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Ehkki argiselt seostub toidukao mõiste eeskätte alatoitumuse ja näljaga võitlevate 

arengumaadega, on probleem rõsine ka kõrge heaolu- ja elatustasemega riikide jaoks. 

Viimast ilmestavad kirevalt näiteks hüppelised toiduainete hinnatõusud Euroopas, kus 

hindade kasvutempo ei ole enam korrelatsioonis palgataseme tõusuga, vaid on selle juba 

ületanud. Toidu ostujõu langusega seonduvalt on üha teravamaks probleemiks ja EL-I 

kodanike võimekus varustada end täisväärtuslike ja kvaliteetsete toiduainetega.  

Eestis on varasemalt uuritud toidukao ja jäärmete teket kodumajapidamistes, 

toitlustusasutustes ning kaubandus- ja toiduainetööstusettevõtetes, kuid 

põllumajandusliku esmatootmise tasandil ei ole seda veel tehtud, mistõttu Eesti 

Maaeluministeerium on tellinud Eesti Maaülikoolilt aastates 2016- 2020 vastava uurimuse 

läbiviimise. Antud uurimuse alaosana on käesoleva magistritöö eesmärk kaardistada 

toidukao ja jäätmete kogused ning peamised tekkepõhjused põllumajandusliku 

esmatootmise tasandil.  

Magistritöö teoreetilises osas tuuakse varasematele uurimustele tuginedes välja 

põllumajandusliku esmatootmistasandi olemus ja toidukao ning jäätmete definitsioon, mis 

on väga oluline selleks, et uuritav valdkond täpselt ja üheselt arusaadavalt piiritleda. 

Tähelepanu pööratakse ka Euroopas varasemalt läbi viidud uurimustele ja nende 

tulemustele ning erinevatele võimalustele toidukao ja jäätmete hindamiseks. Töö 

empiirilises osas hinnatakse toidukao ja jäätmete koguseid ning tekkepõhjuseid; erinevate 
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faktorite mõju toidukaole ja jäätmetele põllumajandusliku esmatootmise tasandil Eesti 

nisu- ja hernekasvatajate ning piima- ja veiseliha tootjate näitel. Analüüsiks vajalikud 

andmed koguti põllumajandustootjate seas läbi viidud fookusgrupi intervjuuga, mis 

võimaldas saada peamiselt kvalitatiivseid andmeid ja ankeetküsitlustega, mille 

tulemusena saadi statistiline info toidukao ja jäätmete koguste kvantifitseerimiseks.  

Uuringu tulemused näitavad, et erinevate põllumajanduslikes tootmistüüpides erinevad 

toidukao ja jäätmete kogused suuresti, mis tuleneb iga tootmistüübi spetsiifikast. Uuringus 

osalenud põllumajandustootjate hinnangute alusel on toidukadu piimatootmises kokku 

4,25%, lihaveisekasvatuses 2–4%, hernekasvatuses 5,63–13,64% ja nisukasvatuses 

32,62–49,35% (protsentuaalselt kogutoodangust). Erinevates tootmistüüpides ning 

etappides tekkinud kao kogused on uurimuses välja toodud ja neid on võrreldud teiste 

Euroopas läbi viidud sarnaste uurimuste tulemustega. Jäätmeid tekib põllumajandusliku 

esmatootmise tasandil vähe ja sealjuures ei saa tihti rääkida toidu jäätmetest, sest tekkivate 

jäätmete näol ei ole tegemist inimtoiduks mõeldud toidu söödavate osadega. 

Märksõnad: põllumajandusökonoomika, jätkusuutlik areng, toidujulgeolek 
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Although food loss as a term would daily relate to developing countries which struggle 

with undernourishment and starvation, it has also become a significant issue for countries 

with high living standards and well-being. The latter is described by sharply rising food 

prices in Europe where the growth rate of prices has surpassed the growth of income. As 

the purchasing power of food declines, citizens of the European Union are facing struggles 

with the possibility to supply themselves with full-worth and decent quality provisions. 

In Estonia food loss and waste have previously been researched in terms of households, 

catering facilities, commerce and food industry. The subject has, however, not been 

reviewed in agricultural primary production. The Estonian Ministry of Rural Affairs has 

ordered a study in this for the years 2016–2020 from the Estonian University of Life 

Sciences. As a subpart of the study, this master’s thesis is set to survey food loss and waste 

together with the main reasons behind it in agricultural primary production. 

In the theoretical part of the thesis, the nature of agricultural primary production and the 

definition of food loss and waste are described, based on previous research, which is 

important for specifying and limiting the research area and topic. Attention is also turned 

to previous studies and their results in several European countries and different methods 

for assessing food loss and waste are discussed. In the empirical part of the study, the 

extent and reasons of food loss and waste are evaluated in Estonian agricultural primary 

production, with focus on wheat- and pea farming, dairy production and livestock herders. 

The qualitative research data was gathered from agricultural producers through focus 
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group interviews, which were used as input for surveys in order to gather quantitative data. 

The survey results were analyzed statistically for the purpose of quantifying and 

describing the gathered data on food loss and waste. 

The research shows that food loss and waste quantities differentiate substantially in 

different production sectors due to sector specific production methods. As an example, 

dairy producers reported food loss and waste in the extent of 4,25%, livestock herders 2–

4%, pea farmers 5,63–13,64% and wheat farmers 32,62–49,35% (percentage from full 

production). The research analyzes food loss and waste extent in the studied sectors 

throughout the production stages and compares these with the results from similar 

European studies. The study concludes that waste in agricultural primary production is 

mostly low and can hardly be classified as food loss, as the major of the waste is not 

planned for human food. 

Keywords: agricultural economics, sustainable development, food security 
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SISSEJUHATUS 

 

Toidukao ja jäätmetekke probleem on toidujulgeoleku ja looduskeskkonna säilitamise 

seisukohalt globaalse tähtsusega ning avaldab otsest mõju keskkonnale, majandusele ja 

sotsiaalsele heaolule (energiakasutus, kliimamuutused, joogivee ja looduslike ressursside 

kättesaadavus, toiduainete hinnad ja inimeste elukvaliteet). Suurt osa maailmas toodetud 

toidust ei tarbita ära ning selle toidu tootmiseks kulutatud ressursid on sellisel juhul raisatud. 

Teisalt on suur osa maailma rahvastikust endiselt näljas ja kannatab alatoitumuse all. 

Maailma rahvastik kasvab pidevalt, mis tähendab, et globaalsel tasandil peab ka toidu 

tootmine lähitulevikus oluliselt suurenema, et kõikidele toitu jätkuks. Looduslike ressursside 

ja maavarade varud ei ole lõpmatud, mistõttu tuleb neid võimalikult säästlikult ja 

optimaalselt kasutada, et tagada toidujulgeolek ja jätkusuutlik areng nii praeguste elanike 

kui tulevaste põlvkondade jaoks.  

Ressursside efektiivsel kasutamisel on oluline mõju ka majandusele, sest kõikide riikide 

majandus on sellest otseselt sõltuv. Majandusliku edu mõõtmiseks kasutatatkse 

majanduslikke näitajaid nagu näiteks SKP (sisemajanduse koguprodukt), kuid selle juures 

ei arvestata, milline on kulutatud ressursside mõju looduslikule keskkonnale ja inimeste 

heaolule ning hindadele.  Iga riigi võime ennast toiduga varustada mõjutab riigisisest 

toidujulgeolekut ning põllumajandussektoril on selles oluline roll.  

Erinevad uurimused on näidanud, et kõige enam raisatakse toitu tarbimise tasandil (üldjuhul 

otsene ära viskamine kas säilivusaja ületamise tõttu või muul põhjusel). Seetõttu on oluline 

uurida toidukao ja jäätmete vähendamise võimalusi just põllumajandusliku esmatootmise 

etapis, sest sellest saab toiduga varustamise ahel alguse.  

Magistritöö eesmärk on välja selgitada toidukao ja jäätmete peamised tekkepõhjused ja 

kogused põllumajandusliku esmatootmise tasandil Eestis. Täpsemalt uuritakse toidukao ja 

jäätmete võimalikke tekkimiskohti saagikoristuse, esmase säilitamise ja ladustamise ning 

transpordi ja esmase töötlemise faasis Eesti piima- ja lihaveisetootjate ning herne- ja 

nisukasvatajate näitel. 

Magistritöö eesmärgist tulenevalt võib formuleerida järgmised uurimisülesanded: 
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1. selgitada põllumajandusliku esmatootmise olemust ja rolli ning defineerida toidukao ja 

jäätmete mõisted; 

2. hinnata põllumajandustootjate seas läbi viidud ankeetküsitluse alusel toidukao ja jäätmete 

koguseid põllumajandusliku esmatootmise erinevates etappides; 

3. hinnata seoseid toidukao koguse ning seda mõjutavate faktorite vahel; 

4. hinnata sobivaid  meetodeid toidukao ja jäätmete mõõtmiseks ning hindamiseks 

põllumajandusliku esmatootmise tasandil Eestis.; 

5. pakkuda uurimustöö tulemusena välja potentsiaalseid lahendusi Eesti 

põllumajandustootjatele ja riigile toidukao ja jäätmete vähendamiseks.  

 

Magistritöö on aktuaalne, sest toidukao ja jäätmete uurimisel on peamiseks probleemiks, et 

Euroopas ja maailmas tervikuna ei ole teemat veel piisavalt uuritud ning käsitletud. Riikidel 

puuduvad statistika ning andmed, mille alusel alustada muutuste sisse viimise ning olukorra 

parandamisega. Kõige vähem on uuritud põllumajandusliku esmatootmise tasandit ning 

ühtset raamistikku pole selle jaoks Euroopas veel välja töötatud. Väga vähesed riigid on 

alustanud andmete analüüsi ja metoodika välja töötamise ning uurimisega. Eelpool 

nimetatud tegevuste rakendamiseta ei ole võimalik säästva arengu eesmärkide suunas edasi 

liikuda, kuid need on seatud lähiaastateks globaalse toidu tootmise seisukohalt esmaseks 

prioriteediks.  

 

Magistritöö uurimisprobleem seisneb küsimuses kui suured on toidukaod ja jäätmed 

põllumajanduslikus esmatootmises Eestis ja kas on võimalik nende koguseid vähendada 

põllumajandusettevõtte või riigi tasandil.  

 

Magistritöö teema olulisus on põhjendatav vajadusega kasvavat maailma rahvastikku 

toiduga varustada ning vähendada nälga ja tõhustada looduslike ressursside kasutust 

globaalsel tasandil. Peale inimkonna jätkusuutliku toiduga varustamise tulevikus on oluline 

ka loodusliku mitmekesisuse ja keskkonna säilitamine ning hoidmine. 

 

Käesoleva magistritöö esimeses peatükis antakse teoreetiline ülevaade põllumajandusliku 

esmatootmise ja toidukao olemusest ning tuuakse välja nende vähendamise olulisuse 

põhjendused nii globaalsel kui riiklikul tasandil. Tuuakse välja ka toidukao ja jäätmete 

mõisteta ühesed ja rakendatavad definitsioonid ning Euroopas varasemalt läbi viidud 

sarnaste uurimuste ülevaade.  
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Töö teises peatükis antakse ülevaade kasutatud metoodikast ja andmetest ning läbi viidud 

analüüsi tulemustest. Analüüsi läbi viimiseks kasutati esmaseid andmeid (viidi läbi 

fookusgrupi intervjuu ja ankeetküsitlused põllumajandustootjatega). Magistritöö sisuline osa 

lõpeb arutelu alapeatükiga, kus sõnastatakse peamised tulemused ja järeldused. 

Eestis on varasemalt uuritud toidujäätmete ja toidukao teket Eesti kodumajapidamistes ja 

toitlustusasutustes ning kaubandus- ja toiduainetööstusettevõtetes, kuid töö autorile 

teadaolevalt ei ole toidukao ja jäätmete osas põllumajandusliku esmatootmise tasandil varem 

Eestis uurimusi läbi viidud. Lähtuvalt Euroopa Liidu strateegiatest ja Maaeluministeeriumi 

arengukavast aastateks 2015 – 2021 on Maaeluministeerium tellinud uuringuid hindamaks 

toidukao koguseid erinevates toidutootmise etappides, mis eeldab kvantifitseerimiseks 

vajalike meetodite väljatöötamist ka põllumajandusliku esmatootmise tasandil. 

