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SISSEJUHATUS 
 

Üha kasvava rahvastiku tõttu on maailmas taimekasvatussaaduste efektiivne tootmine väga 

tähtis. Kogu rahvastik ära toitmiseks peavad tootjad targalt kasutama väetisi, mitte neid 

raiskama. Kuna viimastel aastatel on ilmastik olnud vägagi varieeruv, samuti on 

ebastabiilsed viljahinnad, ongi antud töö teemaks valitud ettevõtte taimekasvatuse 

analüüsimine. 

Bakalaurusetöö eesmärgiks on analüüsida Hannora OÜ taimekasvatussaaduste tootmist ja 

võimalusel esitada ettepanekuid tootmise efektiivsemaks ja tasuvamaks muutmiseks. 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud hüpotees: oskuslikumalt mineraal- ja 

orgaaniliste väetistega väetades on võimalik tasakaalustada mulla toitainete sisaldus. 

Lisaks on püstitatud teine hüpotees: ettevõttes taimekasvatussaaduste omahinna õiglane 

arvestamine annab olulist informatsiooni tootmise efektiivistamiseks. 

Bakalaurusetöö alguses antakse kirjanduse abil ülevaade taimede toitumise alustaladest ja 

kvaliteetse silo vajalikkusest. Kirjanduse ülevaatele järgneb ettevõtte tutvustus. Järgmiseks 

on autor andnud ülevaate maafondist, väetamisest ja toitainete bilansist. Järgneb peatükk 

rohusilo omahinnast, seejärel analüüsitakse ettevõtte tehnikaparki, millele järgneb 

majandusanalüüs. 

Bakalaurusetöö valmimisel soovin tänada juhendajat Are Selget, lisaks ettevõtte poolset 

abistajat Vallo Kruusimägit ja Eesti Maaülikooli õppejõude Enn Lauringsoni ja Karin 

Kauerit. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Taimede toitumine 
 

Toidutootmise kõige tähtsam komponent on muld. Selle kriitilise loodusressursi 

säilitamine ja teadlik majandamine on keskkonna säilitamise alustala (Papendick 1992).  

Teraviljade nagu kõigi teistegi taimede toitumine on üks nende tähtsamaid eluavaldusi, 

sest selleta ei saa olla kasvu ega arengut. Kuigi teraviljades on avastatud üle 70 keemilise 

elemendi, ei ole kõikide ülesandeid taimede elutegevuses suudetud kindlaks teha ja neid 

kõiki ei saa pidada taimetoiteelementideks. Teraviljade toitumise seisukohalt osutuvad 

tähtsateks, kuid seejuures sageli mullas defitsiitseteks toiteelementideks lämmastik (N), 

fosfor (P) ja kaalium (K), mida nimetatakse põhitoiteelementideks. Kindlasti peab taimede 

toitekeskkonnas sisalduma ka kaltsiumi (Ca), magneesiumi (Mg), väävlit (S), 

poolmikroelemente (Fe, Mn) ja mikroelemente (B,Co, Cu, Mo, Zn jt.) (Older 1996). 

Eelmisel sajandil on väetiste kasutamine kõvasti kasvanud, millega on kaasnenud ka 

suurenenud saagid. Paljudes kohtades on keskkonnale probleemiks aga üleväetamine, 

mistõttu on kehtestatud väetamisele piirangud. Muutuva tootmismahtu ja 

kliimatingimustega on väga tähtis mõista kuidas toitainete puudus ja kliima poolt tekitatud 

stress mõjutab taime saagikust ja selle stabiilsust. Pikal perioodil stabiilne väetamine 

kaaliumi ja fosforiga mõjutab positiivselt mulla omadusi, taime stressitaset ja lämmastiku 

omastamist ( van der Bom et al. 2017). 

Väetamise toime keskkonnale võib olla kahesuunaline. Väetiste teadlikul ja ratsionaalsel 

kasutamisel paranevad taimede toitumistingimused, suurenevad saagid ja paraneb saagi 

kvaliteet. Liiga rohke või mitteoskuslik väetiste kasutamine mõjutab keskkonda 

negatiivselt. Mõju avaldub mullaomaduste ja taimekasvatussaaduste kvaliteedi 

halvenemises ,lisaks võib reostuda põhjavesi. Oskuslik väetamine saab toimuda ainult siis, 

kui taimetoiteelementide vajaduse kõrval on teada ka mulla toiteelementidega varustatus 

nn väetustarve (Kanger 2014). 
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Maailma keskmine teravilja saak, mis pool sajandit tagasi oli vaid 1,3 t/ha kohta ja 2000. 

aastal 3,1 t/ha, peab aastaks 2020 ulatuma 4,3 tonnini hektari kohta, et toita enam kasvavat 

elanikkonda. Mineraalväetiste osa antud saagi kujunemises on 68%, orgaaniliste väetiste 

osa 13% ja mulla osa 19%. Väetiste suurema ja efektiivsema kasutamise tulemusena on 

suurenenud põllu-ja rohumaakultuuride saagikus, mis omakorda aitas ka 

loomakasvatussaaduste tootmist intensiivistada. Seega on põllumajanduse kemiseerimine 

ja väetiste kasutamine taganud saagikuse tõusu ja ära hoidnud inimkonna suuremast näljast 

(Roostalu 2008). 

Inimeste tegevus on muutnud atmosfääri koostist, mille tagajärjel kliima soojeneb ja 

veetase tõuseb. Põllumajandus aitab oluliselt kaasa kliima soojenemisele, kuna selle 

tagajärjel lendub atmosfääri süsihappegaasi (CO2), metaani (CH4) ja lämmastik oksiidi 

(N2H) (Neeteson, Jj 2010). 

Fosfor kuulub asendamatu elemendina kõikide taimekasvu reguleerivate ühendite 

koostisesse. Fosforit sisaldab taimeraku tähtsaim elund – rakutuum. Taimed omastavad 

fosforit mullast peaasjalikult vees või nõrkades orgaanilistes hapetes lahustuvate 

anioonidena. Hea fosfortoitumine intensiivistab valgu ja nukleoproteiidide sünteesi 

(Kärblane 1996). 

Fosfor on üks tähtsamaid toitaineid taimele, mis vastutab taime kasvu ja arengu eest. 

Fosfori puudujääk limiteerib saaki, suure saagikuse säilitamiseks peab fosforitase mullas 

säilima kõrge. Rahvastiku kasvades on väga tähtis, et taime omastaks maksimaalselt 

fosforit mullast ( Heuer,S et al. 2017). 

Kaalium esineb taimes kloriidide(KCI), hüdrokarbonaadi (KHCO3) ja hüdrofosfaatide 

(K2HPO4). Taimes on kaaliumi keskmiselt 0,4-1,6%, millest enamus paikneb noortes 

kasvavates organites. Suurim on kaaliumisisaldus taimedes õitsemise ajal. Kaaliumi 

funktsioonid on : Külmakindluse suurendamine, suurendab rakumembraani läbilaskvust , 

põuakindluse suurendamine, mõju avaldamine valgusvahetusele (Kärblane 1996). 

Kaaliumivaegusel aeglustub taimede kasv ja kõrsviljade võrsumine, langeb seemnete 

idanevus ning väheneb taimede külma-, seisu-, põua- ja haiguskindlus. Selle tagajärjel 

langeb saak ja saagi kvaliteet (Kuldkepp 1996: 26). 
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Mulla reaktsiooniks nimetatakse H+-ja OH--ioonide kontsentratsiooni mullalahuses. 

Sõltuvalt ioonide vahekorrast võib mullalahuse reaktsioon olla kas, happeline neutraalne 

või leeliseline (Astover 2012).  

Taimeliikidel on mullareaktsiooni suhtes erinevad nõuded. Muldade kõrgema happesuse 

korral( pHKCI alla 5,5) on enamus kultuuridel kasv pärsitud. Happelisel mullal on enamiku 

peamiste taimetoiteelementide omastatavus väike (N, Ca, Mg, P, K, Mo). Lupjamisega on 

võimalik vähendada mulla liigset happesust ( Kanger 2014). 

Väetisteks on aineid, mis parandavad taimede toitumistingimusi ja selle tulemusel 

suurendavad taimekasvatustoodangut või parandavad selle kvaliteeti. Väetiste mulda 

viimisel saab taime kasvukeskkonda vajalikke toitaineid, lisaks parandatakse mulla 

füüsikalisi, füüsikalis-keemilisi ja bioloogilisi omadusi (Kärblane 1996). 

Saagiga eemaldatud toitainete kogus leitakse saagi suuruse ja keemilise koostise alusel. 

Saagiga eelmaldatud N, P, K suhe teraviljal on 1 : 0,17...0,22 :0,58...0,83. Taimede poolt 

saagiga eemaldatud toiteainete katteallikaks on mullavarud (Kärblane: 1996). 

 Esimesed andmed orgaaniliste väetiste kasutamisest pärinevad 15. sajandi teisest poolest. 

Orgaanilised väetised on taimse või loomse päritoluga ained, mis otseselt või töödeldult 

mulda viiakse. Orgaaniliste väetiste hulka kuuluvad sõnnik, virts, väetusturvas, 

põllumajandussaaduste töötlemise jääkproduktid, mitmesugused kompostid, adru, reovee 

setted jt. Orgaanilistes väetistes on lisaks taimetoiteelementidele ka vett ja 

mineraliseerumata orgaanilist ainet. Orgaanilised väetised on asendamatud mullaviljakuse 

stabiilsuse ja tõusu seisukohalt (Kärblane 1996). 

Pikaajaline orgaaniliste ja mineraalväetisega väetamine mõjus mulla füüsikalistele, 

keemilistele ja bioloogilisetele omadustele paremini, kui ainult mineraalväetistega 

väetamine ( Shama,K.L 2016). 

