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Tarbijad väärtustavad aina enam kvaliteetset ja puhast toitu, see on suurendanud ka 

nõudlust maheveiselihale. Mahepõllumajanduslikust lihaveisekasvatusest on saanud 

potentsiaalne loomakasvatusharu. Maheliha on pärit loomadelt, kes saavad vabalt liikuda, 

nautida päikest, värsket õhku ja puhast sööta. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on 

analüüsida FIE Airi Külvet maheveisekasvatuse majanduslikke näitajaid ning nende põhjal 

välja selgitada tootmistegevuse tasuvus. Tasuvuse väljaselgitamiseks kasutatakse töös 

käibe- ja kulurentaablust. Töö teiseste andmetena kasutatakse ka FIE Airi Külveti 

kasumiaruandeid aastatel 2012-2014. Kasumiaruannete põhjal selgitati ja analüüsiti 

ettevõtte kulusid, kulude struktuuri, ettevõtte äritulusid ning toetusi uuritaval perioodil ning 

arvutati tasuvusnäitajad. FIE Airi Külvet´i tootmissuunaks on lihaveisekasvatus. Selle 

kõrvalt tegeletakse ka taimekasvatusega ainult enda ettevõtte loomade tarbeks. Hetkel on 

karja suuruseks 87 veist. Bakalaureusetöös koostatud mehepõllumajandusliku 

lihaveisekasvatuse tasuvusnäitajate analüüsi tulemusena jõudis autor järeldusele, et 

lihaveiste kasvatamine ettevõttes on tasuv ning sellega tuleks jätkata. Töö autor leiab, et 

veisekasvatuse tasuvusest paremat ülevaadet saada, peaks ettevõttes eraldama 

taimekasvatus- ja loomakasvatuskulud.  
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People value more and more highly clean and high-quality food products, at the same time 

it has increased the demand for organic food. The organic beef cattle raising is becoming a 

potential branch of beef cattle raising Organic meat comes from the cattle that can roam 

about freely, enjoy sunshine, fresh air and ecologically clean feed. The aim of the BA 

thesis is to analyse the economic indicators of the organic beef production of the sole 

proprietor Airi Külvet and to find out the profitability of the production activity. Benefit 

ratio and profit margin were used for estimating profitability. Source of secondary data are 

the profitability reports of the sole proprietor during 2012-2014. On the basis of the 

profitability reports the costs, the structure of costs, business revenues of the enterprise and 

grants were clarified and analysed and the profitability indicators were calculated. The 

production line of the sole proprietor  Airi Külvet is beef cattle breeding. Besides this plant 

growing is practised only for the purpose of the livestock of the enterprise. At present the 

herd size is 87 bovines. As a result of the analysis of the profitability indicators of the 

organic beef cattle breeding, the author cnocludes that breeding beef cattle in the enterprise 

is profitable and this should be continued. The author of the research proposes that in order 

to get a better overview of the profitability of beef cattle breeding, the plant growing costs 

and cattle breeding costs should be separated in the enterprise. 
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SISSEJUHATUS 

 

Mahepõllumajandus, mille eesmärgiks on parandada toidu kvaliteeti ja loomade heaolu, on 

keskkonnasõbralik tootmisviis, mis säilitab elurikkuse ja puhta vee. Inimesed väärtustavad 

aina enam kvaliteetset ja puhast toitu ning hoolimata sellest, et mahetoodang on 

tavatoodangust kordades kallim, eelistavad tarbijad üha enam mahetoodangut.  

Mahepõllumajandus on kogu maailmas kasvav põllumajanduse tootmisviis, ka Eestis on 

mahepõllumajanduslik tootmine viimastel aastatel hästi arenenud- iga aastaga on 

mahetootmise pindala, ettevõtete arv ja mahetoodangu käitlejate arv suurenenud. Eestis 

aitab mahesektori arengule jõudsasti kaasa Eesti mahepõllumajanduse arengukava 

aastateks 2014 - 2020.  

Suure potentsiaaliga loomakasvatusharuks on viimastel aastatel kujunenud lihaveiste 

kasvatamine. Kui piimakarjakasvatuses ja seakasvatuses on välistegurite mõjul 

keerulisemad ajad ja nii piimalehmade kui sigade arv on viimasel paaril aastal kahanenud, 

siis lihaveisekasvatus saab iga aastaga aina rohkem hoogu juurde. Lihaveisekasvatuse  

tõusvaks trendiks on mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus, mille korral loomad saavad 

vabalt liikuda, nautida päikest, värsket õhku ja ökoloogiliselt puhast sööta. Rohumaal 

kasvatatud liha on hea maitsega ja tervisele ohutu.. Rohumaal kasvanud veiste 

ökoloogiline jalajälg on võrreldes nuumfarmides kasvanud loomadega väike. Probleemiks 

maheveiste kasvatuse puhul on aga see, et kokkuostjad maksavad rümba kilo eest väikest 

hinda ja esineb olukordi, mil maheloomad tuleb ära müüa tavaloomadega võrdse 

kilohinnaga. Mahetootjatel aitab toime tulla erinevate toetuste võimalus. Paljud 

mahekasvatajad ütlevad, et tänu toetustele on nende tootmine nullis, väga suurt kasumit ei 

teenita ning kahjumisse ei jääda. 

Bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida FIE Airi Külvet maheveisekasvatuse 

majanduslikke näitajaid ning nende põhjal välja selgitada tootmistegevuse tasuvus. 

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamine võimaldab ühe tootja põhjal öelda, kas 

maheveisekasvatus on toetusteta tasuv tootmistegevus. Selleks arvutatakse välja kolme 

aasta (2012-2014) tasuvusnäitajad ning võrreldakse neid aastate lõikes.  

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 
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 anda ülevaade mahepõllumajanduslikust lihaveisekasvatusest Eestis; 

 selgitada tasuvuse olemust ning tasuvuse hindamisel kasutatavaid näitajaid; 

 koostada FIE Airi Külvet mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse 

tasuvusnäitajate analüüs; 

 teha järeldusi saadudu tulemustest; 

Bakalaureusetöös on võrreldud omavahel uuritava ettevõtte majandusnäitajaid aastatel 

2012 - 2014. Tulemusnäitajad on leitud koos toetustega ja ilma toetusteta. See annab 

ülevaate toetuste tähtsusest ettevõttele. 

Töö esmased andmed saadakse ettevõtjale suunatud intervjuu käigus, teisesed andmed 

pärinevad Eesti Statistikaameti, Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ameti ja 

Maheregistri andmebaasidest ning põllumajandusuuringuid teostavate asutuste 

kodulehtedelt. Uurimistöö meetoditeks on erinevate statistiliste andmete võrdlev analüüs 

ning dokumendianalüüs. 

Töö esimeses osas antakse ülevaade lihaveisekasvatuse arengust Eestis, sh on selgitatud 

mahepõllumajandusliku lihaveise kasvatuse erinevust tavaloomakasvatusest, ning 

mahepõllumajandusliku lihaveisetoodangu turust Eestis. Teoreetilises osas selgitatakse FIE 

ettevõtlusvormi eripära, ettevõtte kulude olemust ja liigitamismeetodit, tuuakse välja 

tasuvuse olemus ja tasuvuse hindamisel kasutatavate näitajate teoreetiline taust. 

Töö empiirilise uuringu käigus antakse ülevaade mahepõllumajandusliku 

lihaveisekasvatusega tegelevast ettevõttest ning võrreldakse ja analüüsitakse ettevõtte 

majandusnäitajaid.  
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1. MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU LIHAVEISEKASVATUS 

TASUVUSE HINDAMISE TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1. Lihaveisekasvatuse areng Eestis 

 

Olulisemaid tootmisharusid Eesti põllumajanduses on loomakasvatus. Loomakasvatus 

tegeleb põllumajandusloomadega ja lindudega, samuti sisaldab ka kalandust ja mesindust 

(Eesti Entsüklopeedia s. v. loomakasvatus). Statistikaameti andmete järgi moodustas 2014. 

aastal ligi 48% põllumajandustoodangust loomakasvatustoodang, veiseliha osakaal kogu 

lihatoodangust oli 14% (Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda s. v. põllumajandus).  

Pidades silmas veiste kasutamise otstarvet liigitatakse veised liha- ja piimaveisteks. 

Piimaveised on aretatud piimatootmiseks ja neilt saadakse ka liha. Lihaveised on aretatud 

ainult lihatootmiseks. Piimalehmadel on hästiarenenud seedeelundid. See võimaldab 

kasutada sööta maksimaalselt piimatootmiseks. Piimalehmadel on kõige tähtsam tagakeha 

- seal on hästi arenenud udar. See määrab lehmade väärtuse. Lihaveiste kehatüüp on 

selline, et toota maksimaalselt palju liha. Tähtis on turi, lai selg, rind ja reielihased. 

(Suurmaa 2014: 7) 

1977. aastal andis Põllumajandusministeerium loomakasvatusinstituudile ülesande välja 

uurida, millised lihaveise tõud sobivad Eestis kasvatamiseks. Selgus, et Eesti oludes oli 

sellel ajal sobivaim tõug hereford. Eestis loetakse lihaveisekasvatuse alguseks aastat 1978, 

kui siia hakati tooma hereford tõugu veiseid. Esimene partii (54 pead) toodi Valgevenest ja 

Marimaalt ning need paigutati Võru ja Sõrve sovhoosi. Herefordi tõugu veiste kasvatamine 

oli esialgu majanduslikult raske, kuid kui selgudes, et loomad on leplikud ja sõbralikud, 

sooviti neid loomi enamikes majandites juurde soetada. Kokku toodi 1985. aastani Eestisse 

646 herefordi noorveist (383 Nõukogude Liidu erinevatest piirkondadest, 138 Soomest ja 

125 Taanist). 1990. aastate alguseks oli nende arvukus juba 2000 pead. Suurem tagasilöök 

tuli kolhooside ja sovhooside likvideerimisega, sellel ajal langes lihaveiste arv 700 peani. 

(Suurmaa 2013: 12) Puudus riiklik toetuste süsteem ja kokkuostuhinnad olid madalad. 

