivad olla 

kallimad, kuid mõnel juhul tavatoodetega samad või isegi odavamad. Eesti 

mahepõllumajanduse arengukava artiklis on toodud välja, et 2014. aastal korraldatud 

tarbijauuringus oli küsitletud inimestest 29% huvitatud maheköögivilja ostmisest, 26% olid 

huvitatud kartuli, mee, puuviljade ja marjade ostmisest, 25% liha ning 25% munade 

ostmisest. Küsitlusest selgus ka, et üle poole (57%) küsitletud inimestest arvasid, et 

mahetootmisel ei ole piisavat reklaami ning puudub tähelepanu. 
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Joonis 8. Valmidus maksta mahetoidu eest kõrgemat hinda 2011-2013. aastal Eestis (TNS 

EMOR) 

Eesti mahepõllumajandusliku 2014-2020. aastate arengukava väljaandest selgus ka, et 2012. 

aastal teostatud Euroopa Komisjoni uuringust Euroopa Liidu liikmesriikide elanike 

arvamuse kohta põllumajandusest ilmnes, et mahetoitu ostetakse põhiliselt keskkonnasäästu 

eesmärgil ning sooviga vältida GMO-d. Selgus ka, et inimesed, kes ostavad mahetoitu 

regulaarselt, eelistavad seda soetada supermarketist, mahepoodidest või otse tootjalt. 

Euroopa Liidus on 78% inimestest valmis mahetoidu eest kõrgemat hinda maksma. 53% 

vastanutest on vastuvõtlikud mahetoidu kõrgema hinna kui tavatoidu suhtes. Kogu 

küsitletutest vastas 94%, et sooviksid rohkem teada mahepõllumajanduslike toodete kohta. 

Eestis elavate inimeste valmidus maksta mahetoidu eest kõrgemat hinda, on kajastatud 

joonisel 8. 

Kuna Euroopa Liidus ja Eestis läbi viidud mahetoidu tarbimise uuringute kohaselt on nõus 

vähemalt pooled tarbijad maksma mõnevõrra kõrgemat hinda, siis on mahedalt kasvatatud 

maapirni turul potentsiaali. Tavapõllumajanduses maapirni kasvatamise kohta Eestis 

andmed puuduvad, kuid autori läbiviidud suuremate kaupluste ja ökopoodide hinna ja 

sortimendi vaatluse tulemusena võib eeldada, et tava- ja mahetoodetud maapirni hindadel 

olulist vahet ei ole märgata. Siinkohal tuleb täheldada, et töö autoril ei olnud võimalik 
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informatsiooni saada kõikide maapirni tootjate tootmistüüpide kohta. Seega eelnev väide on 

puhtalt oletuslik. 

Analüüsides väiksemaid maapirni müügikohti Tartus ja veebi teel ka teistes Eesti linnades 

asuvaid kauplusi ja ökopoode, tuli välja, et kõige kõrgema hinnaga maapirni mugulaid OÜ 

Ökosahver (3,50 €/kg). Seejärel TÜ Tartu Taluturg (3,10 €/kg) ning Karepa ravimtaimeaed 

(3 €/kg).  

TNS EMORi andmetel oli 2013. aastal Ökosahver kõige suurema tootehulgaga ökopood, 

ning eeldatavasti ka üks mainekam ökopood Eestis. Ökosahver OÜ-ga töö autoril ei 

õnnestunud kontakti saada, seetõttu puuduvad ka täpsemad müügiandmed maapirni kohta. 

Sellegipoolest võib oletada, et kuna Ökosahver on piisavalt tuntud ja suure kliendibaasiga, 

siis see lubab neil kõrgemale tõsta ka maapirni hinda.  

Intervjuus TÜ Taluturg omanikuga selgus, et neil on müügis lisaks mugulatele veel maapirni 

jahu (100 g – 9 €) ja külmkuivatatud krõbuskid (50 g – 4,50 €), kuid seda müüakse vaid 

marginaalses koguses. Samas, mugulaid müüakse TÜ Taluturu Tartu Lõunakeskuse 

kaupluses vähemalt 10 kg nädalas.  

Autoril õnnestus koguda kvalitatiivseid andmeid veel OÜ Kollasedtaskud juhatuse 

liikmetelt, kes on maapirni kasvatanud ja müünud ligikaudu 4-5 aastat. Kuna aia- ja 

põllusaaduste müük on selle firma kõrvaltegevuseks, siis esimestel aastatel jagati maapirni 

tasuta ära. Edaspidi pandi kuulutus üles ka Facebook.com veebiportaali ning hakati müüma 

hinnaga 1 €/kg, siis tekkis ka tarbijate poolne huvi toote vastu. 

Klientideks olid enamjaolt jahimehed, kes soetasid maapirni loomasöödaks, ja 

suhkruhaigete laste emad, kes soovisid maapirni katsetada toitude sees, ning panid maapirni 

ka enda aeda omatarbeks kasvama. Tagasiside oli positiivne, eriti suhkruhaigete laste emade 

ja diabeedi käes vaevlevate inimeste poolt. Põhiliselt märgiti, et maapirni toidu sisse 

lisamine või maapirnist toitude tegemine aitas silmnähtavalt veresuhkru taset normaalses 

piiris hoida. Lisaks on maapirni ostnud inimesed kiitnud maapirni ka maitse pärast.  