Sõnniku funktsioonid lisaks taimetoitainetele on ka mulla huumuseseisundi ja mulla 

füüsikaliste omaduste parandamine ning mulla mikroorganismide arengu soodustamine. 

Võimalusel tuleks sõnnikuga väetada kõiki põlde vähemalt üks kord külvikorra jooksul 

(Kanger 2012). 
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1.2 Silo 
 

Rohumaade rajamisel on segukülv eelistatum üheliigiliste külvide ees. Segukülvis pikeneb 

liikide eluiga, vähenevad taimehaiguste kahjustused ja suureneb talvekindlus. Lisaks 

eelnevale on segukülvis rohusööda toiteväärtus suurem ja mineraalainete koostis 

mitmekesisem (Older:2011). 

Kõige suurem muudatus rohumaaviljeluses, mis leidis aset läinud sajandi teisel poolel oli 

üheniiteliselt kasutamiselt mitmeniitelisele. Mitmeniitelist rohumaaviljelust võimaldas 

rohu sileerimistehnoloogia areng, mis kestab tänapäevani (Older: 2011). 

Rohusööt veise põhisöödana peab tagama looma tervisliku toitumise ja kvaliteetse 

toodangu. Prioriteediks söödavalmistamisel on proteiini- ja energiarikas sööt, mis säiliks 

hästi ja oleks kvaliteetne (Lättemäe:2008:5).  

Põhiliselt valmistatakse silo kõrrelistest ja liblikõielistest heintaimedest. Silo kvaliteet 

sõltub sileeritavast taimsest materjalist, silo valmistamise tehnoloogiast, ilmastikust, hoidla 

hermeetilisusest jpm. Silo tootmisel sobivatel tingimustel toodetakse sileerimisprotsessil 

peamiselt piimhapet, mille tulemusel silo pH hakkab langema ja surub alla soovimatute 

mikroorganismide elutegevuse (Olt :2013). 
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MATERJAL JA METOODIKA 
 

Antud bakalaurusetöös kasutatavad materjalid on kogutud Hannora OÜ tegevjuhi 

märkmetest ja ettevõtte põlluraamatust aastatel 2014-2016. Kasutatud on mullaproovidest 

saadud andmeid, mis võeti Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 2015. aastal. 

Majandusanalüüsi teostamisel kasutatavad andmed on kogutud uuritava ettevõtte 2014. – 

2016. aastate majandusaasta aruannetest. Tehnika analüüsimiseks on kasutatud 

tehnikatootjate poolt väljatöödeldud jõudlus kalkulaatoreid. Töö on koostatud 

programmide Microsoft Wordi ja Microsoft Exceli põhjal. 

Töös kasutatakse võrdlevat analüüsi, kus ettevõtte saagikusi on võrreldud Eesti keskmiste 

saakidega. Toitainete aktiivbilanss on arvutatud 2014.-2016. aastate kohta.  
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2. ETTEVÕTTE ÜLDISELOOMUSTUS 
 

2.1 Hannora OÜ tutvustus 
 

Hannora OÜ on loodud 1997. aastal. Esimesed kaks aastat tegeleti ainult hobuste 

kasvatusega. Hobuseid kasvatati Vinni vallas Koeravere külas. 1999. aastal soetas ettevõte 

Eduard Vilde nimelise kolhoosi osana pankroti lävel olnud Nurmetu farmi. Koos farmiga 

osteti ka põllumaad, samal aastal alustati ka teraviljakasvatusega. Ettevõte annab tööd 

aastaringselt 11 inimesele, hooajatöölisi ei kasutata. Nurmetu külas rohkem tööandjaid ei 

ole. Praegusel hetkel on ettevõte Riin Kruusimägi omanduses. 

Hannora OÜ põhitootmissuund on teravilja ja rapsi kasvatus, lisaks tegeletakse ka Šarolee 

tõugu lihaveiste kasvatusega. Põllumaad on 1078 hektarit ja põllumajanduslikku maad ca 

1300 ha. Veiseid on 2017 aasta seisuga kokku 400, kellest 4 on tõupullid, 167 ammed, 60 

mullikad, 66 pullid ja 103 vasikat, kes sündinud 2017. aastal. 

Toetustest taotletakse ühtset pindalatoetust, 2014. aastast taotletakse keskkonna säästliku 

majandamise toetust (KSM). 2014-2016.a. perioodil taotleti ka põllumajandusettevõtete 

tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust, mille eest soetati uus teraviljakombain 

New Holland CX8090. 
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2.2 Hoonestus 
 

Ettevõtte kasutada on käesoleval hetkel kolm loomakasvatuse farmi. Farmidest kaks 

asuvad Vinni vallas, Nurmetu külas ja kolmas paikneb Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, 

Uudekülas. Vanim farm on nõukogudeaegne, 1960-nendate aastate algul ehitatud  

lüpsikarjalaut. Laut oli mõeldud 204 lüpsilehmale. Hoone mõõtmed on 18 x 72 m. 

Hannora OÜ omandas antud lauda 1999. aastal. Laut renoveeriti poolenisti 2002. aastal ja 

teine pool renoveeriti 2013. aastal, mille tööde käigus kohandati farm sobilikuks lihaveiste 

kasvatamisele. 2016. aasta lõpuks renoveeriti laut täielikult, millega uuendati nii katus, kui 

fassaadid. Samuti laiendati hoonet juurde ehitatud välisöötmisalaga. Lauda aknad asendati 

kardinaga. Laut mahutab umbes 200 lihaveist. Tamsalus olev farm omandati 2010. aastal. 

Algselt on nimetatud hoone ehitatud hanede haudejaamaks koos noorlinnu kasvatusega. 

See farm on antud hetkel ettevõttes kasutuses noorlooma laudana, mahutades 100 

noorlooma või 80 ammlehma.  

2016. aastal ehitas ettevõte poolenisti sügavallapanu, poolenisti puhkeasemetega lihaveise 

farmi. Uus farm mahutab 500 looma (noorloomad ja ammlehmad koos vasikatega). Hoone 

suurus on veidi üle 4000 m2. Töökoda asub 1960. aastatel sigalaks ehitatud ja tehnika 

remondiks kohandatud hoones. Ehitis on väga halvas seisukorras ning seetõttu on 

ettevõttel plaanis lähiaastatel see lammutada. Teravilja kuivatatakse 2006. aastal ehitatud 

Stela GDB TN 1/5 kuivatiga. Kuivatil on soojusvahetiga õlipõleti ja kuivati kuivatamis 

võimsus 19% - 15% on maksimaalselt 17,2 t/h. Kuivatikompleksi kuulub kaks teravilja 

vastuvõtupunkrit mahutavusega 133 m3 ja kaks säilituspunkrit mahutavusega 660 m3. 
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2.3 Tehnika 
 

Tehnika täpsem loetelu on esitatud lisades 1. ja 2. Ettevõttes on igapäevaselt kasutuses neli 

traktorit, võimsusklassis 100-370 hp, lisaks on kaks teleskooplaadurit, minilaadur  ja 21 

tonnine roomikekskavaator. Loomade karjatamisel kasutatakse ka väiketraktorit (ATV)  

KVF750. Mulla harimiseks on kaks atra, nelja– ja kaheksahõlmalised pöördadrad, 6m 

randaal, 10,5m kultivaator, 6m tüükultivaator ja 9m orasäke. Väetamiseks kasutatakse 

Amazone 8200 kg mahutavat väetisekülvikut, lisaks on ettevõttel tahesõnnikulaotaja ja    

20 tonnise mahutavusega lägapütt. Rohumaid niidetakse Novacat niidukitega, 

kaarutamiseks ja vaalutamiseks on kasutusel Claasi ja Pöttingeri tehnika. Silokogumine 

käib Pöttingeri haagiskoguriga. Karjamaade niitmiseks kasutatakse hooldusniidukit 

Spearhead.  Lisaks on soetatud ruloonpress ja silorulli kiletaja. Loomade söötmiseks ja 

allapanu laotamiseks on rulooni purustaja Teagle ning 2017. aasta alguses ostetud 

söödamikser Strautmann Verti-mix 1801 double. Loomi transporditakse Palmse 

loomaveohaagis. Teravilja külviks kasutatakse Väderstadi 6m seemnekülvik Rapid 600J, 

taimekaitsetöid tehakse Hardi 24m taimekaitsepritsiga ja teravilja koristamiseks on New 

Hollandi kombain 9m heedriga. Transpordi jaoks on kasutusel Krampe 18-tonnine haagist, 

Scania kallurauto 6x4  ja Scania kallur-poolhaagist. Hannora OÜ kasutab minimaalselt 

teenustööd. Teenust tellitakse juhul kui enda tehnika on rivist väljas või vajatakse abi 

kiiretel perioodidel nagu teraviljakoristus või söödavarumine. 
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3. MAARESSURSS 
 

3.1 Maa kasutuse struktuur 
 

Hannora OÜ on 1078 ha põllumaad, millest 51% on omandis olev maa ja 49 % rendimaa. 

Tavaliselt on ettevõttel olnud põhimõte kasvatada 2/3 põllumaast teravilja ja 1/3 

õlikultuuri. Pärast keskkonnasäästliku majandamisega liitumist on hakatud kasvatama ka 

40-50 ha hernest või uba. 

 

 

Joonis 1. Hannora OÜ maakasutus 2016. aastal 
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3.2 Mullastik ja kasutussobivus 
 

Hannora OÜ põllumullad paiknevad enamjaolt Lääne-Virumaal, Vinni vallas. Veerežiimi 

poolest on mullad enamjaolt parasniisked, kuid kohati esineb ka gleistunud ja gleimuldi. 

Muldadest on domineerivamad rähkmullad ja leostunud mullad. (Tabel 1) 

Tabel 1. Hannora OÜ mullatüübid, pindala, osatähtsus, perspektiivboniteet ja lihtlõimis, 

ha, %. 