Magistritöö on sisendiks Maaeluministeeriumi poolt tellitud projektile "Toidujäätmete ja 

toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses (8.04.2016−28.12.2020)", mida viib 

läbi Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut. Käesoleva magistritöö fookuses on 

põllumajanduslik esmatootmine (taime- ja loomakasvatus). Täpsemalt uuritakse 

teraviljakasvatuses tali- ja suvinisu ning aianduse valdkonnast herneskasvatust, 

loomakasvatuses piima- ja lihaveisekasvatust.  
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1. TOIDUKADU JA JÄÄTMED PÕLLUMAJANDUSLIKU 

ESMATOOTMISE TASANDIL 

 

1.1. Toidukao ja jäätmete vähendamise vajadus globaalsel ja riiklikul 

tasandil 

 

Toidukadu nähakse olulise takistusena saavutamaks toidujulgeolekut miljonite 

alatoitumuses olevate inimeste jaoks üle maailma. Kuigi toidukao ja jäätmete vähendamine 

keskmise ja kõrge sissetulekuga riikides ei pruugi otseselt suurendada toidujulgeolekut 

madalama sissetulekuga riikides, vähendab see konkurentsi limiteeritud looduslikele 

ressurssidele (vesi, maa, maavarad). Teisalt kaasneb toidu tootmisega keskkonna saastamine 

ja loodusliku mitmekesisuse hävimine läbi põllumajandusmaa laiendamisega tootmise 

suurendes. 

Erinevad uurimused näitavad, et kolmandikku maailmas toodetud toidust ei tarbita ära, mis 

on umbes 1,3 miljardit tonni toitu aastas (Dou et al. 2016:19). See omakorda tähendab, et 

raisatakse ka suures koguses ressursse, mida toidu tootmiseks kasutatakse. Toidu jäätmed ja 

kadu tekivad terves toiduga varustamise ahelas, alates põllumajanduslikust esmatootmisest 

kuni kodumajapidamiste tarbimiseni, kuid toidukao ja raiskamise põhjused ning kogused ja 

tekkekohad- ja põhjused on kõrge, keskmise ja madala sissetulekuga riikides väga erinevad 

ning üldjuhul mõjutab seda suuresti riikide üldine arengutase ja regionaalsed ning 

klimaatilised tingimused.  

Keskmise ja kõrge sissetulekuga riikides raisatakse toitu peamiselt tarbimise tasandil, mis 

tähendab, et see visatakse ära ka siis kui on veel inimesele tarbimiseks sobilik. Madala 

sissetulekuga riikides leiab toidu raiskamine üldjuhul aset toiduga varustamise esimestes ja 

keskmistes etappides (põllumajanduslik esmatoomine, töötlemine, hulgimüük), oluliselt 

vähem toitu raistakse tarbimise tasandil. Üldiselt raisatakse tervikuna tööstusriikides toitu 

rohkem kui arenenud riikides. Euroopas ja Põhja- Ameerikas on keskmine toidu raiskamine 

hinnanguliselt elaniku kohta 95–115 kg aastas, samal ajal kui Aafrikas ja Lõuna-Aasias on 

see ainult 6–11 kg inimese kohta aastas (Gustavsson et al. 2011: 6). 
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Toidukao ja raiskamise põhjused madala sissetulekuga riikides on valdavalt seotud 

tehniliste, finants- ja juhtimispiirangutega saagikoristuse tehnikas, säilitamis- ja 

ladustamistingimustes, keerulistes ilmastikuoludes, infrastruktuuris, pakendamises ja 

turusüsteemides. Paljud arengumaades elavad väikefarmerid peavad hakkama 

saamamärkimisväärsetes toiduga varustatuse ebakindluse tingimustes, kuid toidu kadude 

vähendamine võiks oluliselt nende elukvaliteeti tõsta (Ibid: 6). 

Toidujulgeoleku küsimus ei ole siiski probleemiks ainult arengumaades. Paljudes Euroopa 

Liidu riikides on samuti toidujulgeoleku ja alatoitumusega probleeme, mis väljendub selles, 

et inimesed ei ole enam suutelised täisväärtuslikku toitu ostma ning toidule kulub liiga suur 

osa sissetulekust. 

Üle 20 miljoni kodumajapidamise Euroopa Liidus ei saa endale igapäevaselt kvaliteetseid 

toidukordi ja lihatooteid lubada. See on üle 10% kogu Euroopa Liidu elanikkonnast. 

Vaesemates Euroopa riikides kulub suur osa igakuisest sissetulekust toidule. Bulgaarias 

näiteks kulub 37% sissetulekust toidule ja Itaalias 20%, kuid riigiti on erinevused suured 

(Dimensions of Food… 2015: 3). 

Põhjus on selles, et viimastel aastatel on kõikides Euroopa Liidu riikides toiduainete hinnad 

kasvanud kiiremini kui palgatasemed ja sissetulek. See on omakorda oluline põhjus, mis 

peaks ka Euroopa tasandil liikuma säästva arengu ja toidukao ning jäätmete vähendamise 

suunas ja seda juba alates põllumajanduslikust esmatootmise tasandist, mis määrab suuresti 

toiduainete hinnad. Mida madalama hinnaga on võimalik toota, seda madalama hinnaga saab 

toiduaineid ka edasi müüa, mis lõpptulemusena vähendab tarbija jaoks toidukorvi 

maksumust.  

Globaalsel tasandil on juba hakatud väga aktiivselt toidujulgeoleku suurendamise ja 

alatoitumuses olevate inimeste arvu vähendamise nimel tegutsema, kuid maailma 

elanikkond kasvab siiski liiga kiiresti ja toidusüsteeme ei suudeta samas tempos kohandada 

Tervikuna ei ole toidu tootmist suudetud korrelatsioonis kasvava rahvaarvuga suurendada.  

Olukorra halvenemist globaalse toidujulgeoleku seisukohalt iseloomustab ka asjaolu, et kui 

ülemaailmselt oli 2016. aastal kriisi tasandil või veel hullemas olukorras toidujulgeoleku 

seisukohalt 108 miljonit inimest siis alles 2015 aastal oli see arv 35% väiksem, ehk 80 

miljonit inimest. Peamiselt on kasv tulenenud arengumaade rahvastiku arvu suurenemisest. 

(Global report of … 2017:15) 
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Söödavat toitu, mis muidu ära visataks, saab ümber jagada kohalikele kogukondadele nii 

keskmise ja kõrge kui ka madala sissetulekuga riikides. Maa ja vee kasutamine toidu 

tootmiseks, mida ära ei sööda, tähendab väljakutset keskkonnale. Raisatud või ära visatud 

toit on ka oluline jäätmejaamade komponent ja suur metaani allikas. 

Tuginedes FAO 2013 aasta uurimusele, on toodetud, kuid mitte tarbitud toit vastutav 3,3 

miljoni tonni kasvuhoonegaasi tekkes planeedi atmosfääri, mis teeb toidu raiskamise 

kolmandaks saasatajaks maailmas Ameerika Ühendriikide ja Hiina järel. Globaalselt, 

magevee jalajälg (st pinnase- ja põhjavee ressursside tarbimine) toidu raiskamisel on umbes 

250 km3, mis on võrdne aastase veekogusega, mis Volga jõest läbi voolab või kolm korda 

suurem kui Genfi järv1. Toodetud, kuid söömata jäänud toidu toomiseks kulub aastas asjatult 

peaaegu 1,4 miljardit hektarit maad – see on ligi 30 protsenti kogu maailma 

põllumajanduslikest maa-aladest. 

Kuigi on väga keeruline hinnata mõju bioloogilisele mitmekesisusele globaalsel tasandil, on 

põhjendamatul toidu raiskamisel negatiivsed välismõjud põllukultuuridele ja 

põllumajanduse laiendamisele metsikutele aladele, kahjustades sellega bioloogilist 

mitmekesisust ja loodust. Lisaks sellele on maa, vee ja bioloogilise mitmekesisuse kaotusel  

negatiivne mõju ja kulud ka ühiskonnale, mida ei ole veel võimalik mõõta. Otsene 

põllumajanduslike saaduste raiskamise kulu (välja on arvatud kala ja mereannid), põhinedes 

ainult tootjahindadele, on umbes 750 miljardit USA dollarit aastas. See on võrreldav Šveitsi 

sisemajanduse koguproduktiga (SKP2). Selliste näitajate puhul näib ilmselge, et toidu 

raiskamise vähendamisel globaalsel, regionaalsel ja riiklikul tasandil on oluline positiivne 

mõju looduslikele ja ühiskondlikele ressurssidele. 

Toidukao, raiskamise ja jäätmete vähendamine mitte ainult ei aita vältida survet piiratud 

looduslikele ressurssidele vaid vähendada ka vajadust suurendada toidu tootmist 60%, et 

rahuldada maailma elanikkonna nõudlust toidu järele aastaks 2050. (FAO 2013: 6-7). Kuigi 

kõrgema sissetulekuga riikides, sh Eestis on toidu kaod põllumajandusliku esmatootmise 

tasandil kindlasti väiksema osakaaluga kui näiteks tarbimise ja kodumajapidamiste tasandil, 

on nende vähendamise vajadus nii Euroopa Liidu kui  

 
1Genfi järv on mageveelinejärv Euroopas Šveitsi ja Prantsusmaa piiril. See on suurim Alpides asuvatest järvedest. Järv paikneb Rhône'i 

orus 372 m kõrgusel merepinnast. Poolkuukujulise järve kaldajoone pikkus on 167 km. Genfi järve valgla pindala on 7975 km². 

2Sisemajanduse koguprodukt (SKP) (inglise keeles Gross Domestic Product, GDP) on mingil kindlal territooriumil (tavaliselt mingis 

riigis) aasta jooksul toodetud lõpphüviste koguväärtus. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Mage_vesi
https://et.wikipedia.org/wiki/Mage_vesi
https://et.wikipedia.org/wiki/%C5%A0veits
https://et.wikipedia.org/wiki/Prantsusmaa
https://et.wikipedia.org/wiki/Alpid
https://et.wikipedia.org/wiki/Valgla
https://et.wikipedia.org/wiki/Riik
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B5pph%C3%BCvis&action=edit&redlink=1
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globaalsel tasandil olulise tähtsusega. Lähtuda tuleb uutest arengu-suundadest ja 

jätkusuutlikust toiduga varustamise vajadusest. Täiendavalt on toidukao vähendamine ja 

jäätmete efektiivsem kasutamine ka põllumajandustootjate huvi majandusliku efektiivsuse 

seisukohalt lähtuvalt. 

WRI3 (World Resource Institute) on välja toonud peamisedtoidukao ja jäätmete 

vähendamise positiivsed mõjud erinevates valdkondades, mis on näidatud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Toidu kadude ja jäätmete vähendamise mõju erinevates valdkondades (Lipinski et 

al. 2013: 3). 

Kriteerium  Definitsioon  Mõju  

Vaesuse 

vähendamine  

Vähendab vaesust ja arendab 

maamajandust, olles samal ajal 

kuluefektiivne  

Saagikoristusjärgse kao vähendamine võib suurendada 

põllumajandusettevõtete jaoks toidu kätte saadavust ja 

võimalusi seda turul müüa. Kadude vähendaminealandab ka 

toodetud saaduste omahinda. Toidujäätmete vähendamine 

tähendab kodumajapidamiste jaoks väiksemaid kulutusi ühe 

ostetud ühiku toidu kohta.  

Sooline 

võrdus  

Loob naistele eeliseid  Toidukao vähendamine suurendab vaba aega, sest vähem 

aega on vajalik põllul veeta. Toidujäätmete vähendamine 

võimaldab vähendada kulutusi toidule, võimaldades 

resursse muudeks osttarveteks kasutada (näiteks haridusele 

ja tervisele).  

Ökosüsteemid  Väldib põllumajanduse laienemist 

säilinud looduslike 

maismaaökosüsteemile ja vähendab 

survet looduslikule mitmekesisusele 

Kasutades paremini ära juba toodetud toitu väheneb vajadus 

hävitada ökosüsteeme toiduainete tootmiseks ja loodusest 

vähem toidu hankida (nt kalapüük).  

Kliima  Aitab vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid põllumajandusest.  

Kasutades juba toodetud toitu paremini ära vähendab 

vajadust täiendavate maa-alade kasutusele võtuks, 

väetamiseks ning kariloomade arvukuse suurendamist ja 

energia kasutust toidu tootmiseks, töötlemiseks, 

transportimiseks ja säilitamiseks. Toidu kao ja jäätmete 

prügimäele suunamise vähendamine vähendab metaani 

heitkoguseid, mis toidu mädanemisega kaasvnevad. 

Vesi  Väiksem veekasutus ja saastamine.  Väheneb vee kasutamine toidu tootmiseks ja põhjavee 

saastatus.  