OÜ Kollasedtaskud juhatuse liikmetelt kogutud informatsiooni kohaselt kasutati kõige 

rohkem veebipõhist kodulehekülgede ja ostu-müügi lehekülgedel turustamist. Kuna piisava 

turustamise tõttu näidatakse maapirni kohta suurenevat huvi, siis usutakse, et maapirn võiks 

olla perspektiivne kultuur.  
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Ainuke märkus oli maapirni säilivuse kohta, kuna külmkambri puudumise tõttu on maapirni 

keeruline õhu käes pikemalt aega säilitada, siis oleks paljulubav maapirni mugulate 

töötlemine kas jahuks või külmkuivatatud krõbuskiteks. Sellistel toodetel oleks säilivusaeg 

aasta kuni kaks. 

Väiksemate tootjatega ja müüjatega tehtud intervjuudes selgus, et tegelikult on maapirni 

vastu huvi olemas, kuid vähesel määral. Enamasti sõltub maapirni müümine tarbijate 

teadlikkusest. Paljud Eesti väiketootjad ei ole võtnud ette suuremamahulist turustust, 

peamiselt selle kulukuse tõttu ning kartusest, et Eestis ei ole piisavalt kliente, kes maapirni 

sooviksid osta. 

Autoril õnnestus intervjuu teha ka AS Selveri puu- ja köögiviljade ostujuhi ning AS Prisma 

Peremarketi ostukoordinaatoriga. AS Selver ostu- ja müüginumbreid ei avaldanud, kuid 

märgiti, et maapirni ostetakse väga vähe. Kuna maapirn on nišitoode, siis teadlikumad 

tarbijad, kes teavad toote omadusi, ostavad, kuid üldiselt jääb toode Selveri jaeletil 

puutumata.  

Selveri ostujuhi sõnul aitaks kaasa kasvatajate enda teavitustöö, kuid eeldatavasti ei ole Eesti 

väikestel maapirni kasvatajatel piisavalt ressursse ning kindlasti on põhjus ka teadmatuses 

ja tagasihoidlikkuses.  

Näitena toodi välja lehtkapsas, millest ajakirjanduses ilmusid mõned artiklid ning seetõttu 

hakkasid inimesed seda toodet ka küsima. Teavitustöö on oluline, kuna kõigepealt tuleb 

toode tuua inimesteni, ning seejärel jõuab see inimeste toidulauani. Kõik tooted seda ei suuda 

ning jäävad seetõttu tähelepanuta ja tarbimiseks vaid neile, kes on toote omadustest teadlikud 

ja teavad mida sellega teha. 

AS Prisma Peremarketi ostukoordinaatoriga tehtud intervjuust selgus, et Prisma müüs 

maapirni mugulaid perioodil 01.06.2015-30.04.2016 kokku 600 kg ja keskmiselt müüakse 

kuus ligi 50 kg. Müügihind jälgib turuhinda ning on kõikuv. Päritolumaa on hetkel Prisma 

kauplustes Prantsusmaa ja Lõuna-Aafrika, kuid müügil on olnud ka Eesti, Läti, Hollandi ja 

Iisraeli maapirni mugulaid. Rohkem andmeid ei õnnestunud kätte saada nende 

konfidentsiaalsusest tingituna.  

Käesoleva töö autori vaatlustest suuremate poekettide kauplustes ilmnes, et nii Selver, 

Prisma kui ka Rimi maapirni müügihind on väga kõikuv. Perioodil 08.05.2016-21.05.2016 
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muutus maapirni müügihind vähemalt 1 €/kg. Kõige madalam hind oli Selveris (2,49 €/kg), 

seejärel Rimis (2,54 €/kg), ning kõige kõrgem hind oli Prismas (3,09 €/kg). Seejuures tuleks 

ära märkida, et nii Prisma kui Rimi ostsid maapirni sisse välismaalt (Rimi Prantsusmaalt ja 

Prisma Prantsusmaalt ning Lõuna-Aafrikast). Selver AS ostujuhilt sisseostetava maapirni 

päritolumaad teada ei saanud, ning seda ei ole kirjas ka Selveri jaeletis maapirni sildi peal.  

Peamine põhjus, miks välismaalt ostetakse maapirni sisse, on hind. Suuremad poeketid 

saavad rohkem kasumit, kui ostavad odavama hinna eest välismaalt sisse. Prantsusmaa 

riikliku põllumajanduse kodulehekülje andmetel (franceagrimer.com) on Prantsusmaal 

kõige odavam hind maapirnil 1,50 € kg. Eestiga võrreldes on hinna vahe üle 1 €/kg, mistõttu 

on suurematel kaubanduskettidel mõistlikum maapirni sisse osta välismaalt. 