Mullatüüp Pindala 
Osatähtsus 

% 
Perspektiiv-

boniteet Lihtlõimis 
K 342,7 32,3 41-55 ls 

Ko 274,6 25,9 40-63 vls/rls 
KI 92,9 8,8 40-64 rls/ls 
Kr 86,9 8,2 25-42 rls/vls 

Kor 84,2 8,0 40-53 vls 
LkI 28,8 2,7 24-41 l/vl 
M’’ 27,1 2,6 32-37 t50-90/l 
KIg 24,2 2,3 38-45 ls/rls 
LP 21,9 2,1 50-60 sl/ls 
GI 18,4 1,7 23-36 l 

LPg 12,5 1,2 30-38 sl/ls 
Kg 9,4 0,9 38-45 rls/ls 
D 3,7 0,4 34-53 ls 

E2k;Kre 2,1 0,2 36-37 rls25/rls 
Go 1,0 0,1 32-43 ls 
AG 0,7 0,1 42,0 ls15-40/r 

 

Rähkmullad ja leostunud mullad moodustavad ettevõtte mullastikust 58 %. Seega üle 

poolte ettevõttes olevatest muldadest on rähkmullad või leostunud mullad. Neile järgnevad 

osakaalu poolest leetjas muld, koreserikas rähkmuld ja koreserikas leostunud muld. Need 

viis mullaliiki moodustavad ettevõtte mullastikust 82 %. Ülejäänud mullaliike esineb juba 

alla 3 % osakaalust.  Lõimiselt on mullad enamasti liivsavid, väikese veeriselisusega ning 

keskmise rähksusega. Rähkmulla produktiivsuse piiravaks teguriks on aktiivveemahutavus.  

Rähkmuldade viljakus võib olla väga kõikuv. Rähkmuldade boniteedi hindepunktid võivad 

kõikuda 25-50 hindepunktini (Astover 2012). Hannora OÜ rähkmulla boniteet on 

vahemikus 41-55 hindepunktini. Koreserikkal rähkmullal on madalaim boniteet lausa 25 

hindepunkti, kõrgeim 42 hindepunkti. Rähkmuldade põuakartlikuse tõttu tuleb 

mullaharimine ja külv teostada esimesel võimalusel, et kasutada ära maksimaalselt 
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mullaniiskust. Rähksed, klibused ja veeriselised mullad sobivad paremini tugeva ja 

sügavale ulatuva juurestikuga kultuuridele. Põllukultuuridest kasvavad rähkmuldadel hästi 

oder, nisu ja nende talivormid (Astover 2012). 

Hannora OÜ leostunud muldade perspektiivboniteet varieerub alates 40 hindepunktist kuni 

parematel muldadel 63 hindepunktini ja koreserikkal leostunud mullal on see 40-53 

hindepunktini. Leostunud mullad on sobivad intensiivseks kasutamiseks. Leostunud 

muldade saagikuse piiravaks teguriks võib olla niiskuse vähesus teatud kuudel. Leostunud 

muld sobib kõikide kultuuride kasvatamiseks, kultuuride saagikus sõltub põhiliselt 

väetamisest, agrotehnikast ja sademete hulgast. Leostunud mullad on harimiskindlad tänu 

vastupidavale struktuursusele. Leostunud muldade viljakuse säilitamiseks tasub 

külvikorras kasvatada heintaimi (Astover 2012). 

Ettevõtte kõige viljakam muld on leetjas muld, mille boniteet on vahemikus 40-64 

hindepunktini, mis on 1 hindepunkti võrra kõrgem kui leostunud mullal. Leetjad mullad on 

suure produktiivsusega nagu ka leostunud mullad. Samuti sobivad nad hästi põllumullaks 

ja on sobilikud kõikide kultuuride kasvatamiseks. Põllukultuuride saagikust leetjatel 

muldadel piirab puudulik väetamine (Astover 2012). 

Enamik ettevõtte muldadest sobivad põllukultuuride kasvatamiseks. Aastati võib 

probleeme tekkida kultuuridel, mis on põuakartlikud. Kuna ettevõtte põllumuldadest 26% 

moodustavad rähkmullad, tuleks võimalusel eelistada nendel muldadel talinisu suvinisule. 

Üldiselt on enamus ettevõttes olevaid muldi harimiskindlad ja sobivad hästi intensiivseks 

põllumajanduseks. 

 

 

3.3 Muldade väetustarve 
 

Hannora OÜ mullaproovid on võetud 2015. aastal. Mullaproovide võtmine telliti teenusena 

ja saadeti analüüsimiseks Põllumajandusuuringute Keskuse Saku laboratooriumisse. 

Mullaproove analüüsiti Mehlich 3 meetodit kasutades. Mullaproovid võeti 1000-lt 

hektarilt. 
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3.3.1 Fosforitarve 
 

 

Joonis 2. Hannora OÜ põllumuldade fosforitarve, % 

Joonisel 2 saadud Hannora OÜ mullaproovide andmete põhjal oli fosforitarve väga väike 

ja väike 61% muldadest. Sellisel juhul on fosforiga väetamise vajadus väike ja väetada 

tuleks 0,5-kordne kogus saagiga eemaldatavast kogusest. Keskmine fosforitarve on 23% 

muldadest. Keskmise fosforitarve puhul tuleb väetada vastavalt saagiga eemaldatavast 

kogusele. Suur ja väga suur fosforitarve on 16% muldadest. Suure ja väga suure tarbe 

puhul on väetamise vajadus suur. Sellisel juhul tuleks väetist anda 1,3-1,5 kordne kogus 

saagiga eemaldatavast kogusest. Väga suure tarbe puhul võib isegi väetada 2-kordne kogus 

saagiga eemaldatavast kogusest ( Kanger  2014). 
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3.3.2 Kaaliumitarve 

 

 
 

Joonis 3. Hannora OÜ  põllumuldade kaaliumitarve, % 

Joonisel 3 saadud mullaproovide andmete põhjal, on Hannora OÜ muldade kaaliumi tarve 

suur 33% muldadest. Sellisel juhul tuleb väetada 1,5 kordne kogus saagiga eemaldatavast 

kogusest. Keskmine tarve on 53% muldadest, sinna tuleb kaaliumväetist anda sama palju , 

kui saagiga eemaldatakse ja väike  kaaliumitarve on 14% muldadest, kuhu tuleks väetist 

anda 0,5-kordne kogus saagiga eemaldatavast kogusest (Kanger 2014). 
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3.4 Mullareaktsioon 
 

 

Joonis 4.  Hannora OÜ põllumuldade reaktsioon, % 

Lääne-Virumaa mullad on enamasti leeliselised. Seda näitavad ka Hannora OÜ 

mullaproovidest saadud mullareaktsiooni andmed. Jooniselt 4 saab näha , et 71% 

muldadest, millest proovid olid võetud oli mulla pH 7,2 või üle selle. Neutraalne 

reaktsioon oli 17% muldadest, millele järgnes 11% nõrgalt happelised mullad. 2% 

muldadest oli ka mõõdukalt happeline reaktsioon. Hannora OÜ põllumuldadest 87% on 

leeliselise või neutraalse reaktsiooniga, mis sobivad kultuurtaimede kasvatamiseks hästi. 

Põllumuldadest 13% on nõrgalt või mõõdukalt happelised, mis ideaalis tahaksid saada 

lupjamist. 
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4.0 VÄETAMINE 
 

4.1 Mineraalväetised 
 

Põllumajandusettevõttes Hannora OÜ kasutati aastatel 2006-2015 väetamiseks Kveneland 

Exacta TL GEO väetisekülvikut. 2016. aastal soetati Amazone ZG-TS 8200 väetisekülvik, 

mille mahutavus on 2 korda suurem kui eelmisel väetuskülvikul. Ettevõttes väetatakse 

külvieelselt kompleksväetistega ja kasvuaegselt lisatakse lämmastikväetist. Vedelväetist 

hetkel ei kasutata, kuna taimekaitseprits on amortiseerunud ja ei anna vajalikku jõudlust 

välja, et kasutada vedelväetisi.  Nisu ja otra väetatakse üldjuhul kasvueelselt ühtmoodi, 

2014. aastal väetati mõlemaid kultuure külvieelselt kompleksväetisega NPK 22-7-12+2S, 

mida kasutati 400kg/ha. Kasvuaegselt tehti nisule lisaväetamisi kaks korda väetisega  

AN34 % 100 kg/ha. Suvirapsi väetati külvieelselt kompleksväetisega NPK 17-6-11+14S 

300kg/ha. Kasvuaegselt väetati lisaks N21+S24 100 kg/ha. Suvirapsil kasutatakse ka 

vedelväetist Tradebor boori lisamiseks. Järgmisel aastal väetati suviotra kompleksväetisega 

NPK 17-6-11+14S 300kg/ha, suvinisul kasutati sama väetist, kuid halvemate 

toitainetesisaldustega põldudele lisati 50kg/ha väetist, mis andis väetusnormiks 350 kg/ha. 

Seega enamus põlde said 300 kg/ha, mõned 350 kg/ha kompleksväetist NPK 17-6-11+14S. 

Kasvuaegselt väetati otra ühe korra lämmastikväetisega AN 34% 100 kg/ha ja nisu kaks 

korda AN 34 % 100 kg/ha. Suvirapsi väetati külvieelselt kompleksväetisega NPK 17-6-

11+14S 400 kg/ha. Kasvuaegselt lisati ammooniumsulfaat N21-S24 külvisenormiga 100 

kg/ha. 