 

Toidukao ja jäätmete vähendamine võib tõsta toiduga varustamise efektiivsust ja tuua 

majanduslikku kasu, sealhulgas madalamad kulud ettevõtjatele ja madalamad hinnad 

tarbijatele (Bagherzadeh et al. 2014: 6–7). Euroopa Keskkonnaagentuur on samuti 

rõhutanud, et sotsiaalse ja majandusliku süsteemi säilitamiseks ning toimimiseks on vajalik 

jätkusuutlik looduslike ressursside kasutus ning välja toonud ka selle, et tänast süsteemi  

 

3WRI (World Resources Institute) on ülemaailmne teadusuuringute organisatsioon, mis tegutseb enam kui 60 riigis ning selle juures 

tegutseb enam kui 700 eksperti. Tegevusvaldkonnad täidavat kuut kriitilist eesmärki, et saavutada jätkusuutlik tulevik kogu maailmas. 

Nende hulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ja ökosüsteemide säilitamine; säästva sotsiaal- majandusliku arengu tagamine; 

toidujulgeoleku tagamine ja keskkonna säilitamine; vaesuse leevendamine ja bioloogilise mitmekesisuse tagamine; metsade hävitamise 

vähendamne, veeressursside säästev kasutamine. 
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ning olukorda tuleb muuta. Senini ei ole keskkonnamõjudega piisavalt arvestatud. Riikide 

edu mõõdetakse majandusnäitajate abil, kuid arvestamata jäetakse olulised kõrvalmõjud, 

nagu näiteks õhusaaste.  Majanduslikke mudeleid tuleb muuta selliselt, et saaks suurendada 

ja parandada elukvaliteeti ilma kahjulike keskkonnamõjudeta, sest tuleb mõelda ka tulevaste 

generatsioonide heaolule. Lahenduseks pakutakse sellele „rohelist majandust”, kuid see 

nõuab omakorda investeeringuid tehnoloogiasse ja samas ka inimeste tarbimisharjumuste 

muutumist. (EEA 2012: 7) 

Nimetatud eesmärkide suunas liikumine on pikk protsess ja seisab silmitsi mitmete 

väljakutsete ja suurte muutustega, kuid majanduslik areng ja keskkonnamõjud on 

jätkusuutliku arengu kontekstis omavahel väga tihedalt seotud. Kõigel, mida tarbitakse, on 

oluline mõju ka keskkonnale. Toidu tootmisega kaasnevad keskkonnamõjud on suured ja 

seetõttu tuleb ressursse võimalikult säästlikult kasutada.  Iga riigi ja üksikisiku panus nii 

kohalikul, riiklikul kui globlaasel tasandil on äärmiselt oluline. Üksikisikul on tihti keeruline 

mõista toidukao ja jäätmete mõju toidujulgeolekule ja seda eriti kõrge sissetulekuga riikides, 

kus elatustase ja heaolu on võrdlemisi kõrged.  

Riigid on seadnud toiduga kindlustatuse saavutamise keskmesse säästva arengu eesmärgid.  

25. septembril 2015 aastal võeti ÜRO4 tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu 

eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030. Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide vastu võetud 

deklaratsiooni „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ peamine ees 

märk on kaotada kõikjal vaesus ja tagada väärikus ning hea elukvaliteet, arvestades samas 

keskkonnaga. Tegevuskava määrab kindlaks 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki ja 

169 alaeesmärki ning suunised nende elluviimiseks. Tegevuskava kehtib kõikidele 

liikmesriikidele ja selle elluviimisesse tuleb panustada nii valitsustel kui ka valitsusvälistel 

sektoritel (ettevõtted, teadusasutused, kodanikuühendused jne).  Tegevuskava 2030 

tunnistab meie ees olevaid probleeme ja seda kui oluline on jätkusuutlik toidusüsteem ning 

uued lähenemised maa ja looduslike ressurssidega majandamiseks inimkonna elujõulisuse 

seisukohalt tulevikus. Kuigi maailmas on olemas ja toodetakse piisavalt toitu, on peaaegu 

800 miljonit inimest näljas või alatoitumuses. Globaalne toidu tootmine peaks aastaks 2050 

kasvama 60 protsenti, et toita ära enam kui üheksa miljardit inimest, kes prognooside 

kohaselt selleks aastaks meie planeedil elavad. Tegevuskava  

4ÜRO on 26. juunil 1945 San Franciscos 51 riigi poolt moodustatud rahvusvahelineÜhinenud Rahvaste Organisatsioon, mille eesmärk on 

rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ja rahvusvahelise koostöö tagamine ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse 

iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine. 
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2030 kutsub üles muutma põllumajandust ja toidusüsteeme efektiivsemaks ning liikuma 

jätkusuutlikuma tarbimise ja tootmise lähenemisviiside suunas (FAO, 2016: 4–10). 

Tulenevalt ÜRO säästva arengu strateegia eesmärgist 2, tuleb kaotada nälg, saavutada 

toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada jätkusuutlikku põllumajandust.ÜRO 

tegevuskava ellu viimiseks on Eesti säästva arengu komisjon alustanud Eesti säästva arengu 

strateegia analüüsi ÜRO tegevuskava 2030 kontekstis ning Eesti Maaeluministeerium 

tellinud uurimuse toidukao ja jäätmete hindamiseks põllumajanduses ja kalanduses. Säästva 

arengu eesmärkide elluviimise seiretoimub Eesti säästva arengu indikaatoritel põhineval 

seiremehhanismil jaregulaarselt välja antavasäästva arengu näitajate aruandeabil, mida 

koostab Statistikaamet koostöös Riigikantselei ja ministeeriumidega. Komisjon ühendab 

valitsusväliseid katusorganisatsioone erinevates säästva arengu valdkondades: 

keskkonnakaitse, ettevõtlus, kohalikud omavalitsused, teadusasutused, muinsuskaitse, 

lastekaitse, noorteühendused ja energeetika (Riigikantselei 2016: 4–5). 

Toidukao ja jäätmete kogused ning alatoitmust kannatavate inimeste arv kasvab nii Euroopas 

kui globaalsel tasandil. Lähiaastatel ei ole võimalik pidurdada rahvastikuarvu kasvu, kuid 

on võimalik luua raamistik efektiivsemaks ja säästlikumaks ressursside kasutuseks ja viia 

ellu tegevuskava vajalike meetmete rakendamiseks. Kõik üksikisikud, ettevõtted ja riigid üle 

maailma peavad sellele kaasa aitama. Selleks on vajalik alustada riikilikul tasandil inimeste 

teadlikkuse tõstmisega ja töötada välja toidukao ja jäätmete mõõtmise ning registreerimise 

meetodid ka ettevõtete jaoks, et oleks võimalik välja selgitada peamised toidukao 

tekkepõhjused ning leida võimalikused kao vähendamiseks ja jäätmete vältimiseks. 

 

 

1.2. Põllumajandusliku esmatootmise olemus ja roll toiduga varustamise 

ahelas 

 

Toiduga varustamise tarneahel koosneb mitmetest etappidest (Joonis 1) ning saab alguse 

põllumajanduslikust esmatoomisest. Sellele järgneb põllumajanduslike saaduste täiendav 

töötlemine ja pakendamine, jae- ja hulgimüük, toidu ettevalmistamine ja  viimase etapina 

tarbimine. 
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Joonis 1. Põllumajanduslik esmatootmine toiduga varustamise ahelas (Franke et al. 2016: 

16) 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 178/2002 kohaselt on esmatootmine 

loodussaaduste kogumine või taimsete saaduste kasvatamine, sh saagikoristus ja 

esmatoodete säilitamine, pakendamine ning turule viimine ilma saaduse esialgset kuju ja 

omadusi muutmata (EÜ 178, 2002:11). Taimsete esmatoodete tootmine on näiteks juur- ja 

puuviljade, maitsetaimede ja ürtide kasvatamine või ravimtaimede kogumine 

(Mitteloomsete esmatoodete…. 2017). 
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Loomsete saaduste esmatootmine hõlmab näiteks toiduloomade kasvatamist 

põllumajandusettevõttes ning sellega seotud toimingud, kaasa arvatud lihaloomade vedu 

turule, tapamajja või loomade vedu põllumajandusettevõtete vahel; tigude kasvatamine 

põllumajandusettevõttes ja nende võimalik vedu töötlemisettevõttesse või turule; lüpsmine 

ja piima hoiustamine põllumajandusettevõttes; munade tootmine ja korjamine tootja 

valdustes, välja arvatud munade pakkimine; kalapüük, kalatoodete käitlemine (ilma nende 

laadi oluliselt muutmata) laevade pardal (v.a külmutus- ja kalatöötlemis laevadel) ning 

nende vedu esimesse maal asuvasse töötlemisettevõttesse (sh oksjonimüügiks), mis hõlmab 

magevetest (jõgedest, järvedest) püütava kala püüki, käitlemist ja vedu; kalade kasvatamist 

vesiviljelusettevõtetes ning nende vedu töötlemisettevõttesse; elusate kahepoolmeliste 

molluskite kasvatamine, ülekandmine ja korjamine ning nende vedu väljastuskeskusesse, 

puhastuskeskusesse või ettevõttesse; seente, marjade, tigude jms korjamine loodusest ning 

nende vedu ettevõttesse. (Loomsete esmatoodete…2017) 

Varasemalt on põllumajandust seostatud vaid põllumajandussaaduste tootmisega, kuid 

tänapäeval on põllumajandusel juba laiem mõiste. Põllumajandus mängib majanduses olulist 

rolli, olles iga riigi majandusliku süsteemi selgroog. Lisaks toormaterjali tootmisele on 

põllumajandus ka oluline elatusallikas paljudele inimestele. Umbes 70% kogu maailma 

elanikest toetub elatusallikana põllumajandusele. Kõrgema sissetulekuga riigid pole 

põllumajandusega nii tihedalt seotud kui madala sissetuleku ja kiiresti kasvava 

elanikkonnaga riigid, valdavalt arengumaad. Seetõttu on põllumajandussektor 

arengumaadele peamiseks sissetulekuallikaks. 

Arenenud riikides moodustab põllumajandusest saadav sissetulek väiksema osakaalu kogu 

riigi tuludest. Samas varustab põllumajandus toiduga nii koduloomi kui inimesi. 

Põllumajanduslikud tooted nagu näiteks vürtsid, tubakas, suhkur, tee, kohvi jne on nende 

riikide jaoks, kelle majandus tugineb põllumajanduslikule tootmisele, oluliseks 

ekspordiallikaks. Kui põllumajandus areneb siis import väheneb samas kui eksport suureneb 

märgatavalt. See aitab vähendada kulutusi ja säästa valuutavahetuselt. Üle jäävat ressurssi 

saab omakorda kasutada teiste oluliste toodete impordiks nagu näiteks toormaterjal, masinad 

või investeerida infrastruktuuri, mis toetab riigi majandusarengut. Põllumajandussektori 

kasv võib viia ülejäägini siseturul, mis tähendab, et ekspordivõimalused suurenevad ning 

toob kaasa ka suurema säästumäära. Rikkamad farmerid saavad säästude arvelt teha 

investeeringuid, mis arendab kogu sektorit. 
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Riiklikul tasandil on seetõttu väga oluline investeeringuid põllumajandussektoris toetada 

(seda eelkõige uude tehnoloogiasse), sest tehnoloogiline areng on väga tihendalt seotud 

ressursside efektiivsema kasutusega – see viib ühtlasi väiksema toidukaoni kogu sektoris. 

(Bartkowiak et al. 2017:73) 

Peamine toormaterjal suurtele tööstustele tuleb ka põllumajandussektorist - näiteks puuvill, 

suhkur, tubakas, söödavad ja söödamatud põllumajanduslikud õlid. Riigi edu sõltub suuresti 

sellest, kuidas läheb põllumajandussektoril, ehk esmatootmise tasandil toiduga varustamise 

ahelas. Põllumajandusel on oluline roll tööandjana paljudes riikides, luues võimalused 

töökohtadeks. Samas on tänapäeval tekkinud vastuolu sellega, et efektiivsema tootmise 

suunas liikumisel tuleb kasutusele võtta uut tehnoloogiat ja järjest vähem kasutada 

inimtööjõudu, mis tähendab, et põllumajandussektor vajab inimesi järjest vähem. Stabiilne 

põllumajandussektor tagab riikliku toidujulgeoleku, mis on iga riigi jaoks oluline. 

Toidujulgeoleku saavutamine vähendab alatoitumust, mida peetakse olulisemaks 

probleemiks arengumaades. 