Kui maapirn oleks Eestis rohkem levinud kultuur, siis oleks Eesti väiksematel kasvatajatel 

võimalus teha koostööd suuremate poekettidega, mille tulemusel laieneks turg veelgi. Nagu 

ka intervjuus Selver AS ostujuhiga selgus, on Eesti tootjad liiga tagasihoidlikud ning 

riskikartlikud. Ka tehtud intervjuudest selgub, et tootjad näevad maapirnil perspektiivi, kuid 

ise ei hakata intensiivselt maapirni tootmise, müügi, ega turustamisega tegelema.  

Inuliin on polüsahhariid, mille lagundamisel muutub see fruktoosiks, ning selle tõttu on ta 

sobilik diabeetikutele. Paljud Eesti inimesed ei ole teadlikud maapirnist ning veel vähem 

selle tervislikest omadustest. See on üks peamisi põhjuseid, miks mujal maailmas maapirni 

kasvatatakse. Kuna inuliin on looduslik kiudaine, mis on kasulik diabeedi ravimiseks, siis 

on see hea alternatiiv keemilistele ravimeetoditele. 

Tervislikud omadused on peamine põhjus, miks maapirnil võiks olla Eestis rohkem tarbijaid 

ja tootjaid. Eesti Diabeediliidu 2011-2016. aasta arengukava väljaandes on toodud välja, et 

hetkeseisuga on Eestis ligikaudu 70 000 diabeedihaiget, ning maailmas põeb seda haigust 

ligi 422 miljonit inimest. Aastaks 2025 on World Health Organisation (WHO) prognoosinud 

diabeetikute arvu tõusu 16% võrra. Selle tõttu võiksid olla diabeetikud põhiline sihtgrupp 

maapirni turule. Lisaks sellele on Eestis SA Tervise Eesti Fond andmetel diabeediriskiga 

inimesi ligikaudu 50 000, mis suurendab maapirni turupotentsiaali võimalusi. 

Kuna potentsiaalseid maapirni tarbijaid oleks Eestis umbes 130 000 (diabeetikud ja 

diabeediriskiga), siis on see suur sihtgrupp nii väikese turu jaoks. Maapirni turusituatsiooni 

kirjeldamisel on suur osa tarbijate analüüsil. Teoreetiliselt oleksid kõige rohkem huvitatud 

diabeetikud või diabeetikutest laste emad, seejärel kõik teised terviseteadlikud inimesed. 
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Vähemal määral on ka jahimehed, kes ostavad seda metssigadele söödaks ning põllumehed, 

kes kasutavad maapirni suurt kasvu ja tihedust erosiooni tõkestamise jaoks. 

Diabeediriskiga inimeste jaoks on maapirni asendustoodeteks siguritooted (sisaldavad 

samuti inuliini). Varasemalt oli sigur levinud kohvi asendajana (jahvatatud sigurijuur), kuid 

selle kasutamist toidulisandina või omaette toiduna takistab siguri kibe maitse, mis maapirnil 

puudub. Kaasajal sigurit Eestis kultuurtaimena ei kasvatata, kuid see on ökopoodide ja ka 

interneti teel kättesaadav. 

Diabeetikutele oleks kõige mõistlikum müüa maapirni kuivatatud ja/või töödeldud kujul ehk 

jahu või külmkuivatatud krõbuskitena, kuna inuliini sisaldus on kuivatatud toodetes kõrgem 

(Bekers jt 2008). Suurel määral loeb maapirni toodete tarvitamise mugavus ja ka toodete 

kättesaadavus. Potentsiaalsetel klientidel on lihtsam jahu ja krõbuskeid tarvitada kui 

mugulaid, kuna tooted on eelnevalt töödeldud ega vaja koorimist ja puhastamist. Kuna 

maapirni jahu ja külmkuivatatud krõbuskeid toodab ainult üks ettevõte Eestis, ning 

tootmisega alustati alles 2015. aastal, siis seetõttu ei ole toodete kättesaadavus veel piisavalt 

hea.  

Et toodete kättesaadavust parandada, võiks maapirni ja sellest töödeldud tooteid laiemalt 

müüma hakata ka suurtes kauplustes ja supermarketites. AS Selveri ostujuhi ja AS Prisma 

Peremarketi ostukoordinaatori sõnul ei ole neil hetkel huvi teistsuguste maapirni toodete 

vastu. Suuremad kauplused ja poed oleksid arvatavasti nõus võtma näiteks maapirni jahu ja 

külmkuivatatud krõbuskid enda toodete valikusse, kui eelnevalt on tehtud maapirni ja selle 

kasulike omaduste kohta teavitustööd, ning inimesed hakkaksid toodete vastu huvi üles 

näitama. Maapirni turupotentsiaali eelduseks on inimeste teadlikkuse suurendamine. Kui 

seda suudetakse teha, siis hakatakse tarbima rohkem maapirni ja selle tooteid, tootmine 

laieneks ja hinnad muutuksid kõrge nõudmise peale odavamaks, ning turg muutuks 

atraktiivseks.  

Praegusel hetkel maapirni turul konkurents puudub. On üksikud suuremad ja mõned 

eraisikutest maapirni kasvatajad. Kui tulevikus peaks maapirni tarbimine tõusma, siis 

muutuks turg atraktiivsemaks ka paljudele potentsiaalsetele maapirni kasvatajatele. 