Hoolimata tagasilöögist hakkas veiste arv siiski mõne aja pärast kasvama, kuigi selleks 
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soodsad tingimused puudusid (Suurmaa 2007: 99). Veiseliha tootmine toimus kahjumiga 

ning toodang vähenes pidevalt. Selline periood kestis umbes 3 - 4 aastat. Selle perioodi 

sees jäi aretustöö soiku just sellepärast, et kasvatajatel puudus huvi ja rahalised vahendid, 

et soetada kalleid tõupulle. Osa olemasolevaid veiseid müüdi lihakombinaatidesse ja osa 

müüdi talunikele. (Sealsamas: 96-97) 

Aja möödudes hakati uuesti tundma huvi lihaveisekasvatuse vastu, sellepärast, et 

rohumaad oli piisavalt ja piimakarjakasvatajad ei tahtnud maaelust loobuda. Teine põhjus 

oli liha kvaliteet – lihaveiselt saadud liha oli tunduvalt parema kvaliteediga. Lihaveiseid 

peeti paljudes taludes ka seetõttu, et talude ümber olevaid rohumaid mitte lasta võssa 

kasvada, veiseid peeti headeks rohumaade ´´hooldajateks´´. Kuigi tulu lihaveiste 

kasvatamisest eriti ei saadud, peeti neid edasi entusiasmist. Loobujaid oli vähe ja loodeti, et 

ühel päeval hakkab see end ka ära tasuma. (Sealsamas: 96 - 97) 

Loomade arvu suurendati ainult oma karjade käibe alusel, kuna riiklik toetussüsteem veel 

puudus. Esmakordselt oli võimalik massilisemalt loomi osta alates 2002. aastast. 

(Sealsamas: 99)  Sel aastal toodi tõuveiseid Ungarist ja Rootsist. Eesti toetustega veeti 

tõuveiseid kolm aastat. Sellest ajast edasi toimus see veisekasvatajate enda ressurssidest. 

Lihaveisekasvatuse arengule oli see väga vajalik periood - karju uuendati ja suurendati 

puhtatõuliste lihaveistega. (Tobreluts 2011: 7) 

Kuni 2000. aastani puudus riigis ühtne loomade aruandlussüsteem ning täpselt lihaveiste 

arvu ei teatud. Mõningase ebatäpsusega oli seda siiski võimalik kindlaks teha. Jäneda 

Õppe- ja Nõuandekeskuse spetsialistide tehtud uurimistööst oli võimalik välja lugeda, et 1. 

detsembril 2000. aastal oli Eestis 1220 lihatõugu veist. A. Suurmaa kirjutab oma raamatus 

´´Miks, millal, kuidas alustati Eestis lihaveiste kasvatamist´´, et kokku kasvatati Eestis 

2000. aastal 5 tõugu lihaveiseid: 

 hereford (71,1%) 

 aberdiin-angus (10,1%) 

 limusiin (8,9%) 

 šoti mägiveis (7,0%) 

 šarolee (2,9%) 

Suurmaa on oma raamatus ka välja toonud, et ligi pooled paiknesid Saaremaal, Läänemaal 

ja Hiiumaal. Ainuke maakond, kus lihaveised täielikult puudusid, oli Jõgevamaa. (2007: 

99). 
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1. oktoobril 2000. aastal lõi PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) 

põllumajandusloomade register. PRIA koduleheküljel on kirjas, et register on üks osa 

loomatauditõrjeks rakendatavatest meetmetest ehk loomapidamise jälgitavuse süsteemi 

tagamisest. Registrisse kantud andmete abil on võimalik teostada veterinaarjärelevalvet 

ning ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi ja kaitsta inimest loomadega ühiste 

ja loomade kaudu levivate haiguste eest. (PRIA 2009: registrid) 

Aastal 2003 oli Eestis napilt üle 8000 lihaveise, kuid aastaks 2011 oli see kerkinud juba üle 

47000 registreeritud lihaveiseni (Tobreluts 2011: 7). Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti loomade registrite järgi on Eestis 5. märts 2016. aasta seisuga 

registreeritud 65446 lihaveist. Võib öelda, et lihaveisekasvatusest on saanud Eestis 

arvestatav majandusharu.  

Lihaveisekasvatuse jaoks on Eestis väga soodsad klimaatilised tingimused. Eestile on 

iseloomulik ekstensiivne lihaveiste kasvatamine, kus loomad elavad vabas õhus ja söövad 

looduslikel karjamaadel. Loomi peetakse vastavalt aastaajale, kas rohumaadel või varju all. 

Ka sööt on vastavalt aastaajale – karjamaarohi, silo või hein. (Kool 2014: 14) 

Enne veisekasvatusega alustamist tuleb endale selgeks mõelda eesmärk, milleks võib olla 

lihatootmine, tõuloomade müük (aretuskari) või maastiku hooldus. Kõige kolmega ei ole 

võimalik väga heal tasemel korraga tegeleda. Samuti ei ole võimalik tegeleda ka ainult ühe 

konkreetse kasvatamise eesmärgiga, sest meie tingimustes ei ole võimalik kõiki loomi 

tõuloomadena müüa. (Ostrat 2013: 2) 

Lihaveiste karjasid on kahte tüüpi- tõukarjad ja tootmiskarjad. Tõukarjades kasvatatakse 

puhtatõulisi veiseid, kelle kasvatamise eemärk on toota nii tõuloomi karjade 

parandamiseks, kui ka sugupulle tootmiskarjade jaoks. Farmerid peavad oma karja 

muretsema aina paremaid sugupulle, et tõsta loomade jõudlusvõimet ja sellega püsida 

tihedas tõuaretajate konkurentsis. Tavaliselt on puhtatõulisi veiseid vaid 15-20% lihaveiste 

üldarvust. (Suurmaa 2009: 24). Tootmiskarjades on oluline saada kvaliteetset liha. 

Tootmiskarjades müüakse loomad ainult lihaks. Selline tootmine toimub tavaliselt 

ristandite kaudu. Oluline on see, et ristamine peab olema teadlik ja plaanipärane. 

Tootmiskarjade puhul on loomi võimalik turustada lihakombinaati, nuumfrmidele, samuti 

ka teistele karjadele täienduseks. (Külvet jt 2011: 4)  
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1.2. Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 

 

Maheloomakasvatusega tegeleb Eestis umbes 2/3 kogu mahetootjatest. Loomade arv on 

viie aastaga hoogsalt kasvanud. Märkimisväärne on see, et lihaveiste arv on kasvanud üle 

kahe korra. (Vetemaa, Mikk 2015: 22) Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse juures on 

eelkõige oluline loomade heaolu. Loom on elusolend, kelle loomulike vajadustega tuleb 

arvestada. (Vessart jt 2005: 3) Lihaveiseid võib pidada looduslähedasteks loomadeks, kuna 

nende eluprotsesse mõjutavad suuresti aastaajad ja päikese intensiivsus. Eestis peetakse 

lihaveiseid suure osa aastast looduslikel rohumaadel, sellepärast on loomadel välja 

kujunenud tihe side keskkonnaga. (Suurmaa 2009: 5) Rohkem kasvatatakse lihaveiseid 

Lääne-Eestis ja saartel, kus lihaveiste karjatamine on tähtis väärtuslike pärandmaastike 

säilimisel (Külvet jt 2011: 3). 

Enne tõu valikut ja loomade ostmist peab olema läbi mõeldud olemasoleva maa- ja 

veeressurss, ehitised ning tehnika. Kindlasti on oluline veeressurss. Eelistatud on 

looduslikud veekogud, sest loomadele vee ette toomine on liiga töömahukas ja kulukas. 

(Vetemaa, Mikk 2008: 12) Mahetootmises on otstarbekas valida vähenõudlikumad tõud, 

nagu näiteks herefordidi ja aberdiin-angused (Mikk 2011: 22). 

Mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse puhul on eelistatud loomulik viljastamine. Igas 

karjas võiks olla suguloom või suguloomad vastavalt karja suurusele. Tõupulli peaks 

vahetama iga paari aasta tagant, et vältida suguluspaaritust. Äärmuslikul juhul on lubatud 

ka kunstlik seemendamine, kuid muud meetodid lubatud ei ole. Poegimise puhul on 

oluline, et lehm eraldataks laudas varjulisse kohta, näiteks spetsiaalne latter, seal on lehmal 

võimalik vasikaga esimesed päevad koos veeta. On olukordi, kus lehm poegib karjamaal, 

sellisel juhul peab loomaomanik korraldama piisava järelevalve, juhuks kui lehmal on abi 

vaja. (Külvet jt 2011: 15) 

Suurim erinevus maheda ja mittemaheda lihaveisekasvatuse osas tuleb söötmisel. Oluline 

on, et vesi ja sööt oleks loomadele kergesti kättesaadav. Mahedana kasvatatud loomi peab 

söötma mahesöödaga. Maheloomakasvatus ei ole mõeldav ilma mahetaimekasvatuseta. 

Vähemalt 50% söödast peab tulemas samast tootmisüksusest. Kui see pole võimalik, siis 

peab see olema toodetud koostöös teiste mahepõllumajandusettevõtetega ja soovitatavalt 

samast piirkonnast. Lubatud ei ole kasutada geneetiliselt muundatud organisme (sealhulgas 
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antibiootikum, kasvustimulaatoreid, hormoonpreparaate, koktsidiostaatikumide jms.) 

sisaldavat sööta. Mineraalsöötasid, söödalisandeid ja teisi loomasöötadena kasutatavaid 

aineid, mis on loetletud Euroopa Liidu määruses 889/2008 lisades V ja VI, võib loomadele 

anda. Oluline on sööta sisseostes mitte eksida mahepõllumajanduse nõuete vastu. Tähtsaim 

sööt lihaveistele on karjamaasööt. Hästi sobivad karjatamiseks nii kultuurkarjamaad kui ka 

looduslikud rohumaad. Mahetootmise puhul on vaja rohkem maad kui tavaettevõttes. 

Lautades antakse loomadele rohusööta vabalt ette. (Sealsamas 2011: 11)  

Üks suuremaid erinevusi mahe- ja tavatootmisel on loomade nuumaperiood. 

Mahetootmises on nuumaperiood võrreldes tavatootmisega kuni kaks korda pikem.  