Esmatootmise tegevusi vaadeldakse üldiselt kui tegevusi, mis toimuvad 

põllumajandusettevõttes. Põllumajanduslik esmatootmine eristub teistest sektoritest mitmete 

aspektide poolest: esmatootjaid on palju ja toodetavad saadused Euroopa Liidu lõikes väga 

mitmekesised; väljundi osas on kõrge varieeruvus – toiduainete tootmine sõltub 

bioloogilistest protsessidest, mis võivad oluliselt erineda sõltuvalt sellistest teguritest nagu 

haigused, temperatuud ja sadamed ning mitmed muud aspektid, mis on inimese kontrolli alt 

väljas. Suured erinevused on ka saagikusel ja saaduste kvaliteedil erinevatel aastatel, 

piirkondades jne. Euroopa Liidu liikmesriikides on märkimisväärsed erinevused ja aspektid, 

mis saagikust mõjutavad, näiteks pinnas, põllukultuurid, ettevõtete suurused, talu 

tehnoloogias ja ilmastikutingimused; toiduained esmatootmise tasandil on kas toored või 

töötlemata, see toimub toiduva varustamise tarneahela järgnevates etappides. (Tostivint et 

al. 2016: 46-47). 

Kõikides toiduga varustamise etappides on väga oluline lähtuda jätkusuutlikkusest, 

sealhulgas esmatootmise tasandil. FAO on defineeritud jätkusuutlikku toiduga varustamise 

ahelat kõikide talude ja ettevõtete kooskõlastatud tegevusi lisandväärtuse loomiseks ja seda 

eriti põllumajnduslikele esmatoodetele, mis müüakse edasi ja tarbitakse inimestepoolt, 

arvestades ühiskondlike mõjudega ja ressursside tõhusa kasutamisega (Neven 2014: 7). 



 

19 

Põllumajandusel on oluline roll nii toidujulgeoleku tagamisel kui riigi majanduskasvu 

saavutamisel. Toidu kaod ei ole ole põllumajandusliku esmatootmise tasandil suured, kuid 

tuleb arvestada ka toidu tootmisega kaasnevate keskkonnamõjudega ja kulutatud 

ressurssidega. 

 

 

1.3. Toidukao ja jäätmete määratlus ning koguste hindamine Euroopas 

läbi viidud uuringute alusel 

 

Toiduna käsitleme töödeldud, osaliselt töötlemata või toorest ainet mis on mõeldud inimese 

poolt tarbimiseks. „Toit” võib sisaldada ka toidu osasid, mis on riknenud ja ei ole seetõttu 

enam inimesele tarbimiseks sobivad. Toit ei sisalda kosmeetikat, tubakat või aineid, mida 

kasutatakse ravimite valmistamiseks ega toidutarneahelas töötlemiseks kasutatavaid aineid 

- näiteks vesi, mida kasutatakse toore materjali küpsetamiseks tööstuses või 

kodumajapidamistes (Hanson et al. 2015: 15). Toidu osad võivad olla söödavad või 

söödamatud. Söödavate toidu osadena käsitleme toitu ja selle osi, mis on sobilikud 

inimestele tarbimiseks. Toidu söödavate osade määratlus võib olla tulenevalt kultuurilistest 

ja riiklikest eripäradest regiooniti erinev. (Bagherzadehet al. 2014: 9). Toidu söödamatute 

osadena mõistetakse üldjuhul toidu osi, mida inimene ei saa tarbida (näiteks luud, kõhred, 

kivid ja koored) (Hanson et al. 2015: 15). 

Toidukadu, raiskamist ja jäätmeid saame määratleda selle järgi, kas toit või selle osad on 

algselt inimtoiduks mõeldud või on tegemist inimeste jaoks söödamatute osadega. Toidu kao 

ja raiskamise korral saame rääkida toidu või selle osade jääkidest, mida on võimalik inimesel 

tarbida ehk söödavatest osadest. Toidu jäätmete puhul saame rääkida toidu osadest, mis ei 

ole inimtarbimiseks algusest peale mõeldud ehk toidu söödamatutest osadest, mis võivad 

olla looma- ja linnuliha puhul kondid, sidekoed ja krõmpsluud; kalade pead, soomused, nahk 

ja sisikond; koorikloomade karbid; pähklite koored; munakoored; puu- ja juurviljade koored, 

seemned, südamikud, varred ja välimised lehed; juurtel ja mugulatel koored; teraviljadel 

kestad (Smith et al. 2007: 55). 

Toidu kadu on (food loss) toit või selle söödavad osad, mis langevad mingil põhjusel toiduga 

varustamise tarneahelast välja (näiteks marjad korjamisel, vili koristamisel), rikneb, läheb 

muul viisil kaduma või mille kvaliteet ja väärtus langeb enne lõplikult tarbitava toote 
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tasemeni jõudmist. Toidu kaod leiavad üldjuhul aset tootmise, järelkoristuse, töötlemise ja 

turustamise etappides (Bagherzadeh, 2013: 7). 

Toidu jäätmetena mõistetakse toidu ja inimeste jaoks söödamatute toidu osade eemaldamine 

toiduga varustamise ahelast, mida on võimalik taaskasutada või ära visata (sisaldades 

komposteerimist, vilja põllule jätmist, biokütuse tootmist, komposteerimist, väetiseks 

jätmist jms) (Stenmark et al. 2016: 7). 

Põllumajandusliku esmatootmise tasandil on väga oluline eristada, milliseid tegureid toidu 

kao tekkel on võimalik põllumajandustootjal vältida ja milliseid mitte. Väliskeskkonnast 

tulenevad faktorid mängivad toidu kadude ja jäätmete tekkel olulist rolli. 

Šveitsis 2013 aastal läbi viidud uurimustoidu kadude ja jäätmete mõõtmiseks defineerib 

toidu kadu kui toitu, mis algselt oli mõeldud inimestele tarbimiseks, kuid mis mingil põhjusel 

suunati mujale (näiteks loomasöödaks või bioenergia tootmiseks). Toidu kaod on vastavalt 

Quested ja Johnson definitsioonile jagatud kolme kategooriasse: 

 Välditav kadu tähendab, et toit ja jook visatakse ära kuna neid enam ei taheta või on 

ületanud säilivuse kuupäeva. Enamik välditavaid kadusid moodustab toit või selle osa, 

mis mingil hetkel on olnud enne ära viskamist söödav, kuid on muutunud kõlbmatuks 

(näiteks puuviljade riknemine).  

 Võimalikult valditav kadu kujutab endast toitu ja jooki, mida mõned inimesed söövad ja 

teised mitte (näiteks õuna koored); või neid saab süüa ja valmistada erinevatel viisidel 

(näiteks kartuli ja kõrvitsa koored); või mis sorditakse välja, et vastata teatavatele 

kvaliteedinõuetele jms.  

 Vältimatud kaod hõlmavad toidu ja joogi ettevalmistamise kadu ja jääke, mis ei ole 

normaalsetes tingimustes söödavad. See sisaldab õunasüdameid, banaanikoori, teelehti, 

kohviube ja tapamajadest alles jäävate söödamatuid jäätmeid. Lisaks saagikoristuse, 

ladustamise, transpordi, töötlemiskaod, mida ei ole võimalik ka parima kasutatava 

tehnika juures vältida ning mõistlikud lisakulutused on vältimatud. 

Kadude välditavuse alusel jagunemine erineb Gustavssoni (Gustavsson et al. 2011:7) 

toidukao definitsioonist selle poolest, et sisaldab ka vältimatid kadusid, millega Šveitsis läbi 

viidud uurimuses on arvestatud. Gustavsson lähtub toidu kadude ja jäätmete defineerimisel 

sageli just nendest kadudest, mis esinevad toidu väärtusahela lõpus ja sõltuvad 

käitumuslikest faktoritest (Beretta et al. 2012: 765). 
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Šveitsis läbi viidud uurimuse tulemustest selgus, et toidukadu põllumajandusliku 

esmatootmise tasandil on saaduste lõikest suuresti varieeruv ja sõltub paljuski regioonist, 

hooajast ja konkreetsest saadusest, külvamise- ja saagikoristusmeetodist. Uuringu tulemused 

näitasid, et esmatootmise tasandil (taime- ja loomakasvatus), hõlmates ka loomade tapmist 

ja kalakasvatust, kaod on hinnanguliselt 14%, sealhulgas 5,5% välditavad või osaliselt 

välditavad kaod. Vältimatud kaod olid peamiselt tehnoloogilistest võimalusetest tulenevad, 

näiteks kaod saagikoristusel, ja loomade puhul kaod loomade suremise ning haigestumise 

tõttu. Välditavad ja osaliselt välditavad kaod olid peamiselt tingitud kõrgetest 

kvaliteedistandarditest ja ettenägematust nõudlusest värske tooraine järele. Saagikoristuse 

järgsed ja transpordi kaod (näiteks kahjustused) olid hinnanguliselt 1% toodangust. Need on 

suhteliselt madalad, sest Šveitsis on valdavalt kasutatav tehnoloogia väga hea. 

Magistritöös on Quested and Johnson definitsioon kadude välditavuse jagunemise järgi 

aluseks võetud, sest põllumajandusliku esmatootmise tasandil tuleb lähtuda sellest, et suures 

osas on tekkiv kadu ja jäätmed põllumajandustootja jaoks vältimatud (näiteks 

ilmastikutingimustest tulenevalt). Eriti suured on vältimatud kaod taimekasvatuses, kus 

ilmastik mängib kadude tekkel suuremat rolli kui loomakasvatuses. Põllukultuurid on 

ilmastikuoludest väga sõltuvad. Tootjad ise teevad kõik endast oleneva kadude vältimiseks. 

Välditavad kaod esmatootmise tasandil võivad tuleneda inimlikust eksimusest või tahtlikust 

hooletusest, kuid oluline on toidukao ja jäätmetekke põhjuste välja selgitamiseks mõista, kas 

tegemist on välditavate või vältimatute kadudega. 

Toidu kaod võivad olla ka kvalitatiivsed (näiteks vähenenud toiteväärtus või ebasoovitavad 

muutused maitses, tekstuuris või värvis) või  kvantitatiivsed (näitajad on mõõdetavad kaalus 

või mahus) (Buzby et al. 2012: 561). Kvaliteedil on oluline tähtsus, sest see on tegelikult 

kvantitatiivse kao põhjuseks. Kvaliteedi langus sellisel määral, et inimesel ei ole sobilik 

enam saadust tarbida, tähendab toidu kadu. Esmatoomise tasandil on see suurimaks 

probleemiks puu- ja juurviljade osas, mis riknevad kergesti ja mille välimus on nii tarbija 

kui turustaja jaoks oluline. 

Võimalus on, et ebakvaliteetseid saadusi saab müüa näiteks madalama hinnaga, kuid võib 

ka olla, et polegi võimalik müüa. Sellisel juhul peaks põllumajandusettevõtja leidma 

võimalusi toodangu ära kasutamiseks, näiteks viia toiduks metsloomadele või kasutada 

loomasöödana. Samuti on paremaks variandiks komposteerimine kui ära viskamine. 

Taimekasvatuses on kvaliteedi säilitamine just saagikoristusel väga oluline kuna hiljem pole 
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seda võimalik enam parandada, ainult säilitada. Seetõttu on kadude vältimiseks parima 

tehnoloogia, teadmiste ja oskuse ning õige ajastuse valimine määrava tähtsusega. 

Taimekasvatuses võivad esmatootmise tasandil kaod tuleneda mehhaanilistest kahjustustest 

või saagikoristamisel tekkivatest leketest; keerulistest ilmastikuoludest; haigustest ja 

kahjuritest (sh metsloomade rüüstamine);  koristamata jäetud vili madala nõudluse tõttu, 

tööjõu puudus jms.; kaod tingitud leketest ja käitlemisest tulenevatest kahjustustest ning 

transpordil farmist sihtkohta; pakendamisel jäävad kõrvale mahakärbitud ja lekkinud osad 

toiduohutusega seonduvalt; ebasobivate toodete välja jätmine kuna nad ei vasta välimuse 

osas kvaliteedinõuetele Loomakasvatuses võivad kaod tuleneda -veiste-, sea- ja linnuliha 

puhul loomade hukkumisest sigimisel. Piimakaod tekivad piimalehma haiguse tõttu; 

loomade suremisest transpordil tapamajja ja tapamajade poolt erinevatel põhjustel loomade 

mitte vastu võtmine;  piima puhul ka lekked transpordil ja lüpsmisel. (Gustavsson et al. 

2011: 3). 

Toidukao, raiskamise ja jäätmete hindamiseks on mitmeid erinevaid lähenemisi. Töös on 

aluseks võetud kolm olulisimat ja andmete toidu kadude ning jäätmete tekkepõhjuste ning 

koguste välja selgitamiseks sobivaimat esmatootmise tasandil Eestis. 