Maapirni on mujal maades näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal kasvatatud juba 17. sajandist 

ning see on tunnustatud tervislik juurvili. Maapirni kasvatatakse ka suuremas mahus kui 
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Eestis, mistõttu on hinnad soodsamad ja Eesti ühed suuremad poeketid ostavad ka 

Prantsusmaalt mugulaid sisse. 

Maapirni täiendavaks positiivseks küljeks on ka maitseomadused. See tuli välja ka intervjuus 

OÜ Kollasedtaskud juhatuse liikmetega, kes tagasiside teel said kinnitust sellele, et inimesed 

ostavad maapirni ka selle maitse pärast, mitte ainult tervislike omaduste poolest. 2015. aastal 

tuli koostöös OÜ Sepamaaga välja raamat „Maapirnitoidud“ mille autoriteks on Lia Virkus 

ja Pille Enden. Töö autoril oli võimalus käia ka selle raamatu esitlusel Tartus Tasku keskuses 

Apollo raamatupoes. Terve esitluse jooksul käis läbi ligi 30 inimest, ning maapirniga 

tutvusid lähemalt ka Apollo poes olevad kliendid. Lisaks pakuti erinevaid maapirnist tehtud 

tervislikke roogasid ja maiustusi.  

Maapirnist on eriti viimastel aastatel hakatud rohkem rääkima, seda eelkõige raamatu 

ilmumise tõttu, ning OÜ Sepamaa ja OÜ Kollasedtaskud turundustegevuse tõttu. Kui 

suuremad kaubandusketid on maapirnist teadlikud olnud juba mõnda aega, ei tegele nemad 

maapirni tutvustamisega inimestele. Maapirni ja selle toodete nähtavaks tegemine Eesti turul 

on väiksemate maapirni tootjate ja ökopoodide üheks tegevusalaks. Kuna eestlased on 

vaoshoitumad ning kardavad võtta riske, mistõttu võivad nad kaotada ressursse, siis ei ole 

varasematel aastatel turundamisega tegelema hakatud.  

Kõige mõistlikumaks variandiks oleks maapirni kajastamine meedias – erinevates 

ajakirjades ja ajalehtedes, televisioonis, ning internetis. Kui suudetakse toode tuua 

inimesteni ja veenda neid selle kasulikkuses, siis on Eestis maapirni turu laienemiseks 

kindlasti potentsiaali. Arvestades ka diabeetikute näol peamist sihtgruppi, keda Eestis on 

tänasel päeval kogu rahvastikust veidi üle 10%, siis seda enam näeb töö autor maapirnis 

perspektiivi. 

 

 

2.3. Maapirni kattetulu analüüs 

 

Maapirni tootmise majandusliku tasuvuse hindamiseks viidi läbi kattetulu analüüs. 

Analüüsitud on nii tava- kui ka mahetootmise kasvatusviisiga toodetud maapirni. 

Nii mahe- kui ka tavatootmise kattetulu arvestuses on toodangu väärtuseks võetud keskmine 

saagikus ühe hektari kohta. Lisaks on sisse arvestatud ka ühtne pindalatoetus, mis 2015. 
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aasta PRIA andmete kohaselt oli 79,51 € hektari kohta. Mahetoodetud maapirni kattetulus 

on arvestatud ka mahetootmise toetus, mis 2015. aastal oli 349,60 € hektari kohta. Toodangu 

väärtus koosneb enamasti toodetud toodangust ning erinevad toetused märkimisväärselt 

kogutoodangu väärtusele juurde ei anna.  

Tabel 2. Tavatoodetud maapirni kattetulu analüüs 

  Kogus Hind € Kokku € 

TOODANGU VÄÄRTUS       

Mugul 20 t 2000,00 40000,00 

Ühtne pindalatoetus 1 ha 79,51 79,51 

TOODANG KOKKU - -  40 079,51 

        

MUUTUVKULUD        

Seeme 2 t 2000,00 4000,00 

Lihtväetis  N 50 kg 0,86 43,00 

MUUTUVKULUD KOKKU - - 4043,00 

        

KATTETULU 1 - - 36 036,51 

MASINATÖÖD KOKKU - - 1 192,83 

        

KATTETULU 2 - - 34 843,68 

Tootmiskulud - - 5 235,83 

Tootmiskulu 1 t maapirni 

tootmiseks 
- - 261,79 

 

Kattetulu arvestamisel on suur osa muutuvkuludel, mis koosnevad antud analüüsides seemne 

kogusest ja väetisest. 

Muutuvkulud sõltuvad kultuuri kasvatatavate ettevõtete suurusest ja nende tegevusmahust. 

Kuna Eestis on peamiselt maapirni kasvatajateks eraisikud, siis põldude suurus on 

keskmiselt 1 ha. Seetõttu on antud kattetulu analüüs kasulik kõikidele maapirni tava- kui ka 

mahetootjatele Eestis.  

Eestis ei ole tehtud katseid väetise kasutamise kohta maapirni kasvatamisel, seega on autor 

võtnud optimaalse väetise koguse Poolas tehtud uuringust. Tavatoodetud maapirni kattetulu 

analüüsi arvestuses on väetisena kasutatud lämmastikväetist (N), kuna selle lisamisel (50 

kg/ha), saadi kõige paremad tulemused maapirni mugulate ja maapealse biomassi 
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toiteväärtuses. Lämmastikväetise lisamise ja selle mõju maapirni mugula saagikuse muutuse 

kohta andmed puuduvad (Sawicka 2015: 163). 

