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Kvaliteedinõuete kasvuga suureneb kartulikasvatuses mittestandardse toodangu osakaal, mille 

mitterealiseerimisel väheneb kartulikasvatuse tulusus ja suureneb toidukadu. Kuna Eestis 

puudub kartuli tööstuslik tarbimine ja loomakasvatuses kartulit ratsioonis enam ei kasutata on 

kartulikasvatuse kogutoodangu, eriti mittestandardse toodangu, realiseerimine tootja jaoks 

keerukam ja vajab turunduslikult hästi läbimõeldud lahendusi. Magistritöö eesmärk on 

analüüsida mittestandardse kartuli realiseerimisvõimalusi ettevõtte Kartuliait OÜ näitel ning 

leida mittestandardsetele mugulatele lisaväärtuse andmise võimalused tootearendusprotsessi 

kaudu. Töö teema aktuaalsuse ja olulisuse selgitamisel lähtub autor suuresti enda varasemast 

kogemusest ja kasutab näitena ettevõtte Kartuliait OÜ mittestandardsete mugulate käitlemist. 

Autor kujundab probleemilahenduse metoodika üldisest tootearenduse loogikast, lähtudes 

neljast tootearenduse etapist. Mittestandardsete mugulate tootearendusprotsessi ideede 

genereerimise etapis viib autor läbi ajurünnaku, mille tulemusel sõelub välja edasiseks 

arenguks kolm ideed ja analüüsib nende teostatavust mittestandardsele toodangule 

lisaväärtuse andmiseks ettevõttes Kartuliait OÜ. Ajurünnakus pakutud ideed, eriti mis 

puudutavad mittestandardse kartuli töötlemist tööstuslikul tasemel, vajaksid autori arvates 

lähemat uurimist riiklikul tasandil. Antud töö võiks olla mittestandardse kartulitoodangu 

tööstusliku tarbimise väljatöötamise üheks allikaks. 

Märksõnad: kartulikasvatuse standardid, mittestandardne toodang, tootearendus, lisaväärtus 
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With increased quality requirements, the share of non-standard produce increases as well. 

When it is not realized, profitability of potato cultivation goes down and food loss increases. 

Since there is no industrial consumption of potato in Estonia, and potato is also no longer used 

in the ration of livestock, the realization of the total output is more complicated for the 

producer and needs well thought-out marketing solutions. The objective of the thesis is to 

analyze the realization options of non-standard tubers on the example of Kartuliait OÜ and to 

find options for adding value to the non-standard tubers through product development 

processes. In determining the actuality and importance of the subject of this thesis, the author 

mostly relies on his own previous experience and uses Kartuliait OÜ as the example for the 

non-standard tuber management. The author shapes the problem-solving methodology after 

the general product development logic based on the four stages of product development. In 

the idea generation stage of the non-standard tubers product development process, the author 

organizes brainstorming, which he uses to filter out three ideas for further development, and 

analyzes their feasibility in adding value to non-standarad produce in Kartuliait OÜ. The 

author believes that the ideas offered during the brainstorming session, especially those that 

deal with industrial level processing of the non-standard potatoes, would need further studies 

at the national level. This thesis could be one source used in working out industrial 

consumption of the non-standard potato output 

Keywords: potato cultivation standards, non-standard produce, product development, added 

value 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva toidutootmine ja -tarbimine on ebaefektiivne ja raiskav. Maailma   

Loodusvarade   Instituudi   hinnangul,   mis   tugineb   ÜRO   Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsiooni aruande andmetel, raisati 2009. aastal umbes 1,3 miljardit 

tonni toitu ehk  ligikaudu  24% kogu  maailmas  toodetud  toidust (Lipinski jt 2013). 

Euroopa Liidus tekib aastas hinnanguliselt 100 miljonit tonni toidujäätmeid (Fusions 

2015). 

Rahvastikuprognoose vaadates ületab maailma rahvastik 10 miljardi piiri aastaks 2050. 

Rahvastikuga samas tempos ei kasva toidutootmine. Seega, tulevikus peaks nälga 

kannatavate inimeste osakaal suurenema veelgi, kui ei vähene toidu raiskamine või ei 

suurene toidu tootmine ühe põllumajandusmaa ühiku kohta (Searchinger jt 2013-14). 

Globaalne toidukadu tekib  enim  tarbimisel  (35%),  kuid  toidu  raiskamine  on  suur  ka  

toidu  tootmisel  (24%)  ning käsitlemise ja hoiustamise etapil (24%). Maailma arenenud 

piirkondades tekib toidu raiskamist enim tarbimise etapis, vähemarenenud piirkondades 

tootmisel, hoiustamisel ning käsitlemisel (Lipinski jt 2013). 

Võimalikud toidukao tekkepõhjused tootmisel, käsitlemisel ja hoiustamisel on näiteks 

saagi enneaegne koristus, ebaefektiivne masinapargi kasutamine, erinevate klimaatiliste ja 

keskkonnategurite (nt ebasobiv ilm) esinemine tootmisel. Samuti kahjurite, haiguste, 

seente esinemine hoiustamisel, mistõttu saak ei ole vastavuses sätestatud regulatsioonide, 

kvaliteedistandardite ja toidu ohutusnõuetega. 

Toidu raiskamist võib põhjustada üleliigne tootmine (toodang ületab nõudlust), 

toiduhindade järsk langus (saagikoristus ei ole enam kasumlik) või valede käsitlemisvõtete 

(toiduaine kukkumine, muljuda saamine) kasutamine toidu hoiustamisel ja transpordil. 

Magistritöö autor on tegev põllumajandustootmises, täpsemalt kartulikasvatuses. Autori 

arvates on kartulikasvatuses tekkiva toidukao ja ettevõte kasumliku majandamise 

seisukohalt probleemiks toodang, mida kvaliteedistandardeid ja toiduohutusnõudeid 
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arvestades on keerukam toidutootjal realiseerida ning mis tavaliselt on oma hinnalt 

põhitoodangust odavam. Sellist toodangut käsitletakse edasises magistritöös 

mittestandardse toodanguna. 

Kuigi kartulikasvatus on Eestis hääbuv valdkond (kasvupinna vähenemine on alates II 

maailmasõjast olnud peaaegu kuueteistkordne) (joonis 1), on tarbijate kvaliteedinõuded 

kartulikasvatustoodangule kasvanud. Tarbija eelistab üha siledama koorega, puhtaid, ilma 

defektidega võimalusel pestud ja pakendatud mugulaid. Kvaliteedinõuete kasvuga, 

suureneb kartulikasvatuses mittestandardse toodangu osakaal, mille mitterealiseerimisel 

suureneb toidukadu ja väheneb kartulikasvatuse tulusus. 

Kuna Eestis puudub kartuli tööstuslik tarbimine – külmutatud friikartulid, helbed, krõpsud, 

piiritus – ja loomakasvatuses kartulit ratsioonis enam ei kasutata, on kartulikasvatuse 

kogutoodangu realiseerimine keerukam ja vajab turunduslikult hästi läbimõeldud 

lahendusi. 

Kuna Eesti on Euroopa Liidu liige, siis kehtivad ka siin Euroopa Liidu seadused ja 

standardid. Ka toodangu kvaliteedi osas. 

Konkurentsis püsib kartulikasvataja, kes suudab kogu kartulikasvatustoodangu 

realiseerida, toota võimalikult odavalt ja saada turult kauba eest maksimaalset hinda. 

Arvestades Eesti kartuli kogutoodangut – 100 000 t (Statistikaamet 2016), võib magistritöö 

autori arvates, mittestandardse kartulitoodangu maht, moodustada sellest vähemalt 

kolmandiku, ehk umbes 33 000 t. 

Magistritöö eesmärk on analüüsida mittestandardse kartuli realiseerimisvõimalusi ettevõtte 

Kartuliait OÜ näitel ning leida mittestandardsetele mugulatele lisaväärtuse andmise 

võimalused tootearendusprotsessi kaudu. 

 Magistritöö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

- millised on kartulikasvatust käsitlevad standardid ja milleks on standardid vajalikud? 

- millised mugulad moodustavad ettevõtte Kartuliait OÜ mittestandardse toodangu ja 

kui suur on nende osakaal kogutoodangus? 

- millised võimalused on mittestandardsete mugulate realiseerimiseks ettevõttel 

Kartuliait OÜ? 
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- millised on parimad võimalused andmaks ettevõtte Kartuliait OÜ mittestandardsele 

toodangule lisaväärtust? 

 

 

Töö koosneb kolmest suuremast peatükist. Esimene peatükk käsitleb 

põllumajandustoodangu standardiseerimist ja hindamist. Autor selgitab erinevaid toidu 

kvaliteedi hindamise kriteeriume, põllumajandussaaduste standardiseerimise vajadust, 

kartulikasvatust käsitlevaid standardeid ja määratleb mittestandardse toodangu 

kartulikasvatuses. 

Olulisemad allikad millele autor teises peatükis toetub on rahvusvahelise 

standardiorganisatsiooni (ISO) ja Eesti Standardikeskuse välja antud standardid 

kartulikasvatuse jaoks. 

Teises peatükis annab autor ülevaate kartulikasvatuse olukorrast Eestis ja uuritavas 

ettevõttes. Selles peatükis leiavad kajastamist erinevad Eesti kartulikasvatuse ajalugu 

selgitavad arvandmed ja Statistikaameti töötajate koostatud ettekanded Eesti 

kartulikasvatuse kohta. 

Töö kolmandas peatükis kirjeldatakse mittestandardsete mugulate realiseerimist ettevõttes 

Kartuliait OÜ. Seletatakse lähemalt, miks on sellise toodangu realiseerimine tootja jaoks 

probleem. Leitakse võimalused probleemi lahenduseks tootearenduse ja lisaväärtuse 

lisamise näol. 
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1. PÕLLUMAJANDUSTOODANGU 

STANDARDISEERIMINE JA HINDAMINE 

1.1 Põllumajandussaaduste kvaliteet ja standardiseerimise vajadus 

 

Kvaliteedi mõiste määratlemisega on ühest seletust raske leida. 

Kvaliteet on toote, töö ja teiste omaduste kogusumma, mis näitab otstarbele vastavuse 

suhtemäära, aga ka eseme või nähtuse määratlus, tema püsivate omaduste kogusumma, mis 

eristab teda teistest esemetest või nähtustest (Eesti Keele Seletussõnaraamat 1993). 

Tänapäevases äritegevuses käsitletakse kvaliteeti kui firma laialdast arendamist, mille 

eesmärgiks on kliendi rahulolu (Savolainen 1997), äritegevuse tasuvus ja pikemas 

perspektiivis ka konkurentsivõime säilitamine ning kasvatamine (Juusti 1999). 

Põllumajandussaaduste kvaliteeti mõjutavad erinevad tegurid. Taimekasvatusvaldkonnas 

võivad nendeks olla ilmastik, mullastik, väetamine, seeme, taimekaitse, koristus- ning 

säilitustehnoloogia ja muud tegurid. Nende tegurite mõjul võib põllumajandustoodang olla 

kvaliteedilt väga kõikuv. 

Kvaliteedinõuded põllumajandussaadustele kehtestab ostja. Teraviljade ja õlikultuuride 

puhul, võib kvaliteedi aluseks olla näiteks proteiini- või õlisisaldus. Selleks, et saada 

maksimaalselt kvaliteetset toodangut, võib põllumajandustoodangu eest tasumine toimuda 

kvaliteedi alusel. Näiteks mida kõrgem proteiini- või õlisisaldus, seda kõrgem hind 

toodangu eest. 

Loomakasvatuses, näiteks seakasvatuses, võivad toodangu kvaliteeti mõjutada loomade 

geneetika, söötmine, vanus, kasv, sugu ja teised tegurid. Sealiha kvaliteeti võib hinnata 

näiteks tapasaagise, rümba koostise, rümba kuju, seljapeki paksuse ja muude näitajate 

alusel. Sõltub jällegi, milleks toorainet kasutatakse. 

Selleks, et ostjal ja müüjal oleksid ühised arusaamad kvaliteedist, on 

põllumajandussaadustele kehtestatud erinevad standardid. 

Standard on mõeldud optimaalse korrastatuse saavutamiseks. Standardite loomise 

eesmärgiks on toote kvaliteedi ja turvalisuse tagamine, lihtsam kaubavahetus ja tootmine 

(Euroopa Liidu infokeskus 2017). 
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Standard on soovituslik dokument, mis kirjeldab toote või tööprotsessi olulisi osi. 

Standardid hõlmavad täpsustusi, tegevusi ning asjakohast terminoloogiat. Standardid on 

dokumenteeritud kirjalikud kokkulepped, mis sisaldavad tehnilisi iseloomustusi ja teisi 

täpseid kriteeriume, mida kasutatakse järjekindlalt kui reegleid või definitsioone 

kindlustamaks materjalide, toodete, menetluste ja teenuste vastavust neile seatud 

eesmärkidele. 

Standardid peavad olema kõigile soovijaile kättesaadavad ning nende kasutamine tasuta - 

nad on mõeldud üldiseks ja korduvaks kasutamiseks. Standardeid jagatakse lähtuvalt nende 

regulatsiooniampluaast ja -spetsiifikast toote-, teenuse-, ohutus- ja teisteks standardeiks. 

Standardid jagunevad neid koostanud ja väljaandnud organisatsioonide järgi 

rahvusvahelisteks, piirkondlikeks (Euroopa standardid) ja rahvusstandarditeks (riikide 

standardid). Standardiseerimise töö tulemusena avaldatakse dokument, mille sisu on oma 

olemuselt soovitusliku iseloomuga ning mille kasutamine vabatahtlik. 

International Organization for Standardization (ISO) on rahvusvaheline mitteriiklik 1946. 

aastal asutatud standardiorganisatsioon, kuhu kuuluvad 1996. aasta andmeil 110 riigi 

rahvuslikud standardiorganisatsioonid, milledest 75 on täieõiguslikud, ülejäänud 

kirjavahetaja- või abonentliikmed. Aktiivselt osaleb organisatsiooni töös 85 liiget. Iga riik 

on esindatud ühe organisatsiooni näol, mis on omal maal standardiseerimisega enim 

tegelev asutus. Eesti Standardikeskus on Eesti esindajana selle organisatsiooni liige alates 

jaanuarist, aastal 1993. 

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon on ülemaailmne rahvusstandardiorganisatsioonide 

(ISO liikmete) liit (Eesti...2014). Rahvusvahelised standardid koostatakse tavaliselt ISO 

tehnilistes komiteedes. Tehnilistes komiteedes heaks kiidetud rahvusvaheliste standardite 

kavandid esitatakse ISO liikmetele hääletamiseks. Rahvusvahelise standardina 

avaldamiseks peab kavand saama vähemalt 75 % hääletanud liikmete heakskiidu. 

Kaupade ja teenuste väljaveole keskendunud ettevõtted on kaua aega mõistnud vajadust 

aidata kaasa rahvusvahelise kaubandusprotsessi ratsionaliseerimisele. See oligi ISO 

loomise eesmärk. 

ISO standardi maht võib varieeruda mõnest leheküljest, kuni tuhande-leheküljelise 

väljaandeni, mille puhul standardi enda maht on mitmeid kordi väiksem kui sellega 

kaasaskäivatel informatiivsetel lisanditel. See võib determineerida funktsioonid, mida 

konkreetne agregaat peab olema võimeline sooritama või näiteks anda detailsed seadme 

tehnilised ja turvalisuse iseloomustused. Standard võib sisaldada sümboleid, definitsioone, 

diagramme, koode, meetodeid jne. 
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Tänapäeval on standardite koostamisel üha enam kuulda tarbija häält. Standardiorganid 

otsivad ja julgustavad jätkuvalt tarbijaorganisatsioonide osavõttu standardite koostamisest. 

Tarbijad vajavad standardeid enda kaitseks, standardid aga vajavad tarbijapoolset panust, 

et olla kasulikud ja praktilised. Nende koostamisel püütakse kõigi koostöös osalevate 

osapoolte vahel konsensust saavutada. Rahvusvahelised standardid on iseenesest tehnilised 

dokumendid, kuid nende eemärk on väga inimlik. Standardid aitavad kaasa elu lihtsamaks 

muutmisele. Samuti aitavad standardid meil täita oma igapäevaseid ülesandeid minimaalse 

käsitöö ja maksimaalsete tulemustega, omada ühist keelt sidepidamiseks teistega, kasutada 

keskkonda, ilma seda kahjustamata ning vahetada oma tooteid üle rahvusvaheliste piiride. 

Standardiseerimise eesmärkideks on: 

 

1) kaasa aidata kaubavahetusele ja tehnoloogia integratsioonile, suurendades toodete ja 

teenuste ühtesobivust 

2)  tõsta toodete kvaliteeti ja usaldusväärsust, ning seda mõistliku hinna eest 

3) suurenda turvalisust nii tootmis- kui tarbimisetapil 

4) kaitsta loodust ning vähendada jäätmehulka 

5) pakutava käepärasem ja lihtsam kasutamine 

6) toodete nimetuste vähendamine, mis viib kausaalselt hinnalanguseni 

7) suurendada toodetega varustatuse efektiivsust lihtsustada hooldamist 

 

Standardiseerimine on ainus moodus kvaliteedi tagamiseks, kuna arusaamised kvaliteedi 

olemusest lahknevad suuresti ka sama eriala spetsialistide hulgas. 