Maheloomi on lubatud loomakasvatushoones pidada vaid lõppnuumaperioodil kuni kolm 

kuud. (Mikk 2011: 23) Loomade tervis on samuti seotud õige söötmisega, olulist rolli 

mängib ka õige pidamise meetod. Veterinaarravimite kasutamine haiguste ennetamiseks ei 

ole lubatud. Kui mõni loom tõsiselt haigestub on õigem ta karjast välja viia. Lihaveiste ravi 

on kallis ja veiste tervise probleemid on meie veterinaaridele suhteliselt uudne ala. (Külvet 

jt 2008: 9) 

Abimees mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatusega alustamiseks on trükis 

´´Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale´´ , viimane täiendatud trükis on välja antud 

aastal 2012. Selles trükises on loomakasvatuse jaoks kõik oluline hästi ja arusaadavalt lahti 

seletatud.  Mahepõllumajanduse põhinõuded on Euroopa Liidus ühesugused. Üks 

olulisemaid neis on Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus EEC 2092/91. Nõukogu 

määruses nr. 834/2007 ja komisjoni määruses nr. 889/2008 on sõnastatud 

mahepõllumajanduse olulisemad põhimõtted ja detailsed nõuded. Lisaks Euroopa 

määrustele reguleerib mahepõllumajanduslikku tootmist Eestis veel mahepõllumajanduse 

seadus ja selle rakendamisaktid ning määrused. (Põllumajandusamet: mahepõllumajandus, 

õigusaktid)  

Väga oluline on ennast registreerida mahepõllumajanduse registris, sest vaid siis on 

võimalik turul olla ja turul toimida. Mahepõllumajanduslik tootmisettevõte peab olema 

Põllumajandusameti poolt tunnustatud. Mahepõllumajanduse nõudeid peab hakkama 

täitma hiljemalt taotluse esitamise kuupäevast. Toidu- ja Veterinaaramet või 

Põllumajandusamet kontrollib maheettevõtteid vähemalt korra aastas. 
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Mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse arendamisel on väga oluline koht nii Euroopa 

Liidu toetustel, kui ka riigisisestel toetustel. Toetada on vaja selleks, et kvaliteetne 

kodumaine toit oleks alati eestlaste laual vastuvõetava hinnaga ja igas olukorras. Ilma 

toetuste kaasabita hääbuks põllumajandus Eestis sootuks või kohaliku toidu hind kerkiks 

nii kõrgeks, et puuduks ostujõulisus. Eestis on suurel hulgal maad, mida harida ja ilma 

toetusteta oleks alustaval ettevõttel raske soetada endale vajalikku tehnikat ja kõike muud 

sinna juurde kuuluvat. 

Mahelihaveise liha on omamoodi nišitoode ja on selge, et maheliha müümine nii väikeses 

riigis nagu Eesti end ilmselt nii palju ei õigusta. Tuleb vaadata ka mujale Euroopa turule, 

kus saab maheliha müüa tunduvalt kõrgema hinnaga. (Kool 2014: 14) Veiseliha 

mahetootmine on Eestis küll laialdaselt levinud, kuid maheliha käitlejaid on vähe. Tuntum 

maheliha käitleja on Märjamaa Lihatööstus. (Kool 2014: 14) 2013. aastal sai 

mahetunnustuse ka OÜ Hiiumaa Lihatööstus, kes on seadnud oma eesmärgiks müüa  

kohalikku hiiumaist maheliha ka mandri- Eestis. Mahe veiseliha töötlemine on ka 

Hiiumaal esirinnas. Aastal 2010 loodi MTÜ Liivimaa Lihaveis, kelle põhitegevus on 

suunatud veiseliha turu arendamisele (Külvet 2016). MTÜ Liivimaa Lihaveis on 

mahemärgisega ja seetõttu on nende toodang ainult mahe. Pakutavate toodete valikut 

laiendatakse pidevalt. Suurema osa klientidest moodustavad Eesti restoranid ja toidukohad, 

mis näitab, et Eesti restoranid on võtnud oma südameasjaks propageerida kohalikku toitu.   

 

1.3. Ülevaade mahepõllumajandusliku lihaveisetoodangu turust Eestis 

 

Mahetoodangu turumaht suureneb iga aastaga. Suurem osa mahetoodangust, mis on Eesti 

turul, on sisse toodud Euroopa riikidest. Siiski iga aastaga on suurenemas kodumaise 

mahetoodangu sortiment. Samas müüakse Eesti mahetoodangut ka teistes ELi riikides. 

(Vetemaa, Mikk 2015: 32) Praegu turulolev maheliha on pakendatud ja lahtiselt seda 

müügil ei ole. Kindluse tarbijatele annab pakendatud lihal olev Euroopa Liidu mahelogo ja 

järelevalve asutuse number. (Kuidas ma poes…2014) 

Aastal 2014 oli statistikaameti andmetel Eestis lihatoodang kokku 80,7 tonni, sellest 

veiseliha 11,9 tonni. [PM11 2016] Maheliha toodang kokku oli 1815 tonni, millest 84% 

moodustas veiseliha. Maheloomakasvatuses peeti 2011. aastal kõige enam maheveiseid. 

Kui seda võrrelda aastaga 2010, siis suurenes maheveiste arv 23,9%. Kogu veiste arvust 
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moodustas maheveiste osakaal 10,2%. (Maheturg 2011: 6) Aastal 2012 suurenes 

maheveiste arv võrreldes aastaga 2011 taas üle 20% ning kogu veiste arvust moodustas 

maheveiste osakaal 11,9% (Maheturg 2012: 6). Sama võib öelda ka aasta 2013 kohta, kus 

maheveiste arv kasvas võrreldes 2012. aastaga samuti üle 20% ja maheveiste osakaal 

veiste koguarvust oli 13,6% (Maheturg 2013: 13). Üldiselt näitab see aasta-aastalt 

maheloomade arvu tõusu samas proportsioonis. 

2011. aastal suurenes maheveiselihatoodang 30% (Maheturg 2011: 29). Kui võrrelda  

2011. ja 2012. aastaid, siis aastal 2012 maheveiseliha toodang vähenes 14% (Maheturg 

2012: 37). Aastal 2013 aga kasvas toodang taas 25% (Maheturg 2013: 22). 

Maheveiselihatoodangu kasv annab tarbijatele stabiilse maheveiseliha kättesaadavuse ja 

kodumaise mahetoodangu suurenemise. Maheveiseliha tootmise suurendamise mõttekus 

seisneb ka selles, et praegu imporditakse palju veiseliha Eestisse, selle saaks aga asendada 

kohaliku mahelihaga. Suurem tootmine annaks võimaluse liha ka eksportida. MTÜ 

Liivimaa Lihaveise asutaja Airi Külveti sõnutsi Venemaa embargo ning üldised Eesti 

põllumajandust pärssivad tegurid eksporti ei mõjuta. Lihakehade müügil on väga oluline 

realiseerida see maksimaalselt. Ära tuleb realiseerida kõik lihased, kui ka rupskid. (Arula 

2015: 10-11) 

Kui mahelihana kasvatatavate lihaveiste arvukus suureneb, suureneb tootmine ja seega ka 

pakkumine turul. Nõudlus veiseliha järele kodumaisel turul on väike, kui seda võrrelda 

näiteks sea- ja linnulihaga. Põhjusena, miks nõudlus ja tarbimine Eestis on madal, võib 

välja tuua liha hinnataseme ja selle, et tarbijad ei oska veel loomaliha nii hästi valmistada. 

Selleks, et veiseliha tarbimine suureneks, peab suurenema tarbijate maksejõulisus. Samuti 

ka maheliha kättesaadavus. Kui võrrelda maapiirkondasid ja linnasid, siis maapiirkondades 

on maheveiseliha valik tunduvalt väiksem, kui linnades asuvates ökopoodides. 

Mahetoodete hinnad võrreldes tavatoodetega sõltuvad tootegrupist. Mõnel juhul on 

mahetooted odavamad, mõnel juhul aga ligi kaks korda kallimad. (Vetemaa, Mikk 

2015:32) Kui 2011. aastal maheliha tootjahinnad tõusid ja maheveiseliha hind oli eelneva 

aastaga võrreldes juba 2,5 korda kõrgem, siis aastal 2012 maheveiseliha tootjahind langes 

uuesti 53% (Maheturg 2011: 29; Maheturg 2012: 37) Maheveiseliha hinnamuutus aastal 

2013 ei ole leitav, kuid on teada, et aastal 2014 märts - juuni keskmine tootjahind oli 2,4 

€/kg (Maheturg 2013: 65). Uurides maheveiseliha jaekaubanduse hindasid, siis on näha, et 
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maheveiseliha hinnad on üldiselt iga aasta tõusnud. Tabelis 1 on välja toodud tavalihaveise 

ja mahelihaveise keskmised jaehinnad põhiliste toodangu gruppide kaupa.  

Tabel 1. Jahutatud veiseliha ning maheveiseliha jaehinnad, € km-ga 

 2011 keskmine 2012 keskmine 2013 keskmine 

Maheveiseliha kondita 10,37 10,39 13,71 

Tavaveiseliha kondita 8,50 9,94 12,06 

Mahelihaveise antrekoot 12,25 12,75 14,13 

Tavalihaveise antrekoot 11,99 14,65 11,83 

Mahelihaveise välisfilee 13,79 14,14 15,93 

Tavalihaveise välisfilee 

(laagerdatud) 

16,85 22,42 19,29 

Märkus. Tabelis kasutatavad andmed on võetud uuringust Maheturg 2013. 

Tabelist 1 on näha, et antrekoodi ja kondita liha puhul püsib maheliha hind kõrgem 

tavalihast. Kui aga võrrelda välisfilee hinda, siis siin on selgelt näha, et kõrgem hind püsib 

laagerdunud tavalihaveise välisfileel. Välisfilee on tuntud ka veiseliha võhikutele. See on 

pehme ja kiiresti valmistatav tükk. Selle hinna erinevuse juures mängib olulist rolli 

veiseliha import. Kuna välisfilee on kõrgelt hinnatud, siis eelistatakse lihakamate tõugude 

ja kõrgekvaliteediga lihatõugude fileesid. Hinnaerinevus tuleb ka kasutatud metoodikast.  

Lihaveise kokkuostuhinnad on ka kohati väga erinevad. Kokkuostuhind sõltub lihakusest 

ja rasvasusest. Rasvasus sõltub tõust, söötmisest, looma geneetikast, vanusest ja soost. 

(Õige Lihaveise valikust...2014) Veiserümbad aga jaotatakse lihaste arengu järgi. 

Lihakusklasside hindamiseks kasutatakse SEUROP- süsteemi. Selle süsteemi järgi 

jaotatakse veiserümbad kuude põhiklassi. Lihasklassi määramisel pööratakse tähelepanu 

rümba väärtuslikematele piirkondadele, milleks on reie-, selja-, ja abapiirkonnad. 