Maapirn on suhteliselt vastupidav taimekahjuritele ja haigustele. Peamine haigus, mis võib 

taimi hävitada, on valge hallitus, kuid see esineb harva ning suuremate põldude juures. 

Mahedalt toodetud maapirni kasvatajatel on kasulik enne maapirni kasvama panemist samal 

põllul kasvatada vähemalt kolm aastat maisi, kuna mais on valge hallituse vastu kõige 

tõhusam taim (Jerusalem artichoke… 2011). Väikeettevõtjatele on maapirni kasvatamine 

seetõttu soodsam, kuna kasvatades maapirni väiksematel põldudel (kuni 5 ha), ei ole 

taimekaitse vahendeid tarvis kasutada. Kuna antud töös on analüüsitud kattetulu ühele 

hektarile, siis seetõttu ei ole arvesse võetud taimekaitse kulusid.  

Põhjusel, et masinatööd on ettevõtete suhtes erinevad, leitakse antud töös masinakulud 

muutuvkuludest eraldi. Kulusid taimekasvatusega seotud masinatöödel mõjutavad paljud 

tegurid: masina suurus ja töövõimsus, masina  pinna suurus ja sügavus, pinna kivisus, mulla 

niiskus ja harimise sügavus, veotransport jpm. Seega erinevate loodus- ja töötingimuste tõttu 

võib sama töö maksumus varieeruda (Aamisepp 2015: 9). 

Tavatoodetud maapirni masinatööde kulud sisaldavad kündmist, kivide koristamist, väetise 

laialivedu ja külvamist, maapirni mugulate laadimistööd ja vedu, maapirni mugulate 

mahapanekut, vaheltharimist, pealsete eemaldamist, kombainikoristust, maapirni vedu 

hoidlasse ja muid abitöid (Aamisepp 2015: 58-59). Nii tava- kui ka mahetoodetud maapirni 

kattetulu analüüsis on masinatööde kuludest välja jäetud taimekaitse- ja pritsimise kulud, 

kuna maapirni kasvatamisel ühel hektaril puudub vajadus taimekaitsele. 
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Tabel 3. Mahetoodetud maapirni kattetulu analüüs 

  Kogus Hind € Kokku € 

TOODANGU VÄÄRTUS       

Mugul 20 t 2000,00 40000,00 

Ühtne pindalatoetus 1 ha 79,51 79,51 

Mahetoodangu toetus 1 ha 349,60  349,60 

TOODANG KOKKU - - 40429,11 

        

MUUTUVKULUD        

Seeme 2000 kg 2000,00 4000,00 

Väetis (Läga) 0 0 0 

MUUTUVKULUD KOKKU - - 4000,00 

      

KATTETULU 1 - - 36429,11 

MASINATÖÖD KOKKU - - 1 192,83 

      

KATTETULU 2 - - 35 236,28 

Tootmiskulud 
- - 5 192,83 

Tootmiskulu 1 t maapirni 

tootmiseks 
- - 259,64 

 

Mahetoodetud maapirni kattetulu analüüsis on kasutatud OÜ Sepamaa-ga tehtud intervjuu 

alusel saadud informatsiooni, kuna teaduslikud uurimustööd mahedalt toodetud maapirni 

kasvatamise kohta  puuduvad. Antud töös on mahetoodetud maapirni kattetulu 

arvestamiseks autor arvutanud välja seemnekulu ja saagikuse andmed ühe hektari kohta, 

võttes aluseks OÜ Sepamaa kasvupindala (1000 m2).  

Lisaks on toodangu väärtusele juurde arvutatud ühtne pindalatoetus ja mahetoetus, mille 

kohta on andmed võetud PRIA koduleheküljelt 2015. aasta taimekasvatuse toetuste arhiivist. 

Mahetoodetud maapirni kattetulu analüüsis arvestatud masinakulud on sarnaselt 

tavatoodetud maapirni kattetulu analüüsiga võetud Eesti Maamajanduse Infokeskuse 2015. 

aasta kattetulu väljaandest. 
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OÜ Sepamaa ei kasuta maapirni mahetootmisel väetamiseks lubatud keemilisi väetiseid ega 

ka vedelsõnnikut. Eelnevalt on põllukultuurina kasvatatud ristikheina, mille kasvatamise 

kulusid ei ole käesolevas kattetulu analüüsis kajastatud.  

Tabelis 4 on autor võrrelnud tava- ja mahetoodetud maapirni ja kartuli kattetulusid ja 

tootmiskulusid. See oli võimalik seepärast, et nii kartuli kui ka maapirni keskmine saagikus 

on 20 t/ha ja nad on ka agrotehnoloogiliselt samalaadsed kultuurid. Kartuli andmed on 

võetud Eesti Maamajanduse Infokeskuse kattetulu 2015. aasta väljaandest.  