 

 

1.2 Toidu kvaliteedi hindamise kriteeriumid 

 

Kvaliteedi hindamine, tähendab mõõta tegevuse vastavust ootustele ehk hinnangut, 

missugusel määral teadmised ning praktilised kogemused on ellu rakendatud (Alver, 

Reinberg 2002). 

Kvaliteet on suhteline (subjektiivne) mõiste, sest igale inimesele või ettevõttele on igal 

asjal erinev tarbimisväärtus, mida saab ka erinevalt mõõta ja käsitleda. Erinevate osapoolte 

jaoks võib sõnast "kvaliteet" olla täiesti erinev arusaam (Total...1996). Seetõttu on vaja 

seada kvaliteedi hindamiseks kvaliteedikriteeriumid.  
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Toiduainete põhjalikuks hindamiseks on välja töötatud toidu kvaliteedi kriteeriumid, milles 

on kaks poolt – analüütilised ja holistilised näitajad (joonis 1). Kõigepealt on leitud, et 

ainuüksi analüütiline lähenemine pole piisav. Analüütilised näitajad võimaldavad mõõta 

toidu tehnoloogilisi omadusi, selle mõju meie meeltele, toitainetesisaldust ja soovimatute 

ainete hulka toidus. Holistiliste mõõdupuude järgi hinnatakse toiduaine ehedust, 

bioloogilist ja eetilist väärtust ning toiduaine elujõulisust (Vogtmann 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Toidu kvaliteedi ökoloogilised tegurid (Vogtmann 1991) 

 

Toidu tehnoloogiline väärtus sõltub teatud huvigruppidest (tootja, töötleja, turustaja, 

tarbija) ja nende nõuetest. Toiduahela erinevatel etappidel võivad olulised aspektid olla 

erinevad ja sõltuda toote kasutuseesmärgist. Näiteks toote säilimine on oluline turustajale, 

küpsetusomadused aga tarbija jaoks. 

Meelelised näitajad, näiteks toiduaine värv, kuju ja lõhn on olulised ostjale. Tihti tehaksegi 

valikud just toiduaine atraktiivsuse põhjal, seepärast on tähtsad nii toidu välimus, kui ka 

sisemine kvaliteet. 

TOIDU KVALITEEDI 

ÖKOLOOGILISED 

KRITEERIUMID 

ANALÜÜTILISED KRITEERIUMID TERVIKLIKUD KRITEERIUMID 

TEHNOLOOGILINE VÄÄRTUS 

MEELELISED NÄITAJAD 

TOITEVÄÄRTUS 

AUTENTSUS 

BIOLOOGILINE VÄÄRTUS 

EETILINE VÄÄRTUS 
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Kõrge toiteväärtuse puhul on oluline, et toit ei sisaldaks, või sisaldaks minimaalselt 

saasteaineid (pestitsiidijäägid, nitraadid, raskemetallid) ja optimaalselt väärtuslikke 

komponente (vitamiinid, mineraalelemendid, valgud). 

Autentsus ehk ehedus, jälgitavus ja lokaalsus on üha olulisemad suuremale osale 

tarbijatest. Kas turul mahetootena pakutav toode on ka tegelikult pärit 

mahepõllumajanduslikust tootmisest? Selleks on vajalik kauba jälgitavus. Kahtluse 

tekkides on võimalik kauba jälgitavuse korral see kindlaks teha. 

Tänapäeval kaotavad paljud toiduaineid oma algupära, sest neid töödeldakse säilitamise, 

transportimise ja atraktiivsuse eesmärgil. Paljud inimesed on hakanud otsima kohalikes 

tingimustes toodetud ohutut ja minimaalselt töödeldud toitu, tuntud mahe tootjafirmadelt 

ning tihti otse põllumeestelt endilt. Nii levivad Eestiski tarbijaringid, toiduvõrgustikud ja 

OTT – otse tootjalt tarbijale (Maamajanduse...2015). 

Kui toit on kasvatatud riigi siseselt, peetakse seda üldjuhul kohalikuks (Marketing...2007). 

Erinevate uuringute käigus on selgunud tõsiasi, et kohalikud toiduvõrgustikud aitavad 

märkimisväärselt kaasa maaelu arengule. Need aitavad arendada kohalikku majandust ja 

suurendavad raha ringlust kohapeal (Seyfang 2008). 

Toidu bioloogiline väärtus näitab, kuidas toit mõjutab sööja tervist. Kusjuures tervis ei 

tähenda mitte ainult haiguste puudumist, vaid ka head enesetunnet, paremat viljakust ja 

suuremat vitaalsust. 

Toidu  eetiline  väärtus  koosneb  kolmest  aspektist: keskkonnamõjud,  sotsiaalsed  ja  

majanduslikud  aspektid  ning  loomade  heaolu. Teadlikumad tarbijad mõtlevad endast 

maha jäävale ökoloogilisele jalajäljele. Seetõttu eelistatakse toitu, mille tootmine on vähem 

energiamahukas ja saastab vähem keskkonda (mahe). Euroopa Liidu tarbijad valivad aina 

sagedamini põllumajandustooteid, mis on toodetud, töödeldud ja turustatud sotsiaalse 

võrdsuse ja õigluse alustel. Kesksel kohal on õiglase kaubanduse põhimõte. Järjest rohkem 

on tarbijaid, kes hindavad toidu tootmisel loomade heaolu. Näiteks eelistatakse 

vabapidamisel olevate kanade munasid puuris olevatele kanade munadele, sest 

väärtustatakse elusolendite õigusi käituda loomuomaselt. 

Toidu potentsiaalse mõju väljaselgitamiseks inimese ja looma tervisele ei piisa toidu 

keemilise koostise võrdlemisest. Ainuüksi toidu keemiliste komponentide analüüs ei anna 

piisavat infot taime terviseseisundist, toidu mõjust tervisele. See ei anna terviklikku pilti 

taimest kui elusorganismist.  

Holistiliste meetoditega saab mõõta näiteks taimede elujõudu. 
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Toidu kvaliteet on kompleksne teema ning selle aspekte peab vaatlema laiemalt, kui 

üksnes analüütilised kriteeriumid. Kvaliteet ei tähenda mitte ainult toidu koostisosi, vaid 

arvestama peab  ka  tootmissüsteemi  selle  keskkonnaalases,  sotsiaalses  ja  eetilises  

kontekstis (Vetemaa 2011). 

Eestis on headele ja kvaliteetsetele Eesti toodetele välja töötatud toiduainete erimärgistus. 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) alustas toiduainete kvaliteeti tähistava märgi 

väljatöötamist aastal 1997. Esimesed Tunnustatud Eesti Maitse kvaliteedimärgid 

(ristikumärgid) anti välja 1998. aasta sügisel. 2000. aastal tuli kasutusele ka eestimaist 

päritolu ja kõrget kvaliteeti tähistav märk, Tunnustatud Eesti Maitse ehk pääsukesemärk. 

Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt, muutus 2004. aasta sügisest Tunnustatud Eesti Maitse 

ristikumärgi nimetus Tunnustatud Maitseks (EPKK 2017). 

Tunnustatud Eesti Maitse märgid olid esimesed Eestis olevad kvaliteedimärgid, mille 

hindamissüsteemi akrediteeris Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK). Eelmisi kvaliteedimärke 

olid akrediteerinud teised organisatsioonid. 6. juunil 2003 andis EAK EPKK-le tunnistuse 

(nr PC012), mis kinnitab, et Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda vastab toote 

sertifitseerimisasutuse nõuetele EVS-EN 45011 toiduainete sertifitseerimise valdkonnas. 

Sertifitseerimisulatus katab kogu Tunnustatud Eesti Maitse hindamisprotsessiga seotud 

tegevusi (EPKK 2017). 

Tunnustatud Maitse kvaliteedimärk ehk ristikumärk antakse Eestis toodetud toiduainetele, 

mis läbivad edukalt laboratoorse ja sensoorse hindamise. Toote valmistamisel kasutatud 

tooraine päritolu ei ole ristikumärgi saamisel oluline. 

Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse kvaliteedimärkide eesmärk on aidata 

tarbijal orienteeruda toiduturul, andes headele ja kvaliteetsetele Eesti toodetele 

konkurentsieelise. 

Euroopa Liidus on samuti kasutusel toiduainete kvaliteedimärgid - Euroopa Liidu 

kvaliteedimärke on kokku kolm: kaitstud päritolunimetus (KPN), kaitstud geograafiline 

tähis (KGT) ning garanteeritud traditsiooniline eritunnus (GTE). 

EL geograafiliste tähiste süsteem on loodud kaitsmaks tootjate huve algupäraste toodete 

ebaõiglase konkurentsi eest ning lihtsustamaks tarbijate ostuotsuste tegemist. 

Kvaliteedimärkide süsteem, väärtustab kindla määratletud piirkonna päritolu eriliste 

omadustega tooteid (Maaeluministeerium 2017). 
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Eesti toodetele ei ole Euroopa Liidu kvaliteedimärke seni registreeritud. 

Eesti kohta andmestiku kogumiseks, viis Eesti Konjuktuuriinstituut (EKI), 2016. aasta 

mais läbi internetiküsitluse, mille eesmärk oli välja selgitada erinevad võimalikud 

päritolunimetuse, geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise eritunnusega 

põllumajandustooted, toidud ja joogid. Selle tulemusena võiks Euroopa Liidu 

kvaliteedimärke taotleda Eesti vürtsikilule ja meele. Viimase eripäraks on liigirikkalt 

taimestikult ja puhtast loodusest korjatud nektar (Eesti Konjuktuuriinstituut 2016). 

 

 

1.3 Standardid kartulikasvatuse toodangu jaoks 

 

Eesti Standardikeskus on kinnitanud mitu kartuli standardiseerimist käsitlevat standardit. 

Näiteks Eesti standardi EVS 817:2003 „Toidukartul. Kvaliteedi määramismeetodid“ on 

koostatud Eesti Maaviljeluse Instituudi põllunduse osakonna kartuli agrotehnika uurijad. 

Standardi kavand on läbi arutatud vabariigi erialaekspertide ja teadurite poolt. 

Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti standardina EVS 817:2003 

Standardikeskuse 19.12.2003 käskkirjaga nr 192. Registrisse kantud 19.12.2003 nr 483, 

projekti nr 52742 standardite andmebaasis. 

Standard on ette nähtud kasutamiseks kõigile ettevõtjatele toidukartuli ja varajase kartuli 

kvaliteedi määramisel. Standardi koostamisel on lähtutud EAPR (Euroopa 

Kartuliuuringute Assotsiatsioon) kartuli kvaliteedi määramismeetoditest (Eesti 

Standardiamet, Toidukartul... 2003). 

Standard EVS 817:2003, käsitleb toidukartuli ja varajase kartuli kvaliteedikontrolli ja 

määramismeetodeid. Standard ei kehti tootekartuli, tärklisekartuli ja piirituskartuli 

kvaliteedi kontrollimisel. 

Standardis EVS 817:2003 on välja toodud seletus  kasutatud terminitele ja määratlustele – 

jahusus, kasvulõhe, rohelised mugulad, hallid, sinised ja mustad plekid, sisu tumenemine, 

partii. Kirjeldatud kvaliteedikontrolliks vajaliku proovi võtmist ja kvaliteedi 

määramismeetodeid. Määramismeetodeid kasutatakse välise kvaliteedi, sisemise 
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kvaliteedi, jahususe, kasutustüüpide ja maitse määramiseks (Eesti Standardiamet, 

Toidukartul... 2013) 

Teine Eesti Standardikeskuse kartulikasvatust puudutav standard, EVS 818:2003 

„Varajane kartul“, kehtib varajase kartuli sortide ja hübriidide kohta mida realiseeritakse 

värskena. Standard sätestab varajase kartuli kvaliteedi, mugulate suuruse ja pakendamise 

nõuded (Eesti Standardiamet, Varajane kartul... 2013). 

Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti standardina EVS 818:2003 

Standardikeskuse 19.12.2003 käskkirjaga nr 193. Standard on kooskõlas Euroopa 

Majanduskomisjoni nõuetega (UN/ECE standard FFV-30) varajase kartuli kvaliteedi, 

suuruse, pakendamise ja märgistamise kohta (Eesti Standardiamet, Varajane kartul... 

2013). 

Standardis määratletakse mõiste „varajane kartul“. Sätestatakse varajase kartuli 

kvaliteedinõuded, mugulate suurusnõuded, nõuded kõrvalekallete kohta partiis või 

pakendis, pakendamise nõuded ja märgistamise nõuded. 

Kartuliait OÜ müüb enamuse oma toodetud kartulist läbi tulundusühistu Eestimaa Kartul 

(EKTÜ), mille liiga ta on. Kartuliait OÜ järgib kartuli toomisel EKTÜ sätestatud eeskirju. 

Näiteks on ühistusiseselt välja töötatud sisekorraeeskiri, mis määratleb ühistu- ja 

liikmetevahelised reeglid ning määratleb ära kartuli kvaliteedi kriteeriumid. EKTÜ 

sisekorraeeskiri sätestab selle, et liige peab järgima tootmiseeskirja. 

Tootmiseeskiri on kinnitatud põllumajandusministri poolt, järgimiseks tootjarühma 

liikmele tunnustatud toote (kartul, kartulist valmistatud töödeldud tooted) tootmise kohta. 

Selles on erinevad nõuded väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise, kasvatatavate 

taimede ja nende eelkultuuride, saagi koristamise ja säilitamise, pakendamise ja 

valmistoodangu säilitamise kohta (Riigi Teataja 2017). 

EKTÜ tootmiseeskirja aluseks võetud üldine õiguslik raamistik, koosneb 

kahekümnekaheksast erinevast määrusest ja direktiivist. Läbi ühistu müüdava toodangu 

kvaliteedi kriteeriumite aluseks on Eesti Standardikeskuse kartulikasvatustoodangu kohta 

kinnitatud standardid EVS 817:2003 ja EVS 818:2003. 

EKTÜ põhikliendid on Eesti jaeketid ja eksportturud. Seega on müüdava kartuli kvaliteedi 

standardi väga täpselt vaja määratleda. Seda enam, et ühistul on kuusteist liiget ning lisaks 
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hulgaliselt koostööpartnereid, kelle toodangut realiseeritakse. Tähtis on, et iga tootja saaks  

kvaliteetselt üheselt aru. 

Ühistu esmane huvi on müüa „ekstra klass“ ja „esimene klass“ kartulit (klassifikatsioon 

ühistu tootmiseeskirjas). See on kartul, mis kvaliteedinõudeid ja standardeid arvestades 

müüakse jaeketti ja eksportturgudele. Teise klassi kartuli (koorimiskartul, loomakartul) 

müük on teisejärguline. 

Tihtipeale kujunebki tootja jaoks probleemiks kvaliteedilt kehvema kartuli, toodangu mis 

ei vasta standarditele ehk mittestandardse toodangu müük. Mittestandardsest 

kartulikasvatustoodangust võib saada osaliselt või täielikult toidukao tekitaja. 

Põhinedes toiduainete energiasisaldusel, moodustab juurviljade ja mugulate (tärkliserikkad 

toiduained) toidukadu suure osa globaalsest toidukaost (joonis 2) (Lipinski jt 2013). 

 

 

Joonis 2. Globaalse toidukao osakaal kcal ja t (Lipinski jt 2013) 

 

Põhinedes massil, moodustab globaalsest toidukaost suurima osakaalu puu- ja köögiviljade 

toidukadu. Järgnevad juurviljad ja mugulad ning neile omakorda teraviljad.  
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2. KARTULIKASVATUSE ÜLEVAADE JA 

MITTESTANDARDNE TOODANG 

2.1. Eesti kartulikasvatuse ülevaade 

 

Kartul on üks tähtsamaid põllukultuure, mis kogutoodangult on maailmas neljandal kohal 

(Fernie, Willmitzer 2001). Kartul on tähtis eelkõige oma väga mitmekesiste 

kasutusvõimaluste ja pinnaühikult saadava suure saagi tõttu (Jõudu 2002). 

Eestisse jõudis kartul umbes 1740.–1750. aastatel. Esialgu kasvatati teda mõisaaedades, 

hiljem ka taluaedades eelkõige ilusate õite tõttu (Eesti Kartul 2016). 

Ulatuslik kartulikasvatus Eestis algas 1870. aastatel, kui valmis Tallinn–Peterburi raudtee 

ja avanes Peterburi turg. Kartulikasvatus tegi lõpu eestlasi aastasadu vaevanud 

näljahädadele. Kartulist hakati piiritust ja tärklist tootma, tema tähtsus toiduainena ja 

loomasöödana kasvas. 

Viinatööstus soodustas tööstuse arengut. Piirituse tootmine moodustas suure osa Eesti 

tööstusest. Põhja-Eestis moodustas piirituse tootmine üle poole tööstustoodangust. Piirituse 

tootmiseks vajalikud seadmed toodeti Eestis. Kui viinavabrikud olid kaasaegsete 

seadmetega (destilleerimiseks vajalikud seadmed) varustatud, hakati toodangut ka 

Venemaale eksportima. Sellega sai alguse Eesti masinatööstus. 