2016. aastal väetati suviotra külvieelselt kompleksväetisega NPK 18-9-9 külvisenormiga 

300 kg/ha. Pealtväetamisel kasutati kasvuaegselt ühekorra lämmastikväetist AN 34% 100 

kg/ha. Suvinisu väetati külvieelselt kompleksväetisega NPK 18-9-9 külvisenormiga 350 

kg/ha. Kasvuaegselt kasutati ammooniumsulfaati N21+24S 100 kg/ha. Lisaks veel väetati 

väetisega ASN 30+7S külvisenormiga 100 kg/ha. 
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Suvirapsil kasutati külvieelselt kompleksväetist NPK 18-9-9+S B Mg külvisenormiga 400 

kg/ha. Kasvuaegselt kasutati pealtväetisena N21+24S normiga 100 kg/ha, lisaks väetati 

veel väetisega N30+7S külvisenormiga 100 kg/ha. 

Väetamisel on kasutatud läbi aastate enamvähem ühtlast plaani. 2016. aasta suuremad 

väetisenormid tulenesid 2015. aasta suurematest saakidest. Väetamisnormide tõstmise 

põhjusteks oli kindlast parem rahaline seis ja lootust, et järgnev aasta tuleb sama hea vilja-

aasta kui seda oli 2015. aasta. Kuid kindlast mitte vähemtähtis oli 2015. aastal saagiga 

eemaldatud toitainete tagasiandmine mulda. Kompleksväetiste kasutamist tuleks ettevõttel 

muuta. Suured kogused nagu 300-400 kg/ha tuleks laotada hajutatult, näiteks 2 korda 

mõlemal korral 150-200 kg/ha. Kuna taimede toitainete vajadus on kõige suurem 

kasvufaasides 30-49, ei tohiks  kogu väetist ära anda taime tärkamise ajal. (Rigas, E 2013) 

 

4.2 Orgaanilised väetised 
 

Hannora OÜ kasutab kolme liiki orgaanilisi väetiseid – veiste tahesõnnik, sealäga ja 

kanasõnnik. Veise tahesõnnikut toodetakse ise lihaveiste kasvatamisega. Ettevõttel on 

2016. aasta seisuga 400 lihaveist, millest tekib kõrvalproduktina umbkaudu 1500 m3 

tahesõnnikut aastas. 

Tabel 2.  Toitainete sisaldused sõnnikus (Kanger 2012) 

Looma liik Sõnniku tüüp Taimedele omastatavate 
toiteelementide sisaldus, kg/t 

  N P K 
Nuumsead Vedelsõnnik 2,75 0,76 2,48 
Veised Sügavallapanu 2,17 1,03 5,17 
Broilerid Sügavallapanu 4,66 2,65 5,47 

 

Sealäga saadakse Nurkse seafarmist, kus kasvatatakse põrsaid. Aastas tekib seafarmis 7000 

m3 sealäga, mille Hannora OÜ laotab oma põldudele. Kanasõnnikut veatakse iga 28 päeva 

tagant broilerifarmist Kaarmalt. Kaarma farmist saadakse aastas umbes 3400 m3 

kanasõnnikut. Tahesõnniku laotamiseks on ettevõttel tahesõnnikulaotur  Schuitemaker 

CALYPSO , mis on soetatud 2005. aastal ja millega laotatakse kogu tahesõnnik. 
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Kanasõnnikut laotatakse enamasti talinisu, nisu, talirapsi ja rapsi külvide eelselt. 

Taliviljadel eelistab ettevõte enne külvi sõnnikut sisse künda. Sõnniku efektiivsuse 

suurendamiseks tuleks künniga mulda viimise asemel eelistada pindmist mullaharimist 

(Viil 2012). Kuna kanasõnnik on kõrge toitainesisaldusega, on see asendamatu ja hoiab 

põlde viljakana. Kanasõnnikut laotatakse enamasti 20 t/ha. Antud laotusnormi juures jagub 

ettevõttel kanasõnnikut 170 hektarile põllumaa jaoks.  Põldudele, mis kanasõnnikut ei 

saanud, laotatakse veisesõnnikut 40t/ha. Veisesõnnikuga suudab ettevõte antud 

laotusnormi juures väetada 37,5 hektarit põllumaad. Sealäga laotatakse 

vedelsõnnikulaoturi Garant PT 18500. Sealäga laotatakse põllule laotusnormiga 40m3 

hektarile. Antud laotusnormi juures jagub sealäga ettevõttel 175 hektari põllumaa jaoks. 

Kuna ettevõte kasutab vedelsõnnikulaotid, mis laotab läga lohisvooliku süsteemi abil, ei 

imbu vedelsõnnik piisavalt kiiresti pinnasesse, mistõttu lendub palju ammoniaaki. (Vettik 

2012).  Sealäga laotatakse nii külvieelselt, kui ka kasvuaegselt. Orgaanilisel väetisel on 

väga suur tähtsus vihmaussidele. Kevadisel väetamisel vedelsõnnikuga suurenes 

vihmausside arv kaks kuni kolm korda .(Viil ,2012). Seega orgaanilise väetiste kasutamine 

suurendab bioloogilist aktiivsust mullas. Orgaanilist väetist kokku jagub ettevõttel 382,5 

hektari jaoks. Kogu maast, mida ettevõte kasutab, moodustab see 25%. Tahesõnnikuga 

väetades suureneb teravilja saak keskmiselt 1,8 - 2,2%. (Hijbeek 2017) .  
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4.3 Teravilja ja rapsi toitainete aktiivbilanss 
 

Eesti statistikaameti andmetel oli keskmine suvinisu saak 2014. aastal 3,65 t/ha, 2015. 

aastal oli see 4,09 t/ha ja 2016. aastal 3,17 t/ha (Eesti statistika andmebaas 2017).  

Hannora OÜ suvinisu 2014. aasta keskmine saak oli 4,49 t/ha, 2015. aastal oli see 6,80 t/ha 

ja 2016. aastal oli see 3,23t/ha. Eesti keskmisega võrreldes oli Hannora OÜ suvinisu saak  

2014. aastal 1,32 t/ha suurem, 2015. aastal 2,32 t/ha suurem ja 2016. aastal 0,06 t/ha 

suurem Eesti keskmisest saagist. Kuna antud aastatel polnud ettevõtte kombainil 

programmi, mis joonistaks saagikaardi, on Hannora OÜ keskmised saagid leitud müüdud 

vilja koguse ja kasvupinna jagatisena.  

Eesti keskmised suviodra saagid olid 2014. aastal 3,641 t/ha, 2015. aastal 4,232 t/ha ja 

2016 aastal 2,842 t/ha ( Eesti statistika andmebaas 2017). Hannora OÜ suviodra saagid 

aidakaalus olid 2014. aastal 4,62t/ha, 2015 aastal 5,55 t/ha ja 2016. aastal 3,64 t/ha. 

Saagivahe Eesti keskmisega oli 2014 aastal 0,979 t/ha , 2015. aastal 0,823 t/ha ja 2016. 

aastal 0,798 t/ha ettevõtte kasuks.   

Eesti keskmise talirapsi saak 2014. aastal oli 2,512 t/ha, 2015. aastal 3,180 t/ha ja 2016. 

aastal 1,472 t/ha.( Eesti statistika andmebaas 2017) Hannora OÜ talirapsi saak aidakaalus 

2014. aastal oli 2,92 t/ha, 2015. aastal 4,08 t/ha ja 2016. aastal 2,25t /ha. Eesti keskmisest 

olid ettevõte saagid suuremad 2014. aastal 0,408 t/ha, 2015 aastal 0,9 t/ha ja 2016. aastal 

0,778 t/ha. Väetamise õigeaegsus on rapsile esmatähtis, kuna taim on toitainete 

puudujäägile väga tundlik .( Li, H et al. 2017). Saakide võrdluses võib väita, et Eesti 

keskmisega võrreldes on ettevõte konkurentsivõimeline. Suurematele saakidele aitab 

kindlasti kaasa sõnniku olemasolu ja ettevõtte viljakas mullastik. 
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Teadagi võib teravilja saagikus suuresti varieeruda, sellepärast väljendatakse 

toiteelementide eemaldamine harilikult kaaluühiku (100 kg/t) terade kohta. (Older :1999) 

 

Tabel 3. Taimetoiteelementide eemaldamine saagiga , kg toiteelementi 100 kg terade 

kohta (Older: 1999: 199) 

Terad N P K 
Suvinisu 27 5 20 
Oder 27 5 17 
Raps 38 8 22 

 

Joonisel 5 on esitatud Hannora OÜ odra, nisu ja rapsi toitainete aktiivbilanss 2014-2016 

aastal. Joonisel on näha põldude aktiivbilanss, mida on väetatud orgaanilise ja mineraalse 

väetisega.  

 

Joonis 5. Hannora OÜ odra, nisu ja rapsi toitainete aktiivbilanss orgaanilise ja 

mineraalväetisega väetamisel aastatel 2014-2016. 

Joonisel 5 võib näha, et kõige väiksem kõikumine toitainete ülejäägi ja puuduse vahel on 

rapsil. Aastatel 2014 ja 2015 on lämmastik ja fosfor nulliläheduses, mis tähendab et rapsile 

on antud väetisi sama palju, kui ta on saagiga toitaineid eemaldanud. 2016. aastal on 

lämmastiku ja kaaliumi ülejääk lämmastiku puhul 86 kg/ha ja kaaliumi puhul 60 kg/ha. 
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Kui kaaliumi ülejääk oli ka eelnevatel aastatel, siis lämmastiku ülejääki võib seletada 

2016. aasta madala rapsi saagikusega, mis oli ettevõte keskmisena 2,25 t/ha.  

Kõige ebatäpsemalt on väetatud nisu, kus 2014. aastal oli lämmastiku bilnass 128 kg/ha 

ülejäägis. 2015. aastal oli aga nisu lämmastik 65 kg/ha puudujäägis. Nisu puhul on fosfori 

kolme aasta bilanss jäänud enamvähem samaks, varieerudes 20 ja 40 kg/ha vahel ülejäägis. 