Tabel 4. Kartuli, maapirni tava- ja mahetootmise kattetulude ja tootmiskulude võrdlus 

(20 t/ha) 

  
Toodangu väärtus 

(€) 

Kattetulu 1 

(€) 

Kattetulu 2 

(€) 

Tootmiskulud 

(€/t) 

Kartul 2675,00 1008,66 -225,78 201,20 

Tavatoodetud 

maapirn 
40079,51 36036,51 34843,68 261,80 

Mahetoodetud 

maapirn 
40429,11 36429,11 35236,28 259,70 

 

Toodangu väärtus erineb peamiselt realiseerimishinna alusel, kuid seda võib mõjutada ka 

põhi- ja kõrvaltoodangu hulk kogutoodangu väärtusest. Antud töös on kartul jagatud 

müügikartuliks (60%) ja söödakartuliks (40%), seejuures on nende hinnad vastavalt 180 €/t 

ja 50 €/t. Selline märkimisväärne müügihinna vahe on tähtsaks mõjuteguriks toodangu 

väärtuse muutumisele. Maapirnide eesmärgipärast müügi-jaotamist ei ole võimalik teha, 

kuna maapirni mugula müügihind on 2 €/kg, ning maapealse biomassi kohta andmed 

puuduvad. 

Tabelist 4 on näha ka kattetulu kahanemine, mis kartuli puhul muutus negatiivseks, kuna 

masinatööde kulu oli liiga suur võrreldes kattetulu 1-ga. Et kattetulu jääks positiivseks, nagu 

antud juhul tava- ja mahetoodetud maapirni puhul, siis tuleks vähendada muutuvkulusid või 

muuta toodangu eesmärgipõhist kasutusviisi. 

Antud töös on tava- ja mahetoodetud maapirni kattetulu analüüsid suhteliselt sarnased. 

Ainus märgatav vahe tuleb sisse mahetoodangu toetuse lisamisel maapirni toodangu 

väärtusesse, mille tõttu on mahetoodetud maapirni kattetulu 1 ja kattetulu 2 suuremad 

tavatoodetud maapirnist, vastavalt 1,8% ja 1,12%.  
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Mahetoodangu väiksemad tootmiskulud on samuti põhjustatud mahetoodangu toetuse 

lisamisest kogutoodangu väärtusesse. Toodangu väärtuse sarnasuse peamiseks põhjuseks on 

tava- ja mahetoodetud maapirni realiseerimishinna samasus, ehk mahetoodetud maapirn ei 

ole Eestis rohkem väärt kui tavatoodetud maapirn. See on autori arvamusel tingitud maapirni 

vähese tuntuse poolest Eestis.  

Antud töös analüüsitud kattetulude põhjal võib väita, et kuna kattetulud tulid nii tava- kui ka 

mahetootmisel positiivsed, siis maapirni tootmine võiks olla majanduslikult tasuv. 

See, kuidas maapirni kasvatada, sõltub ettevõtte eesmärkidest ja võimalustest. Mahetootmise 

tulemusena on võimalik saada lisatoetust, ning kui kulud ja maapirni realiseerimishind 

jäävad tulevikus tava- ja mahetootmise puhul samaks, siis oleks ettevõttel kasumlikum toota 

mahedalt.   

Ettevõtted, kes kasvatavad antud hetkel tavatoodetud maapirni, kuid soovivad minna üle 

mahetootmisele tänu analüüsis välja tulnud väiksemate tootmiskulude tõttu, peaksid 

arvestama ka tehnoloogiliste muudatustega.  

Üleminek tavapõllumajanduselt mahepõllumajandusele suurendab lühiajaliselt ettevõtte 

kulusid. Üleminek on lihtsam ettevõtetes, kus tegeletakse nii taime- kui ka 

loomakasvatusega, ei toodeta intensiivselt ning on rakendatud viljavahetust või külvikorda. 

Lisaks kehtib mahepõllumajanduses üleminekuaeg, kus toodetakse küll mahedalt, kuid 

toodangut müüa ei saa. Üleminekuaeg taimekasvatuses kehtib vähemalt kaks aastat, 

mitmeaastaste kultuuride puhul kolm aastat (Mikk 2011: 11). 

Pikas perspektiivis oleks kasumlikum kasvatada maapirni mahedalt, kuna aja möödudes, kui 

maapirn on tuntust kogunud, siis suureneb ka mahetootmise väärtus ning hakatakse eristama 

tava- ja mahetoodetud maapirni. 

Käesolevas töös kattetulu arvestuseks kasutatud andmed on relatiivsed, kuna autor on 

tavatoodetud maapirni analüüsimiseks kasutanud Eesti Maamajanduse Infokeskuse 2015. 

aasta kattetulu kartuli arvestusnäidist, ning mahetoodetud maapirni analüüsimiseks on 

võetud informatsioon ja andmed Eesti maapirni mahetootjalt OÜ Sepamaa. 

Tava- ja mahetoodetud maapirni kattetulu analüüs näitab, et mõlemal juhul võiks maapirni 

kasvatamine Eestis olla majanduslikult tasuv. Maapirni kasvatamise eeliseks, on maapirni 
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kasvatamise võimalus erinevas pinnases, ehk maapirni on edukalt võimalik kasvatada 

paljudes kohtades.  