Väiksemad viinavabrikud mis ei jõudnud kaasaegseid piiritusetootmiseks vajalike 

seadmeid osta, pidid uksed sulgema. 1899. aastaks oli alles vaid 249 viinavabrikut, kuid 

nende poolt toodetud piirituse hulk ületas kõik eelnevad ja järgnevad tootmismahud. 

Aastas tootsid viinatehased 36,6 miljonit liitrit piiritust (see on kolm korda rohkem kui 

tarbiti 2016. aastal Eestis). 

Enne Esimest maailmasõda kasvatati kartulit Eestis umbes 78 000 ha (pool põllupinnast), 

keskmine hektarisaak oli 11 t/ha ja kogusaak umbes 900 000 t. Peale sõda kasvupind 

suurenes veelgi ja kartulist sai oluline ekspordiartikkel. Pärast Esimest maailmasõda oli 

Eesti kartulitootmises ühe elaniku kohta maailmas esikohal. 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/m%C3%B5is1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/talu2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tallinn3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/peterburi4
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/etanool2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/t%C3%A4rklis1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/s%C3%B6%C3%B6t4
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/esimene_maailmas%C3%B5da2
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1920. aastatel eksporditi toidukartulit Soome ja Rootsi. 1930. aastatel võeti suund 

seemnekartuli müügile. Alates 1932. aastast eksporditi Eesti seemnekartulit Itaaliasse, 

Hispaaniasse, Šveitsi, Suurbritanniasse, Norrasse, Portugali, Palestiinasse, Argentinasse, 

Uruguaysse ja teistesse riikidesse. 1935. aastal müüdi kartulit välisriikidesse 2360 

t. Kartulikasvatuse arengut ja eksporti suunas 1929. aastal loodud Eesti Kartulikasvatajate 

Ühing. 1940. aastaks suurenes kartuli kasvupind 83200 ha-ni. 

Kartulikasvatuse kõrgaeg oli 1960.–70. aastail, 1964. aastal toodeti Eestis ühe elaniku 

kohta 1148 kg kartuleid (Poola järel maailmas teisel kohal). Kartulit kasutati inimtoiduks, 

loomasöödaks kui tööstuste tooraineks (tärklis, siirup, piiritus). 

Tööstuslik tarbimine kasutas hulga toorainet. Näiteks 1968. aastal toodeti ainuüksi Rakvere 

Tärklise- ja Siirupikombinaadis 3029 t tärklist ja 4777 t siirupit. Selleks kulus kartulit 52,5 

tuhat tonni. Tärklis müüdi kaubandusvõrku, farmaatsia- ja tekstiilitööstustele, siirup 

põhiliselt kondiitritoodete vabrikule "Kalev", vähesel määral Leningradi ja 

leivakombinaatidele. 1971. aastal toodeti selles tehases juba 5740 t kartulisiirupit 

(Lausmaa 2010). 

Kartuli kasvupind on Eestis peale II maailmasõda pidevalt vähenenud (joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Kartuli kasvupind Eestis aastatel 1925-2016, tuh hektarit (Valdvee 2016) 

Kui 1980. aastal kasvatati Eestis kartulit 72 300 ha, siis 2016. aastal oli kasvupind kõigest 

5600 ha. 
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http://entsyklopeedia.ee/artikkel/soome1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/rootsi2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/itaalia2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/hispaania2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/%C5%A1veits3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/suurbritannia1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/norra3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/portugal2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/palestiina2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/argentina
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/uruguay1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/poola1
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Kasvupinna vähenemise põhjuseks on kartuli tarbimise vähenemine (tabel 1). Viimase 

viieteistkümne aasta jooksul on kartuli tarbimine vähenenud üle kolme korra. Kui 

aastatuhande vahetusel kasutati kartulit vähesel määral tööstuse tarbeks (472 t), siis 

praeguseks kartuli tööstuslik tarbimine puudub. 

Tarbimise vähenemise üks põhjus on ka loomakasvatusvaldkonna hääbumine ja 

söötmistehnoloogia muutused. Kartuli tarbimine loomasöödana on 2015. aastal võrreldes 

2000. aastaga seitseteist korda väikesem. Kui aastal 2000 moodustas tarbimine 

loomasöödana kogu kartuli tarbimisest 41%, siis 2015. aastal kõigest 13%. 

 

Tabel 1. Kartuli tarbimine Eestis aastatel 2000-2015 (Statistikaamet 2016) 

Kartuli tarbimine   2000 2005 2010 2015 

Tarbimine kokku t 477916 229074 177929 146467 

Tarbimine seemnena t 94623 35600 26188 11430 

Kadu t 9231 5244 3915 5567 

Tarbimine loomasöödana t 195050 44239 20510 11300 

Tööstuslik tarbimine t 472 0 0 0 

Inimtarbimine t 178540 143991 127316 118171 

Tarbimine inimese kohta kg 128 107 96 90 

 

Kartuli tarbimine seemnena on vähenenud korrelatsioonis kasvupinnaga, kuid huvitav on 

asjaolu, et seemnekulu hektari kohta on aastate lõikes kõikuv. Jagades seemne tarbimise 

aastase kartuli külvipinnaga, on tulemuseks seemnekulu 2000. aastal 3,1 t/ha, 2005. aastal 

2,6 t/ha, 2010. aastal 2,8 t/ha ja 2015. aastal 1,9 t/ha. Autori arvates on seemnekulu seotud 

seemne suuruse ja kartuli reavahe kaugusega. Varasemalt, kui kartulit kasvatati rohkem 

väikemajapidamistes, kus kasutati väikesemaid masinaid, oli kartuli reavahe kaugus 

väiksem, enamasti 75 cm. Suurmajapidamistes, kus harimiseks kasutatavad masinad on 

gabariidilt suuremad ning hektarilt saadav saak on suurem, on kasutuses laiem reavahe, 80-

90 cm. 

Kui kartuli tarbimine on aastate jooksul vähenenud, on kartuli kadu tonnides viimastel 

aastatel kasvanud. Põhjuseks võib olla tarbimise vähenemine loomasöödana, halvad 

ilmastikutingimused, mis ei võimalda saaki koristada ja põhjustavad riknemist. 
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Kartuli tarbimine inimese kohta oli 2000. aastal 128 kg, 2015. aastal 90 kg. Kogused 

sisaldavad nii kodumaist kui importkartulit, nii töötlemata kui ka töödeldud kujul (näiteks 

kartulikrõpsudena). 

Kõige rohkem kasvatati 2013. aastal kartulit majapidamistes, mille suurus oli 0-1 ha. 

Majapidamiste arv selles suurusklassis oli 5211 ja hektareid kartuli all 1256 (tabel 2).    

 

Tabel 2. Majapidamiste suurus, arv, kasvupind ja keskmine kasvupind Eesti 

kartulikasvatuses 2013. aastal (Statistikaamet  2016) 

Majapidamiste 
suurus, ha 

Majapidamiste 
arv, tk 

Majapidamiste 
kasvupind, ha 

Keskmine 
kasvupind, ha 

>0-<1 ha 5 211 1 256 0,2 

1-<2 ha 204 259 1,3 

2-<5 ha 152 450 3,0 

5-<10 ha 53 371 7,0 

10-<20 ha 33 471 14,3 

20-<30 ha 7 169 24,1 

30-<50 ha 20 778 38,9 

>=50 ha 9 870 96,7 

 

 

Statistikaameti andmetele tuginedes olid 2013. aastal kartulit kasvatavad majapidamised 

valdaja õigusliku vormi järgi 5381 füüsilised isikud ja kõigest 307 juriidilised isikud. See 

tähendab, et suur osa majapidamisi kasvatas kartulit omatarbeks või hobi korras. 

Põllumaa hektarite järgi oli 2013. aastal füüsiliste isikute kasutuses 2816 ha kartulimaad, 

juriidiliste isikute kasutada 1807 ha. Keskmine kartuli kasvupind füüsilistel isikutel oli 

2013. aastal 0,52 ha, juriidilistel isikutel 5,89 ha. 

Kartulikasvatusega tegelevate majapidamiste arv oli 2016. aastal 3675. 2001. aastal oli 

majapidamisi 38401 (joonis 4). Majapidamiste arv on viieteistkümne aasta jooksul 

vähenenud üle kümne korra.  
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Joonis 4. Majapidamiste arv, kasvupind majapidamistes, kodumajapidamistes ja 

koduaedades Eesti kartulikasvatuses aastatel 2001-2016 (Valdvee 2016) 

 

Majapidamistes on kartuli kasvupind vaadeldaval perioodil (2001-2016) vähenenud üle 

12000 ha. Kodumajapidamistes ja koduaedades on vähenemine olnud umbes 4000 ha.  

Nagu igas teises ettevõtlusvaldkonnas, on ka kartulikasvatuses eesmärk kasumi 

maksimeerimine. Kuid ilmselt pole valdkond enam nii tulukas, sest majapidamiste arv ja 

kasvupind jätkavad langustrendi. 

Samas saagikus ha kohta on viimasel kümnendil kasvanud (joonis 5). Autori arvates võib 

põhjus olla soodsas ilmastikus, kuid ka selles, et osad väiksemaid kasvatajaid, kes 

kasvatasid kartulit hobi korras, on oma tegevuse lõpetanud. Elatusallikana kartulit 

kasvatavad majapidamised ei saa leppida praeguste kartulihindade juures nii madalate 

keskmiste saakidega. 

Kogutoodangut vaadates on 2008. ja 2009. aastal olnud ilmastik ilmselt kartulikasvatuseks 

ebasobiv, sest nii saagikuses kui kogutoodangus võib joonisel märgata langustrende. 
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Joonis 5. Kartuli kogutoodang ja saagikus Eestis aastatel 2007-2016 (Statistikaamet 2016) 

 

2016. aastal oli kartuli kogutoodang Eesti Vabariigis 100 000 tonni. Statistikaameti 

andmetel oli 2016. aastal kartuli isevarustatuse tase 83%. See tähendab, et 17 % kartulist, 

mis Eestis 2016. aastal tarbiti, oli mitte eestimaine, ehk importkartul. 

 

 

2.2 Kartulikasvatus ettevõttes Kartuliait OÜ 

 

Kartuliait OÜ on kartuli tootmisele spetsialiseerunud ettevõte, mille tegevuspiirkond on 

Tartumaal, Kambja vallas. Ettevõte alustas tegevust 2007. aastal.  

Kartuli kasvupind on ettevõttes Kartuliait OÜ kuni 2014. aastani pidevalt suurenenud 

(joonis 6).  

Viimastel aastatel ei ole ettevõtte kartuli kasvupind kasvanud, vaid on jäänud umbes 

samale tasemele. Piirangud seab hoidlate ja kaasaegsete säilitamistingimuste puudumine, 

mistõttu pole  toodangu mahtu võimalik oluliselt tõsta. 
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Joonis 6. Kartuli kasvupind (ha) ettevõttes Kartuliait OÜ aastatel 2007-2016 (Autor 2017) 

 

Keskmine saagikus aastate ja sortide keskmisena on umbes 40 t/ha. Täpset keskmist 

saagikust on raske arvutada, kuna saagikoristust alustatakse jaanipäeva paiku, mil varajane 

kartul annab põllult vaid umbes 12 t mugulaid hektari kohta. 

Ettevõtte tegutsemispiirkonnas on maastik künklik ja mullastik kirju. Kartulikasvatuseks 

sobivat põldu tuleb valida. Kartuliait OÜ teeb koostööd lähipiirkonna 

teraviljakasvatajatega, kellega vahetatakse viljavahelduse tagamiseks põlde. Viljavaheldus 

on kartulikasvatuses üks olulisemaid võtteid mis mõjutab produktiivsust (Carter jt 2003) ja 

vähendab haiguste esinemist (Peters jt 2004). 

Kartulisortidest on esindatud Saksa ja Hollandi päritolu sordid – Arielle, Vineta, Elfe, 

Laura. Sortide valik sõltub sordi kasvuajast, saagikusest, haiguskindlusest, 

maitseomadustest, puhkeperioodi pikkusest, kartuli kujust ja välimusest ning turu 

nõudlusest. 

Arielle, Vineta ja Elfe on varajased kuni keskvarajased, suure saagipotentsiaali, kollase 

koore ja sisuga sordid. Laura on hiline, punase koore ja kollase sisuga suuresaagiline 

kartulisort. 

Kuna ettevõtte tegevuspiirkond on Kagu-Eestis, siis on ettevõtte varajase kartuli tootmisel 

kasutanud ära asukohast tulenevat eelist. Tänu klimaatilisele eelisele, kuivavad Lõuna-

Eestis kevadel põllud kiiremini kui Põhja-Eestis. Külvata saab paar nädalat varem, tänu 

millele valmib varem ka saak. 
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Kartuli mahapanek algab ettevõttes aprilli esimesel poolel. Varajase kartuli kasvatamisel 

kasutatakse mugulate etteidandamist. Varajane kartul istutatakse mulda käsitsi ja põld 

kaetakse kattelooriga. Varajase kartuli turustamine algab jaanipäeval. Varajase kartuli 

koristus ja pakendamine kestab septembrini, kuniks valmiv saak ja ilmastik võimaldavad 

suuremalt ette võtta hilise kartuli koristamise ja säilitamise. 

Kartuliait OÜ kuulub PRIA (Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Amet) poolt 

tunnustatud tulundusühistusse Eestimaa Kartul Tulundusühistu, mis koondab erinevaid 

kartulikasvatajaid üle Eesti. Ühistu ülesandeks on koordineerida kartulialast müügitegevust 

selliselt, et kasvataja saaks oma toodangu eest turult maksimaalset hinda. Kartuliait OÜ 

müüb üle 90% omatoodetud kartulist läbi Eestimaa Kartul TÜ Eestis tegutsevatele 

jaekettidele, koorimisettevõtetele ja eksportturgudele. 

Kartuliait OÜ ei tegele kartuli töötlemisega. Lisaväärtust antakse mugulatele harjamise, 

pesu, poleerimise ja erinevate pakendite näol. 

Lähiaastatel on ettevõttel plaanis ehitada uus sorteerimis-pakendamisruum ja jaheladu ning 

parendada hoidlate säilitamistingimusi, kaasaegsete ventilatsiooniseadmete näol. 

Planeeritavad investeeringud võimaldaks kasvupinda suurendada ja eelmise aasta saaki 

säilitada mai ja juuni kuusse. 

Masinad mida ettevõttes kasutatakse on kaasaegsed. Ettevõtte bilansis on kolm traktorit ja 

kaks kartulikombaini. Kukkumisele ja põrutustele tundlikuma, varajase kartuli 

koristamisel, kasutatakse üherealist,  neljatonnise punkri mahutavusega kombaini. Varajase 

kartuli kombain vigastab kartulit vähem. Sellel on kombaini pealindil abilint, mis takistab 

lahtise ja õrna koorega kartulite rullumist ja liigset veeremist. Punkri põhjas on kukkumist 

leevendav kummimatt. Kõik lindid on eraldi elektriliselt reguleeritavad, mis omakorda 

võimaldab mugulaid õrnalt käsitleda. 

Hiline kartul koristatakse kaherealise, ilma punkrita kombainiga. Kaherealise kombaini 

jõudlus on tunduvalt suurem. Kombain võtab töökäiguga ühe vao rohkem ja kuna 

kombainil puudub punker, siis ei kulu selle tühjendamisele aega. Ettevõttes Kartuliait OÜ 

kasutatava kaherealise kombaini miinuseks on kartulile tekitatavad liigsed mehhaanilised 

vigastused, mis hiljem sorteerides tuleb põhitoodangu hulgast prakeerida. 
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Kartulikombainil toimub esmane toodangu prakeerimine. Välja visatakse kivid, muld, 

kartuli maapealsed osad, emamugulad, mädanenud kartulid. Nende hoidlasse vedamine ei 

ole mõistlik. 

Kartulit säilitatakse nii konteinerites kui ka puistes. Konteinerites säilitamine on kallim, 

kuid teatud sortide omapära arvestades kasulikum. Puistes säilitataks hiliseid sorte, mille 

puhkeperiood on pikk ja mis on tugeva kinnise koorega. Puistes säilitamine võimaldab 

sügisest kartulikoristust kiirendada. Traktorid veavad mugulad põllult kärudes hoidlasse, 

kus nad kartulilaadurit kasutades kuhja laaditakse. 

Kartuli sorteerimisel on kasutusel rullsorteer, mille rullikud on reguleeritavad. Rullide 

vahekaugus pannakse paika vastavalt sellele, millises mõõdus kartuleid soovitakse 

sorteerida. Ettevõttes kasutatava rullsorteeri pluss on suur tootlikkus, miinuseks mõningate 

mugulate muljumine rullide vahel. Kartuli selekteerimise fraktsiooni teostab sorteer, kuid 

inimese valvsa pilgu all toimub standardeid ja kvaliteedinõudeid arvestades 

mittestandardsete mugulate prakeerimine. 