Veiserümpade kvaliteediklasside määramine tagab kasvatajatele õiglase tasu toodangu 

eest. (Eesti Lihaveisekasvatajate selts: veiseliha) 

Tarvo Nõmme Hiiumaa Lihatööstusest ütles, et nemad maksavad mahelihaveise rümbakilo 

eest pullide puhul 2,20–2,60 €/kg ja lehmade puhul 1,80 – 2,00 €/kg. Nende maheveiseliha 

kogutoodangust läheb 30% välisturule (põhiliselt vorstitööstustesse). Väärtuslikumad 

(igasugused lihased) jäävad aga siseturule. MTÜ Liivimaa Lihaveise kokkuostuhinnad on 

kujunenud välja sellest, et MTÜ Liivimaa Lihaveis ostab kokku kindlasse rümbakaalu 

vahemikku sattuvaid veiseid. MTÜ liikmetele kehtib soodne hinnakiri. Rümbakilo hind 

jääb vahemikku 3,35–3,45 €/kg, kilohind sõltub rasvasusklassist. Kui rasvasusklass 

hinnatakse 2 vääriliseks ehk vähem rasva, siis on kilohind 3,35 €/kg, kui aga 3 vääriliseks 
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ehk ideaalne, siis on kilohind 3,45 €/kg. 20. aprilli 2014. aasta Äripäeva artiklis kirjutas 

Aldo Vaan, et kui on väga hea farm ja korralik juurdekasv, siis tõulooma müük on 

kasulikum kui lihaks müümine (Õige lihaveise valikust...2014) Enamjaolt toimub 

tõulooma müük välisturule. Tõuloomade ekspordi puhul ei mängi olulist rolli mahe või 

tava loom.  

 

1.4. Mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse tootmistegevuse tasuvuse 

hindamine 

1.4.1. Füüsilisest isikust ettevõtja põllumajanduses 

 

Enne ettevõtlusega tegelema hakkamist, tuleb valida, kas hakata Füüsilisest isikust 

ettevõtjaks (FIE) või moodustada äriühing (Alustava Põllumajandustootja ABC: 3). 

Ettevõtlusvormi valik sõltub ettevõtja paljudest erinevatest vajadustest ja riskivalmidusest. 

FIE kui ettevõtlusvorm on viimasel ajal jäänud vanamoodsaks ning kasutatakse järjest 

vähem.  

FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda oma 

nimel tasu eest kaupu või teenuseid (Parts, Visberg 2014). Isik vastutab oma kohustuste 

eest kogu oma varaga (Alustava Põllumajandustootja ABC: 3). See ettevõtlusvorm sobib 

väikestele, peamiselt oma põhitöö kõrvalt tegutsevatele isikutele, kes plaanivad oma 

tegevusest tulu teenida. See ettevõtlusvorm sobib hästi  ka põllumajandustootjatele, eriti 

just väikestele mahetootjatele. Väiketootjate tegevus on tihedalt seotud isiku igapäevase 

tegevuse ning tööga, samuti kasutatakse isiklikke masinaid ja ehitisi ettevõtluseks. Kulude 

jaotus sellises olukorras on füüsilisest isikust ettevõtjate puhul tunduvalt lihtsam. 

Põllumajandusega tegelevatele FIEdele on oluline eelis teha täiendavaid mahaarvamisi 

omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust ning 

metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust kuni 2877 euro ulatuses (FIE ABC: 

ettevõtluse tulud ja kulud). Kõige enam registreeritud FIEsid tegeleb metsa- või 

põllumajandusega. 

Äriühingu ja FIE erinevus tuleneb sellest, et äriühingu puhul peab olema osakapital 

vähemalt 2500 eurot (mida küll ei pea alati kohe ettevõttesse sisse maksma). FIEl puudub 

minimaalne nõutav algkapital. Osaühingut võib alustada üks või mitu isikut, FIEna saab 
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tegutseda ainult üks konkreetne isik. (Alustava Põllumajandustootja ABC: 5) Nii nagu kõik 

äriühingud peab ka FIE pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvetust, 

dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid. Erinevus äriühingust on see, et maksta 

tuleb nii sotsiaalmaksu avansilisi makseid, samuti ka alates teisest tegutsemise aastast 

tulumaksu avansilisi makseid. FIEdel on võimalik peatada oma tegevus hooajaliselt 

teavitades sellest Maksu- ja Tolliametit. (FIE ABC: Tegevuse alustamine) 

Kui tegutsemise ajal tootmismaht jõudsalt suureneb, oleks majanduslikult otstarbekas FIE 

tegevusvorm asendada osaühinguga. Sellises olukorras tuleks esmalt asutada osaühing ning 

seejärel kaaluda FIEna tegevuse lõpetamist. Enne osaühingu asutamise otsuse tegemist 

peaks üle vaatama oma varad. FIE lõpetamise kuludesse kantud vara loetakse isiklikku 

tarbimisse võetuks. Selle vara maksumus turuhinnas liidetakse viimase tegevusaasta 

maksustatavale tulule ning selle pealt tuleb maksta tulumaksu. Alati ei peagi peale 

osaühingu asutamist FIEna tegutsemist lõpetama. (Alustava Põllumajandustootja ABC: 6) 

Sarnaselt äriühingule tuleb FIEdel registreerida ennast käibemaksukohustuslaseks, kui 

maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot. Võimalik on ennast 

registreerida käibemaksukohustuslaseks ka vabatahtlikult. (FIE ABC: FIE ja käibemaks) 

FIEna tegutsemisel tuleb eraldada isiklikus tarbimises olev vara ettevõtluses kasutatavast 

varast. Tihti on vara ettevõtlusega vaid osaliselt seotud ning sellisel juhul ei ole vara 

võimalik mõttelisteks osadeks jagada ning ettevõrja peab iga üksiku vara ettevõtluses 

kasutatava osa määrama. Parem oleks iga üksiku varade ettevõtluses kasutamise protsent 

ka kirja panna. (FIE ABC: isiklik vara ja ettevõtluses kasutatav vara) 

 

1.4.2. Kuluarvestus ja kulude liigitamine 

 

Igal ettevõttel tekib oma tegevuse käigus kulusid. Kuludega kaasneb varade vähenemine 

või kohustuste suurenemine. Kulude haldamiseks on vaja kulude juhtimist, mis tegeleb nii 

kulude kontrolli all hoidmisega, samuti keskendub kulude vähendamisele ja jätkuvate 

parenduste tegemisele. Kulude vähendamine ei tohi toimuda ainult klientide rahulolu 

arvelt. Ideaalne oleks, kui kulude vähendamine ja kliendirahulolu suurendamine toimuks 

üheaegselt. (Drury 2008: 537 - 538)  
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Organisatsioonis ei teki kulud iseenesest, kulu tekib ressursi kasutamisel organisatsiooni 

eesmärkide saavutamiseks, samuti ka vajalike strateegiate elluviimiseks tehtavate  

tegevuste tulemusena. (Karu 2008: 44-45) Keskendudes liigselt arvestusele, unustatakse 

miks kulusid üldse arvestatakse. Kulude juhtimine on juba midagi enamat kui toodete ja 

teenuste kulude arvestamine. (Sealsamas: 44) 

Kuluarvestus ühendab teatud määral finants- ja juhtimisarvestust. Kuluarvestus jälgib 

kulude kajastamist finantsarvestuse jaoks, kuid tegeleb ka kulude analüüsiga. (Haldma, 

Karu: 1999: 12) Ettevõtte sisetarbijatele, kelleks on isikud, kes tegelevad ettevõtte 

strateegilise juhtimisega võimaldab informatsiooni juhtimisarvestus. Sisetarbijad vajavad 

informatsiooni, et parandada ettevõtte tõhusust ja tulemuslikkust. Välistarbijatele annab 

ettevõtte, kui terviku kohta informatsiooni finantsarvestus. Välistarbijateks on aktsionärid, 

võlausaldajad, riigiametid, tarnijad ja teised, kes vajavad informatsiooni ettevõtte 

majandusnäitajatest. (Wild 2007: 674) 

Kuluarvestuse süsteemi eesmärgid jagunevad kaheks: üldised ja spetsiifilised. Üldised 

eesmärgid on toodanguga seotud kulutuste määratlemine, kulude planeerimine, kuludele 

normide seadmine ning nende täitmise kontrollimine. Spetsiifilised eesmärgid on toodete 

ja teenuste oma- ning müügihinna arvutamine, juhtide teabega varustamine ning ettevõtte 

majandustegevuse hindamine. (Haldma, Karu 1999: 10) 

Kulude juhtimisel ja arvestamisel on esmalt oluline selgeks teha kuuobjekt, misjärel saab 

määrata kulud kuluobjektile. Kasumile suunatud organisatsioonides on oluline teada, kui 

palju saadakse kasumit ühelt või teiselt müüdud tootelt või osutatud teenuselt. Samuti ka 

kasumile mittesuunatud organisatsioonid vajavad infot selle kohta, kui palju on tehtud 

kulusid ühele või teisele organisatsiooni väljundiks olevale kuluobjektile. (Karu 2008: 109) 

Kulude liigitamise käigus eristatakse erinevad kuluelemendid ja grupeeritakse need 

loogilistesse gruppidesse lähtuvalt nende olemusest, funktsioonist või kasutamisotstarbest 

(Karu 2008: 105). Liigitamisel tuleb lähtuda konkreetse ettevõtte kulude otstarbest ja 

kuluarvestuse eesmärgist (Hardma, Karu 1999: 32). 

Ettevõtte kasum kujuneb ettevõtte tulude ja kulude vahena. Kulud kokku aga jagunevad 

otsekuludeks ja kaudkuludeks. Otsekulud (direct costs) on sellised kulud, mida saab otse 

kuluobjektile arvestada. Kaudkulud (indirect costs) on sellised kulud, millel puudub vahetu 

seos kuluobjektiga. Kaudkulude puhul ei ole otsene kulude arvestamine kuluobjektile  
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põhjendatud, sest kaudkuludel puudub otsene seos kuluobjektiga. Erandiks on aga see kui 

ettevõtte väljundiks on ainult üks kuluobjekt. (Karu 2008: 110) 

Järjest vähem rahuldab meid kulude juhtimisel kulude liigitus ainult otse- ja kaudkuludeks. 