FUSIONS4 (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) 

käsitleb toidu kadu kui toidu söödamatuid osi ehk toidu kadu on igasugune toit ja toidu 

söödamatud osad, mis eemaldatakse toiduga varustamise ahelast, et neid taaskäidelda või 

ära visata (sisaldabtaaskäitlemisena komposteerimist, põllule või koristamata jäetud vilja, 

bioenergia tootmist jne) (Møller et al. 2014: 10).  FUSIONS projekti raames on uuritud toidu 

kadusid esmatoomise tasandil 15 Euroopa riigis, millest kuues oli saadaval piisavalt 

andmeid. Analüüsi tulemused näitasid, et toidu jäätmeid tekkis tonni kohta 7-17 kg. Samas 

on välja toodud, et toidu kadude ja jäätmete  koguste välja selgitamine esmatootmise tasandil 

on kõigist toiduga varustamise etappidest kõige keerulisem.  

5FUSIONS projektiga loodi Euroopa sidusrühmade platvorm, et koostada ühine visioon ning strateegia toidu kao ja  jäätmete vältimiseks 

kogu toiduga varustamise tarneahelas läbi sotsiaalse innovatsiooni. FUSIONS töötab ressursitõhusa Euroopa nimel ja aitab vähendada 

toidu kadu ja jäätmeid ning selle eesmärk on aidata kaasa toidujäätmete seire ühtlustamisele EL liikmesriikides, parandada arusaamist 

sellest, kuidas sotsiaalne innovatsioon eelnimetatud tegevustele kaasa aitab ning arendab välja suunised toidujäätmete poliitika välja 

töötamiseks Euroopas. FUSIONS´i projektil on kokku 21 partnerit 13 riigist, tuues kokku ülikoolid, teadusasutused, tarbijate 

organisatsioonid ja ettevõtted. Projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni raamprogrammist nr 7. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on 

vähendada toidu jäätmeid ja kadu 50% ning ressursside kasutust 20% võrra aastaks 2020. http://eu-fusions.org/index.php/about-fusions  

http://eu-fusions.org/index.php/about-fusions
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Üheks põhjuseks on kindlasti see, et kuna kao ja jäätmete kogused teistes sektorites on 

suuremad, siis on neid rohkem uuritud. Teiseks oluliseks põhjuseks on põllumajandussektori 

mitmekesisus (loomakasvatus, kalandus, põllukultuuride kasvatamine, 

viinamarjaistandused, puu- ja juurviljade kasvatamine). Kao ja jäätmete koguseid on 

keeruline täpselt hinnata. Paljud põllumajanduslikud jäätmed lihtsalt küntakse mulda või 

jäetakse põllule ilma nende kogust mõõtmata. Kolmas seletus on see, et kuni tänase päevani 

ei ole Euroopas olnud ühtegi ametlikku raamistikku, kuidas põllumajandusliku 

esmatootmise tasandil toidu jäätmeid ja kadu määratletakse. Samuti on oluline küsimus, 

kuidas erinevaid jäätmeid liigitada ja kadu mõõta. Mõned tootjad võivad näiteks sööta 

kõrvalsaaduseks pidada, teised toidukaoks (Stenmark et al.2016: 21–22). 

Aastal 2012 oli kogu toidukao kogus esmatootmise tasandil maailmas hinnanguliselt 9 

miljonit tonni (+/-2 miljonit tonni) aastas. See vastab 18- le kilogrammile inimese kohta 

aastas (+/- 3 kg inimese kohta aastas). Tuginedes normaliseerimisfaktorile, on toidu kao ja 

jäätmete kogus kokku 10 kg iga toodetud toidu tonni kohta keskmiselt. See võrdub ühe 

protsendi toidu kaoga kogu toidutoodangust. Hinnangud sisaldavad mõlemad nii söödavat 

toitu kui toidu söödamatuid osi. (Stenmark et al. 2016: 28) 

WRI (World Resources Institute) käsitleb esmatoomise tasandil nii toidukadu ja jäätmeid 

kui söödavaid taimede või loomade osi, mis on toodetud või planeeritud toota 

inimtarbimiseks. Üldjuhul „toidu kadu” viitab riknemisele või ebanormaalsele kvaliteedi 

vähenemisele, mistõttu see ei jõua tarbijani. Toidu kadu võib tahtmatult leida aset 

põllumajandusliku tootmise protsessis või piiratud tehnilistest säilitamisvõimalustest, 

kehvast infrastruktuurist, pakendamisest või turundamisest tulenevalt. Toidu raiskamine 

viitab toidule, mis on hea kvaliteediga ja inimtarbimiseks sobilik, kuid visatakse siiski ära, 

st. toidu raiskamine on otsus see ära visata (Lipinski et al. 2013: 2).  

Toidu kao ja jäätmete kogused erinevates esmatootmise etappides võivad tulenevalt riigi 

arengutasemest ja sissetulekust olla väga varieeruvad. Maailmas tervikuna ei ole 

probleemiks, WRI uurimus näitab, et toidu kadu esmatootmise tasandil arengumaades on  

keskmiselt 14% ja arenenud maades 10%, samas tarbimise tasandil on vastavad näitajad 7% 

ja 28%. Põhja-Ameerikas, Okeaanias ja Euroopas on enam kui pool toidu kadu ja raiskamist 

ning jäätmeid tarbimise tasandil. Summaarne osakaal toidu kadu ja raiskamist jääb 15–25% 

vahele enamikes piirkondades. Ainsaks erandiks on Põhja-Ameerika ja Okeaania, kus kadu 

ja raiskamine on ligikaudu 42 protsenti kogu toodetud toidust (Joonis 2). 
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Esmatootmise tasandil on tihti keeruline määratleda, kas tegemist on toidu raiskamise või 

kaoga, tulenevalt sellest kas tegemist on välditavate, osaliselt välditavate või vältimatute 

kadudega. Toidu raiskamisele esmatootmise tasandil pole senistes uurimustes tähelepanu 

pööratud, sest üldjuhul esmatootmise tasandil toidu teadlikku raiskamist, nagu seda tehakse 

näitekstarbimise tasandil, ei toimu. 

Põllumajandustootjad teevad ka ise majandusliku kasu nimel kõik selleks, et olemasolevaid 

ressursse võimalikult efektiivselt ära kasutada. 

Joonis 2. Toidu kadu ja jäätmed regioonide ja toidu tootmise etappide lõikes protsentuaalselt 

kogutoodangust (Lipinski et al.2013: 9) 

 

Paljud tehtud uurimused on toidukao ja jäätmete hindamisel keskendunud kogu toiduga 

varustamise tarneahelale ning nende kõikidele etappidele, kuid Põhjamaade6 koostöös on  

valminud juba kaks uurimust toidukadude ja jäätmete hindamiseks, mis käsitlevad ainult 

esmatootmise tasandit ja ümber kujundanud senise definitsiooni toidukao ja jäätmete 

määratlemiseks esmatootmise tasandil. Projekti eesmärgiks oli töötada välja esmatasandi ja 

4Maailma Ressursside Instituut (WRI)  on organisatsioon, mis tegutseb rohkem kui 60 riigis, koostöös 700 eksperdiga on eesmärgiks 
aidata kaasa majanduslike võimaluste parendamisele ja inimeste heaolu tagamisele.  
6Põhjamaade koostöö hõlmab Põhjamaade riike: Taani, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi, samuti Fääri saared, Gröönimaa ja Ahvenamaa. 
Ametlik koostöö Põhjamaades on üks kõige põhjalikum piirkondlik partnerlus terves maailmas. toidu kadude määratlus selliselt, et oleks 

võimalik täpsemalt mõõta toidukadude ja jäätmete koguseid esmatootmise tasandil.  

17

17

23

23

28

32

39

6

23

12

21

22

39

37

9

2

5

4

6

4

7

7

11

9

18

17

15

13

61

46

52

34

28

13

5

Põhja-Ameerika ja Okeaania

Industrialiseeritud Aasia

Euroopa

Põhja-Aafrika, Lääne- ja kesk Aasia

Ladina-Ameerika

Lõuna- ja kagu-Aasia

Sahara ja Aafrika

Tarbimine Ümberjaotus ja turud Töötlemine

Käitlemine ja säilitamine Esmatootmine



 

25 

Põhjamaade uurimuseskäsitletakse toidu kaona ainult inimtarbimiseks sobivaid saaduste osi 

ehk toidu söödavaid osi. „Toidukao“ ja „raiskamise“ asemel on esmatootmise tasandil toidu 

kadude määratlemiseks võetud kasutusele mõiste „kõrvalvoog” (side flow) (Franke et al. 

2016: 3–4). 

Põhjendus sellele on, et paljud toidukao ja jäätmete põhjustajad (nagu näiteks ilmastik) on 

põllumehe kontrolli alt väljas. See tähendab sellist kadu, mida on raske vältida. Seevastu 

toidu raiskamine leiab aset pigem toiduga varustamise ahela viimastes etappides (tarbija 

käitumisest tulenevalt) ning see on tahtlik ja inimesed saavad seda vältida. Kõrvalvoog 

sisaldab toitu, mis oli kavatsetud inimeste poolt tarbida, mistõttu koored ja luud on sellest 

voost välistatud (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Kõrvalvoo teke toiduga varustamise ahelas (allikas: Franke et al.2016:19) 

 

Näiteks kajastatakse HLPE7-aruandes (HLPE, 2014) ettepanek määratleda „toidu 

raiskamist“ kui käitumusliku/vabatahtliku/valiku tulemusena toitu raisata ning need 

tegevused toimuvad tavaliselt tarbimise tasandil. Samas aruandes käsitletakse 

mittekäitumuslik/tahtevastasast toidu raiskamist „toidu kaona“ ning see toimub enne, kui 

toit jõuab tarbijani. Põllumajandustootjad ei suuda adekvaatselt eristada mõisteid 
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„raiskamine“ või „kadu“ kuna nad ei oska tihti määratleda, millega on tegemist. Kuna need 

kaks mõistet on väga lihtne omavahel segamini ajada siis Põhjamaade projekt tutvustab 

terminit „kõrvalvoog“, mis lahendab selle probleemi. Lisaks ei ole põllumajandusliku 

esmatootmise tasandil tihti toidu raiskamisega tegemist. 

Kõrvalvoona on käsitletud esmase toidu töötlemisega kaasnevaid jääke, mis on inimese 

poolt tarbitavad aga toiduga varustamise ahelasse kunagi ei sisene. Selle all on mõeldud 

esmaseid saadusi, mis on kavatsetud inimeste poolt tarbida, mistõttu näiteks sööda tootmine 

loomadele on välistatud. Inimestele toiduks tarbitavate esmatasandil toodetavate produktide 

osas on välistatud luud ja koored (Franke et al.2016: 17-18). 

Kõrvalvoog sisaldab ainult toidu söödavaid osi ning seetõttu on toidu söödamatud osad 

käsitletud toidu jäätmetena. Kuigi kõrvalvoog ehk toidu kadu (toidu söödavad osad) ja toidu 

jäätmed on käsitletavad eraldi kategooriates nende söödavuse järgi, on põllumajandusliku 

esmatoomise tasandil mõlemat samadel eesmärkidel taaskasutada või käidelda. Põhjamaade 

projekti käsitlus erineb FUSIONS projektist selle poolest, et toidu kaona ei käsitleta toidu 

söödamatuid osi (näiteks luud ja koored). 

Põhjamaade projektis on olemasoleva statistika alusel eraldi välja arvestatud saaduste lõikes 

„kõrvalvoog“ (teistes definitsioonides raiskamine ja kadu) ning „toidu jäätmed“. 

Olemasolevad andmed on valemitega ümber arvestatud ja kohaldatud vastavalt projekti 

definitsioonidele. Nisu puhul näiteks kõrvalvoog 14%, jäätmeid 1%; rohelise herne 

kõrvalvoog 19%, jäätmed 17%; veiseliha puhul kõrvalvoog 0,7% (+/- 8,3%) ning jäätmed 

0,7%; piima puhul nii kõrvalvoog kui kaod kõige väiksemad, kõrvalvoog 0,7% (+/- 1,9%) 

ja jäätmed 0,3%. Piimatoodete ja kala puhul kadu ning jäätmeid kõige vähem, suurimad puu-

ja juurviljade puhul, mis on saaduste omadustest tulenevalt arusaadav (kvaliteedil ja 

välimusel on oluline roll). 