Mujal maailmas, suurtes kartulikasvatustaludes, on kasutusel fotosilmaga sorteerid. 

Fotosilmaga sorteeride kartuli läbilaskevõime on suurem, nad on efektiivsemad ja 

suudavad paremini tagada kehtestatud standardeid. Kartulid liiguvad läbi fotosilma, mis 

toimib röntgenina. Mittestandardse kartuli tuvastamisel prakeeritakse see automaatselt. 

Fotosilmaga sorteerid on kallid ja ei ole Eestis kasutusel, kuna ühelgi kartulikasvatajal ei 

ole nii suurt mahtu, mis tehtud investeeringut tagasi teeniks. 

Ettevõttel on kartulite pesu ja poleerimise võimekus. Pesta ja poleerida tasub väga 

kvaliteetset kartulit. Pesu ja poleerimine toob kartuli koorel olevad vigastused ja defektid 

esile. Kvaliteedilt kehvema toodangu pesu ja poleerimine toodab palju selliseid mugulaid, 

mis tuleb kvaliteedistandardeid arvestades prakeerida. 

Enamus masinaid ja seadmeid on ettevõtte Kartuliait OÜ soetanud erinevaid PRIA 

toetusmeetmeid - 1.2 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“, 

1.4.1 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus“, 4.1 

„Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ - kasutades 

Ettevõttes töötas 2016. aastal kolm põhikohaga töötajat. Ettevõtte müügikäive oli 2016. 

aastal 235 000 eurot. 90 % käibest moodustas omatoodetud kartuli müük. Umbes 10 % 

moodustavad erinevad teenustööd, näiteks vallateede suvine ja talvine hooldus. 
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2.3 Mittestandardsed mugulad 

 

Antud töös käsitleb autor mittestandardse toodanguna mugulaid, mis ettevõttes Kartuliait 

OÜ prakeeritakse standardsest toodangust. Nendeks on alamõõdulised, mehaaniliste 

vigastuste, kasvulõhede, kahjurite ja haiguste tekitatud kahjustustega, sordile mitteomase 

kuju, idanditega, närtsimistunnustega, mädanenud ja roheliseks läinud mugulad (lisa 1). 

Alamõõduliste mugulate hulka liigituvad ettevõttes Kartuliait OÜ mugulad, mis on 

varajase kartuli puhul läbimõõdult väikesemad kui 45 mm, hilise kartuli puhul läbimõõdult 

väikesemad kui 50 mm. Mõõt on pikema aja jooksul põhitoodangu standardeid arvestades 

välja kujunenud. Suuremale osale tarbijatest meeldib läbimõõdult suurem kartul, mida on 

lihtsam koorida. 

Mehaaniliste vigastustega on suur osa mugulaid, mis on koristamisel, ladustamisel või 

pakendamisel kukkudes või muljudes saanud vigastada. Löögi või muljumise tagajärjel 

võib mugul olla katkine, mõradega või plekiline. 

Kasvulõhe on kasvuaegne mugula sisu ja koore rebend, mille pinnad on korgistunud. 

Kasvulõhede põhjuseks võib olla mõni taimehaigus või -kahjur, kasvuaegsed ebasoodsad 

ilmastikutingimused, kasvukoha mulla iseärasused, mullaviljakus ja hoolimatu 

taimekaitsevahenditega ümberkäimine. 

Kahjurid ja haigused tekitavad kartulikasvatajale olulist kahju. Olulisemad kahjurid, mis 

põhjustavad mittestandardse toodangu suurenemist on naksurlased (traatuss), lehetäid, 

kartulimardikad, kartuliingerjad, kiduussid. 

Nendest suurimat kahju põhjustavad autori kogemust arvesse võttes traatussid, kes 

uuristavad mugulasse käike, mis suurendavad koorimisel kartulikadu ja rikuvad mugulate 

välise kaubandusliku ilme. Kui lehetäid ja kartulimardikad on keemiliste vahenditega 

tõrjutavad, siis traatussi tõrje on pikaajalisem ja temast vabanemine keerukas.  

Kartulihaigused levivad enamasti kartuli maapealsete osade, varte ja lehtede kaudu. 

Integreeritud taimekaitse ja sertifitseeritud seemnekartul vähendavad haiguste levikut ja 

haigustest tekitatud majanduslikku kahju.  
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Soodsad ilmastikuolud võivad haiguste levikut soodustada. Suure kahjustuse korral 

liiguvad haigustekitajad vartest ja lehtedest maa-alustesse mugulatesse ja alandavad saagi 

kvaliteeti. Haiged mugulad prakeeritakse kvaliteetse toodangu seest sorteerimise käigus 

välja. 

Haigusi põhjustavad bakterid, seened ja viirused. Haigused, mis tugeva nakatumise korral 

muudavad mugula kuju või kvaliteeti on näiteks keerdlehisus, Y-viirus, M-viirus, 

ringmädanik, pruunmädanik, kuivmädanik, varrepõletik, erinevad kärnad, lehemädanik 

(Kraukle 2013).  

Sordile mitteomane mugulakuju võib olla põhjustatud viirustest, kartuliseemne vanusest, 

mullastiku iseärasustest, taime toiteelementidega varustatusest ja muudest teguritest. 

Sordile mitteomane mugulakuju on sorteerimisliinil olevale kogenud inspekteerijale hästi 

tuvastatav. Tavaliselt on sordile mitteomase välimusega kartul kühmlik, kandiline või 

sordile mitteomase tooniga. 

Idanditega mugulad on oma puhkeperioodi lõpetanud mugulad, mis tänu valedele 

säilitamistingimustele on alustanud idude moodustamist ja uut kasvuperioodi. Kartuli idud 

on mürgised ja söögiks kõlbmatud. 

Idandite kasv põhjustab mugulate närtsimist, kuna suur osa mugulas olevat energiat läheb 

idandite kasvuks. Närtsinud mugulad on pehmed ja krimpsus ning ei ole kaubandusliku 

välimusega. 

Kartulimugulate mädanemist põhjustavad kasvuaegne ilmastik, puudulik taimekaitse, 

valed hoiustamistingimused. Ebasoodne ilmastik ja puudulik taimekaitse soodustavad 

haiguste levikut, mis hilisemal säilitamisperioodil võib põhjustada mugulate mädanemist. 

Haigusteks, mille tõttu mugulad mädanema kipuvad, on näiteks lehemädanik, varrepõletik, 

kuivlaiksus. Mädanenud mugulad on ebameeldiva lõhnaga ja märjad. Ebapiisav 

ventilatsioon hoidlas soodustab mugulate massilist mädanemist ja riknemist. 

Rohelised mugulad on valguse toimel neis tekkinud klorofülli tõttu sordiomase värvuse 

minetanud ja sisaldavad mürgised glükoalkaloide (Eesti Standardiamet 2013).  

Ettevõttes Kartuliait OÜ oli 2016. aastal selliste mugulate osakaal saagis tavapärasest 

suurem, kuna kasvuaegne ilmastik ei võimaldanud kartulivagusid mullata.  
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3. MITTESTANDARDSETELE MUGULATELE 

LISAVÄÄRTUSE ANDMINE TOOTEARENDUSPROTSESSI 

KAUDU ETTEVÕTTES KARTULIAIT OÜ 

3.1 Mittestandardsete mugulate käsitlemine ettevõttes Kartuliait OÜ 

 

Mittestandardse toodangu mahtudest parema ülevaate saamiseks, viis töö autor läbi 

mõõtmiskatse. Selleks valis autor ettevõtte Kartuliait OÜ kolm põhisorti ja kaalus kõigi 

sortide puhul partii (10 000 kg) sorteerimisel tekkiva mittestandardsete mugulate kogused 

ja leidis nende osakaalu kogutoodangus (tabel 3). 

 

Tabel 3. Kartulisortide Elfe, Laura, Vineta partiide sorteerimisel saadud mittestandardsete 

mugulate osakaal 2016. aasta saagis, ettevõttes Kartuliait OÜ (Autor 2017) 

 

 

Standardiseerimine viidi läbi 2017. aasta märtsi kuus. Mõõtmiskatses analüüsitud sordid 

olid säilitatud üle talve konteinerites. Enne sorteerimist kartulikonteinerid koos mugulatega 

kaaluti ja moodustati ühesuurused partiid – 10 000 kg. Mõõtmiskatse partii suuruseks valiti 

10 000 kg, kuna väikesem kogus ei anna autori arvates tulemustest usutavat pilti. 

Kõik katses kasutatavad sordid olid maha pandud B klassi seemnemugulatest. Sordid 

kasvasid erinevatel põldudel. 

        Elfe Laura Vineta 

Partii suurus   kg 10000 10000 10000 

Alamõõdulised (≤ 50 mm) kg 2225 3050 2400 

Rohelised   kg 330 135 290 

Koorimiskõlblik praak kg 610 675 730 

Mädanenud   kg 3 8 1 

Mittestand. mugulad kokku kg 3168 3868 3421 

Mittestand. mugulate osakaal % 31,68 38,68 34,21 
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Mugulate sorteerimine viidi läbi kahel järjestikusel päeval. Kartulisorteeri rullide läbimõõt 

oli töö jooksul samasugune. Sorteerimisliinil olid mugulate prakeerijad samad inimesed ja 

mugulate valik toimus samadel põhimõtetel. 

Sorteerimise eesmärk oli eraldada põhitoodang (50+ mm kartul) mittestandardsest 

toodangust, leida viimase kogus ja osakaal. 50+ mm kartul pakendati 25 kg võrkkottidesse 

ja müüdi EKTÜ vahendusel Eesti jaeketti Coop. 

Mittestandardne toodang sorteeriti puidust konteineritesse, mädanenud mugulad loobiti 

pange. Enne mõõtmiskatset kaaluti taara. 

Tulemustes on näha, et alamõõdulisi kartuleid oli kõige rohkem sort Lauras. See on 

põhjendatav sellega, et sort Laura on piklik-ovaalne, sordid Elfe ja Laura ovaalsed. 

Alamõõdulised mugulad moodustasid kogutoodangust 22-30%. Mida suurem ja ühtlasem 

saak, seda vähem on alamõõdulisi mugulaid toodangus. 

Roheliste mugulate osakaal sorteerimiskatses oli 1,3-3,3%. 

Mittestandardset toodangut võib sorteerida mitmeti. Kartuliait OÜ teostab mugulate 

sorteerimist vastavalt kliendi vajadustele. Enne mugulate sorteerimist on enamasti  teada, 

kes on toodangu tarbija ja milleks klient toodangut kasutab. Vastavalt kliendi vajadustele 

ja nõudmistele sorteeritakse toodang. 

Mõõtmiskatse tulemusena tekkinud eri fraktsioonid, realiseeriti järgmiselt: 50+ mm 

jaeketti, alamõõdulised kartulikoorimiseks, rohelised mugulad ettevõttesiseselt järgmise 

kasvuaasta seemneks, koorimiskõlblik praak koorimiseks, mädanenud tagasi loodusesse. 

Töö autorile teadaolevalt on Eestis palju kartulikasvatajaid, kes teadmatusest, või toodangu 

selekteerimisvõimaluste ja oskuste puuduse tõttu, suure osa mittestandardsest 

kartulitoodangust tagasi loodusesse viivad. Sellega suurendavad nad toidukao teket ja 

tekitavad oma ettevõttele majanduslikku kahju. 

Peab tõdema, et mõningatel juhtudel, näiteks kui mittestandardne toodang on nakatunud 

haigustega või sisaldab hulgaliselt traatussikahjustusi, ei olegi sellise toodangu 

sorteerimine, pakendamine, transport ega müügitegevus majanduslikult tasuv. 

Kartuliait OÜ on suutnud iga-aastaselt enamuse mittestandardsest toodangust läbi EKTÜ 

realiseerida, kuid ettevõtte edaspidise jätkusuutlikkuse seisukohalt, tuleks autori arvates 
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välja sõeluda mõningad arengusuunad mittestandardsete mugulate realiseerimise 

lihtsustamiseks ja tasuvuse tõstmiseks. 

Kartuliait OÜ kartuli tootmisomahind on umbes 100-110 €/t. Mittestandardse toodangu 

müügihind on 60-120 €/t. 

Toiduainete, antud töös mittestandardse kartuli kokkuost oma esimesel etapil, on 

kontsentreeritud väheste suurte ostjate kätte (kartulikoorimise ettevõtted). Kuna 

mittestandardse kartuli pakkujaid on palju ning ostjaid vähe, on ostjal suur tingimisjõud. 

Ostjal on võimalik kehtestada omad tingimused ostetavale kaubale ja hinnale, ning 

tingimuste mittesobivusel, sellist toodangut mitte osta. 

 

 

3.2 Probleemilahenduse metoodika 

 

Autor kujundas probleemilahenduse metoodika lähtudes üldisest tootearenduse loogikast. 

Tootearendus on protsess, mis algab ideede otsimisest ja lõpeb uue toote või teenuse 

turuletoomisega. Tootearendus on peamiselt seotud uue toote loomisega, kuid see võib olla 

ka olemasoleva toote arendamine, mis hõlmab endas selle uuendamist ja täiustamist 

(Kivisalu, Ohvril 2014). 

Osterwalderi arvates ei saa äritegevus lähtuda toote või teenuse tootmisest ja pakkumisest, 

vaid eelkõige kliendi probleemide lahendamisest. Ärimudeli keskmes on 

väärtuspakkumine ehk tegelik põhjus, miks tarbija teatud toodet või teenust tarbib 

(Osterwalder, Pigneur 2014).  

Tootena võib käsitleda kõike, mida saab turul pakkuda, et äratada tähelepanu, panna ostma 

ja tarbima (Armstrong, Kotler 2015). 

Toode peab olema sihtturu jaoks midagi sellist, mis paneb tarbija tundma, et ta on saanud 

toote tarbimise tulemusena lisaväärtust, mis on tema jaoks oluline (Kotler jt 2009). 

Selleks, et tootja jaoks suureneks kartulikasvatuse tasuvus ning väheneks toidukadu, tuleks 

autori arvates leida tootearenduse protsessi kaudu võimalused mittestandardsele 
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kartulikasvatustoodangule lisaväärtuse andmiseks. Tootearendusprotsessi kaudu antav 

lisaväärtus peaks suurendama mittestandardse kartuli tarbijaskonda, andma 

mittestandardsele toodangule erineva toote näol mitu müügiväljundit ning peale 

lisaväärtuse andmist tootele hinnalisa. 

Tootearendust võib käsitleda ka innovatsioonina. Innovatsioon kõige üldisemas mõttes on 

millegi uut moodi tegemine. See võib viidata järkjärgulistele, radikaalsetele või 

revolutsioonilistele muutustele mõtlemises, toodetes, protsessides või organisatsioonides. 

Majanduses peab muutus suurendama väärtust. Innovatsiooni eesmärgiks on positiivne 

muutus, muutmaks kedagi või midagi paremaks. Tootlikkuse kasvu kaasa toov 

innovatsioon on peamine majandusliku rikkuse kasvu allikas. Innovatsiooni peetakse ka 

majanduse peamiseks käima lükkavaks jõuks, eriti kui see viib tootlikkuse suurendamiseni. 

Lisaväärtus on toote kaudu tarbijale antav väärtus, mis koosneb sobivatest kasudest ja 

omadustest. Lisaväärtus on kasu, mis paneb tarbijat toodet ostma (Ohvril 2007). 

Tootearenduse protsessil on erinevad autorid tuvastanud neli kuni seitse etappi. 

Tootearenduse protsessi täpsemalt on kirjeldatud 2006. aastal Tartu Teaduspargi poolt 

avaldatud käsiraamatus „Tootearendus“ (Tartu Teaduspark 2006). 

Tootearendusprotsessi etapid klassikalisel kujul on järgmised (Kotler 1991): 

 Idee genereerimine 

 Ideede sõelumine 

 Kontseptsiooni väljatöötamine 

 Majandusanalüüs 

 Turutestid 

 Tehniline teostamine 

 Masstootmiseks andmine 

Autori arvates võiks mittestandardsete mugulate tootearenduse etappe konkreetses töös 

vähendada neljani. Nendeks oleks ideede genereerimine, nende sõelumine, ärivõimaluste 

analüüs ja toote turustamine. 

Ideede genereerimine on protsess, mille käigus otsitakse süsteemselt ettevõtte eesmärkidele 

vastava uue toote ideid. Selleks võib korraldada oma töötajatega ajurünnakuid, kasutada 

https://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%B5tlemine
https://et.wikipedia.org/wiki/Toode
https://et.wikipedia.org/wiki/Protsess
https://et.wikipedia.org/wiki/Organisatsioon
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klientidelt saadud tagasisidet või uuringute andmeid. Oluline on kokku koguda võimalikult 

palju ideid, neile esialgu hinnangut andmata. 

Ajurünnak võib toimuda nii individuaalselt kui ka rühmas. Rühmas toimuva ajurünnaku 

puhul on tähtis mitte kritiseerida ühtegi ideed, ka neid, mis esmapilgul tunduvad 

utoopilised. Ajurünnakut juhib rühmajuht, kes aitab keskenduda probleemile ning tema 

ülesandeks on ka ohjeldada kritiseerimist ja hinnangute andmist. 