Ning järjest enam on tarvis tähelepanu pöörata kulude käitumisele. Kulude käitumise 

seisukohast jaotatakse kulud muutuv- ja püsikuludeks. Püsikulud (fixed costs) on kulud, 

mida ei saa käesoleval tootmisperioodil muuta. Väljundi koguse suurenedes jäävad 

püsikulud ikka samaks. Muutuvkulud (variable costs) aga muutuvad väljundi koguse 

muutudes. Püsi- ja muutuvkulud kokku moodustavad kogukulud. (Colander 1994: 459 - 

460) Loomakasvatuses on muutuvateks kuludeks sööt, mineraalained, veterinaarteenused 

ning ravimid, töötasu ja sellega kaasnevad maksud, karjauuendus, ostetavad 

tootmisteenused ja allapanu. Püsikuludeks on kulum, põhivara jooksev remont ja 

korrashoid, transport, elekter, tootmisüldkulud jne. (Aamisepp, Persitski 2012:14) 

Kulude liigitamine ettevõttes on väga oluline. Kulude liigitamine aitab ettevõttel 

prognoosida tootmismahtusid. Kulude liigitamine annab parema ülevaate kulude mahust 

ning sellest, milliste kulude maht on liiga suur ja milliseid kulusid tuleb vähendada.  

Alustava põllumajandustootja ABC-s on ära toodud järgmised FIEde peamised kulud: 

 ettevõtluse tarbeks põhivara, kaupade, materjalide, tooraine, kütuse, energia, 

pooltoodete jms soetamine; 

 teenuste eest tasumine; 

 ettevõtluses kasutatud pinna eest tasutud rendi- või üürisumma;  

 töötajatele makstud palgad;  

 töötajate eest ja ettevõtluse tuludelt makstud sotsiaalmaks; 

 ettevõtlusega seotud riiklikud maksud (maa- ja tollimaks); 

 kohalikud maksud (omavalitsusüksuste kehtestatud maksud oma 

haldusterritooriumil, nt mootorsõidukimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, 

reklaami- ja kuulutusemaks jne);  

 laenu ja kapitalirendi intress; 

 erisoodustusi koos maksudega juhul, kui maksud on tasutud;  

 ettevõtluse tarbeks sõlmitud lepingute tasud;  

 tasutud riigilõiv; 

 litsentside, kauplemislubade eest makstud tasud;  
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 muud ettevõtlusega seotud kulud;  

 Maksu- ja Tolliameti kontole tasutud käibemaks; 

 

Mahelihaveisekasvatuse suurim erinevus tavaveisekasvatusest on söötmine ja pidamine. 

Suurimad kulud mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse puhul tehakse loomadele 

mõeldud sööda tootmiseks ja sisseostetud söötadele - mahesöödad on kallimad. Olulise 

kuluartikli moodustab ka loomade ümberpaigutamine karjamaade vahel. Suvel peetakse 

maheloomi karjamaadel ning karjatamisperiood kestab kuus kuni seitse kuud (Külvet jt 

2011: 13). Lisa kuluartiklina on siin loomadele ehitatavad varjualused ning aiad. Selline 

pidamisviis erineb oluliselt nuumfarmides peetavate loomade pidamisviisist.  

Mahetootjate sissetulekustes on endiselt suur osakaal toetustel. Sellest tulenevalt on 

jätkusuutlikke mahetootjaid 45%, ilma mahepõllumajandusliku tootmise toetuseta 33%. 

Mahepõllumajanduse arengukava 2014 - 2020  eesmärgiks on  mahepõllumajandusliku 

tootmise arendamine mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kaudu. (Eesti 

Mahepõllumajanduse arengukava 2014 – 2020: 13-15) Lisaks mahepõllumajandusliku 

tootmise toetusele on võimalik veel taotleda ka erinevaid investeerimistoetuseid ning 

pindala- ja loomatoetuseid. 

 

 

1.4.3.Tasuvuse olemus ja tasuvuse hindamisel kasutatavad näitajad 

 

Ettevõtte põhieesmärgiks on tavaliselt omaniku jõukuse suurendamine (Teearu, Krumm 

2005: 27). Suurte ettevõtete puhul tekib sageli vajadus allüksuste tegevuse majanduslikuks 

hindamiseks. Ettevõtte allüksuste tegevuse hindamise kriteeriumid võivad olla nii 

mitterahalised (klientide rahulolu, toodangu kvaliteet) kui ka rahalised (kasum, käive). 

(Alver, Ringberg 2002: 378) Pikas perspektiivis on ettevõtte finantsvõimenduse 

määramisel väga oluline osa kasumil (Aruste 2007: 43).  

Kasum kujuneb ettevõtte tulude ja kulude vahena (Laidre 2004: 2). Ühikuliselt on kasum 

müügihinna ja tootmise omahinna vahe, seda eeldusel, et müügihind on tootmise 

omahinnast kõrgem. Seejärel on võimalik leida ka kogukasum. Selleks tuleb toodangu 

ühiku kasum korrutada müüdud toodangu kogusega. 
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Kui tootmise omahind on kõrgem kui müügihind tekib kahjum. Kahjum tekib ka siis, kui 

kaubatoodangule tehtavad kulutused ületavad sissetulekut. Põllumajanduses on kahjumi 

saamine normaalse hinnataseme puhul ebamajandusliku tootmise tulemus (Lilover 1976: 

74). Lühiajaline kahjum on ettevõttes lubatud, see annab märku sellest, et tuleb teha 

muudatusi ettevõtte kuludes ja tuludes. Kahjumis ei ole võimalik pikaajaliselt tegutseda. 

Jääb võimalus tegevus lõpetada või üritada kasumisse jõuda. Kasumi suurendamine või 

kahjumist vabanemine on võimalik läbi kulude vähendamise või tulude suurendamise. 

Tulude suurendamise juures mängib põllumajanduses olulist rolli ka saadavad toetused. 

Samuti on veisekasvatuses tulusid võimalik suurendada müües loomi kõrgema 

kokkuostuhinnaga. 

Esmapilgul tundub tasuvuse hindamisel olevat kasum  väga hea näitaja, sest mida suurem 

on kasumi number, seda parem tundub pilt ettevõttest. Nii see aga päris ei ole. 

Traditsiooniliselt kasutatakse põllumajandusettevõttes tasuvuse hindamiseks 

rentaablusnäitajaid. Rentaablus (profitability) on võime saada ettevõttes kasumit. 

Rentaabluse analüüs on väga oluline, sest isegi kõrge likviidsus või kapitali soodne 

struktuur ei pruugi tagada veel piisavat kasumit. (Alver, Ringberg 1998: 117) 

Rentaablusnäitajate analüüsimisel on võimalik iseloomustada kasumi muutumise määra 

sisendite ja väärtuste suhtes (Saaliste 2014: 17). 

Tasuvusanalüüs ehk rentaablusanalüüs on toodangu mahu või müügikäibe uurimine 

eesmärgiga selgitada seoseid ettevõtte kulude struktuuri, toodangumahu ja kasumi vahel 

ning anda hinnang ettevõtte tegevuse tasuvusele (Mereste 2003: 333). 

Rentaablus on kasumi suhe majandusnäitajatesse, mille tasuvust soovitakse esitada, ehk 

rentaabluse üldine valem on (Teearu, Krumm 2005: 27): 

             
     

                                            
 

Saadud rentaablussuhtarvud iseloomustavad ettevõtte finantsedukust ning efektiivsust 

kasumi teenimisel (Alver, Reinberg 1998: 117). Rentaablust väljendatakse tavaliselt 

protsentides (Teearu, Krumm 2005: 27).  

Kõige sagedasem rentaabluse näitaja mida kasutatakse on käiberentaablus. Käibe 

rentaablus näitab kasumi osatähtsust müügitulust. 
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Käiberentaablus näitab seda, kui palju saadi kasumit toodangu müümisel iga müügitulu 

euro kohta. Isegi väike 1 - 2% nihe käiberentaabluses võib viidata edukale või ebaedukale 

aastale (Alver, Reinberg 1998: 118). Kõrge käibe rentaablusega ettevõttel on suurem 

võimalus ellu jääda tootmiskulude kasvades ja müügihindade langedes. Et ettevõte 

majandustegevus oleks tasuv, peab antud näitaja olema positiivne. (Saaliste 2014:18) 

Antud töös soovib autor leida lihaveisekasvatuse tasuvust. Selleks kasutab autor saadud 

kasumit loomakasvatusest. Kasum kujuneb loomakasvatustoodangust saadud müügitulu ja 

loomakasvatuskulude vahena. Loomakasvatuskulud sisaldavad arvutustes nii muutuv- kui 

püsikulusid. Tuludes osana arvestatakse ka saadud otsetoetuseid.  

Teine enim kasutatav rentaablusnäitaja on kulurentaablus: 

                   
     

        
     

Kulurentaablus näitab, kui palju kasumit saadi iga toodangule kulutatud euro kohta. 

Enamjaolt kõik ettevõtted on huvitatud võimalikult suurtest rentaablusnäitajatest. Ka siin 

kasutab autor kasumit loomakasvatusest ja loomakasvatuskulusid  
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2. FIE AIRI KÜLVETI MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU 

LIHAVEISEKASVATUSE TASUVUS AASTATEL 2012-2014 

 

2.1. Uurimistöö metoodika 

 

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus on tõusev trend lihaveisekasvatuses, sest 

rohumaal kasvatatud looma  liha on hea maitsega ja tervisele ohutu. Maheloomakasvatajate 

tootmise tasuvusega kohta Eestis on vähe uuringuid. Mahetootjad ise väidavad, et tootmine 

toimib tänu toetustele, väga suurt kasumit ei teenita ning kahjumisse ei jääda. Empiirilise 

uuringu käigus soovib töö autor anda ülevaate ja analüüsida maheveisekasvatuse 

tasuvusnäitajaid ühe tootja põhjal, seega põhjapanevaid järeldusi uuringu põhjal teha ei 

saa.  