Kaaliumi bilanss oli 2014. ja 2016. aastal kõvasti positiivne, kuid 2015. aastal negatiivne. 

2015. aasta nisu negatiivset toitainetebilanssi võib seletada 2015. aasta rekordsaakidega, 

milleks nisu keskmine saak ettevõttes oli 6,8t/ha. 

Odra toitainetebilansil on suur ülejääk kõigil kolmel aastal kaaliumi osas. Kus kaaliumi 

positiivne bilanss varieerub 65 ja 110 kg/ha vahel ülejäägis. Fosfori puhul on 

toitainetebilanss suhteliselt stabiilne, olles kõigil kolmel aastal  kergelt positiivne. 

Lämmastiku toitainetebilanss on 2014. ja 2016. aastal positiivne, 2015. aastal oli aga 55 

kg/ha negatiivne.  

 

Joonis 6. Hannora OÜ odra, nisu ja rapsi toitainete aktiivbilanss mineraalväetisega 

väetamisel aastatel 2014-2016. 

Joonisel 6 on näha odra, nisu ja rapsi toitainete aktiivbilanss põldudel, kus on kasutatud 

ainult mineraalväetisi. Üldpilt on kõigil kultuuridel ühesugune. Nii odra, nisu kui ka rapsi 

toitainetebilanss on väga tugevalt negatiivne. Kõigi kultuuride puhul on kõige suurem 

puudujääk lämmastikust ja seda 2015. aastal. Nisu 2015. aasta lämmastiku bilanss oli 

koguni 158 kg/ha negatiivne. Kõige väiksem puudujääk on kultuuridel fosforist. Fosfori 
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puudujääk varieerub 15-30 kg/ha vahel. Kui kaaliumibilanss orgaaniliste väetisi kasutades 

oli enamasti positiivne, siis põldudel, mis orgaanilist väetist ei saa, on kaaliumibilanss 

negatiivne. 

Kui võrrelda põlde, mis saavad nii orgaanilist kui ka mineraalväetist põldudega, mida 

väetatakse ainult mineraalväetistega, on joonised kui peegelpildis. Kui joonisel 5 võib näha 

enamasti toitainete ülejääki, siis joonisel 6 on näha suur toitainete puudujääk. Kuna 

põldude toitainetebilansi vahe on niivõrd suur, peaks ettevõte probleemile lahenduse 

leidma. Peatükis 4.2 on näha, et ettevõte väetab orgaanilisi väetisi maksimaalsete 

normidega. Üheks lahenduseks oleks hajutatud väetamine, mis jaotaks orgaanilise väetise 

ära rohkemate põldude vahel. Kui ettevõte laotaks orgaanilisi väetisi hetke laotusnormidest 

poole väiksemate normidega jaguks orgaanilist väetist 25% põldude asemel 50 % 

põllumaadele. Kuna orgaanilistel väetistel on järelmõju järgnevateks aastateks, on see ka 

investeering tulevikku (Kanger 2012). Samuti on orgaanilise ja mineraalse väetise koos 

kasutamisel positiivne mõju mulla viljakuse tagamisel ja taimekasvatussaaduste saagikuse 

hoidmisel ja tõstmisel ka pikemal perioodil (Sighl 2007). 
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Joonisel 7 on näha Hannora OÜ toitainete aktiivbilanss odral, nisul ja rapsil, kui ettevõte 

vähendaks orgaanilise väetise koguseid poole võrra. Kui võrrelda antud toitainetebilanssi 

eelnevate toitainetebilabssidega, aitaks vähendatud normidega orgaanilise väetise 

kasutamine efektiivistada toitainete kasutamist ettevõtte põldudel. Joonisel 7 on näha, et 

2014. ja 2016. aastal on toitainete ülejääk enamasti alla 20 kg /ha ja puudujääk peaaegu 

puudub. 2015. aastal on toitainete puudujääk kõige suurem lämmastiku puhul, varieerudes 

69 kg/ha nisu ja odra puhul ja rapsil 75 kg/ha. Fosfori ja kaaliumibilanss on kõige 

suuremas puudujäägis nisul. Kaaliumi puudujääk on 50 kg/ha ja fosfori puudujääk 10 

kg/ha. 2015. aasta suurt toitainete tarvet aitab tasakaalustada eelneva ja järgneva aasta 

toitainete ülejääk. 

 

Joonis 7. Hannora OÜ odra, nisu ja rapsi toitainete aktiivbilanss (50% vähendatud 

orgaanilise väetise kogus) 

Toitainetebilansside võrdluses oleks ettevõttel kõige mõistlikum planeerida oma 

väetusplaan kastutades vähendatud orgaanilise väetise norme. Vähendatud orgaanilise 

väetise norme kasutades on toitainetebilanss rohkem tasakaalus, kui seda on ettevõttes 

praegu kasutusel olevate väetusplaanide alusel. 
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5. ROHUSILO OMAHIND 
 

Hannora OÜ kasutab kokku rohumaad umbkaudu 260 hektarit, millest 2016. aasta seisuga 

155 ha oli lühiajaline rohumaa ja 105 ha oli püsirohumaa. Püsirohumaadelt enamasti silo ei 

tehta. Enamasti karjatatakse püsirohumaadel loomi, mõningaid maid purustatakse 

hooldusniidukiga, vahel harva tehakse ka pallisilo. Lühiajalistele rohumaadele on külvatud 

põldheina segusid, kus liblikõieliseks on kas punane ristik või lutsern. Ettevõtte kasutab 

silo hoiustamiseks nõukoguaegseid betoneerituid silohoidlaid, mida on 2 tükki ja mõlema 

mahutavus 1300 m3 , 30 % kuivainega silo mahutab üks hoidla umbkaudu 950 m3. 

Enamasti tehakse lühiajalistele rohumaadele kolm niidet, millest esimesega soovitakse 

täita üks siloauk, teise niitega teine ja kolmas niide tehakse pätsi või pallisiloks. Kuna 

ettevõte pole silokulude kohta arvestust pidanud on omahinnas kasutatud andmed kohati 

hinnangulised või tuletatud ja ligilähedased. Täpsema omahinna leidmiseks peaks ettevõte 

pidama kindlat arvestust mitme hooaja vältel. Tabelis 4 koostatud silo omahind on saadud 

ettevõttest saadud andmete põhjal ja ei pruugi olla täielikult õige, aga kindlasti on 

ligilähedane hetkel Hannora OÜ-s olevale silo omahinnale. 
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Tabel 4. Hannora OÜ 100 ha rohusilo omahind. 

   Ühik Summa  Kokku 4 
aasta peale 

Seeme       

Hind €/kg 3,5   
Seemnenorm, kg/ha kg/ha 25   

Seemnekulu €/ha €/ha 87,5   
Seemnekulu kokku € 8750   

        
Orgaaniline väetis       
Vedelsõnniku hind €/t 0,5   

Vedelsõnniku kulunorm  m3/ha 30   
Vedelsõnniku kulu ha kohta €/ha 15   

Vedelsõnniku kogukulu € 1500 6000 

        
Mineraalväetis       

Kulunorm kg/ha 300   
Väetise hind €/t  250   

Mineraalväetise kulu ha-le €/ha 75   
Min väetise kulu kokku € 7500 30000 

        
Masinate ja tehnika amort   9563   

Tehnika remont ja hooldus (sh 
määrdeained)   8000   

Tehnika kindlustus   1000   
Masinate ja tehnika rent   2000   

Masinate ja tehnika kulu kokku € 20563 82252 

        
Materjalid (kile,konservant jms ühele 

niitele) € 1000 8000 

Üldkulud (toit, juhtimine jms) € 500 4000 

Rajamise kulud €/ha € 206  
Kokku 100 ha silotootmise omahind €   222078 

1 ha silotootmise omahind €/ha   2221 

Silo ühest niitest:  t/ha 10   

Kokku silo perioodil   tonni 8000 

1 tonni silo omahind   €/tonn 27,76 
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Tabelis 4 on näidatud Hannora OÜ silotootmise omahind. Rohumaade rajamiskulu 

hektarihinnaks on 206,00 eurot. Rajamiskuludesse on arvestatud eelneva kultuuri 

pritsimine, rohumaa  kündmine, libistamine, orgaanilise väetise laotamine sügisel, 

külvamine ja rohumaa rullimine.  Ettevõte laotab rohumaadele orgaanilist väetist vastavalt 

masinapargi jõudlusele. Aastatel, kus viljakoristus venib pikemale perioodile, võib juhtuda, 

et rohumaadele jääb orgaaniline väetis laotamata. Kevadel külvi perioodil enamasti puudub 

tehnika, et vedelsõnnikut laotada, mistõttu jääb laotus enamasti mai kuu lõppu. 

Silo hinnaks 4 aasta jooksul saadi 222078 eurot. Silo hind hõlmab rajamiskulusid, rohumaa 

väetamist mineraalväetisega peale igat niidet, aastas ühekorra lägalaotust, masinate ja 

tehnika kulu, materjali kulu, üldkulu, tööjõukulu ja kütusekulu. Ettevõtte arvutuste põhjal 

saadi ühe hektari silotootmise omahinnaks 2221 eurot. 