Töö autor viis mittestandardsete mugulate tootearenduse ajurünnaku läbi EKTÜ juhatuse 

ringis, olles ise rühmajuhi rollis. EKTÜ juhatus on viieliikmeline. EKTÜ juhatuse liikmed 

olid ajurünnaku osalejateks, kuna kõik liikmed on antud probleemiga kokkupuutunud ja 

isiklikult huvitatud mittestandardsele toodangule lisaväärtuse andmisest. Viieliikmeline 

töögrupp on autori arvates paraja suurusega, et rühmajuht suudaks kõigi osalejate ideed 

registreerida ja kirja panna. 

Enne ajurünnaku algust, tuletas rühmajuht osalejatele meelde, et oluline on kokku koguda 

võimalikult palju ideid neile esialgu hinnangut andmata. 

Töö autor selgitas ajurünnakus osalejatele protsessi eesmärki ja andis ajurünnakus  

osalejatele ülesande, ilma igasuguseid piiranguid arvestamata genereerida ideid, kuidas 

mittestandardsetele mugulatele lisaväärtust anda. 

Ajurünnaku tulemusel pakuti välja, et mittestandardset kartulit võiks kasutada - tärklise, 

siirupi, piirituse, soojuse, elektri, bioenergia, loomasööda, farmaatsiatööstuse, 

kartulikoorimise, seemnematerjali, vitamiinide koostisosa, jaekaubanduse väikepaki, 

dieettoidu, toiduainetööstuse toorainena. Veel oli ideid, et mittestandardsed mugulad võiks 

anda tasuta madala sissetulekuga ja toiduabi vajavatele peredele. 

Peale ideede tulva, ehk tootearenduse teises etapis, seadis ajurünnaku rühma juht edasiseks 

ideede sõelumiseks piirangud. Töö autori jaoks oli oluline, et mittestandardsete mugulate 

tootearendust saaks teha ettevõtte Kartuliait OÜ näitel. Arvestama pidi ettevõtte 

võimalustega – millised masinad, seadmed ettevõttel olemas ja millised on rahalised 

võimalused lisaväärtuse andmiseks. Lisaväärtuse loomiseks on oluline mõista ettevõtte 

soove ja võimalusi (The University... 1999). 

Piiranguid rakendades sõeluti välja kolm ideed, mida toodangule lisandväärtuse andmiseks 

edasi arendada – mittestandardne toodang kui seemnekartul, kui kartulikoorimise tooraine, 
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kui jaekaubanduse väikepaki tooraine. Need kolm ideed on autori arvates Kartuliait OÜ 

võimalusi arvestades teostatavad. 

Edasise täpsustamise käigus jõuti üksmeelele, et esimese variandi puhul peaks 

mittestandardset toodangut käsitlema sertifitseeritud seemnekartulina. Sertifitseeritud 

seemnekartul on kõrge saagipotentsiaaliga, haigustest vaba, Põllumajandusameti (PMA) 

poolt kontrollitud paljundusmaterjal. Sertifitseeritud seemne ostukohustus on kõigil 

kartulikasvatajatel, kes toodavad kartulit müügi eesmärgil.  

Sertifitseerida õnnestuks autori arvates umbes 70-80% mittestandardsest kartulitoodangust. 

Kartulikoorimise toorainena käsitletakse mittestandardsest toodangust seda osa, mis peale 

koorimist on kõlblik inimtoiduna. Autori arvates on selleks Kartuliait OÜ 

mittestandardsest toodangust kõik mugulad peale mädanenud ja roheliste. Seega saaks 

kartulikoorimistoorainena kasutada ära 80-90% mittestandardsetest mugulatest. 

Mittestandardse toodangu jaekaubanduse väikepaki tooraine on kartulistandarditest 

tulenevalt alamõõduline (alla 50 mm), kuid välistelt tunnustelt ilma vigastuste ja 

defektideta, pesemis- ja poleerimiskõlblik kartul. Autori arvates saaks väikepaki toorainena 

kasutada 60-70% mittestandardsest kartulitoodangust. 

Ajurünnakus pakutud variandid siirup, tärklis, piiritus, elekter, soojus, bioenergia, 

farmaatsiatööstus välistati, kuna tooteprotsess on vaadeldavale ettevõttele majanduslikult 

ülejõu käiv ja vajab autori arvates riigipoolset tuge ja uurimist.  

Tööstusliku väljundi leidmine mittestandardsele toodangule oleks autori arvates vajalik. 

Pikemas perspektiivis suurendaks tööstuslik tarbimine autori hinnangul kartuli kasvupinda. 

Kartulitoodangu maht Eestis on alla kriitilise piiri ja tööstuse tarbeks toorainet enam ei 

pruugi jätkuda. Kartulikasvatus, nagu varasemalt mainitud, ei kata juba aastaid ära 

isevarustatuse taset. 

Ajurünnaku ideed - mittestandardsed mugulad kui vitamiinide koostisosa, dieettoit, 

toiduainetööstuse tooraine -  kasutatakse osaliselt ära juba iseenesest kartulit tarbides, kas 

töödeldud või töötlemata kujul. 

Idee anda tasuta vähekindlustatute toetuseks ei leidnud ka piisavalt poolehoidu. 

Heategevusega kaoks ära ka ettevõtte peamine eesmärk – kasumi teenimine (Laas 2001). 

Kvaliteedilt kehvem, ilma lisandväärtust andmata toodang võib tekitada ettevõttele hoopis 



34 
 

negatiivset kuvandit. Samuti ei pruugi kvaliteedinäitajatelt kehvema kartuli tasuta 

äraandmine vähekindlustatud peredele olla mõningate inimeste arvates eetiline. 

Autor rakendab metoodilise alusena antud töö jaoks tootearenduse analüüsi ja sõelub välja 

kolm, ettevõtte Kartuliait OÜ võimalustele vastavat, mittestandardse toodangu 

arengusuunda. 

Arengusuundade analüüsi käigus, toob autor välja kõigil kolmel suunal üldistatud 

tootearendusskeemi, kus selgitab iga tootearendussuuna lähtetingimusi, riske ja tulemusi. 

Kolme tootearenduse arengusuuna analüüsi tulemustest teeb autor järeldused ja annab 

omapoolse hinnangu, millist arengusuunda mittestandardsete mugulate lisaväärtuse 

andmisel ettevõttes Kartuliait OÜ edaspidi kasutada võiks. 

 

 

3.3 Mittestandardsetele mugulatele lisaväärtuse andmise mõningad 

võimalused    tootearendusprotsessi kaudu ja hinnang nende 

rakendatavusele ettevõttes Kartuliait OÜ 

3.3.1 Mittestandardsed mugulad kui sertifitseeritud seemnematerjal 

 

Seemnekartuli tootmist reguleerivad õigusaktid seemnekartuli sertifitseerimise valdkonnas 

on „Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus“ ja põllumajandusministri 03. mai 2006. a. 

määrus nr. 58 “Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise 

nõuded” . Ohtlike taimekahjustajate valdkonnas reguleerib seemnekartuli tootmist 

„Taimekaitseseadus“. 

Vastavalt „Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele“, on kartul taimeliik, mille 

paljundusmaterjal kuulub sertifitseerimisele. Seemnekartuli sertifitseerimine on selle 

põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse ning -puhtuse ja kvaliteedi ning taimetervisenõuetele 

vastavuse kontrollimine rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt (Põllumajandusamet 

2017). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/109112011008
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Seemnekartuli tarnija, kes tegeleb seemnekartuli paljundamise, tootmise, säilitamise, 

töötlemise või turustamisega, peab taimekaitseseaduse alusel olema kantud taimetervise 

registrisse.  

Turustada võib üksnes sertifitseeritud seemnekartulit, mis on nõuetekohaselt pakendatud ja 

märgistatud. 

Seemnekartuli sertifitseerimise läbiviimiseks, annab vajalikku teavet seemnekartuli 

sertifitseerimise teenusestandard (lisa 2). 

Sertifitseerimisele kuuluvad kartulisordid, mis on Euroopa Liidu põllukultuuride ühtsel 

sordilehel. 

Seemnekartuli sertifitseerimist korraldab sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse 

alusel Põllumajandusameti (edaspidi PMA) taimetervise ja aianduse osakonna 

paljundusmaterjali büroo (Põllumajandusamet 2016). 

Kui ettevõttes kasvatatakse lisaks seemnekartulile ka tarbekartulit, peab tarbekartuli 

tootmiseks kasutama üksnes sertifitseeritud seemnekartulit. 

Kartuliait OÜ on taimetervise registris kirjas kui tarbekartuli ladustaja, pakendaja, tootja ja 

turustaja. Tarbekartuli kasvatajana on ettevõttel Kartuliait OÜ igaaastane kohustus 

uuendada sertifitseeritud seemnega vähemalt 20% kartuli kasvupinnast. 

Ettevõttel on võimalik saada seemnekartuli tootjaks, kuid nagu varem öeldud, peab 

seemnekasvataja mahapandud seeme olema 100% sertifitseeritud. Üks ettevõte ei saa olla 

samaaegselt tarbekartuli ja  seemnekartuli kasvataja. 

Kui ettevõtte Kartuliait OÜ oleks seemnekasvataja, peaks kogu kasvupind (50 ha) olema 

mahapandud sertifitseeritud seemnekartuliga. Kui arvestada 35-50 mm suuruste mugulate 

puhul seemnekuluks 2,5 t/ha, oleks seemnetootjana vaja maha panna 125 t sertifitseeritud 

mugulaid. 

Sertifitseeritud seemnekartuli hind sõltub klassifikatsioonist, põlvkonnast, sordist ja 

eelnevast saagiaastast. Enamasti kui eelnev aasta on olnud kartulikasvatuseks ebasoodne, 

on kevadel seemnekartuli hinnad kõrgemad. Autor on ka täheldanud, et varajaste sortide 

järele on suurem nõudlus kui hiliste sortide järele. 

Seemnekartuli klassifikatsioonist ja lubatud põlvkondadest annab ülevaate tabel 4. 

 

http://saku.pma.agri.ee:8080/paring/ttra.asp
http://saku.pma.agri.ee:8080/paring/ttra.asp
http://www.pma.agri.ee/download.php?getfile2=8693
http://www.pma.agri.ee/download.php?getfile2=8693
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Tabel 4. Seemnekartuli klassifikatsioon ja lubatud põlvkonnad (Põllumajandusamet, Autor 

2017) 

 

Kategooria Klass Maksimaalselt lubatud põlvkonnad 

supereliit PBTC 1 

  PB 2, 3 või 4 

  S 2, 3, 4 või 5 

eliit SE 2, 3, 4, 5 või 6 

  E 2, 3, 4, 5, 6 või 7 

sertifitseeritud A 8 

  B 9 

 

Mikrotaimi või mugulaid (PBTC) võib paljundada ainult ühe põlvkonna. Nagu ka nõuetele 

vastavat seemnekartulit A ja B. Ülejäänud seemneklasse on võimalik paljundada kolm kuni 

kuus põlvkonda.  

Sertifitseeritud seemnekartuli passil on kirjas klass, põlvkond, tootja kood, sertifitseerimise 

aeg, pakendi suurus. 

Seemnekasvatajad ostavad eliitklassi kartuli maaletooja käest ja paljundavad seda edasi. 

Eliitklassi kartul maaletooja käest ostes, maksab umbes 0,70 – 0,90 €/kg. Hind oleneb  

klassist, põlvkonnast, kogusest ja sordist. Enamus sisseostetavatest sortidest on Hollandi 

või Saksa päritolu. Jõgeva Sordiaretus Instituut paljundab Eesti sorte, mis leiavad rohkem 

kasutust koduaedades. 

A ja B klassi mugulad maksavad Eesti turul tootja käest ostes 0,20 – 0,50 €/kg. 

Ajurünnaku eesmärk oli leida Kartuliait OÜ mittestandardsele kartulitoodangule 

tootearendusprotsessi käigus lisaväärtuse andmise võimalused. Erinevate võimaluste 

analüüsimiseks, sõeluti välja kolm, autori arvates antud ettevõttele kõige sobivamat ideed. 

Parema ülevaate saamiseks kolmest tootearendusprotsessist, koostas autor iga arengusuuna 

väljatöötamiseks üldistatud tootearendusskeemi. Tootearendusskeem, suunal 

mittestandardsed mugulad kui sertifitseeritud seemnematerjal, on esitatud joonisel 7. 
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Joonis 7. Üldistatud tootearendusskeem, ettevõttes Kartuliait OÜ, suunal mittestandardsed 

(MS) mugulad kui sertifitseeritud seemnematerjal (Autor 2017) 

 

Nagu selgus tabelist 3, on mittestandardse toodangu osakaal kogutoodangust vaadeldavas 

ettevõttes maksimaalselt 38%. Kui eraldada sellest mugulad, mida kvaliteedinõudeid 

arvestades sertifitseerida ei õnnestu, oleks autori arvates võimalik Kartuliait OÜ 

mittestandardsest toodangust sertifitseerida umbes 80% (kogutoodangust u 30%). 

Kui seemnekartulile oleks piisavalt turgu, võiks kõrgema seemnekartuli hinna korral 

sertifitseerida kogu toodangu, sealhulgas mõõdult suuremad mugulad. 

Sertifitseeritud seemnekartuli mugula mõõtude erinevus peab jääma 20 mm piiresse. Seega 

võib müügivõimaluste olemasolul sertifitseerida ka mõõdult suuremaid mugulaid, kuigi 

suuremate mugulate seemnekulu võib olla 3-4 korda kõrgem. 

Mittestandardsest toodangust saaks sertifitseerida ka valguse toimel roheliseks muutunud 

mugulaid, kuid ei sertifitseerita mugulaid, mille koor on kärnaga kahjustatud rohkem kui 

33 % ulatuses. 

Eestis on umbes 60 sertifitseeritud seemnekartuli kasvatajat. Tunnustatud seemnekartuli 

pind oli Põllumajandusameti andmetel 2016. aastal 237,07 ha (Kerge 2016).  

Põllumajandusameti andmetel, sertifitseeriti 2015. aasta saagist 1910 t seemnekartuleid, 

mis 2016. aasta kevadel mulda pandi. 

Kui arvestada juurde sissetoodud seemnekartul (u 150 t), võis kogu Eestis mahapandav 

sertifitseeritud seemekartul 2016. aastal olla umbes 2060 t. Kui arvestada keskmiseks 

•PMA registrisse 
kandmine 

•Seemnematerjali 
sisseost 

•Mullaproovid 
 

Lähtetingimused 
sertifitseeritud 

seemnekasvatuseks 

•Haigused ja kahjurid 

•Nõudlus väike - tarbekartuli 
kasvatajaid vähe 

•Suurenev kontroll PMA poolt 

Riskid seoses 
seemnekasvatusega •Võimalik sertifitseerida 

u 80% MS toodangust 

•Kõrgem toodangu hind 

•Kvaliteetsem saak 

•Väiksem MS toodangu 
osakaal kogutoodangus 
 

Tulemus sellest 
valikust 
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seemnekuluks mahapanekul 2 t/ha (tabel 1), mis on autori arvates pigem tagasihoidlik 

seemnekulu ja mahapandud kartulipinnaks 5600 ha (joonis 3), oleks kogu kartuliseemne 

vajadus 2016. aastal 11 200 t. 

Sellise arvutuskäigu juures, moodustas sertifitseeritud kartulipind 2016. aastal, umbes 

18,4% (2060*100/11 200) kogupinnast. Kuna tarbekartuli müüjatel on kohustus uuendada 

20% igaaastasest kartuli külvipinnast, võiks eeldada, et turule mahub veel pakkujaid. Seda 

enam, et kvaliteetne seeme peaks andma kvaliteetsema ning väiksema mittestandardse 

osakaaluga saagi. 

Tuleks arvestada asjaoluga, et kartulit kasvatatakse kodumajapidamistes ja koduaedades 

rohkem kui 1/3 kogu kasvupinnast (joonis 4). Kodumajapidamistes ja koduaedades 

kasvatajatel puudub sertifitseeritud seemnekartuli ostmise kohustus. 

Autorile teadaolevalt, on suuremate kartulikasvatusega seotud majapidamiste juhatuse 

liikmed osanikud ka mõnes seemnekasvatusettevõttes. Ühe ettevõttega toodetakse 

seemnekartulit väiksemal pinnal, teise ettevõttega kasvatatakse suuremal pinnal 

tarbekartulit. See annab võimaluse mahapanekul kasutada vanemat seemnematerjali. 

Sertifitseeritud kartuliseemne kasvatuses tuleks arvestada ka valdkonnale omaste riskidega. 

Töö autori arvates on nendeks erinevad haigused ja ohtlikud taimekahjustajad, mille tõttu 

mugulaid ei sertifitseerita. Sellisel juhul on seemnekartuli tootmiseks tehtud kulutused 

olnud asjatud, kuna mugulad tuleb realiseerida tarbekartulina või halvemal juhul hävitada. 

Kartuliait OÜ tegevuspiirkonnas tegutseb mitmeid tarbe- ja seemnekartuli kasvatajaid, 

kelle mulla ja mugulaproovidest on leitud mõningaid ohtlikke taimekahjustajaid ja haigusi. 