Uurimistöö teisesed andmed, mille abil antakse ülevaade lihaveisekasvatusest, sh 

mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatusest ning maheliha turustamisvõimalustest Eestis, 

pärinevad Eesti Statistikaameti, Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ameti ja 

Maheregistri andmebaasidest ning põllumajandusuuringuid teostavate asutuste 

kodulehtedelt. Nendeks andmeteks on statistilised arvnäitajad, teemaga seotud 

uurimustööde ja projektide aruanded, trükised, artiklid. Töö teiseste andmetena kasutatakse 

ka FIE Airi Külveti kasumiaruandeid aastatel 2012-2014. Kasumiaruannete põhjal selgitati 

ja analüüsiti ettevõtte kulusid, kulude struktuuri, ettevõtte äritulusid ning toetusi uuritaval 

perioodil ning arvutati tasuvusnäitajad. Töö koostaja kasutab uurimistöö meetodina 

kvantitatiivset analüüsi, kus tuuakse välja algandmete võrdlev analüüs. Statistiliste 

arvnäitajate haldamisel ja töötlemisel kasutati Microsoft Excel 2010 programmi. 

Uurimistöö esmased andmed koguti intervjuu käigus. Kasumiaruannete tulemuste 

tõlgendamise täiendamiseks koostati intervjuu FIE Airi Külvetile, mis koosneb kuuest 

küsimusest mille abil selgitati ettevõtte arenguperspektiive. Küsimused on välja toodud 

lisas 1. Intervjuu küsimuste vastused täiendavad leitud tasuvusnäitajaid. Intervjuu viidi läbi 

nii silmast-silma kohtudes kui ka täiendavalt kirja teel suheldes. Intervjuu suuline osa 
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lindistati, vastused lühendatud kujul lisati rentaablusnäitajate arvutuste ning ettevõtte 

tulevikuplaanide kirjelduse täiendusena.  

 

2.2. Ülevaade FIE Airi Külveti tootmistegevusest 

 

Füüsilisest isikust ettevõtja Airi Külvet on Jõgevamaal Tõrve külas 

mahepõllumajandusliku tootmisega tegelev ettevõte. Füüsilisest isikust ettevõtja Airi 

Külvet asus oma vanaisale Artur Kreisile kuulunud põlistallu- Tõrve külas asuvasse Puutsa 

tallu elama ja tegutsema 1995. aastal. Päris tootmisettevõttena hakkas Airi Külvet tegelema 

aastal 2004. 

2004. aastat alates on ettevõtja Airi Külvet mahetunnusega tootja. Algselt kasvatati kolme 

piimalehma ning tegeleti piimatootmisega. Peale esimest piimahinna langust lõpetati piima 

müümine ning hakati ostma ainult vasikaid. Täna on ettevõtja Airi Külveti peamiseks 

tootmissuunaks mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus. Seal kõrval tegeletakse 

taimekasvatusega ainult enda ettevõtte loomade tarbeks. Lihaveisekasvatus sai alguse 

sellest, et ostetud piimavasikate hulka sattus ka paar lihaveise ristandit. Vasikad kasvasid 

hästi ning otsustati jätkata lihaveisekasvatusega.  

Esialgu väga suure tootmisega ei tegeletud. Loomi osteti juurde vaikselt 3 - 4 kaupa. 

Massilisemaks läks tootmine aastatel 2007 – 2008, kui valmis said esimesed ehitised tänu 

investeeringu toetustele. Euroopa Liidu toetuseid hakkas ettevõtja Airi Külvet taotlema 

aastal 2004.  Esimesed tõuloomad osteti noortaluniku toetuse eest - viis nendest Soomest ja 

kolm Eestist. Sellest alates hakkas loomade arv iga aasta kasvama. Paar aastat tagasi osteti 

viis mullikat Tšehhist. Enamus karjast on suurendatud kas oma karja arvelt või ostetud 

mullikaid Eestist. Hetkel on FIE Airi Külvetil 87 lihaveist. Kasvatatakse kahte tõugu: 

simmental ja aberdiin-angus. Talule endale kuulub 45 hektarit maad. Koos rendimaadega 

haritakse 141 hektarit. Hektarite arv on samuti aasta - aastalt tõusnud koos loomade arvu 

suurenemisega. 141-st hektarist 95 hektaril toimub karjatamine.  

Ettevõtja Airi Külvet hoiab oma põhikarja suurust viimased kaks aastat umbes 30 pea 

juures. Ülejäänud loomadest realiseeritakse müümise teel. Simmentali tõugu loomad 

müüakse ainult elus tõuloomana. Aberdiin – anguste puhul müüakse härjad ja pullid MTÜ 

Liivimaa Lihaveisele. Elusalt müüakse ristandmullikad ja emas loomad ning tiined 
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loomad. Korraga müüakse MTÜ Liivimaa Lihaveisele üks koormatäis loomi ehk 10-15 

looma. Üldiselt toimub sellises ulatuses lihaks müük üks kord aastas. Rümbakilo hind 

sõltub rasvasusklassist on 3,35 – 3,45 eurot kilogramm. Igal aastal prakeeritakse ka lehmi, 

aga see kogus on väike, umbes 2 - 3 looma aastas. Prakeeritud loomad müüakse mujale 

käitlemisettevõtetesse lihaks. Ettevõttes kasutatav tehnika on soetatud toetuste eest. 

Traktor, niiduk ja käru on soetatud toetuste eest. Oma sissetulekute eest on ostetud press. 

Tulevikus on plaanis soetada veel üks traktor. 

 

 

2.3. Kulude ja tulude struktuur aastatel 2012 - 2014 

 

Müügitoodanguks ettevõttes on lihaveised. Taimekasvatusega tegeletakse ainult oma 

loomade tarbeks. Ettevõtte kuludesse arvutatakse ka Tõrve loodushariduskeskusega seotud 

kulud. Tabelis 2 on välja toodud ettevõtte FIE Airi Külveti kulude struktuur aastatel 2012 – 

2014. Kuludest moodustab suurima osa kulud kauba, toore, materjal ja teenused. Teine 

suurim kululiik on põhivara kulum. Põhivara kulum moodustab kuludest üle 30%. 

Põhivara kulumist arvestatakse vaid 20% loomakasvatuskuludena.  

 

Tabel 2. Tootmiskulude struktuur ettevõttes FIE Airi Külvet aastatel 2012-2014, % 
Kululiik 2012 2013 2014 

Kaubad, toore, materjal ja teenused 52,23% 50,69% 46,41% 

Mitmesugused tegevuskulud 12,41% 16,65% 15,69% 

Põhivara kulum 35,24% 32,46% 31,21% 

Muud ärikulud 0,12% 0,20% 1,69% 

Kulud kokku 100% 100% 100% 
Allikas: FIE Airi Külvet kasumiaruanded aastatel 2012-2014, autori arvutused 
 

Tabelist  on näha, et kulude struktuur aastate lõikes ei ole oluliselt muutunud. Muutunud ei 

ole aastate lõikes oluliselt ka kogukulud. Hüppeline kulude muutus on küll toimunud aastal 

2013, kui kulud suurenesid aastaga 7491.62 eurot. Tootvaid bioloogilisi varasid (lehmad, 

lehmikud) oli 2012. aasta alguses bilansis arvel 18 534.38 euro väärtuses ja perioodi 

(2012. aasta) lõpuks 21 570.13 väärtuses. Suuremad kulud on tingitud karja suurenemisest. 

Kui mitte arvestada põhivara kulumit, siis kahel aastal oli suurimaks kulu artikliks ostetud 

söötade kulu.  Kogukuludest kokku moodustas ostetud söötade kulu aastal 2012 21,84% ja 

aastal 2013 21,66%. Ettevõttes lisa tööjõudu ei kasutata ja sellepärast puudub tööjõu kulu 

täielikult.  
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Joonisel 2 on ära toodud ettevõtte tulud aastate lõikes. Tulud aastatel 2012 ja 2014 

koosnesid ainult toodangu müügitulust ja saadudu toetustest. Müügitulu sisaldab ka lisaks 

loomade müügist saadud tulule muu toodangu müüki (teenused), mida autor 

lihaveisetasuvuse arvutamisel arvesse ei võta. Aastal 2013 lisandusid muud äritulud. 

 

 

Allikas: FIE Airi Külvet kasumiaruanded aastatel 2012-2014, autori arvutused 
Joonis 2. Ettevõtte tulude jaotus aastatel 2012-2014, €  

 

Jooniselt 2 võib näha, et  aastal 2012 oli toetuste osakaal ettevõtte tuludest 60%, mis on 

väga suur protsent ettevõtte tuludest. Aastal 2013, aga moodustasid toetused sissetulekutest 

ligi 35%. 2014. aastal oli toetuste osakaal 40%. Aastal 2012, oli muu toodangu osakaal 

müügitoodangust 4,53%, aastal 2013 oli 6,04% ja aastal 2014 oli 54,62%. Samuti ei 

arvesta autor lihaveisetasuvuse arvutamisel aastal 2013 saadud muud äritulusid.  

Saadud toetustel on suur osatähtsus ettevõtte sissetulekust, toetused mõjutavad ka oluliselt 

ettevõttes teenitud kasumit. Joonis 3 iseloomustab kasumi kujunemist toetustega ja 

toetusteta. Jooniselt on näha, et kui ettevõte oli aastal 2012 kahjumis, siis ilma toetusteta 

langeks ettevõte veel suuremasse kahjumisse. Kahjum tekiks ettevõttel ka järgnevatel 

aastatel ilma toetusteta. Kuna ükski ettevõte ei saa töötada kahjumis ja sellel joonisel on 

arvesse võetud vaid kolme aasta kasumiaruanded, siis antud joonis ei iseloomusta 

tegelikku olukorda. Joonis on vaid illustratsiooniks sellele kui suur mõju on toetustel 

kasumile. 

 

17842.1 € 32639.14 € 

46131.85 5 

27609.13 € 

30664.26 € 

30158.51 € 
25999.6 € 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2012 2013 2014 

Et
te

võ
tt

e
 t

u
lu

d
, €

 

müügitulu toetused muud äritulud 



26 

 

 

Allikas: FIE Airi Külvet kasumiaruanded aastatel 2012-2014, autori arvutused 

Joonis 3. Ettevõtte kasum toetustega ja kasum ilma toetusteta aastatel 2012-2014, € 

 

Kasum kujuneb tulude ja kulude vahena. Joonisel 4 on ära toodud kokkuvõtlik ülevaade 

ettevõtte tuludest ja kuludest  ning nende järgi saadud kasumust/kahjumist.  Ettevõtte 

kasum on aastate lõikes olnud väga erinev.  