Soomes läbi viidud uurimuses 700 nisukasvataja seas (kus nisu kasvatati inimtoiduks) oli 

kõrvalvoog 16% (peamiselt nisu, mis jäi põllule või sorteerimise käigus välja sorditi) ja 

umbes 1% jäätmeid, mis ei ole väärtuslik väljund,  sest osaliselt kasutatakse toidu jäätmeid 

ka loomasöödana (Hartikainen et al. 2014). Rootsis vastas ankeetküsitlusele 306  

7HLPE (The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition) kõrgetasemeline eksperdikomisjoni toiduga kindlustatuse ja 

toitumise tagamiseks, mis loodi 2010. aastal kui teaduse ja poliitika vahele jääv ÜRO komitee maailma toiduga kindlustamisel. HLPE 

eesmärk on parandada ja tõsta poliitikate kujundamise sõltumatust, anda ÜRO komitee palvel nõu ja koostada tõendatud analüüse. 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/ 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/
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põllumajandustootjat ja kõrvalvoog oli 23%, Taanis vastas küsitlusele 120 tootjat ning 

kõrvalvoog 5%, Norras vastas küsitlusele 614 põllumajandustootjat ning kõrvalvoog oli 

6,6%. Olenemata suurest varieeruvusest riikide lõikes, arvutati välja, et keskmine nisu 

kõrvalvoog on esmatootmise tasandil 14% ja jäätmeid umbes 1%. 

Herne puhul täitis ankeetküsitluse Soomes 37 tootjat ja kõrvalvoo protsendiks saadi 17% 

(peamiselt põllule jäetud või välja sorteeritud), kuid sellest umbes 16% ei ole väärtuslik 

väljund (enamus põllule jäetud ning polnud võimalik toiduks kasutada), seetõttu käsitletud 

vastavalt FUSIONS definitsioonile jäätmetena. Tuginedes Rootsis läbi viidud 

ankeetküsitluse tulemustele kahe suure hernetootjaga (seal on kolm suurt tööstuslikku 

kokkuostjat, kes teevad koostööd umbes 500 farmeriga, mis hõlmab umbes 90% kogu 

hernekasvatuse pindalast), oli umbes 4% herne kadu saagikoristusel, sisaldades koristamata 

põllu osi, ja umbes 17% kadu puhastamisel, sorteerimisel ja külmutamisel. Seetõttu 

üleüldine kadu oli seal umbes 21%. Projekti puhul hinnati seetõttu kõrvalvooks herne puhul 

keskmisel 19% ja võib oletada, et 17% sellest ei ole väärtuslik väljund inimtoiduks nii, et 

seda võib käsitleda vastavalt FUSIONS definitsioonile toidu jäätmetena. 

Lihaveise tootmise puhul kasutati Rootsi uurimuses olemasolevat statistikat, mille 

tulemusena ca 9% loomade eluskaalust (biomass) on kadu (enne loomade tapamajja 

jõudmist). See sisaldab kadusid surnult sündinud vasikatest, vasikate suremusest, vanemate 

loomade surmajuhtumitest ja muudest põhjustest miks loomi ei saa toiduks toota, juba enne 

tapamajja jõudmist(Strid et al. 2014b). Sarnaselt põhineb Soomes läbi viidud  

uuringolemasolevale statistikale, sest seal peab seaduse järgi surnud loomad üles märkima 

ning nendest aru andma. Kao protsent oli seal 9,5%. Ka hiljuti läbi viidud uurimus Taanis 

(Raundal et al. 2015) näitas, et kadu on umbes 9%. Põhjamaade projektis on antud hinnang, 

et veiseliha kadu ligikaudselt 9% toodangust (sh kaod transpordil ja tapamajade poolt 

tagasilükatud loomad). Vastavalt FUSIONS määratlusele lõpeb nende jaoks esmatootmine 

siis kui loomad on tapamajja saatmiseks valmis. Gustavsson jt (Gustavsson et al. 2011) järgi 

on hinnanguliselt lihaveise kadu 0,1% transpordil tapamajja ja 0,6% lükatakse tapamajade 

poolt tagasi. Seetõttu umbes 0,7% võib pidada toidu jäätmeteks. Kuna see 0,7% ei hõlma 

enam loomade kasvatamise faasi siis on Põhjamaade projektis see kadude protsendist (9%) 

maha arvestatud. 

Piima kadude hindamine põhineb 17 intervjuul Rootsis, kus toidu kaoks hinnati 0,32% ning 

see oli peamiselt ära visatud piim antibiootikumide sisalduse tõttu (Franke et al. 2013). 
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Lisaks 3% piimast läks vasikatele söödaks aga see ei sisaldu kõrvalvoos, sest seda osa ei 

planeeritud inimtoiduks kasutada. Tuginedes Soome uurimusele mis põhines 

ankeetküsitlustel põllumajandustootjatele ja kuuele intervjuule põllumajandustootjate või 

ekspertidega kõrvalvoog oli hinnanguliselt 0,5% (Hartikainen et al. 2014). 

Põhjamaade projekti raames on välja töötatud ka küsimustikud ning kogutud esmaseid 

andmeid nende alusel (sarnaselt käesoleva magistritööga) ning nende uurimuse kõige 

värskemad andmed on 2017 aastal avaldatud projektis (Hartikainen et al. 2017), kus uuriti 

toidu kadusid porgandi, sibula, herne, teraviljade ja kalakasvatuse puhul Rootsis, Soomes, 

Taanis ja Norras. Tehti proovide võtmist ka otse põllult, mistõttu nende uurimuse tulemused 

on täpsed, kuid töö maht selleks oli ka suur ning hõlmas mõõtmisi mitme aasta vältel. 

Tulemustest järeldub, et näiteks herne puhul on toidu kadu  ehk nende projektis kõrvalvoog 

(vt. Joonis 3) neljas vaadeldavas riigis 18% ja 21% vahel ning peamine kao põhjus 

koristamata järmine ning herne kehv kvaliteet (Hartikainen et al. 2017: 123). 

Küsitluste tulemustest selgus, et näiteks Taanis oli herne kõrvalvoog 18% ning sellest 59% 

jäeti põllule, 30 % kasutati bioenergia tootmiseks, 25% komposteeriti ning 25% kasutati 

muul otstarbel. Peamiste kao ja jäätmete põhjustena toodi välja kahjustused saagi 

koristamisel ja käitlemisel, madalad kokkuostuhinnad/ületootmine, kehvad ilmastikuolud, 

kvaliteediparameetrid ja saagi kahjustamine loomade poolt. Soomes oli kõrvalvoog 

hinnanguliselt 17,6%, millest valdav osa jäeti põllule ning osa kasutati loomasöödana. 

Peamised kao põhjused olid haigused ja kehvad ilmastikuolud. Rootsis oli herne kõrvalvoog 

21,4%, mis on võrreldud riikidest kõige kõrgem. (Hartikainen et al. 2017: 124) 

Peamiselt jäeti saak põllule või kasutati bioenergia tootmiseks. Valdava põhjusena, miks 

kadu ja jäätmed tekkisid, toodi välja, et suurem osa kadu tekkis saagikoristusel ja käitlemisel, 

sest aeg oli limiteeritud. Teiste põhjustena toodi välja ilmatikuolusid, ebasobivat saaduse 

suurust või  probleeme põllumajandussektoris tervikuna. Norras oli kõrvalvoo protsent kõige 

väiksem, 10,1%. Peamiselt kasutati toidu kadu loomasöödana – 75%, 20% komposteeriti 

ning 5% jäeti koristamata. Tootjad tõid kõikides riikides välja, et kadude ja jäätmete 

vähendamiseks võiks kasutada paremat tehnoloogiat ning võimalusi vähem kvaliteetsete 

toodete turustamiseks ning agronoomika parandamine (näiteks paremate 

taimekaitsevahendite kasutamine). (Hartikainen et al. 2017: 124) 
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Teraviljakasvatuse puhul olid kõrvalvoo kogused riigiti väga varieeruvad, jäädes 4% ja 23% 

vahele. Valdavalt tekkis toidu kadu peale saagikoristust, näiteks sorteerimisel ja teravilja 

säilitamisel. Peamine kõrvalvoo põhjus oli kvaliteedinõuded. Uuriti kahte saadust: Soomes 

rukis, Taanis, Norras ja Rootsis nisu. Soomes läbi viidud uurimuse tulemused näitasid, et 

rukise kadu oli 4,2% ning seda kasutati valdavalt loomasöödana, osa jäeti põllule. Kao 

põhjus oli suuresti koristamistehnikast ja ilmastikutingimustest tulenev. Taanis oli nisu kadu 

umbes 5% ning peamiselt kasutati seda loomasöödana, väiksed kogused jäid põllule või 

kasutati mingil muul eesmärgil. Kao põhjustena toodi välja mittevastavus 

kvaliteedinõuetele, mis tulenes taimehaigustest ja kehvadest ilmastikutingimustest. Norras 

oli nisu kadu 6,6%, mida kasutati peamiselt loomasöödana, väikesed kogused jäid ka põllule. 

Peamise kao põhjusena toodi välja kehvad ilmastikuolud ja mittevastavus kvaliteedinõuetele 

(proteiinisisaldus jne.) ja metsloomade poolt kahjustused. Rootsis oli nisu kao protsen 

võrreldes teiste riikidega väga suur – 23%. Kõrvalvoost 39% oli kadu, 44% kasutati 

loomasöödana, 4% kütuse tootmiseks ja 12% teistel eesmärkidel. (Hartikainen et al. 

2017:161 -162) 

Toidu tootmisel ja töötlemisel tekivad ka kogu toiduga varustamise tarneahelas jäätmed 

(näiteks kestad, koored jms). Toidu jäätmetena käsitletakse üldjuhul põllumajanduslikelt 

saadustelt eemaldatud toidu söödamatuid osi, mis ei sobi inimesele tarbimiseks. Toidu 

töötlemisel tekkivad jäätmed võivad olla tahked, vedelad või gaasilised.  

Tahked jäätmed võivad olla ebavajalikud ülejäägid esialgse töötlemise tulemusel; jäätmed, 

mis tekivad töötlemise tulemusena; jäägid, mis on tootmise lahutamatud osad; jäätmed, mis 

tekivad ebaefektiivsest töötlemisest; muda (solk), mis tekib heitvee tulemusena; toor- ja 

valmismaterjalide konteinerid/mahutid. Vedelad jäätmed toidu töötlemisel on üldjuhul 

töötlemise käigus kasutatud reovesi. Gaasilised jäätmed on heitmed, mis toiduainetööstuses 

tekivad,  väljendudes peamiselt lõhna, vähemal määral tolmuna.Jäätmete tekkimine toidu 

töötlemisel on paratamatu, kuid nende hulka on võimalik vähendada või suunata läbi 

töötlemise uuesti ringlusesse. (Mishara et al. 2006: 12) 

Põllumajandusliku esmatootmise puhul saame vaadelda ainult tahkeid jäätmeid, mida saab 

eristada kui söödavaid ja söödamatuid toidu osi.Vedelad ja gaasilised jäätmed, mis tekivad 

töötlemise käigus ei saa käsitleda eelpool toodud kategooriates, sest tegemist ei ole toiduga.  

Vähesel määral saame toidu kadu vaadelda vedelate jäätmete puhul näiteks kadude või 

leketena mahla või muude inimtoiduks sobivate vedelal kujul toodete puhul, kuid see ei ole 
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enam põllumajandusliku tootmise esmatasand.Jäätmetekke vältimine ning jäätmete hulga ja 

ohtlikkuse vähendamine on oluline ressursitõhususe seisukohalt. See tähendab, et toodetud 

toidu osad, mida ei ole võimalik inimtarbimisse suunata saaksid kasutatud võimalikult suurel 

määral ning toidu toomisel tekitataks neid minimaalselt. Toidu jäätmed, mida on võimalik 

ümber käidelda, kuid mis visatakse ära on raisatud ressurss. 

Jäätmetekke vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel 

juhindutakse prioriteetide järjestuses järgmisest jäätmehierarhiast (Joonis 4). 

 

 

 

Joonis 4. Jäätmehierarhia ja võimalused jäätmete kasutamiseks (Leib et al. 2016:1). 

 

Jäätmetekke vältimine on asja jäätmeteks muutumisele eelnevate meetmete rakendamine 

tekkivate jäätmete koguse ja jäätmete keskkonna ning terviseohtlikkuse vähendamiseks 

(Jäätmeseadus 2011, § 22, lg 1). Jäätmehierarhiast võib kõrvale kalduda kui see tagab parima 

keskkonna-alase üldtulemuse kogu olelusringi arvestades. (Jäätmeseadus 2011, § 22, lg 1, 

2, 3,). Jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole 

muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas (Jäätmeseadus 2011, § 30, lg 

1). 

JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE

(toidujäätmete tekke vältimine alates toiduga 
varustamise esimestest etapist, st esmatootmise 

tasandist).

JÄÄTMETE TAASKASUTUS 

(toidupankadele või supiköökidele 
annetamine)

LOOMASÖÖDAKS KASUTAMINE 

(toidu ja selle osade ülejäägid või see 
osa söödavast toidust, mis 

inimestele tarbimiseks ei sobi tuleks 
võimalusel kasutada loomasöödana).