 Nelja aasta peale keskmisena saadi silo 10 t/ha ( kuivainesisaldus 33%),  mis uuritaval 

perioodil tegi kokku 8000 tonni silo. Ühe tonni silo omahind antud ettevõttel saadi 27,76 

eurot. Silo hinnast 37 % moodustavad tehnikaga seotud kulutused, mis on suurima 

osakaaluga silo hinnast. Rohumaade rajamiskulud moodustavad umbkaudu 10 % silo 

koguhinnast. Väetamisele tehtavad kulutused kokku on 36000 eurot, mis moodustavad 16 

% silo hinnast. 
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Tabel 5. Hannora OÜ tööjõukulu 100 ha silotegemise kohta 

 Tööjõukulu   
        ha ha/h eur/h eur/ha tundi Kokku € 2. aastal kokku 

Künd 100 3,0 8,0 2,7 33,3 266,7 
 Libistamine/kultiveerimine 100 7,0 8,0 1,1 14,3 114,3 
 Külv 100 6,0 8,0 1,3 16,7 133,3 
 Vedelsõnniku laotamine 100 2,5 8,0 3,2 40,0 320,0 320,0 

Väetamine 100 10,0 8,0 0,8 10,0 80,0 80,0 
Umbrohutõrje 100 10,0 8,0 0,8 10,0 80,0 

 Umbrohuniide 100 7,0 8,0 1,1 14,3 114,3 
 Niitmine 100 7,0 8,0 1,1 14,3 114,3 342,9 

Vaalutamine 100 10,0 8,0 0,8 10,0 80,0 240,0 
Silomassi kogumine ja transport   

 
8,0 

 
96,0 768,0 2304,0 

Tallamine   
 

8,0 
 

104 832,0 2496,0 
Tranžee kinnipanemine     8,0   10 80,0 240,0 
    

   
372,9 2982,9 6022,9 

 

Tabelis 5 on näha Hannora OÜ tööjõukulu 100 ha silotegemise jaoks. Tööjõu kulu kokku 

esimesel aastal on 2982,9 eurot, kus tööjõu maksumus tunnis on 8,0 €. Kõige kulukamad 

tööd on kündmine, kus kulus tööjõule 266,7 €, vedelsõnniku laotamine, kus tööjõu kulu oli 

320 €, silomassi kogumine ja transportimine, kus tööjõu maksumus oli 768,0 € ja silomassi 

tallamine, kus tööjõu maksumus oli 832,0 €. Kõige vähem tööjõu kulusid nõudvad tööd 

olid väetamine, millele kulus 80,0 €, samuti kulus 80,0 € umbrohutõrjele ja vaalutamisele. 

Teise aasta tööjõukulu kolme niite peale on 6022,9 eurot. Teisel aastal moodustavad 

enamiku tööjõukuludest silomassi kogumine ja transportimine, mille peale kulub  2304,0 €  

ja silo tallamine, mille tööjõu maksumus on kolme niite peale 2496,0 €. Teise aasta 

tööjõukuludest kõige vähem kulukad on rohumaade väetamine, mille tööjõule kulub 80,0€, 

rohumassi vaalutamine ja siloaugu sulgemine, mille tööjõu maksumus kolme niite peale on 

240,0€.  
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Tabel 6. Hannora OÜ kütuse kulu 100 ha silotegemise kohta 

Kütuse kulu 
 

100 ha 
     l/ha €/liiter liitrit kokku €/ha kokku (€) 2.aastal kokku 

Künd 18,0 0,514 1800 9,3 925,2 
 Libistamine/kultiveerimine 17,0 0,514 1700 8,7 873,8 
 Külv 15,0 0,514 1500 7,7 771,0 
 vedelsõnniku laotamine 15,0 0,514 1500 7,7 771,0 771,0 

väetamine 12,0 0,514 1200 6,2 616,8 616,8 
umbrohutõrje 12,0 0,514 1200 6,2 616,8 

 umbrohuniide 11,0 0,514 1100 5,7 565,4 
 niitmine 15,0 0,514 1500 7,7 771,0 2313,0 

vaalutamine 11,0 0,514 1100 5,7 565,4 1696,2 
silomassi kogumine ja transport   0,514 3200 

 
1644,8 4934,4 

tallamine   0,514 832 
 

427,6 1282,9 
tranžee kinnipanemine         30 90,0 

 
  

 
16632 

 
8578,8 11704,4 

 

Tabelis 6 on näha Hannora OÜ kütusekulu 100 ha silotegemise kohta. Esimene aasta kulub 

kütust kokku umbkaudu 16632 liitrit, kütusehinna juures 0,514 €/l tuleb kulu kokku 8578,8 

eurot. Esimese aasta kõige kütusekulukamad tööd on kündmine, millele kulub 1800 l 

kütust maksumusega 925,2 €, künni libistamine, millele kulub 1700 l  kütust maksumusega 

873,8 €  ja silo kogumine, millele kulub 3200 l kütust maksumusega 1644,8 €. Kui 

tööjõukulu üks kulukamaid töid oli silo tallamine, siis kütusekulu poolest on see kõige 

vähem kulukam tegevus, kulutades kütust 832 l, mille maksumuseks on 427,6 €. 

Järgnevate aastate kütusekulu kolme niite peale on 11704,34 eurot. Järgnevatel aastatel on 

kõige kütusekulukamad tööd rohumaade niitmine, millele kulub kolme niite peale kokku 

kütust umbkaudu 4500l, mille maksumus on 2313 €. Kõige kütusekulukamaks tööks on 

silomassi kogumine ja transportimine, mille kütusekulu maksumus kolme niite peale on 

4934,4 €. Kõige vähem kulub kütust järgnevatel aastatel silomassi tallamisele, rohumaade 

väetamisele ja siloaugu kinnipanemisele. 
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6. TEHNIKA ANALÜÜS 
 

Ettevõtte täpsem tehnika nimekiri on lisas 1. ja 2. Hannora OÜ omandis on vajalik tehnika 

nii teraviljakasvatuseks kui ka silo tegemiseks. Silo tehnikast on ettevõttel esi- ja tagumine 

niiduk, vaalutaja, kaarutaja, kogurkäru, silo kiletaja ja ka silopress. Silotehnikast kõige 

vanem agregaat on vaalutaja, mis soetati 2006. aastal, kõige uuem soetatud masin on 

ruloonpress.  2016. aastal on silotehnikast amortiseeritud 50 %. Järgneval aastal ostetakse 

välja veel kiljetaja ja ka esiniiduk.  Seega on amortiseeritud juba 75 % silotegemisel 

vajatavast tehnikast. Ettevõtte seisukohalt on väljaostetud tehnika kasutamine 

majanduslikult kokkuhoidlik ja aitab kulusid madalal hoida. Kuid teisalt vana tehnika 

laguneb ja ka selle töö kvaliteet pole nii hea nagu on kaasaegsematel masinatel. 

Teraviljakasvatuseks on ettevõttel seitse traktorit, kuus mullaharimisriista, üks järelveetav 

väetisekülvik ja kaks agregaati orgaanilise väetise andmiseks, üks taimekaitseprits, 

teraviljakülvik, üks teraviljakombain ja teraviljakuivati. Teravilja transpordiks on teravilja 

käru, kallur-poolhaagis ja veoauto. Teraviljakasvatuseks vajalikku tehnikat kokku on 

ettevõttel 27 ühikut, millest 25 % on amortiseerunud. Amortiseerunud 7 ühikust tehnikast 

leiavad hooajal igapäevaselt kasutust 5 ühikut, millest kriitilisemad oleksid 

taimekaitseprits, tahesõnnikulaotur ja traktor . 

Ettevõtte planeerib 2017. aastal välja vahetada taimekaitsepritsi ja traktori. 2018. aastal on 

plaanis uuendada silotehnikat. Silotehnika uuendamise prioriteediks on kogurkäru ja 

vaalutaja. Sõltuvalt rahalisest seisust plaanitakse soetada ka uus tahesõnnikulaotur. 

Ettevõtte tehnika jõudluse määramiseks kasutati Amazone ja John Deere 

jõudluskalkulaatoreid, mis annavad ülevaate tehnika tootlikusest ja aitavad planeerida 

tehtavaid töid. Kalkulaatori andmete põhjal on ettevõtte taimekaitsepritsi maksimum 

tootlikus tunnis 13,7 ha ja ühe taimekaitseringi tegemine (1000 ha) , juhul kui ilm oleks 

vastav pritsimisele, kulub 73 tundi, mis umbkaudu 8 tunnise pritsimisajaga päevas teeb 10 

päeva. Mineraalväetise laoturi võimekus väetada 1000 ha 8 tunnise tööajaga on 43 tundi, 

mis tööpäevades teeb 6 päeva. Mineraalväetise laoturi tootlikus tunnis on kalkulaatori 

põhjal 23,4 ha. Mullaharimisriistadest kõige tootlikum on randaal, mille tunni tootlikus 

kalkulaatori põhjal on 8,4 ha, sellele järgneb tüükultivaator, mille tootlikus tunnis on 6,6 
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ha. Kõige ajamahukam oleks kalkulaatori põhjal künda, selle töö tootlikus tunnis oleks 2,4 

ha. 6 m teraviljakülviku tootlikus tunnis on kalkulaatori põhjal 6,4 ha. 

Ettevõttel on mullaharimistöödeks kaks traktorit, millest ühel on 240 hp ja teisel 370 hp. 

Jõuvajaduse nõudlikus mullaharimisriistadest 6 m randaalil on alates 210 hp, 6 m laiusel 

tüükultivaatoril alates 200 hp , 8 hõlmalisel adral alates 180 hp, 6 m teraviljakülvikul alates 

190 hp.  