 
Allikas: FIE Airi Külvet kasumiaruanded aastatel 2012-2014, autori arvutused 

Joonis 4. Äritulud (€), ärikulud (€) ja nendest kujunev kasum (€) aastatel 2012-2014 

 

Aastal 2012 oli ettevõte kahjumis. Kahjumiks oli 13 844.50 eurot. Kahjum on tingitud 

suurtest kuludest, ka tulu loomade müügist oli sel aastal väike. Järgneval aastal oli ettevõte 
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aga taas kasumis, kasumiks kujunes 22 496.94 eurot. Aastal 2014 oli kasumi suuruseks 

9726.02 eurot. Ettevõttel on kasumi suurendamiseks kaks valikut - tulude suurendamine 

ja/või kulude vähendamine. 

 

 

2.4. Ettevõtte tasuvuse analüüs 

 

Mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse peamiseks tuluallikaks on loomade müük kas 

lihaks või elus tõuloomana. Lisaks müügist saadavatele tuludele on oluline võtta arvesse ka 

saadud toetused, sest need suurendavad ettevõtte sissetulekut ning parandavad 

rahavoogusid.  Iga ettevõte soovib teada, kui palju raha teenitakse tagasi iga kulutatud euro 

kohta või kui palju saadi kasumit iga kulutatud euro kohta. Sellise tasuvusanalüüsi 

läbiviimaseks kasutab autor traditsioonilisi tasuvusnäitajaid, milleks on käibe- ja 

kulurentaablus. Nende näitajate välja arvutamiseks on tarvis teada ettevõtte teenitud 

kasumit, müügitulu ja kulusid, samuti ka saadud toetuseid. Töö autor kasutab 

lihaveisekasvatuse tasuvuse välja arvutamiseks kasumit loomakasvatusest, müügitulu 

loomakasvatustoodangu müügist ning tehtud püsi- ja muutuvkulusid loomakasvatusele. 

Arvutustes kasutatavad andmed on ära toodud tabelis 3. Kasumi kujunemisel on väga 

oluline roll toetustel.  Illustreerimaks toetuste olulisust on joonisel 5 ja joonisel 6 

rentaablused toodud ka ilma toetusteta. 

Tabel 3. FIE Airi Külvet müügitulu loomakasvatuses (€), otsetoetused (€), loomakasvatu 

kulud (€), kasum loomakasvatusest toetustega (€) aastatel 2012 - 2014 
Näitaja 2012 2013 2014 

Müügitulu loomakasvatuses, € 17032,88 30665,67 20931,60 

Otsetoetused, € 27609,13 30664,26 30158,51 

Loomakasvatus kulud, € 40849,19 47603,16 41928,87 

Kasum loomakasvatusest toetustega, € 3792,82 13726,77 9161,24 

Allikas: FIE Airi Külvet kasumiaruanded aastatel 2012-2014, autori arvutused 

 

Jooniselt 5 selgub, et käiberentaablus toetustega oli suurim 2013. aastal, mil näitaja oli 

22,38% ehk sellele aastal teeniti iga müügitulu euro pealt 22,38 eurosenti kasumit. Peaaegu 

sama hea oli ka aasta 2014, siis teeniti iga müügitulu euro pealt 17,93 euro senti kasumit. 
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Muutus võrreldes aastaga 2013 oli 4,45 protsendipunkti. Aastal 2012 teenis ettevõte iga 

müügitulu euro pealt kasumit 8,5 eurosenti, mis on väiksem järgnevatest aastatest. Väga 

halvaks aastaks ei saa pidada ühtegi aastat, sest igal aastal on ennast lihaveisekasvatus ära 

tasunud ja päris nulli ei ole jäädud. Loomad on müüdud nendel aastatel lihaks hinnaga 3,35 

– 3,45 €/kg ja elusloomana teistesse karjadesse täienduseks hinnaga 800 – 2000 €/loom.  

 

 

Allikas: FIE Airi Külvet kasumiaruanded aastatel 2012-2014, autori arvutused 

Joonis 5. Käiberentaablus toetustega ja ilma toetusteta aastatel 2012-2014, % 

 

Kui võrrelda toetustega ja ilma toetusteta käiberentaablust, selgub, et toetused mõjutavad 

rentaablust oluliselt. Ilma toetusteta teeniks ettevõte iga müügitulu europealt kahjumit ning 

lihaveisekasvatus ei olek tasuv. Tekiks olukord, kuis tootmisesse peaks hakkama 

paigutama isiklikku raha. Täna on tootmise jätkamiseks ettevõttel olnud toetused 

hädavajalikud. Oht on, et lähitulevikus reformitakse Euroopa Liidu eelarvet ning antavad 

toetusrahad võivad väheneda. Vähendama tuleks hakata sõltuvust toetusrahadest. 

Teise olulise tasuvusnäitajana vaadeldakse kulurentaablust. Sarnaselt käiberentaablusega 

on ka kulurentaabluse põhjal olnud ettevõttel parimaks aastaks aasta 2013. Sellel aastal 

teeniti iga kulutatud euro pealt kasumit 28,84 eurosenti. 2012. aastal teeniti iga kulutatud 

euro pealt kasumit 9,28 eurosenti ning 2014. aastal 21,85 eurosenti. Võrreldes ka 

kulurentaablust toetustega ja ilma toetusteta on näha, et ilma toetusteta 

kulurentaablusnäitaja on negatiivne ning ettevõte ei teeniks kulutatud eurode pealt ühtegi 

senti tagasi. 
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Allikas: FIE Airi Külvet kasumiaruanded aastatel 2012-2014, autori arvutused 

Joonis 6. Kulurentaablus toetustega ja ilma toetusteta aastatel 2012-2014, % 

 

Vaadates ettevõtet tervikuna on rentaablusnäitajate tulemused teised. Joonisel 7 on näha 

rentaabluseid kogu ettevõtte tegevuse kulude ja tulude põhjal arvutatult.  

 

Allikas: FIE Airi Külvet kasumiaruanded aastatel 2012-2014, autori arvutused 

Joonis 7. Käiberentaablus ja kulurentaablus aastatel 2012-2014, % 

Aastal 2012 olid nii käibe- kui ka kulurentaablus negatiivsed. Tingitud on see ettevõtte 

kahjumist 2012. aastal. Lihaveisekasvatus oli küll tasuv, kui ettevõtte tervikuna ei olnud 

sellel aastal tasuv. Aastal 2013 oli käiberentaablus 25,19%, st. et iga müügitulu europealt 

teeniti kasumit 25,19 eurosenti ja kulurentaablus 33,68%, st et iga kulutatud euro kohta 

teeniti kasumit 33,68 eurosenti. Aastal 2014 teenis aga ettevõte igamüügitulu euro kohta 
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kasumit 12,75 eurosenti ja iga kulutatud euro kohta kasumit 14,61 eurosenti. Selline suur 

erinevus aastate lõikes on tingitud ärituludest. 

Analüüsist selgus, et ettevõttes on mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus tasuv. Aastal 

2012 oli ettevõttel küll äriliselt kahjumis, mida näitab ka joonis 7, kuid rentaablusnäitajad 

lihaveisekasvatusel olid siiski positiivsed. Õige on välja arvutada ettevõtte erinevate 

tegevuste tasuvused, kuid väga oluline on väikeste ettevõtete puhul vaadata ka ettevõtet kui 

tervikut.  Loomakasvatuse tasuvuse tõstmiseks peaks  kaaluma mahesööda (silo ja heina) 

müümist. Niimoodi jagunevad kulud looma ja taimekasvatuse vahel. On aga aastaid kui 

söödast on endal puudu jäänud ja söötasid on tulnud juurde osta. Kulude vähendamiseks 

peaks kaaluma ka rohkem teenuste sisseostmist, sest teatud olukordades võib osutuda see 

soodsamaks, kui mõne uue tehnika soetamine iseendale. Pikemas perspektiivis peaks 

ettevõte hakkama oma laenukohustusi vähendama, samuti ka sõltuvust toetustest. Järjest 

lõpetatakse mahetootmist, sest mahetoetused vähenevad. Ettevõtja Airi Külvet ütles, et 

uuest perioodist vähenesid mahetoetused 75€/ha rohumaa kohta 25€/ha. 

Ettevõtja Airi Külveti sõnul on maheveisekasvatusega tegelemisel kriitiliseks teguriks 

sõnnikuhoidla ja muude investeeringute kooskõlla viimine keskkonnanõuetega. Ühtlasi 

peab olema kursis ka pidevalt muutuvate seaduste ja määrustega, et õigel ajal teha oma 

tegevuses muudatusi. Kriitiliseks teguriks on veel teadmiste puudus. Tingitud on see 

sellest, et Eestis on erinevalt teistest riikidest väga nõrk konsulendibaas. Loomade 

turustamisvõimalusi hindab ettevõtja Airi Külvet Eesti kehvaks. Kokkuostjad maksavad 

rümbakilo eest väikest hinda. Lätis maksab BGB 20€ looma kohta rohkem kui see on 

mahetunnusega. Eestis maksab kõrgeimat hinda ainult MTÜ Liivimaa Lihaveis. On 

lootust, et maheturg paraneb ka Eestis.  

Pikemas perspektiivis on ettevõttel plaanis laieneda. Positiivne otsus on küll PRIA-st 

olemas, kuid laenu saamise seab ohtu vähene tagatis. Kui aga on võimalus hakata ehitama, 

siis plaanib ettevõtja suurendada karja 170 loomani. Lisaks veisekasvatusele on ettevõtjal 

plaan hakata pidama siis ka mahelindusid ja mahesigasid. See kasvataks küll oluliselt 

ettevõtte laenukohustusi, kuid jääb ka lootus suuremale tulule. Uus investeering võimaldab 

ettevõttel palgata ka üks täistööajaga töötaja.   
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KOKKUVÕTE 

 

Eesti põllumajanduspoliitikas leiavad viimastel aastatel aset olulised muudatused, mis 

mõjutavad oluliselt ka lihaveisekasvatust. Kuna piimakarja kasvatus hakkab raskuste tõttu 

hääbuma ja seakasvatuse ohuks on sigade Aafrika katk, siis on lihaveisekasvatusest saamas 

jõudsalt arenev loomakasvatusharu. Lihaveisekasvatuses on tõusev trend 

mahapõllumajanduslik lihaveisekasvatus ning loomade arv on viie aastaga kasvanud üle 

kahe korra. 

Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse juures on oluline loomade heaolu, mis tõttu 

peetakse loomi kuus kuni seitse kuud aastast karjamaal. Maheloomi söödetakse ainult 

mahesöödaga ja 50% söödast peab tulema samast ettevõttest. Haiguste ennetamiseks ei 

tohi kasutada veterinaarravimeid. Mahetootmise jaoks on otstarbekas valida 

vähenõudlikumad tõud. Maheveiste puhul on eelistatud loomulik viljastamine, seetõttu 

võiks igas karjas olla suguloom. Äärmuslikul juhul on lubatud ka kunstlik seemendamine. 

Tõu valikust sõltub ka poegimise raskus.  

Bakalaureusetöös uuriti FIE Airi Külvet mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse 

tasuvust läbi majanduslike näitajate analüüsi aastatel 2012 - 2014. Tasuvuse hindamiseks 

kasutati töös käibe- ja kulurentaablust. FIE Airi Külvet´i tootmissuunaks on 

lihaveisekasvatus. Selle kõrvalt tegeletakse ka taimekasvatusega ainult enda ettevõtte 

loomade tarbeks. Hetkel on karja suuruseks 87 veist. Kasvatatakse simmentali ja aberdiin-

anguse tõugu veiseid. Koos rendimaadega haritakse 141 hektarit, millest 95 hektaril 

toimub loomade karjatamine. Ettevõttes on tehtud investeeringu tehnikasse ja ehitistesse, 

mitte tarvis on kasutatud erinevaid Euroopa Liidu toetuseid. Simmentali tõugu loomad 

müüakse ettevõttest tõuloomadena teistesse karjadesse täienduseks. Aberdiin-anguste 

härjad ja mõned pullid müüakse MTÜ Liivimaa Lihaveisele. Praegu pakub MTÜ Liivima 

Lihaveis Eestis kõrgeimat rümbakilo hinda, kilo hind on 3,35 – 3,45 eurot. Hind oleneb 

rasvasusklassist. Ka lehmasid ja tiineid loomi müüakse teistesse karjadesse täienduseks. 

Loomade müügiga ei ole ettevõtjal kunagi probleeme tekkinud. 
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Töö käigus selgus, et toetustel on FIE Airi Külveti kasumi kujunemisel tähtis roll. 

Toetused moodustasid 2012. aastal 60% ettevõtte tuludest, 2013. aastal ligi 35% ja 2014. 

aastal 40%. Saadud toetused arvestatakse rentaablusnäitajate arvutamisel loomakasvatuse 

tulude hulka, kuid esitatud on näitajad ka toetuste osata. 2012. aastal oli ettevõte kahjumis 

ning ilma toetusteta oleks antud aasta kahjum olnud liiga suur, et tegevust jätkata. Ilma 

toetuste osakaaluta tuludest oleks ettevõtte tegevus olnud kahjumis ka teistel aastatel. 

Bakalaureusetöös koostatud mehepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse tasuvusnäitajate 

analüüsi tulemusena jõudis autor järeldusele, et lihaveiste kasvatamine ettevõttes on tasuv 

ning sellega tuleks jätkata. Tasuvuse suurendamisel on võimalus kulusid kontrollida, 

tulusid aga reeglina mitte. On võimalus, et kulud on liiga suured või toodangu müügihind 

liiga madal. Käiberentaablus aastal 2012 oli 8,50%, mis näitab, et iga müügitulu euro pealt 

teeniti 8,50 eurosenti kasumit. Aastatel 2013 ja 2014 oli käiberentaablus näitaja tunduvalt 

kõrgem. Vastavalt aastatele 22,38% ja 17,93%. Parimaks aastaks veisekasvatuse tasuvuse 

seisukohalt võib pidada 2013. aastat. Sama võib ka öelda kulurentaabluse järgi, et kõige 

tasuvam aasta oli 2013. Kulurentaablus aastal 2012 oli 9,28%, iga kulutatud euro kohta 

teeniti kasumit 9,28 eurosenti. Aastatel 2013 oli see näitaja 28,84 ja aastal 2014 oli 

analüüsitava näitaja suurus 21,85%. 

Bakalaureusetöö autor on arvamusel, et kulusid loomakasvatusele peaks kärpima ning 

madalamate kulude tulemusena suuremat kasumit teenima. Kui hetkel on kõik kulud 

kantud loomakasvatusele, siis üheks võimaluseks oleks hakata ettevõttel müüma 

mahesööta (hein, silo). Sellisel puhul oleks võimalik ettevõtte kulud jagada nii taime- kui 

ka loomakasvatusele. Samas ka ostetud tehnika tasuks ennast paremini ära. 

Bakalaureusetöös esitas autor tasuvusnäitajad ka terve ettevõte kohta tervikuna. Kuigi 

aastal 2012 tekkinud kahjumi tõttu olid vastava aasta rentaablusnäitajad negatiivsed, siis 

järgnevatel aastatel juba positiivsed.  

Töö autor leiab, et veisekasvatuse tasuvusest paremat ülevaadet saada, peaks ettevõttes 

eraldama taimekasvatus- ja loomakasvatuskulud. Seda on aga otstarbekas teha suurema 

karja puhul. Ettevõte võiks proovida ka osta rohkem teenuseid sisse, mis teatud juhtudel 

võib osutuda soodsamaks tegevuseks. Ettevõtte tulude suurendamiseks võiks ettevõte 

müüa ka mahesööta (silo ja heina), kuid on aastaid kui sööta ei jätku oma loomade 

tarbekski ja sööta tuleb hoopis osta. Teatud olukordades on sööda ostmine kasulikum kui 

ise toota. 
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Ettevõttel on plaanis hakata tulevikus laienema. PRIA-st on investeeringute tarvis 

positiivne otsus olemas, kuid laenu saamisel võib esineda takistusi. Lisaks 

lihaveisekasvatusele soovitakse juurde võtta veel mahe linnuliha kasvatus ja mahe sealiha 

kasvatus, lisaks suurendada mahelihaveiste karja 170 peani.  
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PROFITABILITY OF THE ORGANIC BEEF PRODUCTION OF 

THE SOLE PROPRIETOR AIRI KÜLVET  
 

Ege Kirs 

SUMMARY 

The BA thesis has been written in the Estonian language, on 38 pages. The thesis includes 

7 diagrams, 3 table, 51 scientific literary sources and 1 appendices. 

Organic agriculture is environmentally-friendly mode of production retaining biodiversity 

and clean water.  The aim of organic production is to improve the quality of food and the 

welfare of animals. People value more and more highly clean and high-quality food 

products, at the same time it has increased the demand for organic food. The consumers 

have started to prefer organically produced food, including organic meat. Organic meat 

comes from the cattle that can roam about freely, enjoy sunshine, fresh air and ecologically 

clean feed. The freely-kept animals are healthier and their meat is also healthier for people. 

Most often people prefer organic food for health reasons, but there are also some people 

who cannot consume ordinary food products for allergic reactions. The organic beef cattle 

raising is becoming a potential branch of beef cattle raising.  

The aim of the BA thesis is to analyse the economic indicators of the organic beef 

production of the sole proprietor Airi Külvet and to find out the profitability of the 

production activity. In the present BA thesis the profitability indicators of three years 

(2012, 2013, 2014) are calculated and compared over the years.  

The secondary data of the research which help to give an overview of the beef cattle 

production, including organic beef cattle production and organic meat marketing 

opportunities in Estonia, derive from the Statistics Estonia agency, Estonian Agricultural 

Registers and Information Board (ARIB), Organic Register databases and the homepages 

of institutions performing agricultural research. Another source of secondary data are the 

profitability reports of the sole proprietor during 2012-2014. On the basis of the 

profitability reports the costs, the structure of costs, business revenues of the enterprise and 

grants were clarified and analysed and the profitability indicaors were calculated. Primary 

data of the research work were gathered during an interview.  
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The production line of the sole proprietor  Airi Külvet is beef cattle breeding. Besides this 

plant growing is practised only for the purpose of the livestock of the enterprise. At present 

the herd size is 87 bovines. The grown breeds include Simmental and Aberdeen-angus. 

The cultivated land is 141 hectares, of which 95 hectares are used for grazing.   

As a result of the analysis of the profitability indicators of the organic beef cattle breeding, 

the author cnocludes that breeding beef cattle in the enterprise is profitable and this should 

be continued. Benefit ratio and profit margin were used for estimating profitability. Benefit 

ratio in 2012 was 8.50%, showing that for each revenue euro the profit was 8.5 eurocents.  

In 2013 and 2014 the benefit ratio indicator was considerably higher, 22.38% and 17.93% 

accordingly. The year of 2013 should be considered as  the most profitable year in cattle 

breeding. Profit margin in 2012 was 9.28%, for each spent euro  9.28 eurocents were 

earned. In 2013 the indicator was 28.84 and in  2014 the analysed indicator was 21.85%.  

The author of the research proposes that in order to get a better overview of the 

profitability of beef cattle breeding, the plant growing costs and cattle breeding costs 

should be separated in the enterprise. This is a practical measure in the case of a larger 

herd. The enterprise should also try to buy in more services, which in some cases should 

turn out as a more profitable activity. The future plans for the enterprise foresee further 

growth. There is a positive investment decision from the Estonian Agricultural Registers 

and Information Board, but obstacles may arise in getting a loan. As an additional activity 

to beef cattle production, organic poultry farming and organic pig-breeding are advised to 

supplement the present activities and the organic beef cattle herd should be increased to 

170 bovines.   
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Lisa 1. Intervjuu ettevõtja Airi Külvetiga. 

 

1. Kuidas jagunevad ettevõtte kulud loomakasvatusele? 

 

2. Millised võivad olla kriitilised tegurid, mis takistavad maheveisekasvatusega 

tegelemisel?  

 

3. Kuidas Te hindate maheveiseliha ja maheveise kui tõulooma  turustamisvõimalusi Eestis 

ning millised oleks ekspordivõimalused? 

 

4. Kas maheveisekasvatajate vahel toimib ühistegevus?  Milles ühistegevus seisneb? 

 

5. Millised võiks olla täiendavad riigipoolsed toed maheveisekasvatuse arendamisel? 

 

6. Millised on Teie plaanid (järgneva viie aasta jooksul) maheveisekasvatusega 

tegelemisel? Kas soovite tootmismahtusid vähendada, samaks jätta või suurendada)? 
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