Mõningate haiguste ja kahjurite esinemisel – näiteks kartuliingerjas, kartulikiduuss, 

ringmädanik – mugulaid ei sertifitseerita. 

Näiteks kartuliingerjas (silmale nähtamatu niitjas ussike), võib elada aastakümneid mullas, 

seal soodsates tingimustes paljuneda, ilma, et maaharija sellest midagi teaks. Paljunemist ja 

levikud soodustavad erinevad umbrohud ja peremeestaimed (Švilponis 2011). 

Kartuliingerjast tekkinud kahju seemnekartuli tootjale ei hüvitata. Müümata jääb toodang 

sertifitseeritud seemnekartulina, mille hind A ja B klassi mugulatel on u 0,20-0,50 €/kg 

(oleneb kogusest, pakendist, sordist). Toodang tuleb realiseerida tarbekartulina. Kuna 

seemnekartul on enamasti mõõdus 35-55 mm, siis sellises mõõdus tarbekartuli ostust on 

suuremas koguses huvitatud ainult koorimisettevõtted, kus sellise toodangu hind on 0,06-
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0,12 €/kg. Seega oleks kartuliingerja kahjustuse korral tootja jaoks toodangu müük alla 

omahinna.  

Riski, ohtlike kahjustajate nakkuse osas, aitaks maandada seemnekartuli põllult 

maksimaalse saagi võtmine – kasvatatakse kartulid suureks. Kartuliingerja avastamisel, 

saaks mõõdult suuremad mugulad realiseerida kõrgema hinnaga näiteks jaeketti. 

Kartuliingerjaga kahjustatud mugulat võib inimtoiduna kasutada. 

Seemnekartuli tootmise omahind on kõrgem kui tarbekartulil. Näiteks, kui tarbekartuli 

põllult on võimalik saada korraliku integreeritud väetamise ja taimekaitse korral keskmiselt 

40 t mugulaid, siis seemnekartuli tootmisel on eesmärk ühtlase suurusega seemnemugulad 

(35-55 mm) ja hektarisaak 25-30 t. Kartuli „täiskasvamist“ piiratakse pealsete 

eemaldamisega. Kuna seemnepõllult saadav saak on väiksem, kulutused aga suuremad 

(sertifitseeritud seeme, hooajal suurem kogus taimekaitset), on seemnekartuli tootmise 

omahind kõrgem. Kartuliait OÜ juhataja sõnul on tarbekartuli tootmisomahind u 110 €/t ja 

seemnekartuli tootmisomahind u 180 €/t. 

Kui Kartuliait OÜ oleks seemnekasvataja kasvupinnaga 50 ha, toodaks ta kogu Eestis 

kasutatavast seemnekartulist umbes 20%. Nagu mainitud, siis 2016. aastal kasvatati Eestis 

seemnekartulit 237 ha. 

Suur kasvupind võib peale ohtlike taimekahjustajate olla üheks riskiteguriks. Ilmselt nii 

suurt kogust sertifitseeritud kujul müüa ei ole võimalik. Isegi kui kujundada ettevõtte 

tegevust Porteri konkurentsieeliste strateegiat kasutades, suuremahulise 

spetsialiseerumisega (kululiidri strateegia), mille puhul orienteerutakse kogu turu 

teenindamisele ja masstootmise kujundamisele. Suure tootmismahu juures peaks 

realiseeruma mastaabiefekt, omahinna alanemine (Ohvril 2010). 

Autori arvates peaks kululiidri strateegiat kasutades seemnekartuli tootmisomahind pisut 

alanema, kuid turu väiksus ei võimaldaks ikkagi kogu seemnekartulit sertifitseeritud kujul 

Eestis realiseerida. Sertifitseeritud kartuli tarbijatel on kujunenud välja omad 

koostööpartnerid. Võib väita, et sertifitseeritud kartuli müük on kliendile kui 

usaldusemüük, mille korral usalduse tekitamine ja kliendibaasi laiendamine on väga pikk 

protsess.  

Eksporti võimalused seemnekartuli realiseerimise osas on autori arvates aga minimaalsed. 

Naaberriikides on kasutusele teistsugused sordid. 
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3.3.2 Mittestandardsed mugulad kui kartulikoorimise tooraine 

 

Kartulikoorimisega oleks võimalik anda enamusele ettevõttes Kartuliait OÜ tekkinud 

mittestandardsetele mugulatele lisaväärtus. Ettevõtte kogu kartulitoodangu (2000 t) juures, 

tekib u 760 t mittestandardseid mugulaid, millest u 100 t kasutatakse järgmise aasta 

mahapandavaks seemneks. Seega aastas tuleks lisaväärtust anda u 660 t 

mittestandardsetele mugulatele. 

 

 

Joonis 8. Üldistatud tootearendusskeem, ettevõttes Kartuliait OÜ, suunal mittestandardsed 

mugulad (MS) kui kartulikoorimise tooraine (Autor 2017) 

 

Enne kartulikoorimisega alustamist, tuleks ettevõte majandustegevus registreerida 

Veterinaar- ja Toiduametis, kes teostab tegevuse üle kontrolli. 

Vastavalt koorimismahule, tuleks valida koorimisseadmed. Kartulikoorimiseks 

vajaminevad masinad ja seadmed ettevõttel Kartuliait OÜ puuduvad. Ruumid seadmete 

paigaldamiseks on olemas, kuid need tuleks vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti nõuetele 

kohandada. 
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Kuna kartulikoorimine on toorme esmane töötlemine, siis kehtivad valdkonnas 

Toiduseaduses kehtestatud nõuded. 

Näiteks, on kehtestatud erinõuded ruumide osas, kus töötlemine toimub. Töötlemata ja 

töödeldud toodangu teed ruumis ei tohi ristuda. Ruumid peavad olema puhtad ja kergesti 

pestavad.  

Kartulikoorimisega tegeleva ettevõtte ruumide jaotus peab olema praktiline ja 

sanitaarnõuetele vastav. Töötlemata kauba (must kartul) jaoks, oleks vajalik eelladu. 

Eellaost peaks kaup liikuma kartulikonteineriga koorimisliinile.  

Koorimisliin algab kastikallutajast, mille abil keeratakse konteineris olevad mugulad 

liinile. Edasi liigub kartul elevaatorit mööda läbi kivieralduspunkri pesumasinasse, kus 

liigne muld mugula koorelt eemaldatakse. Pesumasinast suunatakse kartul 

koorimismasinasse. Koorimismasinast väljub kartul läbi vesielevaatori (puhastab mugulad 

kooreosakestest) noppelauale, kus inimesed mugulale jäänud vigastused (lõhed, ussiaugud) 

nuga kasutades käsitsi eemaldavad. Noppelaualt kukub kooritud kartul vesielevaatorisse ja 

sealt edasi kaalule.  

Enne kartulikoorimisega alustamist on vaja olemasolevate ruumide kasutamiseks teha 

hulgaliselt kulutusi - lagede ja seinte katmine pestava materjaliga (nt madalaprofiiliga 

valge plekk), koorimisruumi põrandasse põrandakütte ja trappide paigaldamine, 

valmistoodangu jaoks jahelao ehitamine, koorimisjäätmete jaoks settekaevude ehitamine, 

töötajatele olmetingimuste tagamine. Lisaks on vajalik laotõstuk. 

Olemasolevad ruumid, mida autor Kartuliait OÜ mittestandardse kartuli koorimiseks 

plaanib kasutada, on suurusega u 400 m
2
. Töötlemata kartuli eelladu suurusega u 200 m

2
, 

koormis- ja pakendamisruum suurusega u 125 m
2
,  järelladu u 50 m

2
 ning olmeruum u 25 

m
2
. Tegemist on 1980. aastate lõpul ehitatud laudahoonega. 

Autori esialgsel hinnangul, maksaks olemasolevate ruumide kartulikoorimiseks 

kohandamine ja kasutatud laotõstuki soetamine, umbes 60000 €. 

Kartuliait OÜ koorimist vajava mittestandardse toodangu maht on tööstuslikke 

kartulikoorimisliinide võimsusi arvestades väike. Autor valis mittestandardsete mugulate 

mahtu arvestades koorimisliiniks Soome ettevõtte Remet OY kartulikoorimisliini. 
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Koorimisliin sisaldab kastikallutajat koos elevaatoriga, kivieemalduspunkrit, kartulipesurit, 

koorimismasinat, kahte vesielevaatorit, noppelauda, kaalu ja sagedusmuundureid. Liin 

maksab umbes 35000 €. 

Liin võimaldab kartulit müüa kooritult ja vajadusel sulfideeritult, pakendatud kilekotti või 

veega täidetud taarasse (ämber, konteiner). 

Kuna kooritud kartul on kiirestiriknev toiduaine - toiduaine, mis oma koostise tõttu on 

soodne keskkond toiduaine riknemist põhjustavate mikroorganismide kasvuks ja 

paljunemiseks, tuleb valmistoodang võimalikult kiiresti jahutada säilitustemperatuurini. 

Selleks on vajalik jahekamber. 

Kooritud kartuli säilivusaja pikendamiseks kasutatakse kooritud kartuli sulfideerimist. 

Sulfideerimine on sünteetilise säilitusaine E223 kasutamine kooritud kartuli säilimisaja 

pikendamiseks. 

Kooritud kartulit kasutatakse toitlustusasutustes, kinnipidamisasutustes, koolides ja 

lasteaedades toitude valmistamisel. Kui varasemalt võisid lasteaiad ning koolid kartulit ja 

köögivilju ise koorida, siis karmistuvate toiduohutusnõuete tõttu köögiviljade koorimist 

kohapeal teha ei tohi ja tooraine tuleb töödeldud kujul toiduvalmistamiseks sisse osta. 

Autorile teadaolevalt on Tartu lähipiirkonnas kartulikoorimisettevõtteid palju, mistõttu on 

kooritud kartuli hinnad vahemikus 0,40-0,60 €/kg. 

Mittestandardsete kartulite koorimine on aeganõudev. Mittestandardse toodangu 

koorimisel, tuleb kasutada palju inimtööjõudu. Autori hinnangul, vajab liin tööks vähemalt 

nelja inimest – kauba laadija ja kolm koorijat. 

Kuna mittestandardsed mugulad ei ole gabariidilt alati ühtlased, pikendab see 

koorimisprotsessile kuluvat aega. Arvestama peab üsna suure kaoprotsendiga. Autori 

hinnangul (tuginedes kartulikoorimisega tegelevate ettevõtete tagasisidele), on kaoprotsent 

mittestandardsete mugulate koorimisel Remet OY poolt valmistatud koorimismasinaga, 

umbes 40-50%. Koorimisel tekkiv kadu on võimalik realiseerida vedeliku väljapressimisel 

loomasöödaks (müügihind u 0,05 €/kg) või viia tasuta Ilmatsalu biogaasijaama. Selleks on 

aga vajalikud lisaseadmed. 

Remet OY koorimisliini tootlikkus, on mittestandardsete mugulate kvaliteeti arvestades, 

umbes 250 kg valmistoodangut tunnis, mis teeb toormekoguseks, lähtudes 50% 
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koorimiskaost, 500 kg. Kartuliait OÜ tootmistegevusega tekkiva mittestandardse 

koorimiskõlbuliku kartuli (660 t) koorimiseks, peaks aasta keskmisena, iga tööpäev tootma 

umbes 1,3 t valmistoodangut. Seega, oleks keskmine tööpäeva pikkus nelja inimesega 

koorides, umbes viis töötundi. Inimtööjõud moodustab suurima osa mittestandardsete 

mugulate koorimisel tehtavatest kuludest. 

Kuna kooritud kartul on kiirestiriknev toiduaine, on valmistoodangule kehtestatud veo osas 

eraldi nõudmised.  

Selleks, et valmistoodang jõuaks lõpptarbijani võimalikult värskelt, turustatakse tavaliselt 

eelmise päeva kaup järgmise päeva varahommikul. Kartuli koorimises kasutatakse lühikest 

jaotuskanalit. Lühikese jaotuskanali all mõistetakse seda, kui kanali koosseisu on kaasatud 

üksnes ühe tasandi vahendajad, või puuduvad nad täielikult (Kuusik jt 2010). 

Mittestandardsete mugulate koorimise alginvesteering ettevõttes Kartuliait OÜ on 

kapitalimahukas, inimtööjõu vajadus suur, ettevõtte mittestandardse kartuli koorimismahud 

väiksed, liini tootlikkus madal, kaoprotsent suur ja konkurents kooritud kauba pakkumisel 

tihe. Võib eeldada, et kasumimarginaal sellisel tegevusel ei saa olla suur. Autor ei ole 

kindel, kas valmistoodangu 0,40-0,60 €/kg hindade juures mittestandardsete mugulate 

koorimine, ettevõttes Kartuliait OÜ, ennast ära tasub . 

 

 

3.3.3 Mittestandardsed mugulad kui jaekaubanduse väikepaki tooraine 

 

Autor viis läbi vaatluse, mille käigus külastas Tartu ja Tartumaa suurimaid jaekette 

Maxima, Coop, Selver, Rimi, Prisma ja vaatles seal pakutavaid kartuli väikepakke. 

Kõige kesisem oli kartuli väikepaki valik Maxima kauplustes, kõige laiem sortiment aga 

Coop kaupluseketis. 

Kartuli väikepakkideks loeb autor kartulipakke kaaluga 1,25-4 kg 
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Eesti jaekettides pakutakse erinevaid kartuli väikepakke. Kartul on poes enamasti 

pakendatud kile- või võrkpakkidesse. Kauplustest võib leida ka kartulit, mis on pakendatud 

paberkotti.  

Autor nägi poelettidel üheksa erineva tootja väikepaki mugulaid. Suur osa kartulitest oli 

pakendatud kilekotti, vähem oli märgata võrkkotti ja kahes ketis oli kartul ka paberkotis 

mahetootena saadaval. 

Väikepakid, mida autor vaatluse ajal jaekettides silmas, olid kaaluga 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg ja 

4 kg. Kilekottidesse oli pakitud enamasti pestud, mõningatel juhtudel ka pestud-poleeritud 

kartul. Paar kilepakki oli täidetud pesemata mugulatega. Paberkottides oli ainult pesemata 

kartul. 

Väikepakkides olid ülekaalus punase koorega kartulid. Mugulate suurus väikepakkides jäi 

40-55 mm vahele. Pakendeid oli nii ilma kujunduseta, kui ka kujundusega. Autorile 

tundus, et värvikamad pakendid torkasid lettidel rohkem silma ja kutsusid uudistama. 

Värvilistes disainitud kottides oli enamasti koti üks külg läbipaistev, teine läbipaistmatu. 

Huvitavamad olid väikepakid, kus materjalidest oli kasutatud ühe koti valmistamiseks nii 

kilet kui võrku, ning koti transpordi lihtsustamiseks kliendi jaoks oli koti ülemises osas 

sang. 

Pakend on tänapäevases turunduses muutunud toote väga oluliseks koostisosaks. Tarbija 

võib suure tõenäosusega jätta riiulile isegi hea toote, kui selle pakend on kehvapoolne 

(Ohvril 2010). 

Kujunduseta pakendeid oli erivärvilisi. Kasutatud oli kilekotina valget ehk läbipaistvat, 

kollast ja roosat tooni. Valge kilekott võimaldas uurida lähemalt pakendi sisu, kollase ja 

roosakoti puhul oli sisu raskemini märgatav. 

Väikepakkide väljamüügihinnad kilo kohta jäid kauplustes vahemikku 0,35-1,5 €/kg. 

Pesemata väikepaki kartul maksis 0,35-0,60 €/kg, pestud väikepaki kartul aga 0,55-1,5 

€/kg. 

Ettevõttel Kartuliait OÜ on väikepaki tootmise võimekus olemas. Väikepaki tootmist saab 

teostada olemasolevatel liinidel. Võimalik on ka kartuleid pesta ja poleerida. Üldistatud 

tootearendusskeem mittestandardsete mugulate koorimise kohta on esitatud joonisel 9. 
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Joonis 9. Üldistatud tootearendusskeem, ettevõttes Kartuliait OÜ, suunal mittestandardsed 

mugulad (MS) kui jaekaubanduse väikepaki tooraine (Autor 2017) 

 

Kartuliait OÜ mittestandardsest kartulitoodangust sobiksid väikepaki tooraineks ainult 

alamõõdulised mugulad. Enne pakendamist, tuleks alamõõdulistest mugulatest eraldada 

läbimõõdult väiksem toodang (30-35 mm). Samuti mugulad, mille koorel on märgata 

mehhaanilisi kahjustusi. Autori arvates, saaks väikepaki toorainena kasutada 60% 

mittestandardsetest pestud-poleeritud mugulatest ja 70% pesemata mugulatest Pesemine-

poleerimine toob koore vigastused paremini esile, mistõttu praagi osakaal toodangus 

suureneb. Samas muudab poleerimine mugulad kaubanduslikult atraktiivsemaks, tuues 

paremini esile koore värvi ja andes mugulatele läike. 

Väikepakki mittesobilikke mugulaid, suuruse või kvaliteedi tõttu prakeeritud osa, saab 

kasutada kartulikoorimise toorainena. 