Väiksematel ettevõtjatel, kes kasvatavad maapirni kuni 5 hektarilisel põllul, ei ole vajadust 

soetada taimekaitsevahendeid, kuna maapirn on taimehaigustele ja kahjuritele vastupidav. 

Antud kattetulu analüüsis välja tulnud tootmiskulude võrdluses oleks odavam toota maapirni 

mahedalt. Tootmiskulusid on mõjutanud kõige rohkem väetise maksumus ning mahetoetuse 

suurus. 

Mahetoodetud ja tavatoodetud maapirni tootmiskulude vahe ei ole märkimisväärne, kuid 

inimesed hindavad tänapäeval järjest rohkem mahetoodete kvaliteeti. Inimestele on tähtis, et 

toiduained oleksid puhtad, kvaliteetsed ning neid kasvatatakse lähedal. Seetõttu peaksid 

ettevõtjad kaaluma mahetoodetud maapirni kasvatamise eeliseid tavatootmisele. 

Nii tava- ka mahetoodetud maapirni kattetulu tuli positiivne. Seetõttu võib maapirni tava- 

kui ka mahetootmine Eestis olla majanduslikult tasuv. 
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 KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimiseesmärgiks oli anda hinnang maapirni turusituatsioonile 

Eestis ning välja selgitada maapirni tootmise majanduslik tasuvus. Uurimiseesmärgi 

saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet.  

Bakalaureusetöö esimeseks uurimisülesandeks oli anda ülevaade maapirni kasvatamise 

teoreetilistest aspektidest. Kuna maapirni kohta puudub eestikeelne kirjandus, siis kasutas 

autor ingliskeelseid teadusartikleid, maapirni tutvustavat informatsiooni kogus ka ühest 

saksakeelsest raamatust. Autor tõi teoreetilises osas välja maapirni botaanilise 

iseloomustuse, toiteväärtuse, koostise ning andis ülevaate maapirni agrotehnoloogilistest 

iseärasustest. Lisaks toodi välja maapirni, kui majanduslikult tähtsa taime erinevad 

kasutusviisid, mille tõttu saab pidada maapirni oluliseks kultuuriks. 

Käesoleva töö teiseks uurimisülesandeks oli analüüsida kogutud informatsiooni ja andmete 

põhjal maapirni turusituatsiooni Eestis. Analüüsi aluseks olev informatsioon ja andmed 

saadi peamiselt intervjuude kaudu. Meili teel intervjueeriti AS Prisma Peremarketi 

ostukoordinaatorit ja OÜ Kollasedtaskud juhatuse liikmeid, telefoni teel oli võimalik teha 

intervjuu AS Selveri puu- ja köögiviljade ostujuhiga ning otsene intervjuu tehti OÜ Sepamaa 

omanikega. Lisaks oli võimalik saada mõningaid kvantitatiivseid andmeid ka ökopoodidest. 

Kogutud esmaste ja teiseste andmete põhjal võib antud töö autor väita, et Eestis on maapirni 

turg veel välja arenemata, kuid nii maapirni tootjad kui ka edasimüüjad näevad maapirni 

tootmisel potentsiaali. Et maapirni turgu ja tarbimist suurendada, tuleb esmalt viia toode 

inimesteni. Seetõttu on vajalik tõhus turundustegevus. 

Kolmandaks uurimisülesandeks oli hinnata tava- ja mahetoodetud maapirni majanduslikku 

tasuvust Eestis. Käesolevas töös analüüsiti majanduslikku tasuvust kattetulu meetodil. 

Arvutused teostati nii tava- kui mahepõllumajandusliku tootmisviisi arvestades. Maapirni 

kattetulu analüüsimiseks tavatootmisel oli kasutatud Eesti Maamajanduse Infokeskuse 2015. 

aasta kattetulu väljaande arvestusnäidist. Maapirni mahetootmise kattetulu analüüsimiseks 

oli kasutatud OÜ Sepamaa-lt intervjuu alusel kogutud andmeid ja informatsiooni. Kattetulu 

analüüs oli nii tava- kui ka mahetootmise juures positiivne, seetõttu võiks maapirni tootmine 
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olla Eestis majanduslikult tasuv. Tähelepanuväärne on ka maapirni mahetootmise väiksemad 

tootmiskulud võrreldes tavatootmisega, mille põhjuseks on mahetoodangu tootmisega 

kaasnev toetus.  

Autor soovib rõhuda ka töö teoreetilises osas välja selgitatud maapirni toitainesisaldusele ja 

tervislikele omadustele. Inuliini sisalduse tõttu on maapirn sobiv diabeetikutele ja diabeedi 

riskiga inimestele, keda on Eestis Eesti Diabeediliidu ja SA Tervise Eesti Fond andmetel 

ligikaudu 130 000. 

Kuna maapirn ei ole Eestis tuntud taim ja seda tarbivad vaid terviseteadlikud inimesed, siis 

saab maapirni ja maapirni tooteid käsitleda Eestis masstoodangu asemel nišitoodetena. Kuna 

inimeste terviseteadlikkus on Eestis ja ka Euroopas järjest tõusmas, siis seetõttu võib oodata 

ka maapirni turu laienemist. 