Üldiselt on ettevõttes kasutatav tehnika kaasaegne ja sobib põllumajandustegevusega 

konkurentsis püsimiseks. Kogu tehnikast 45 % on uuem kui 5 aastat ja teraviljakasvatuseks 

vajalik tehnika on 70 % ulatuses uuem kui 5 aastat. Tehnikapargi kõige kriitilisem osa on 

enamasti amortiseerunud silotehnika. Silo tegemise tootlikkuse ja kvaliteedi tõstmiseks 

oleks ettevõttel vaja kindlasti uuendada silotehnikat. Teraviljatehnika sobib konkurentsiks 

püsimiseks, kriitilised kohad on taimekaitseprits, tahesõnnikulaotur ja 2005. aastal soetatud 

traktor. Positiivne märk on, et 2017. aastal plaanitakse soetada taimekaitseprits ja uus 

traktor vanade asemel, mis aitab muuta taimekaitsetöid efektiivsemaks. Tehnika tootlikus 

heade ilmastiku tingimustega on piisaval tasemel taimekasvatusega tegelemiseks. Enamus 

töödest suudetakse ära teha 2 nädalaga, mis on piisav aeg teostamaks külvitöid ja 

taimekaitset. Kuiva mulla tingimustes on ettevõttes olevad traktorid piisavalt võimekat 

tegema mullatöid. Rasketel muldadel on tähendatud neljandiku võrra suuremat traktori 

jõuvajadust kui kergematel muldadel (Collins 1996). Kui enamus agregaatide miinimum 

jõuvajadus on 200 hp lähedal, siis raskematel muldadel neljandiku võrra suurem 

jõuvajadus tähendaks 250 hp. Raskema mulla puhul võib raskusi tekkida 240 hp traktoril, 

mis on 40 hp võimsam, kui mullaharimisriistade miinimum jõuvajadus.  

Riskide minimaliseerimiseks oleks hea , kui ettevõte soetaks endale 300 hp traktori, mis 

jaksab teha mullaharimistöid ka niiskemates tingimustes. Kõige rohkem vajab uuendamist 

tahesõnnikulaotur, mille tootlikus ettevõtte andmetel on 1,3 ha tunnis. Enamus 

kaasaegsetest tahesõnnikulaoturitest suudavad sõnnikut laotada 8-12 m laiuselt, ettevõttes 

olev tahesõnnikulaotur suudab laotada 3 m laiuselt. Uue sõnnikulaoturiga kasvaks 

laotamise efektiivsus umbes 3 korda. 
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7. MAJANDUSANALÜÜS 
 

Ettevõtte majandusanalüüsi parema nägemuse saamiseks oleks vaja analüüsida rohkem 

aastaid, kuid kuna 2014. ja 2015. aasta ettevõtte taimekasvatusplaanides on kõvasti 

puudujääke, ei olnud neid võimalik analüüsida, kuna analüüsi tulemused ei oleks õiged ja 

annaksid vale järelduse. 2016. aasta taimekasvatusplaan on terviklik ja andmed on hästi 

kättesaadavad, seega annab 2016. aasta majandusanalüüs antud aasta kohta usutava 

tulemuse. Kuna ettevõtte kombainil saagikaardi funktsiooni peal pole, on kulutuste ja saagi 

vahelist võrdlust raske teha. Ettevõtte majandustegevuse analüüsimiseks saab vaadelda 

tabelit 7, kus on toodud taimekasvatussaaduste omahind, vilja müügihind ja vajalik 

taimekasvatussaaduste saak, mis kataks tehtud kulud.  

Tabel 7. Hannora OÜ taimekasvatussaaduste vajalik saak taimekasvatuse kulude 

katmiseks 2016 aastal. 

 Kulud kokku € Müügihind €/t Saak kulude katmiseks t 

Talinisu 604,42 153 3,95 

Suvinisu 550,95 153 3,60 

Taliraps 795,125 390 2,04 
Suviraps 630,25 390 1,62 

Suvioder 466,025 135 3,45 

 

Tabelis 7 saab näha Hannora OÜ taimekasvatussaaduste kulutusi, müügihinda, millega 

keskmiselt saadused müüdi ja vajalik taimekasvatussaaduse saagikus, mis kataks 

kasvatuseks tehtud kulud. 2016. aastal taimekasvatussaaduste kulud varieerusid 466,025 € 

suviodral, 795,125 € talirapsil. Saaduste müügihind oli kõige madalam suviodral, 135 €/t ja 

kõige kõrgem rapsidel 390 €/t. Vajalik saagikus kulude katmiseks oli talinisul 3,95 t/ha, 

suvinisul 3,60 t/ha, talirapsil 2,04 t/ha, suvirapsil 1,62t/ha ja suviodral 3,45 t/ha. 2016. 

aasta suviodra vajalik saagikus , mis kataks kulusid oli 3,45t/ha ja saadud saak oli 3,64t/ha, 

seega suviodrast saadud saak, mis läks kasumiks oli 0,19 t/ha. 2016. aasta odra müügihinna 

juures teeb see kasumiks 25,65 €/ha. Kuna 2016 aastal taliviljad enamasti ei talvitunud, on 

talirapsi ja talinisu täpsed kogused väärad ja 2016. aasta piires nende hinnavõrdlust ei saa 
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teha. 2016. aasta suvirapsi keskmine saagikus oli 2,25 t/ha , kulude katmiseks vajalik 

saagikus oli 1,62 t/ha, mis teeb 0,63 t/ha toodangut kasumiks, mis rahas oleks 245,7 €/ha 

kasumlikus. Suvinisu keskmine saagikus 2016 aastal oli 3,23t/ha, kulude katmiseks vajalik 

saagikus oli 3,60t/ha. Suvinisu saagipuudujääk oli 2016 aastal 0,37t/ha, mis teeb 56,61 

€/ha kahjumiks.  

2016. aastal kõige kasumlikum kultuur oli suviraps, mille hektari kasum oli 245,7 €/ha. 

Suvioder oli 2016. aastal samuti kasumlik, tuues ettevõttele tulu 25,65€/ha. Ettevõttele 

kahju toonud kultuurid 2016. aastal olid suvinisu, mis tõi kahju 56,61 €/ha, taliraps ja 

talinisu, mis enamasti ei talvitunud. Talirapsi mittetalvitumisest tulenev kahju oli 2016. 

aastal 419 €/ha. Kahjum tulenes kulutustest, mis tehti talirapsi rajamisega. Talinisu 

kahjum, mis tulenes mittetalvitumisest oli 2016. aastal 356 €/ha. 

Omahinna suurimaks mõjutajaks on sisendite hinnad. Mullaharimistööd ja koristamine on 

aastate lõikes samad, nende hind enamasti ei varieeru. Omahinda mõjutavad kõige rohkem 

väetiste , taimekaitsevahendite ja kuivatuskulude hinnad. Kui ettevõte eeldab saada 10 t/ha 

saaki teraviljast, on kindlasti sisendeid rohkem vaja. Väetatakse rohkem, tehakse 

taimekaitset rohkem ja ka kuivatatakse vilja rohkem. Hetkel ettevõttes vedelväetisi ega 

starterväetisi ei kasutata. Vedelväetisi kasutades täiendväetistena vastavalt ettevõtte 

vajadustele oleks omahinna suurenemine hinnanguliselt 10-15%.  Vedelväetisi saab 

kasutada paagisegudes teiste preparaatidega, nende toime on kiire ja tärkamiseelsel 

kasutamisel kiirendab taimede tärkamist (Tamm 2013). Kuigi enamus 

põllumajandusettevõtteid tahab saada maksimaalselt saaki, peaks omahind jääma 

piiridesse, kus hävinenud saagi puhul taastumine oleks võimalik. Kui panustada kõik 

sisendid ühele kultuurile, kus loodetakse saada head saaki, võib see olla kultuuri 

hävinemise puhul raskeks löögiks ettevõtte rahakotile.  

Ettevõtte majandusanalüüsi paremaks ülevaateks peaks firma soetama kombainile 

saagikaardi rakenduse, mille tulemusel saaks vaadelda põldude erinevaid saagikusi ja selle 

põhjal teha järeldusi, millised võtted on kasutoovamad, millised mitte. Samuti oleks 

võimalik põldude kaupa järjestada põllud, mis on viljakamad ja kus saab suuremat saaki, 

nendest mis on vähem viljakamad. Kuna ettevõte kasutab kultuuride lõikes enamasti sama 

taimekasvatusplaani, oleks saagikaardist kõvasti abi. Saagikaardi abil saaks korrigeerida 

põldudele tehtavaid kulutusi. Panustada tuleb  põldudele, mis on viljakamad ja vähendada 

kulutusi põldudel, mille saagikus aastate lõikes on olnud kehvem, kuigi sisendite kogused 
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on samad. Nisude võrdluses on talinisu omahind kõrgem, mis vajab kasumi teenimiseks 

vähemalt 3,95 t hektari saaki. Omahinna vähendamise võimalus on kindlasti ka väetiste 

efektiivsem kasutamine. Kui ettevõte väetaks orgaaniliste väetistega 25 % põldude asemel 

50 % põllumaast, saaks selle arvelt hoida kokku kompleksväetiste laotamise norme, mis 

aitaks ettevõttel raha säästa. Vähendatud normiga orgaanilise väetise kasutamine tagaks 

ettevõttes olevate keskmiste saakide puhul põllukultuuride fosfori ja kaaliumi vajaduse 80-

100 % ulatuses. 2016. aasta seisuga on lämmastikväetise ja kompleksväetise hinnavahe 40-

90 € ulatuses ( Baltic Agro hinnakiri). Orgaanilise väetise hajutatud jaotamise puhul, juhul 

kui see katab 100% fosfori ja kaaliumi vajadusest oleks ettevõttel võimalik taimekasvatuse 

omahinda vähendada antud põldudel 5-10 %. 



 38 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaurusetöö eesmärgiks oli hinnata Hannora OÜ taimekasvatussaaduste 

tootmist ja esitada ettepanekuid tootmise efektiivsemaks ja tasuvamaks muutmiseks. Tööst 

selgus, et ettevõtte taimekasvatussaadused on suurema saagiga, kui Eesti keskmised 

saagid. Ettevõtte peamiseks probleemiks oli toitainete üleliigne panustamine põldudele, 

mis saavad nii orgaanilist kui ka mineraalset väetist. 