EKTÜ juhatuse liikmete infole tuginedes, on kartuli väikepakkide läbimüük Eestis, 

olenevalt jaeketist, nädalas kuni 15 t. Kampaaniatoodete korral, võib müügimaht kuni kolm 

korda kasvada. Umbes 75% jaekettide kartuli väikepaki müügist, moodustab punase 

koorega mugulate müük. 

Autorile teadaolevalt, kasutab Eestis kolm kuni neli tootjat või tootjateorganisatsiooni, 

väikepakkide valmistamisel täisautomaatset pakkeliini. Täisautomaatsel väikepakiliinil 

toimub mugulate kaalumine mitmepealisi automaatkaale kasutades. Parima võimaliku 
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pakendikaalu olemasolevatest kombinatsioonidest leiab arvuti. Tänu arvuti kasutamisele, 

on pakendite kaalud täpsed ja ülekaal peaaegu olematu.  

Pakend suletakse automaatselt, kasutades kilekoti puhul kõrvetustehnoloogiat, võrkkoti 

puhul õmblusmasinat. Automaatsel kaaluseadel on küljes ka printer, mis märgib pakendile 

tootja, triipkoodi, sordi ja pakendi kaalu. 

Täisautomaatne pakkeliin kiirendab oluliselt töö protsessi ja vajab vähem inimtööjõudu, 

kuid on turu väiksust arvestades ainult siseturule tootes liialt kallid (väiksemate liinide 

täislahendus maksab üle 300 000 €).  

Ettevõttes Kartuliait OÜ on võimalik väikepakke toota poolautomaatselt. Kasutusel on 

ühepealine poolautomaatne kaal, mis võimaldab väikepakki teha suurusega 2-4 kg. Kaal 

koosneb kahest lintelevaatorist, mis viivad mugulad kaalu punkrisse. Fikseerides kaalu, 

katkestab automaatika kartulite pealeveo punkrisse. Punkri peab avama inimene ja täitma 

olemasoleva võrk- või kilepakendi. Peale kaalupunkri tühjendust tuleb see sulgeda, mille 

tulemusena toimub uus kaalumine. 

Ühepealise kaalu puhul ei ole kaalumistulemus nii täpne. Kilekoti või võrgu eemaldab 

kaalu alt inimene, kasutades pakendi sulgemiseks kleeplinti. Peale pakendi sulgemist 

kleebitakse pakendile vajalik info tootja andmete, triipkoodi, sordinime ja kaaluga. 

Mittestandardsete mugulate pakendamise tootlikkus, ettevõttes Kartuliait OÜ, on olenevalt 

pakendi suurusest, 3-6 t väikepakke päevas. Väikepakkide valmistamiseks on vaja nelja 

inimest; pesu ja poleerimist kasutades viit inimest. 

Autori arvates, peaks väikepaki tootmisvõimsus, ettevõttes Kartuliait OÜ, olema Eesti 

turgu arvestades piisav.  

Autori arvutuste põhjal, on pestud-poleeritud mittestandardse kartuli väikepaki 

täisomahind, poolautomaatsel pakkimisel olenevalt pakendist, ettevõttes Kartuliait OÜ 

0,22-0,24 €/kg ja pesemata väikepaki täisomahind 0,17-0,19 €/kg. Lõpphinna kujunemisel 

poes lisandub sellele tootja ja jaeketi kasumimarginaal ning käibemaks. 

Toote hind peegeldab tarbijale toote tegelikku lisaväärtust (A General...2011). 

Teades tootja ja jaeketi kasumimarginaali ning käibemaksu suurust võiks 

mittestandardsetest mugulatest toodetud pestud-poleeritud väikepaki väljamüügihind 



47 
 

jaeketis kujuneda 0,48-0,52 €/kg, pesemata väikepakk 0,38-0,42 €/kg. Võrreldes 

eeldatavaid jaeketi väljamüügi hindu, hinnavaatluses märgatud hindadega, võiks eeldada, 

et mittestandardsest toodangust väikepaki kartul võiks hinna poolest olla jaeketis 

konkurentsivõimeline. Iseasi - kas ka tarbija mugula suurust arvestades samuti arvab. 

Mittestandardsele toodangule lisaväärtuse andmine jaekaubanduse väikepaki toormena on 

ettevõttesiseselt võimalik ja ei nõua suuri alginvesteeringuid. Kuid arvestades Eesti turu 

väiksust ja alamõõduliste mugulate läbimõõtu, võib turule sisenemine olla keerukas või 

isegi võimatu. Poolautomaatselt mittestandardseid mugulaid pakkides, ei ole ettevõttel 

võrreldes teiste tootjatega olulisi eeliseid. 

Väikepaki tootmine poolautomaatselt, seab ka pakendile teatud piirangud. Kasutada saab 

primitiivseid pakendeid, millele saab küll trükkida vajadusel pildi, teksti ja logo, kuid 

eristumiseks ei võimalda rohkemat. 

Jaeketis müügiks on vajalik tellija- ja tarnijavaheline leping. Lepingu sõlmimine võib olla 

aga keerukas, sest väiksemaid tootjaid ei pea jaeketid alati endaga võrdväärseteks 

partneriteks. Põhjusena tuuakse tavaliselt väiksemate tootjate kõikuv toodangu kvaliteet, 

väiksed mahud ja tarnekindlus. 

Jaeketti müügil, tuleb tootjal täita kõiki tellija kehtestatud tingimusi. Hinnapakkumised 

esitatakse tavaliselt nädalaks. Tarnida saab tavaliselt tootja, kes teeb odavaima pakkumise. 

Homse päeva kaup tellitakse tavaliselt eelmise päeva pealelõunat. Mitme erineva väikepaki 

positsiooni korral (erinevad suurused, sordid, pestud, pesemata), võib väiksemale tootjale 

tarnekiirus ja nõutud kvaliteet (temperatuur ≤ 6
0
C) jaeketis püsimisel takistuseks saada. 

 

 

3.3.4 Järeldused ja ettepanekud 

 

Antud magistritöös analüüsis autor lähemalt ettevõttes Kartuliait OÜ tekkivaid 

mittestandardseid mugulaid ja nende realiseerimisvõimalusi. Töös käsitles autor 

mittestandardse toodanguna mugulaid, mis ettevõttes Kartuliait OÜ prakeeritakse 

standardsest toodangust. Nendeks on alamõõdulised, mehaaniliste vigastuste, kasvulõhede, 
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kahjurite ja haiguste tekitatud kahjustustega, sordile mitteomase kuju, idanditega, 

närtsimistunnustega, mädanenud ja roheliseks läinud mugulad. 

Kartuli selekteerimisel standardseks ja mittestandardseks toodanguks, lähtutakse ettevõttes 

Kartuliait OÜ, Eesti Standardikeskuse kinnitatud kartulistandarditest, EKTÜ 

tootmiseeskirjast, EKTÜ sisekorra eeskirjast, klientide soovidest ning vajadustest. 

Eesti Standardikeskus on kinnitanud mitu kartuli standardiseerimist käsitlevat standardit - 

EVS 817:2003 „Toidukartul. Kvaliteedi määramismeetodid“ ja EVS 818:2003 „Varajane 

kartul“. 

Standard on soovituslik dokument, mis kirjeldab toote või tööprotsessi olulisi osi. 

Standardiseerimise eesmärkideks on näiteks kaasa aidata kaubavahetusele, tõsta toodete 

kvaliteeti ja usaldusväärsust, suurendada turvalisust, kaitsta loodust. Standardiseerimine on 

ainus moodus kvaliteedi tagamiseks, kuna arusaamised kvaliteedi olemusest lahknevad 

suuresti müüjate ja ostjate hulgas. 

Töös läbiviidud mõõtmiskatsest lähtuvalt võib väita, et mittestandardsed mugulad 

moodustavad kogu kartulikasvatustoodangust vähemalt kolmandiku. Mittestandardsete 

mugulate osakaal kogutoodangus sõltub erinevatest teguritest. Mittestandardsete mugulate 

osakaalu mõjutavad – kasvukoha mullastik, kasvuaegne ilmastik, sordi omapära, 

väetamine ja taimekaitse, koristustehnoloogia, säilitamise tingimused jt tegurid. 

Mittestandardsete mugulate osakaalu toodangus ei saa kaotada. Kogemusi ja teadmisi 

kasutades on nende osakaalu võimalik vähendada. Mittestandardsete mugulate osakaalu 

kogutoodangus aitab vähendada näiteks sertifitseeritud paljundusmaterjali kasutamine 

mahapanekul, seemnemugulate puhtimine, traatussi tõrjepreparaatide kasutamine, korralik 

ja õigeaegne taimekaitse, mulla õige toiteainetebilanss ja tasakaalustatud väetamine, 

oskuslik toodangu selekteerimine, mugulate koristusjärgne haavade ravi jt tegurid. 

Kuna Eestis kartuli tööstuslik tarbimine puudub ja loomasöödana ratsioonis kartulit enam 

ei kasutata, on mittestandardsete mugulate realiseerime tootja jaoks probleem. Kokkuost 

on koondunud väheste ostjate kätte, kes dikteerivad toodangule hinna ja tingimused. 

Tööst tulenevalt võib väita, et mittestandardsete mugulate müük esmatasandil, pole tootja 

jaoks kasumlik. 
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Kartulikasvatuse vähene tasuvus on autori arvates üheks peamiseks põhjuseks, miks kartuli 

kasvupind Eestis viimase kolmekümne aasta jooksul umbes kolmteist korda vähenenud 

(joonis 3). 

Mittestandardsete mugulate realiseerimisvõimaluste parandamiseks ja tasuvuse tõstmiseks, 

otsustas autor leida võimalused sellisele toodangule lisaväärtuse andmiseks. Selleks viis 

autor läbi tootearendusprotsessi, mille jagas neljaks etapiks – ideede genereerimine, nende 

sõelumine, ärivõimaluste analüüs ja toote turustamine. Ideede genereerimise tulemusel 

sõelus autor välja kolm, ettevõtte Kartuliait OÜ võimalusi arvestades, kõige 

perspektiivsemat tootearendussuunda; 

1) Mittestandardsed mugulad kui sertifitseeritud seemnematerjal. 

2) Mittestandardsed mugulad kui kartulikoorimise tooraine. 

3) Mittestandardsed mugulad kui jaekaubanduse väikepaki tooraine. 

 

Tootearendussuundade analüüsist lähtuvalt võib öelda, et väikseima alginvesteeringu ja 

riskidega on mittestandardsete mugulate kasutamine väikepaki toorainena. Väikepaki 

tootmisel, saab ettevõttes Kartuliait OÜ kasutada ära ainult 60-70% mittestandardsetest 

mugulatest. 

Selleks, et alustada väikepaki tootmisega, on vajalik sõlmida jaeketiga tarneleping. Kuna 

autor läbiviidud vaatluse käigus jaekettides alamõõdulistest mugulatest väikepakke ei 

tuvastanud, ei saa olla kindel, kas tarbijad sellist toodet eelistaksid. Autori arvates saab 

tarbijate esialgses ostukäitumises määravaks ennekõike pakendi hind, disain ja kujundus. 

Järgnevad ostud sõltuvad juba suuresti pakendi sisust, ehk toote kvaliteedist. 

Ettevõttes Kartuliait OÜ toodetud mittestandardsetest mugulatest väikepaki 

tootmisomahind on kõrge. Jaeketis ei saaks see olla müügil oluliselt odavamalt kui 

praegused standardses mõõdus väikepaki mugulad. 

Suurim osa ettevõtte Kartuliait OÜ mittestandardsest toodangust on võimalik ära kasutada 

mugulate koorimisel (u 90%). Samas tekib koorimise tulemusena u 50% sellist toodangut, 

mille realiseerimiseks pole ettevõttel väga häid lahendusi. Koorimisel tekkivat pulpi oleks 

võimalik müüa loomakasvatussöödana, kui eraldada sellest spetsiaalseid presse kasutades 

vesi. Vee eraldamine on aga kallis ning kuivaks pressitud loomasööt ei maksa nii palju, et 

seda väikses mahus teha tasuks. 
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Autori hinnangul on mittestandardsete mugulate koorimisega alustamine kõige suuremate 

esialgsete investeeringutega tootearendussuund. Masinate, seadmete ostuks ning ruumide 

kohandamiseks kuluks autori hinnangul umbes 95000€. 

Mittestandardsete mugulate koorimise alginvesteering ettevõttes Kartuliait OÜ on 

kapitalimahukas, inimtööjõu vajadus suur, ettevõtte mittestandardse kartuli koorimismahud 

väiksed, liini tootlikkus madal, kaoprotsent suur ja konkurents kooritud kauba pakkumisel 

tihe. Lisaks on tegemist kiirestirikneva toiduainega, mille säilitamiseks ja veoks on 

kehtestatud eraldi nõuded. 

Kolmest  analüüsitud tootearendussuunast, on suurimate võimaluste ja riskidega ettevõtte 

Kartuliait OÜ jaoks, sertifitseeritud seemnekartuli kasvatus. Riski võib defineerida kui 

võimalike tagajärgede varieerumise ulatuse suhtelist mõõtu ajas (Investeeringuarvutlus 

1999). 

Suurimad riskitegurid on seemnekasvatuses kahjurid, haigused ja turu väiksus. Samas 

seemnekasvatuse arengusuund, peaks parendama kartulikasvatustoodangu kvaliteeti ja 

vähendama toodangus mittestandardsete mugulate osakaalu. 

Suurendamaks kartulikasvatuse tulukust ja vähendamaks mittestandardsete mugulate 

osakaalu kogutoodangus, peaks autori arvates Kartuliait OÜ hakkama sertifitseeritud 

seemnematerjali kasvatajaks. Riskid on seemnekasvatusega tegeledes küll suured, kuid 

kvaliteetsem ja suurem saak ning kõrgem keskmine müügihind, peaksid 

seemnekasvatuseks tehtavad lisakulud kompenseerima. 

Lisaks tuleks leida võimalused mittestandardsete mugulate pikemaks säilitamiseks. Selleks 

oleksid vajalikud jaheseadmetega varustatud säilitushoidlad. Mai ja juuni kuuks on enamus 

kasvatajatel kartulikasvatustoodang säilitamistingimuste puuduse tõttu realiseeritud. 

Inimesed tarvitavad mugulaid toiduks aga aasta läbi, mistõttu on suvele vastu minnes, 

koorimisettevõtted tooraine nappuse tõttu, enamasti sunnitud hinda tõstma. 
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KOKKUVÕTE 

 

Kartul on hinnatud ja tervislik, inimese jaoks kõikide toiduainete seas tähtsuselt neljandal 

kohal olev toiduallikaks. Kartul on vitamiinide, mineraal- ja kiudaineterikas, võrdlemisi 

madala kalorsusega toiduaine. 

Kartul, mis veel kaks-kolm sajandit tagasi oli väljaspool oma päritolumaad haruldus, on 

tänapäeval kõigile kultuurrahvastele tähtsaks toiduaineks ning mujal maailmas oluliseks 

tööstuse tooraineks. 

Kartul on suuresaagiline kultuur, mille tootmine on töö- ja energiamahukas. Lisaks 

standardsele põhitoodangule, tekib kartulikasvatuses umbes kolmandik toodangut, mis ei 

vasta kartulikasvatusstandarditele, kuid on suuresti inimtoiduks kõlbulik. Sellist toodangut 

käsitles autor antud töös kartulikasvatuse mittestandardse toodanguna. 

Varasemalt, kui Eestis kasutati kartulit tööstuse toorainena ja loomakasvatuses oli kartulil 

ratsioonis kindel koht, ei olnud mittestandardsete mugulate realiseerimine tootja jaoks 

probleem. Tänapäeval on mittestandardsete mugulate kokkuost kontsentreerunud väheste 

ostjate kätte, kes kehtestavad toodangule hinna ja tingimused.  

Magistritöö eesmärk oli analüüsida mittestandardse kartuli realiseerimisvõimalusi ettevõtte 

Kartuliait OÜ näitel ning leida mittestandardsetele mugulatele tootearendusprotsessi kaudu 

lisaväärtuse andmise võimalused. 

Ettevõtte Kartuliait OÜ mittestandardseid mugulaid ja nende realiseerimisvõimalusi 

analüüsides, võib väita, et: 

 Mittestandardse kartuli osakaal kogutoodangus on vähemalt kolmandik. 

 Mittestandardse toodangu osakaal kogutoodangus sõltub – seemnest, väetamisest, 

taimekaitsest, kasvuaegsest ilmastikust, kasvukoha mullastikust, 

koristustehnoloogiast, säilitamistingimustest jt teguritest. 
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 Mittestandardsete mugulate osakaalu kogutoodangus ei saa kaotada, kuid on 

võimalik vähendada. 

 Mittestandardsete mugulate kokkuost esmatasandil on kontsentreerunud väheste 

ostjate kätte. 

 Mittestandardse kartulitoodangu müük esmatasandil toimub tootja jaoks enamasti 

alla omahinna. 

 Oskuslik mittestandardse toodangu selekteerimine on realisatsioonivõimalusi ja 

toidukadu arvestades vajalik. 