Lisaks sellele, et maapirni kultuur on majanduslikult tasuv ning aitab diabeeti ennetada ning 

kontrolli all hoida, ei ole maapirni kasvatamine Eestis keeruline, kuna taim on vähenõudlik 

ning vastupidav külmale, ning taimehaigustele ja –kahjuritele. 

Maapirni kõrge saagikuse ja kõrge inuliini sisalduse tõttu on maapirn sobilik ka 

energiakultuuriks. Mugulatest valmistatud bioetanooli saab kasutada kütusena sõidukitele, 

mistõttu on maapirn perspektiivikas ka energiakultuurina. 

Analüüsides nii maapirni turgu ja tarbimist, kui ka maapirni kasvatamise majanduslikku 

tasuvust Eestis, on autor arvamusel, et antud töö eesmärk sai täidetud, ning käesolev 

bakalaureusetöö annab praegustele ja tulevastele maapirni kasvatajatele hea ülevaate 

maapirni turusituatsioonist ning selle potentsiaalist. 
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MARKET ANALYSIS AND CULTIVATION PROFITABILITY 

OF JERUSALEM ARTICHOKE IN ESTONIA 

Summary 

 

Jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus L.) is an economically important plant native to 

North America. Its advantages are high crop yield, adaptment to different climatic and soil 

conditions, highly resistant to cold, pests and diseases.  

Due to the content of inulin, Jerusalem artichoke has a number of therapeutic and 

prophylactic properties for diabetics and for people with a high risk of diabetes. It is also 

useful for the microflora of the digestive system.  In recent decades, the interest for Jerusalem 

Artichoke has increased, and it provides an exciting area of research. 

Jerusalem artichoke is little-known in Estonia, as demonstrated by the lack of Estonian 

literature. Jerusalem artichokes in Estonia are grown primarily for their own use in food or 

animal feed, but in recent years people have begun to see the economic potential of the 

artichoke. 

The research problem in this Bachelor’s thesis is to explore the market potential and 

economic feasibility of Jerusalem artichoke. 

This work aims to assess the market situation of Jerusalem artichoke, and to identify the 

economic efficiency of the production. 

Due to the purpose of the research, the author has set in the following research tasks: 

- Provide an overview of the theoretical aspects of the  Jerusalem artichoke cultivation 

- To analyze the market situation of Jerusalem artichoke on the basis of collected 

information and data 

- Assess the economic efficiency of non-organic and organic Jerusalem artichoke  
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This Bachelor’s thesis consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part gives 

an overview of the botanical and agronomic characteristics of the Jerusalem artichoke, the 

application of the basic theoretical aspects of market analysis and the reflection of the 

contribution margin calculation nature. 

The empirical part is based on qualitative and quantitative data collected to analyze the 

market and the consumption of Jerusalem artichoke in Estonia. The empirical part analyzes 

the economic profitability of Jerusalem artichoke with the contribution margin method 

considering both non-organic and organic farming production modes. 

Based on primary and secondary data, the author of this work can state that the market of 

Jerusalem artichoke is still undeveloped, but both manufacturers and distributors of 

Jerusalem artichoke can see the production potential. To increase the market and the 

consumption of Jerusalem artichoke, the product must first be brought to people. Therefore, 

effective marketing activity is required. 

Contribution margin analysis results of both non-organic and organic production were 

positive, therefore the Jerusalem artichoke production may be economically viable. 

Remarkable is also the lower production costs of organic production, compared to non-

organic production, which is mostly because of the financial backing of organic production. 

Because of high yield and high inulin content, Jerusalem artichoke is also suitable as an 

energy crop. The bioethanol made from the tubers can be used as a fuel for vehicles, therefore 

Jerusalem artichoke is also a perspective culture in biofuel production. 

By analysing market, consumption, and the economic efficiency of the Jerusalem artichoke 

cultivation, the author of this research is of the opinion that the objective of the work was 

fulfilled and this bachelor’s thesis will give a good overview of the market situation and 

cultivation potential of Jerusalem artichoke to the present and future cultivators. 
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Lisa 1. Maapirni müügikohtade hindade ja sortimendi analüüs 

 

  

Kauplus Toode Päritolumaa Hind 

Annelinna Selver 
Maapirni 

mugul 
Prantsusmaa 2,49 €/kg 

Rimi hüpermaket 
Maapirni 

mugul 
Prantsusmaa 2,54 €/kg 

Annelinna Prisma 
Maapirni 

mugul 

Lõuna-

Aafrika 
3,10 €/kg 

Lõunakeskuse 

Taluturg 

Maapirni 

mugul, jahu, 

külmkuivatatud 

"krõbuskid" 

Eesti 

Jahu 100g - 9€  

Krõbuskid 50g - 4,50€ 

Mugul 1kg -3,10 €                      

Karepa 

Ravimtaimeaed 

Maapirni 

mugul  
Eesti 3 €/kg 

Ökosahver OÜ 
Maapirni 

mugul 
Eesti 3,50 €/kg 

Looduspere OÜ 
Maapirni 

pulber "Raab" 
 - 

150 g - 10,69€ 

(71,27 €/kg) 
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