KOMPOSTEERIMINE 

(vältimatud toidukaod 
võiks ümber töödelda ja 

kasutada bioenergia 
tootmiseks)

PRÜGILA

(ära viskamine)

Eelistatuim 

tegevus 

Kõige vähem 

eelistatud 

tegevus 

Viimane sihtpunkt 
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Iga tegevuse juures tuleb rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti 

kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega 

keskkonnale. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks tuleb iga tegevuse juures võimaluse 

piires rakendada loodusvarade ja toorme säästlikuks kasutamiseks parimat võimalikku 

tehnikat, sealhulgas tehnoloogiat, milles võimalikult suures ulatuses taaskasutatakse 

jäätmeid. Tuleb kavandada, projekteerida ja sisse vedada eeskätt selliseid tooteid, mis on 

korduv kasutatavad või võimalikult pika kasutusajaga ning mille kasutuselt kõrvaldamisel 

tekkivad jäätmed on taaskasutatavad võimalikult suurel määral. Võimaluse piires tuleb 

ohtlike ainete sisaldust materjalides ja toodetes maksimaalselt vähendada (Jäätmeseadus 

2011, § 21 lg 1, 2). 

Nii taime- kui loomakasvatuses käsitletakse jäätmeid esmatootmise jääkproduktidena, mis 

ei ole inimesele toiduna tarbimiseks sobivad ja ka selleks algselt mõeldud, kuid mida on 

üldjuhul võimalik taaskasutada või ümber töödelda. 

Taimekasvatuses (taimsed jäätmed)  

 puu- ja juurviljade koored, kivid, südamikud; 

 kvaliteedistandarditele mittevastavad tooted; 

 riknenud produktid  

 teravilja kestad  

Loomakasvatus (loomsed jäätmed) 

 surnult või enneaegselt sündinud ja surnud põllumajandusloomade korjused; 

 tapetud loomade osad – harjased, kabjad, sarved, suled, sõrad, veri, vill, kondid jms. 

Taime- ja loomakasvatuses tekkivaid jäätmeid on võimalik kasutada mitmel otstarbel 

(näiteks loomasöödana või tööstuses). Oluline on leida võimalused, sest sellisel juhul ei ole 

tegemist toidu kaoga ega raiskamisega, vaid ressursid on kasutatud lõplikult või uuesti. 

Toidu jäätmete vältimine on esmane samm, mida jäätmetekke vähendamisel tuleks silmas 

pidada, sest ennetada on lihtsam kui tegeleda juba tekkinud jäätmetega (Corrado et al.2017: 

849). 

Põllumajandusliku esmatootmise tasandil on tihti jäätmete käitlemisel see probleem, et 

majanduslikult ei tasu ära jäätmeid töödelda või kuidagi väärindada, mistõttu need kas 

jäetakse põllule või visatakse ära. Tegemist on raisatud ressursiga kui ei leita väljundit 
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jäätmete käitlemiseks või nendega ei ole võimalik midagi teha. Seetõttu on väga oluline juba 

tootmise esimestes etappides mõelda, kuidas võimalikult vähe jäätmeid tekitada, kasutades 

selleks parimat võimalikku tehnoloogiat, teadmisi ja oskusi. Riiklikel süsteemidel ja 

toetustel põllumajandusettevõtjatele on jäätmetekkel oluline roll. Kui tootjatel on võimalik 

oma ettevõttesse ning töötajatesse investeerida siis on tõenäoline, et nii toidukadu kui 

jäätmeid tekib vähem. Eriti oluline on tehnoloogiline aspekt ja investeerimisvõimalused. 

 

 

1.4. Võimalused toidukao ja jäätmete koguste hindamiseks esmatootmise 

tasandil 

 

Toidukao ja jäätmete mõõtmiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, kuid need olenevad 

konkreetsest toiduga varustamise tarneahela etapist ja uuritavast sektorist. Selleks, et 

esmatasandil kadusid mõõta tuleb kõigepealt määratleda kao ja jäätmete definitsioonid ja 

väga selgelt uurimuse piirid.  

Toidukaol ja jäätmete võib esmatootmise tasandil olla ka mitmeid erinevaid väljundeid: 

loomasööt, põllule jäetud saadused, biokütus jne. Spetsiifilisi aspekte toidukao mõõtmiseks 

esmatootmise tasandil on väga suurel hulgal ning saadused on mitmekesised, samas näiteks 

töötlemisega tegelevate ettevõtete arv on oluliselt väiksem. Lisaks sellele võib erinevate 

põllumajandustootjate jäätmed (tulenevalt harjumustest ja geograafilisest piirkonnas) ning 

erinevatest mullastikutüüpidest ja saadustest oluliselt varieeruda. Sesoonnsed kõikumised 

teraviljakasvatuses on väga suured ning seetõttu on oluline vaadelda adekvaatsete tulemuste 

saamiseks mitut aastat. Mõnda saadust säilitatakse põllumajandusettevõttes mõnda aega 

enne kui ta liigub edasi järgmisesse toiduga varustamise etappi, seetõttu peaks mõõtmisi ja 

arvestusi tegema kõikides esmatootmise etappides. Eelpool nimetatud tegurid tuleb toidukao 

ja jäätmete kvantifitseerimise meetodite välja töötamisel esmatootmise tasandil kindlasti 

arvesse võtta. 

On üsna levinud, et juba koristatud saadused jäetakse põllule väetiseks, või osa saadustest 

kasutatakse loomasöödana. Veel enam põllumajandussaaduste puhul on valdavalt tegemist 

toorainega ja oluline on määratleda, kas tegemist on toidu söödavate või söödamatute 

osadega kui räägitakse toidukaost ja jäätmetest. 
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Vajalikud andmed toidujäätmete mõõtmiseks (tootepõhiselt), mis on vajalik kadude ja 

jäätmete tekkimise põhjuste välja selgitamiseks on taimsete ja loomsete saaduste puhul 

erinevad. Söödavate taimsete toodete puhul on oluline välja selgitada toidu kao ja jäätmete 

kogus (saaduste grupi) tasandil; lõplik jäätmete saatus ehk mida jäätmetega tehakse (kas 

vistakse ära, töödeldakse umber või võetakse taaskasutussse). Tuleb välja selgitada ka 

tootmismahud ja müüdud või ära andud ja visatud saaduste kogused. Loomsete saaduste 

puhul on oluline teada saada tootmismaht, müüdud või ära antud kogused, loomade hulk, 

kes on tapamajja viimiseks valmis, loomade arv. 

Kadusid on võimalik kvanfitiseerida näiteks surnud loomade arvu või massi järgi ja saadusi 

kaaludes. Seda meetodit kasutatakse siiski põllumajanduses harva, sest kuigi meetod annab 

väga täpsed tulemused põllumajandusettevõttes kohapeal on see meetod väga ajalise ja 

rahalise ressursi mahukas, eriti põllult proovide võtmine. Meetodit võib kasutada ainult 

lühikese ajaperioodi lõikes ja hooajaliselt. Tuleks vaadata ka mitme aasta andmeid, et saada 

adekvaatseid tulemusi. 

Esmatootmise tasandil ei ole skanneerimine tavaliselt lahendus, kuna saadused pole üldjuhul 

triipkoodidega märgistatud. Skanneerimine on võimalus ainult siis kui töötlemata, kuid 

pakendatud saadused on triipkoodidega varustatud, ning kadu tekib tootmise lõppfaasis 

(näiteks transpordil põllumajandusettevõttest järgmisesse etappi/ettevõttesse). 

Toidu jäätmete päeviku kasutamine ei ole senini levinud (näited puuduvad), kuid see võib 

aidata põllumajandustootjal enda jaoks väga hea ülevaate saada nii kadudest kui jäätmetest. 

Samas võimalik kasutada ka raamatupidamislike andmete kogumiseks (tulemuslikkuse 

seire, pestitsiidide kasutamine, loomade haigused ja ravi jne.). 

Küsimustikud ja intervjuud on andmete kogumisel laialdaselt kasutatav meetod. Mõlemad 

meetodid on kasutatud mitmetes uurimustes, et uurida toidukao ja jäätmete kogust 

esmatootmises (Ahokas 2012; Beretta, 2012, Franke et al. 2013). Mõlemad meetodid 

võimaldavad saada tootjatelt laiaulatusliku andmete hulga; mitte ainult koguste osas vaid ka 

teiste asjakohaste küsimuste osas, nagu näiteks jäätmekäitlus ja võimalikud peapõhjused, 

miks nad tekivad. 

Paljud statistilised andmed põhinevad müüdud saaduste kogustel. Koristatud saagi või 

loomade alusel on võimalik leida kao ja jäätmete kogused tuginedes statisilistele andmetele 

hektari kohta või loomade arvu kohta kokku. 
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Statistiline andmestik võimaldab: 

 põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN8) andmeid võiks kasutada 

tööriistana toidujäätmete kohta info saamiseks Euroopa Liidu tasandil, kuid andmed on 

väga üldiselt ja peamiselt majanduslikud. Jäätmete osas vajaksid teatud aspektid 

laiendamist. Mõnedes riikides ka FADN-I ei kasutata, näiteks Norras.  

 Eurostati9 jäätmete statistikat on ka võimalik kasutada, kuid kõikidel riikidel on vabadus 

valida, millised andmete kogumise meetodeid nad kasutavad ning seetõttu on keeruline 

jäätmete koguseid võrrelda. Metoodikate ühtlustamise osa on Euroopas alles välja 

töötamisel.  

 Riigipõhised põllumajandustootjate ühingud võimaldavad ka statistikat ning seda tuleks 

kasutada. 

Massijäägilt on võimalik kasutade teisi andmeid, ja arvutada jäätmete hulka näiteks müüdud 

saagilt, kogusaagilt jne. aga vajalik on statistika kättesaadavus. Meetodit on põhimõtteliselt 

võimalik kasutada kõikidel tasanditel, kuid üldjuhul tehakse seda suuremate üksuste puhul 

(ettevõte või riiklik tasand) või kogu tarneahelas. Väga lihtne  

võimalus on koguda kogusaagi andmed ja võrrelda seda numbrit müüdud kogusega. 

Üldjuhul on seda parem kasutada siis kui võib kindel olla andmete õigsuses. 

 

Küsimustikud ja intervjuud võimaldavad ka tootjatel omavahel jäätmete mõõtmise 

võimaluste osas informatsiooni jagada. E-posti teel saadetavad küsimustikud võimaldavad 

kaasata uuringutesse väga suure hulga osalejaid. Sellegipoolest on üsna raske kokku saada 

suurt vastanute osakaalu.  Näiteks konfidentsiaalsuse küsimused võivad vastuste määra 

alandada, ja oleks asjakohane kui esimene kontakt tootjatega on seotud professionaalse 

põllumajandusvaldkonna organisatsiooniga, et luua usaldus. Intervjuud on suurema 

ajaressursikuluga, kuid üldiselt vastuste saamisel edukamad. Esindusliku valimi saamiseks 

tuleb üldjuhul kasutada kombineeritult nii intervjuusid kui küsimustikke. 

8Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network - FADN) loodi Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide 

poolt 1965. aastal eesmärgiga koguda informatsiooni põllumajanduslike majapidamiste majandus-tegevuse analüüsimiseks ja ühise 

põllumajanduspoliitika meetmete mõju hindamiseks. ELi tasandil kogutakse igal aastal andmeid ligikaudu 80 tuhandest kindlate 

kriteeriumide alusel väljavalitud põllumajanduslikust majapidamisest, kes esindavad kokku ligi viit miljonit põllumajandustootjat 28 

liikmesriigis. FADNi valimiga on esindatud ligikaudu 90% kasutatavast põllu-majan-dusmaast ja põllumajanduslikust tootmisest kogu 

ELis. Andmete kogumise korraldamiseks on igas liikmesriigis määratud kontaktasutus, kes vastutab andmete õigsuse ja Euroopa 

Komisjonile tähtaegse edastamise eest.  

9Eurostat on Euroopa Liidu statistikaamet, mille missiooniks on pakkuda kvaliteetset statistikat Euroopas.  

http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview 
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Statistilisi andmeid saab kasutada mitmel erineval viisil, et arvutada kogu jäätmete hulk 

vajalikul tasandil (riiklik, piirkondlik jne). Korrutades jäätmete hulga kogutarbimisest on 

võimalik saada andmeid riiklikul tasandil. Teine võimalus makrotasandil on kalkuleerida 

jäätmeid tootepõhiselt tuginedes andmetele, mis on olemas jäätmete osas riiklikul tasandil. 

Kuna selline meetod näitab ainult osaliselt, kuidas jäätmeid kasutatakse, peaks samasuguseid 

uurimusi tegema leidmaks kui palju kasutatakse muudel otstarvetel , näiteks loomasöödaks 

ja energia tootmiseks. 