Mullastiku analüüsist selgus, et enamus Hannora OÜ põllumuldadest on sobilikud 

intensiivseks põllumajandusega tegelemiseks. Uuritava ettevõtte põllumuldadest on suure 

fosforitarbega 13 % muldadest, suure kaaliumitarbega 33% muldadest. Nendel põldudel 

peaks ettevõte väetama 1,5 kordse koguse saagiga eemaldatud toitainetest. Väikse 

fosforitarbega on 61% põllumuldadest ja väikse kaaliumitarbega 13% põllumuldadest, 

nendel põldudel tuleks väetisekogust vähendada 0,5 korda. 

Väetamise poolest on ettevõttel toitainete ülejääk põldudel, mis saavad nii orgaanilist, kui 

ka mineraalset väetist. Toitainete puudujääk on põldudel, mida väetatakse ainult 

mineraalse väetisega. Pikemal perioodil võib selline väetamine vähendada põldude 

viljakust, mis saavad ainult mineraalväetisi, see omakorda viib alla kultuuride saagikused, 

mida kasvatatakse antud põldudel. Olukorra võrdsustamiseks peaks ettevõte vähendama 

orgaanilise väetise koguseid poole võrra ja kasutama neid rohkematel põldudel, mis tagaks 

orgaanilises väetises olevaid toitaineid 25% põldude asemel 50% põldudele.   

Silo tootmise omahinna kõige suurema osakaaluga kulud on tehnikaga seotud kulud, mis 

moodustavad 37% omahinnast. Rohumaade rajamiskuludest kulub tööjõule kõige rohkem 

kündmise ja vedelsõnniku laotamise töödel. Silo tegemisel on kõige tööjõumahukam 

silomassi kogumine ja tallamine, moodustades 83% tööjõukuludest. Kõige kütusekulukam 

töö silotegemise juures on silomassi kogumine, moodustades 45% kütusekulust.  
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Ettevõtte poolt kasvatatavatest kultuuridest kõige kõrgema omahinnaga on taliraps, kõige 

madalam omahind on odral. Saagikuse peab kõige kõrgem olema talinisul, 3,95 t/ha 

katmaks kulud, mis on tehtud ühele hektarile. Rapside võrdluses peab talirapsi saak olema 

vähemalt 2,04 t/ha ja suvirapsi 1,62 t/ha, et katta antud kultuuridele tehtud kulutused 

hektari kohta. Vedelväetiste kasutuselevõtuga peaks ettevõte vähendama mineraalväetisele 

tehtavaid kulutusi 10-15%, et säilitada hetke omahind. Orgaaniliste väetiste hajutatud 

jaotamise puhul on võimalik ettevõttel langetada omahinda 5-10 % põldudel, mis saavad 

orgaanilist väetist. 

Kokkuvõtteks võib ettevõtte taimekasvatust pidada konkurentsivõimeliseks. Eesti 

keskmistest taimekasvatajatest ollakse saagikuse poolest enamasti edukamad. 

Probleemseks kohaks on orgaanilise väetise ebatõhus kasutamine ning orgaanilise väetise 

vananenud käitlemistehnoloogia.  
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AGRO-ECONOMICAL CROP PRODUCTION ANALYSIS OF HANNORA OÜ IN 

2014-2016 

Marko Kruusimägi 

SUMMARY 
 

The objective of the thesis is to analyze the crop production of Hannora OÜ and propose 

suggestions on how to make the production more effective and profitable. It was 

discovered that the crop production of the given company has bigger yields than Estonia's 

average crop yields. The main issue that the company encountered was the excessive 

amount of nutrients used on the fields, which are fertilized with both organic and inorganic 

fertilizers.  

When analyzing the soils, it was found that most of the company's arable soils are suitable 

for intense farming. 13% of the company's arable soils have high levels of phosphorus and 

33% have high potassium levels. As 33 % of the company’s fields have high potassium 

demand, it would be necessary to use potassium fertilizers 1,5 times as it´s moved with 

yields. 61% of the arable soils have low levels of phosphorus and 13% have low levels of 

potassium. The amount of fertilizer used on those fields should be decreased 0,5 times. 

In terms of fertilizing, the company has an excess of nutrients on their fields, which get 

fertilized with both organic and inorganic fertilizers. An excess of nutrients can only be 

found on the fields which are fertilized with inorganic fertilizer.  In a longer period, this 

kind of fertilizing can reduce the fertility of the soils, which are fertilized only with 

inorganic fertilizer. This, in turn, decreases the yield of crops, which are grown on the 

given fields. To equalize the situations, the company should decrease the amount of 

organic fertilizer by half and use them on other fields. This would assure the nutrients of 

the organic fertilizer enriching 50% of the fields, which is 25% more than before.   
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The biggest costs of the production of silage come from technology costs, which form 37% 

of the net value.  The costs of the construction of meadows are mainly from plowing and 

the spreading of liquid manure.  When making silage's, the most labor intensive job is 

collecting the material for the silage's and then treading it. This is about 83% of the overall 

labor expenditure.  The most fuel-consuming job in making silage's is the collection of 

silage material, which makes 45% of the overall fuel consumption.  In the case of renewing 

the agricultural machinery park, the net cost of the silage will rise to 9€ per tonne and the 

machine costs would increase by 16%, making 59% of the costs. 

Out of all the crops grown by the company, the one with the highest net value is winter 

oilseed rape and the one with the lowest is barley. The yield of the winter wheat must be 

the highest, 3.95 tonnes per hectare to cover the costs which have been made for one 

hectare. Comparing the different types of rapeseed's, the crops of the winter oilseed rape 

must be at least 2,04 tonnes per hectare and the crops of summer oilseed rape must be 1,62 

tonnes per hectare, to cover the costs per hectare.  Should liquid manure fertilization be 

introduced, the company should decrease the costs of inorganic fertilizers 10-15%, to 

maintain its current net value.  If the organic fertilizer is dispersed, the company can lower 

the net value from 5-10% on the fields, which are fertilized organically.  

In conclusion, the crop production methods of the company can be considered as 

competitive. The company appears to have better crop yields than an average Estonian 

farmer.  The most problematic aspect is the inefficient use of organic fertilizing and the 

obsolete use of organic fertilizer technology.  
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Lisa 1. Hannora OÜ tehnikapark aastatel 2014-2016 
 

Kategooria Mudel Soetus-aasta Ostu-hind, 
€ 

Jääk-
väärtus, € 

Amort-
määr, 
% 

Senine 
töömaht 
(Km, h) 

Traktorid 

JCB 541-70  2014 81 900,00  62790,00 20 3600 

Roomikekskavaator 
VOLVO  2014 40 000,00  27333,27 20 11500 

Massey Fergusson 2016 165190,00 143164,67 20 1600 

New Holland TD5 2016 32190,00 28434,50 20 760 

Fendt 724 Vario  2013 
147 
000,00  66150,00 20 4600 

John Deere 6930  2013 39 000,00  17550,00 20 7400 

John Deere 6820  2005 63 719,91  0,00 20 21800 

Rataslaadur Weidemann 
1350CX  2007 28 888,07  0,00 20 6850 

Väiketraktor KVF750  2005 9 207,56  0,00 20 		

Mullaharimis-
tehnika 

Randaal Lemken 9/600  2013 45 000,00  0,00 40 		
Oraseäke AEROSTAR 
FZHE 900H  2005 4 537,72  0,00 12,5 		
Neljahõlmiline pöördader 
VM 121  2013 3 000,00  1350,00 20 		
Põimagregaat NZA 1000  2010 22688,64 10777,29 10 		
Põllurull Rexius 820  2015 24 095,00  23593,02 25 		
Pöördader Lemken 
Diamant 11 VT  2015 50 000,00  48437,51 12,5 		

Väetamine 

Väetisekülvik Amazone  
ZG-TS 8200 2016 56500,00 52262,50 15 		
Schuitemaker CALYPSO  2005 41 989,95  0,00 12,5 		
Lägapütt Garant PT 18500  2010 47895,39 23149,33 10 		

Silotehnika 

Esiniiduk Novacat 
301ALPHA-MOTION 
ED  2012 14 000,00  3966,81 20 		
Kiletaja McHALE 991BC  2012 11 000,00  1145,69 25 		
Universaalniiduk 
Spearhead Multi-Cut 460  2014 17 799,00  11495,23 25 		
Vaaluti Claas Liner 1550 
Twin Profi  2006 12 750,37  529,69 10 		
Haagiskogur 
EUROPROFI 5000D  2007 43 034,91  0,00 15 		
Ripp muljurniiduk 
Novacat 305hed  2007 9 970,22  0,00 15 		
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Lisa 2. Hannora OÜ tehnikapark aastatel 2014-2016 
 

Kategooria Mudel Soetus-
aasta 

Ostu-hind, 
€ 

Jääk-
väärtus, € 

Amort-
määr, % 

Senine 
töömaht(Km,h) 

Teravili 

Järelveetav külvik 
RDA 600J OffSet  2012 99 178,96  43390,66 15 		

Teraviljakombain 
New Holland 
CX8090 2015 253290,00 196299,75 15 760 
Teraviljakuivati 
GDB-TN 2006 276752,14 94325,10 7   

Hardi 
taimekaitseprits 
Commander plus 
Twin Force  2005 44 226,86  0,00 12,5   

Põhk/hein 
RulloonipressiClaas 
Rollant 375 2016 36 500,00   20   

Kaaruti HIT 690 N  2008 8 308,51  519,42 12,5   

Laudatehnika Ruloonipurustaja 
Teagle  2013 16 000,00  7333,42 25   

Haagised 
Loomaveohaagis  
Palmse 4800  2013 8 990,00  4794,76 20   
Krampe TWK 20 
Goliath  2005 21 729,96  0,00 20   

Sõidukid 

Kallur-poolhaagis 
Scania 

2015 19750,00 15470,79 20 70800 
Veoauto Scania 
R420 2015 25000,00 23749,99 20 483000 

 

 