 Mittestandardsete mugulate mitterealiseerimine suurendab toidukadu ja vähendab 

kartulikasvatuse tasuvust. 

 

Vähendamaks sõltuvust vähestest mittestandardsete mugulate kokkuostjatest ja 

suurendamaks kartulikasvatuse tulusust tootja jaoks, analüüsis autor ettevõttes Kartuliait 

OÜ mittestandardsete mugulate tootearendusprotsessi võimalusi. 

Tootearendusprotsessi kaudu, soovis autor leida mittestandardsetele mugulatele 

lisaväärtuse andmise võimalusi, mida ettevõttes Kartuliait OÜ rakendada. 

Tootearendusprotsessi jagas autor neljaks etapiks – ideede genereerimine, nende 

sõelumine, ärivõimaluste analüüs ja toote turustamine. 

Ideede genereerimise etapil läbi viidud ajurünnaku tulemusena, sõeluti välja ettevõtte 

Kartuliait OÜ mittestandardsetele mugulatele lisaväärtuse andmiseks kolm ideed, kuidas 

ettevõtte võimalusi arvestades, oleks mittestandardsele toodangule võimalik lisaväärtust 

luua; 

1) Mittestandardsed mugulad kui sertifitseeritud seemnematerjal. 

2) Mittestandardsed mugulad kui kartulikoorimise tooraine. 

3) Mittestandardsed mugulad kui jaekaubanduse väikepaki tooraine. 

Kolme tootearenduse arengusuuna analüüsi tulemustest, ettevõttes Kartuliait OÜ, võib teha 

järgnevad üldistavad järeldused; 

 Alginvesteering on suurim mittestandardsete mugulate koorimisel. 
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 Suurim osa ettevõtte Kartuliait OÜ mittestandardsest toodangust on võimalik ära 

kasutada mugulate koorimisel (u 90%). Samas tekib koorimise tulemusena u 50% 

sellist toodangut, mille realiseerimiseks pole ettevõttel väga häid lahendusi. 

 Kolmest  analüüsitud tootearendussuunast on suurimate võimaluste ja riskidega 

ettevõtte Kartuliait OÜ jaoks sertifitseeritud seemnekartuli kasvatus. Suurimad 

riskitegurid on seemnekasvatuses kahjurid, haigused ja turu väiksus. 

 Seemnekasvatuse arengusuund peaks parendama kartulikasvatustoodangu kvaliteeti 

ja vähendama toodangus mittestandardsete mugulate osakaalu. 

 Väikseima alginvesteeringu ja riskidega on mittestandardsete mugulate kasutamine 

väikepaki toorainena. 

 Väikepaki tootmisel saab autori hinnangul kasutada ära ainult 60-70% 

mittestandardsetest mugulatest.  

 Mittestandardsete mugulate kasutamine väikepaki toorainena ettevõttes Kartuliait 

OÜ, ei anna jaeketis lõpptoote hinnakujundusel teiste tootjate väikepaki hindade 

ees olulist eelist (tootmisomahind kõrge). 

Nagu erinevate tootearendussuundade analüüsist selgus, on mittestandardsete mugulate 

realiseerimiseks ja lisaväärtuse andmiseks ettevõttes Kartuliait OÜ erinevaid võimalusi.  

Selleks, et suurendada kartulikasvatuse tulukust ja vähendada mittestandardsete mugulate 

osakaalu kogutoodangus, peaks autori arvates Kartuliait OÜ hakkama sertifitseeritud 

seemnematerjali kasvatajaks. Riskid on seemnekasvatusega tegeledes küll suured, kuid 

kvaliteetsem ja suurem saak ning kõrgem keskmine müügihind, peaksid 

seemnekasvatuseks tehtavad lisakulud kompenseerima.  

Riski vähendamiseks, tuleks neid hajutada ehk diversifitseerida – lisaväärtust 

mittestandardsetele mugulatele antakse mitut tootearendussuunda kasutades (Bõtškova, 

Teearu 1997). 

Seega võiks seemnekasvatuse kõrvalt kaaluda ka mittestandardsete mugulate müümist 

väikepakina. Riskid selles suunas tegutsedes on väiksemad ja alginvesteering väikepaki 

tootmisega alustamiseks ei ole suur. 

Kindlasti ei saa väita, et töös analüüsitud kolm erinevat mittestandardsete mugulate 

tootearenduse suunda, sobiksid kõigile kartulikasvatusega tegelevatele majapidamistele. 

Iga kartulikasvataja, peaks mittestandardsete mugulate tulusamaks realiseerimiseks, välja 
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töötama oma ettevõtte võimalusi arvestades kõige sobilikumad arengusuunad. 

Mittestandardse toodangu müük ilma lisaväärtust andmata ei ole Eestis kasvataja jaoks 

kasumlik. 

Kui kogu kartulikasvatustoodangu realiseerimine oleks lihtne, poleks endisest 

„Kartulivabariigist“ praeguseks järel vaid riismed ja kartuli isevarustatuse tase allpool 

kriitilist piiri. Selleks, et eestimaine kartul ka tulevikus eestlaste toidulaual oleks, tuleks 

autori arvates riiklikul tasandil leida kartulile (sealhulgas mittestandardsele toodangule) 

tööstuslik väljund. 
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SUMMARY 

 

Potato is valuable and healthy source of food holding the fourth place among foods due to 

its importance. Potato is rich in vitamins, minerals and fibre though relatively low in 

calories. 

Once a unique tuber all around the world, except for the country of their origin, potato 

today has become a major food to all civilised nations while in other countries it is used as 

the industrial raw material. 

Potato can be harvested in great quantities, but its production is both labour- and energy-

consuming. Apart from the standard main produce, approximately one third of potato 

harvest fails to comply with the potato-farming standards, though it is generally edible. In 

this research, such produce is considered as the non-standard potato-farming yield. 

Years ago, when potato in Estonia was used as industrial raw material and cattle rationing 

also included potatoes, realisation of non-standard tubers posed no problem to producer. 

Today, procurement of non-standard tubers has concentrated in hands of few purchasers, 

who fix prices and conditions of the produce.  

The purpose of the Master Thesis was to analyse the opportunities of non-standard potato 

realisation on the example of Kartuliait OÜ company, and find opportunities to provide 

additional value to non-standard tubers through the process of produce development. 

Having analysed the non-standard tubers of Kartuliait OÜ, the author may claim that; 

 A minimal share of non-standard tubers in gross produce is one third. 

 A share of non-standard tubers in gross produce depends on: seeds, fertilisation, 

diseaseless management, weather conditions in growth period, soil, harvesting 

technology, preservation conditions, etc. 

 Though it is impossible to eliminate a share of non-standard tubers in gross 

produce, it can be reduced. 
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 Purchase of non-standard tubers on the primary level is concentrated in hands of a 

few purchasers. 

 Sales of non-standard potato produce on the primary level is mainly done at lower 

than cost for producer. 

 Considering opportunities for realisation and loss of food, skilful selection of non-

standard produce is required. 

 Failures to realise non-standard tubers increase loss of food and decrease cost-

effectiveness of the potato-farming. 

 

In order to reduce the dependence on a few purchasers of non-standard tubers and increase 

cost-effectiveness of the potato-farming for producers, the author analyses the 

opportunities of the produce development process for non-standard tubers at Kartuliait OÜ. 

Through the produce development process, the author wanted to find opportunities to 

provide additional value to non-standard tubers, which could be implemented at Kartuliait 

OÜ company. 

The author divided the produce development process into four stages – generating ideas, 

selecting them, analysing business opportunities and marketing of produce. 

Via brainstorming on the stage of idea generation, the author selected three ideas to 

provide additional value to non-standard tubers produced by Kartuliait OÜ, which aim at 

creation of additional value to non-standard produce taking into account the company 

opportunities: 

1) Non-standard tubers as the certified seed material. 

2) Non-standard tubers as the raw material of potato peeling. 

3) Non-standard tubers as the raw material for small retail packing. 

 

As a result of the analysis of the produce development at Kartuliait OÜ, the following 

generalising conclusions can be made; 

 The initial investment is the biggest in case of peeling of non-standard tubers. 

 The biggest share of the non-standard produce at Kartuliait OÜ can be used in 

peeling of non-standard tubers (approx. 90%). On the other hand, peeling results in 

creation of 50% amount of such produce, whose realisation is obstructed by lack of 

the adequate solutions. 
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 Out of the three analysed directions of development, the biggest opportunities and 

risks for Kartuliait OÜ open up in the certified seed potato farming. The major 

factors of risk in seed potato farming – pests, diseases and poor market. 

 The seed potato farming should improve the quality of potato farming produce and 

decrease a share of non-standard tubers in the produce output. 

 Using non-standard tubers as raw material for retail packing features lower initial 

investments and risks. 

 The author estimated that producing small packs will only cover 60-70% of non-

standard tubers.  

 Using non-standard tubers as the raw material for small packs at Kartuliait OÜ 

shall not give major advantage in price formation of the final product in retail sales 

compared with prices of other small packing producers (high cost of production). 

 

The analysis of different produce developments showed that Kartuliait OÜ features 

different opportunities for realisation of non-standard tubers and providing additional 

value.  Author believes that to increase profitability of potato farming and decrease a share 

of non-standard tubers in gross production, the company Kartuliait OÜ should start with 

the certified seed potato farming. Although risks of seed potato farming are big, the better-

quality and bigger harvest combined with higher average selling price would compensate 

additional costs of seed potato farming.  

To minimise risks (small market, diseases, pests), in addition to seed potato farming the 

producer might weigh selling tubers in small packs. Operating in this field means fewer 

risks and initial investment into the small pack production is low. 

The author admits that not all three directions for producing non-standard tubers, which 

were analysed in the final paper, would suit every potato farm. Every farmer could develop 

their own opportunities for realisation of non-standard tubers, considering the most 

appropriate for them. For Estonian farmers, selling the non-standard produce without 

giving additional value is unprofitable. 

Had the realisation of total potato farming produce been easy, the situation with own 

potato supply in a former „Potato republic“ would not have evolved below the critical 

level. The author believes that the aim of preserving the Estonian potato on the menu of the 
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Estonian population in future requires finding an industrial output for potato (including the 

non-standard produce) on the national level. 
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LISA 1. Fotod mittestandardsetest mugulatest 

 

Idanditega mugulad (15.04.2012 autori erakogu)  

 

 

 

Valguse toimel roheliseks muutunud mugulad (29.03.2017 internet) 
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Traatussi põhjustatud kahjustus kartulil (29.03.2017 internet) 

 

 

 

Haiguse (kuivlaiksus) tagajärjel tekkinud kahjustus mugulal (29.03.2017 internet) 
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Kärnas kartul (29.03.2017 internet) 

 

 

Kahjuri (ööliblikas) tekitatud koorekahjustus kartulil (29.03.2017 internet) 
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Külmakahjustuse tõttu niisked ja mädanenud mugulad (31.01.2017 autori erakogu) 

 

 

Kasvulõhe kartulil (29.03.2017 internet) 

 

 

 



67 
 

LISA 2. Seemnekartuli tootmise protsess seemnekartuli 

sertifitseerimise teenusestandardit arvesse võttes 

 

Seemnekartuli sertifitseerimiseks tuleb esitada taotlus koos andmetega põldtunnustamiseks 

taotletavate seemnekartuli põldude kohta jooksva aasta 1. juuniks PMA paljundusmaterjali 

büroole. 

Taotluses tuleb esitada järgmised andmed:  

 Taotleja andmed: juriidilise isiku või FIE ärinimetus;  kontaktisiku  ees-ja 

perekonnanimi, ärilise tegevuse aadress, telefoni number, e-posti aadress. 

 Seemnekartuli tarnijate nimekiri, kellele on antud õigus toota teatud sordi  

seemnekartulit  

 Andmed seemnekartuli tarnija kohta: juriidilise isiku või FIE ärinimetus; taimetervise 

registri number, kontaktisiku  ees-ja perekonnanimi, telefoni number, e-posti aadress. 

 Andmed seemnekartuli põldude kohta: sort,  kategooria mahapandud seemnekartuli 

partii number, põllumassiivi number, põllu nimi või number, kasvupind, kolme viimase 

aasta eelviljad. 

Seemnekartuli algmaterjali päritolu tõestamiseks ja sertifitseerimise käigus arusaamatuste 

vältimiseks on soovitatav lisada iga põldtunnustamiseks taotletava põllu kohta üks 

mahapanekuks ette nähtud seemnekartuli pakendi etikett/taimepass või selle koopia.  

Enne põldtunnustamist tuleb põllult eemaldada kõik mitte-sordiehtsad ja teiste sortide 

kartulitaimed, kartuli varrepõletikuga ja viirustunnustega taimed (koos mugulatega) ning 

teavitada PMA ametnikku põldtunnustajat kartuli õitsemise algusest.  

Põldtunnustaja võrdleb põlluraamatu kandeid ja kasvataja poolt esitatud andmeid 

eelviljade kohta. 

Põldtunnustaja hindab sordiehtsust, -puhtust ja taimekahjustajate (viirused, varrepõletik, 

kartuli-lehemädanik) esinemist ning taimiku kehtestatud nõuetele vastavust. 
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Seemnekartulipõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, samuti umbrohutaimi või 

teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava seemnekartuli taimiku liigiehtsust ja 

-puhtust määral, mis takistab põldtunnustamist. 

Seemnekartuli tootmiseks kasutatav põld peab olema vaba kartulikiduussist. Kui põllult 

avastatakse elujõulised kartulikiduussi tsüstid, on sellel põllul seemnekartuli tootmine 

keelatud. 

Seemnekartulil ei tohi esineda kartuli pruunbaktermädanikku ja kartuliringmädanikku  

põhjustavaid baktereid. Kui mugulaproovis avastatakse nimetatud bakterhaigusi 

põhjustavad bakterid, peatatakse ametniku ettekirjutusega tootmisüksuses seemnekartuli 

tootmine. 

Ohtliku taimekahjustaja avastamisel kohustatakse seemnekartuli kasvatajat PMA ametniku 

ettekirjutusega rakendama tõrjeabinõud. 

Seemnekartuli partiis ei tohi esineda lubatust rohkem kartuliviirustesse nakatunuid 

mugulaid. Pärast viirustesti tulemusi võib PMA alandada põldtunnustamisel määratud  

seemnekartuli klassi, kui avastatud viiruste protsent ületab antud klassile kehtestatud 

piirmäära. Seemnekartuli partiid, milles viirusnakkus ületab 10%, ei sertifitseerita. 

Enne seemnekartuli partii turustamist tuleb ühendust võtta PMA maakonnakeskuse 

ametnikuga seemnekartuli kvaliteedi kontrolliks. Kontrolli läbiviimiseks, on kohustus 

võimaldada ametnikule juurdepääsu kõigile mahutitele ja pakenditele. 

Ametnik võtab sertifitseeritavast sorteeritud ja müügiks ettevalmistatud seemnekartuli 

partiist mugulaproovi. Teeb kohapeal mugulaanalüüsi antud seemnekartuli partii kvaliteedi 

hindamiseks ning otsuse seemnekartuli partii vastavusest kehtestatud nõuetele. 

Kui seemnekartulipartii ei vasta kehtestatud nõuetele, on (v.a. ohtliku taimekahjustaja 

kahtluse korral) õigus partii sorteerida, ümber pakendada ja esitada uuesti PMA ametnikule 

partii kvaliteedi kontrolliks. 

Sertifitseeritud seemnekartulile väljastab sertifitseerimist tõendavad dokumendid - 

etiketid/taimepassid - PMA paljundusmaterjali büroo. 

Sertifitseeritud seemnekartuli etiketil kajastatakse  ka taimepassil nõutud andmed. 
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Seemnekartuli partiile väljastatakse  etiketid/taimepassid, kui:  

 kasvuajal on seemnekartuli põld tunnustatud ja tunnistatud vastavaks kehtestatud 

nõuetele; 

 laboratoorse analüüsi tulemuste alusel on tuvastatud, et: 

o seemnekartuli põllul ei esinenud eluvõimelisi kartuli-kiduussi tsüste; 

o viirushaigustesse nakatumine ei ületa kehtestatud piirmäära; 

o seemnekartuli partiis ei esine kartuli-ringmädanikku ja pruun-baktermädanikku 

tekitavaid baktereid. 

 turustamiseks ettevalmistatud seemnekartuli partii on kontrollitud ja tunnistatud 

vastavaks kehtestatud nõuetele. 

Etikettide/taimepasside saamiseks tuleb esitada PMA paljundusmaterjali büroole taotlus ja 

tasuda riigilõiv (5€ iga 100 taimepassi kohta). 
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LISA 3. Fotod mittestandardsetest mugulatest peale koorimist 

 

Kooritud kartul sulfideeritud (29.04.2017 Reola Köögiviljad OÜ) 

 

 

Kooritud kartul vaakumpakendis (29.04.2017 Reola Köögiviljad OÜ) 
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Aurutatud kartulikuubikud (29.04.2017 Reola Köögiviljad OÜ) 

 

 

 

Eelkeedetud kartuliviilud (29.04.2017 Reola Köögiviljad OÜ) 
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