Üldiselt toidu jäätmete hinnangud, mis tuginevad massi-skaalale, näiteks toidu bilansi lehed 

riiklikes statistika andmebaasides, ei pruugi olla usutavad. Toidu bilansis ei vasta toidukadu 

parameetritele kui pakkumine ja nõudlus võrrandisse panna: 

 Kokku kodumaine pakkumine = kokku sisenõudlus, milles: 

 Sisenõudlus kokku = tootmine + import – eksport + varude muutus  

 Sisenõudlus kokku = seemed+ kadu + loomasööt + tööstuslik kasutus + töötlemine + 

inimtarbimine (ilma tööstusliku töötlemiseta). 

Vastavalt metoodikale on toidu bilansis kadu välja toodud, kuid vaid osaliselt ja see põhineb 

esmastel andmetel. Võib oletada, et eeldatav kao parameeter ei näita õigesti rahalise 

vääringu ja kao koguse korrelatsiooni või kadu ja jäätmeid registreeritakse mitmekordselt. 

Kõige enam kasutatakse esmatootmise tasandil intervjueerimist ja ankeetküsitlusi 

statistiliste andmete kogumiseks, sest need võimaldavad koguda nii kvalitatiivseid kui samal 

ajal ka suure hulga statistilisi andmeid, mille põhjal on võimalik teha üldistavaid järeldusi 

(Møller et al.2014: 30-33). Põllumajandusliku esmatootmise tasandil on äärmiselt oluline 

lähtuda metoodika ja uurimise aluse valimisel just konkreetsest saadusest. 

Inglismaal näiteks on uuritud toidukadude mõõtmiseks vajalike meetmete rakendamist 

põhjalikult ja käsitletud toidukadu ning jäätmeid tulenevalt toiduga varustamise ahela etapist 

väga spetsiifiliselt erinevatel tasanditel. Esmatootmise tasandil on kasutatud kao koguse 

mõõtmiseks kogutoodangu ja koristatud saagi suhet. Lisaks sellele on kao käsitlustes 

mõõdetud eraldi kuiv- ja märgmassi, energia ja proteiinisisalduse kadu. Sellise meetodi 

rakendamine ilma koguste registreerimiseta põllumajandusettevõttes kohapeal on keeruline 

ja aeganõudev, samas põllumajandustootjad ise ei oska neid suhteid adekvaatselt hinnata 

(Alexander et al. 2017:191-194). 
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Eestis põllumajandusliku esmatootmise tasandil puuduvad andmed toidukao koguste ja 

jäätmete osas, kuid nende arvestamiseks ja mõõtmiseks on vajalik sobivad meetodid välja 

töötada. Lisaks küsitluste läbi viimisele võiks parendada ka andmete esitamise ja 

registreerimise osa, et saada adekvaatne ülevaade kogu sektorist. Hetkel pole isegi võimalik 

välja võtta surnud ja tapamajja viidud loomade arvu, sest ettevõtted ise selle üle arvestust ei 

pea. Uuritud ka loomsete jäätmete käitlemise keskusest (Vireen AS), kuid neil puudub 

samuti arvestus, kui palju loomi ning millisest ettevõttest on tapale toodud. Olemas on ainult 

loomade mass ning ka sellest täpne ülevaade puudub.  
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2. TOIDUKAO JA JÄÄTMETE KOGUSTE NING 

TEKKEPÕHJUSTE HINDAMINE 

 

2.1. Töös kasutatud uurimismeetod ja andmed 

 

Magistritöö on suunatud toidukao ja jäätmete koguste ning tekkepõhjuste välja selgitamisele 

põllumajandusliku esmatootmise tasandil. Töös on kasutatud esmaseid andmeid, sest 

teisesed andmeid Eestis põllumajandusliku esmatootmise tasandil toidukao ja jäätmete osas 

veel ei ole ning statistika puudub. Tegemist on seoseuuringuga ning andmete kogumiseks 

kombineeriti kvalitatiivne ja kvantitatiivne lähenemine. Analüüsi läbi viimiseks on 

kasutatud tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2010, kus on hinnatud toidukao ja 

jäätmete koguseid ning analüüsitud erinevate faktorite mõju toidukaole uuritavates 

tootmistüüpides. Viidi läbi fookusgrupi intervjuu põllumajandustootjatega (Lisa 1) mis oli 

oluliseks sisendiks ankeetküsitlustele (Lisa 4).  Fookusgrupi intervjuul osales kokku 5 isikut 

ning sellega olid kaetud kõik valdkonnad (uuritavad tootmistüübid), mille kohta koostati 

hiljem ankeetküsitlus. Pädevad inimesed teraviljakasvatusest, piimatootmisest, 

lihaveisekasvatusest ja hernekasvatusest andsid uurimuse ja ankeetküsitluse koostamiseks 

olulise informatsiooni.  

Ankeetküsitluse koostamisel on aluseks võetud Põhjamaade projekti raames läbi viidud 

uurimus (Svanes et al. 2017), mis keskendus spetsiifiliselt toidukao ja jäätmete mõõtmisele 

põllumajandusliku esmatootmise tasandil. Teiste varasemalt läbi viidud uuringute puhul on 

vaadatud kõiki toiduga varustamise etappe ning ainult esmatootmise tasandile suunatult ei 

ole seda tehtud.  Põhjamaade esialgse projekti raames, mille tulemused väljastati 2016 aastal, 

on avaldatud ka konkreetsed juhised toidukao ja jäätmete mõõtmiseks esmatootmise tasandil 

ning uurimuste tulemused avaldatud Põhjamaade koostöö kodulehel. Töö autor on suhelnud 

Põhjamaade projektide kaasautori ning Soome teadlase Hanna Hartikaineniga ning 

Maaeluministeeriumiga meili teel Põhjamaade projekti küsimustiku kasutamise sobivuse 

kohta Eesti uurimuse tarbeks.  
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Arvestades, et Põhjamaade projekti raames uuriti toidukao ja jäätmete teket Norras, Soomes, 

Taanis ja Rootsis siis on ankeetküsitlus ja selles projektis kasutatud lähenemine ning 

meetodid Eestis esmatootmise tasandil toidukao ja jäätmete välja selgitamiseks sobivad. 

Arvestati ka asjaoludega, et Eesti klimaatiline, majanduslik ja sotsiaalne olukord ning 

arengutase on Põhjamaadega võrdlemisi sarnased.  

 

Toidukao ja jäätmete koguste osas on kõige suuremaks varieeruvuse põhjustajaks ühes 

regioonis ja arengutasemel olevate riikide lõikes riigisisesed seadused ja regulatsioonid, mis 

võivad seada piiranguid inimtoiduks kõlbmatu toodangu kasutamiseks. Erinevad 

riigipoolsed toetused samas võivad aidata põllumajandustootjatel oma toodangu kvaliteeti 

parandada läbi investeeringute uude tehnoloogiasse.  Tootjate jaoks on väga oluline 

võimalus investeerida uude tehnoloogiasse, sest see aitab kao ja jäätmete protsenti oluliselt 

vähendada.  

 

Ankeetküsitluse koostamisel tegi töö autor koostööd Eesti Maaülikooli maamajanduse 

uuringute ja analüüsiosakonna spetsialistide-analüütikute Kersti Aro ja Jüri Lillemetsaga, 

kes aitasid küsimusi formuleerida ja küsimustikku kergesti vastatavaks kujundada, et saada 

võimalikult suur hulk vastanuid. Ankeetküsitlused ja fookusgrupi intervjuu küsimustiku 

koostas töö autor esialgselt iseseisvalt. Magistritöö juhendaja ja eelpool nimetatud isikutega 

koostöös on küsitlusi täiendatud nii vormiliselt kui sisuliselt. Muudatusettepanekud ja 

korrigeerimised viis sisse ning ankeedid sisestas küsitluskeskkonda LimeSurvey töö autor. 

Kõikide ankeetküsitluse küsimuste puhul olid küsimused mittekohustuslikud, sest esialgselt 

peale pandud kohustusliku vastamise nõue olulistele küsimustele tekitas tootjates segadust 

ning LimeSurvey keskkond ei võimaldanud küsitluse keskkonnas edasi liikuda. Vastanute 

osakaalu võis mõjutada olulised tehnilised probleemid Eesti Maaülikooli LimeSurvey 

küsitluskeskkonnaga, mistõttu tootjad loobusid ning polnud nõus uuesti ankeeti avama ja 

sellele vastama.  

 

Ankeetküsitlused saadeti töö autori poolt e-posti teel läbi küsitluskeskkonna LimeSurvey 

kokku 199 piimatootjale, 142 hernekasvatajale 474 lihaveisekasvatajale ja 429 

nisukasvatajale. Igale tootmistüübile edastati spetsiifiline ankeet oma valdkonna kohta (Lisa 

3). Küsitlustele vastamiseks oli aega kaks nädalat, kuid piisava vastanute hulga kokku 

saamine ostus keeruliseks ülesandeks. Töö autor võttis telefoni teel ühendust nende 

tootjatega, kes olid mingil põhjusel ankeedi täitmise pooleli jätnud, et selgitada välja 
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põhjuseid ja vajadusel aidata ankeedi täitmisega lõpuni minna. Kokku võeti ühendust umbes 

60 toojaga (kõikidest tootmistüüpidest).  

Selgus, et põllumajandustootjad on erinevate küsitlustega üle koormatud ning neil puudub 

huvi täita lisakohustusi. Lisaks ei olnud tootjad tõenäoliselt suutelised end küsitluse 

sihtgrupiga piisavalt samastama. Oluline probleem on ka selles, et põllumajandustootjad ei 

soovi oma ettevõtte kohta informatsiooni avaldada ning kofidentsiaalsuse tagamises ei olda 

kindlad. Selgus ka tõsiasi, et interneti teel edastatava informatsiooniga ei ole võimalik 

probleemi ammendavalt lahti selgitada ning uuringus osalejad ei pruugi aduda teema 

olulisust. Ettevõtte üldmeilile küsitluse saatmine tähendas tihti selle jõudmist ettevõtte 

sekretäri või assistendini, mis tähendas tihti ka, et ankeetküsitlus ei olnudki ettevõtte 

omanike või pädevate isikuteni jõudnud.  

 

Põllumajandustootjate kaasamiseks uuringusse on kasutatud kvootvalimit, mis tähendab, et 

valimisse kaasatud ettevõtete osakaal vastas erinevates suurusgruppides ja tootmistüüpides 

esindatud ettevõtete arvule. Valimi moodustas ja edastas töö autorile vastavalt projekti 

vajadustele Eesti Maaülikooli maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna juhataja.  

 

Töö kvalitatiivse osa moodustab fookusgrupi intervjuu ja põllumajandustootjate 

kommentaarid ning ettepanekud ankeetküsitluses, kvantitatiivse osa tarbeks on tuginetud 

matemaatilis-statististele meetoditele. Ankeetküsitluse tulemusena saadud andmete 

esmaseks analüüsiks on kasutatud näitajate arvutamiseks ja esmase statistika välja toomiseks 

tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2010, mis on sotsiaalteaduste valdkonda kuuluvate 

andmete analüüsiks sobiv.Tootjate poolt antud hinnangud toidu kao ja jäätmete kogusele on 

subjektiivsed ning statistiliselt ei ole neid võimalik tõestada, sest puuduvad andmebaasid 

ning registrid, mille alusel oleks võimalik toidukadu hinnata.  

 

2.2.Valimi põhjendus ja kirjeldus 

 

 

Valim moodustati vastavalt sellele, et vajalik oli leida toidukao ulatuse ja jäätmete kogused 

põllumajandusliku esmatootmise tasandil nii taime- kui loomakasvatuses.  
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Esialgne valim oli planeeritud taimekasvatuse osas teraviljakasvatajad (nisu- ja 

rukkikasvatus) ning õlikultuurid (rapsikasvatus); loomakasvatuse osas piimatootmine, 

lihaveisekasvatus ja nende kahe kombinatsioon, ehk segatootmine.  

 

Taimekasvatuse osas valiti teraviljatootjatest nisukasvatajad, sest nisukasvatus moodustab 

peaegu poole Eestis kasvatatavast teraviljast. Hernes valiti aiandussektroris toidukao koguse 

välja selgitamiseks ja lisaks on herne kasvupind Eestis viimastel aastatel oluliselt 

suurenenud. Fookusgrupi intervjuul toodi välja, et oluline oleks kaasata uurimusse ka 

kaunvilja kasvatajad, sest seal on kaod tegelikult suured. Lisaks on kaunvili statitstiliselt 

aianduse alla kuuluv kultuur, mis tähendab, et annab uurimuse tulemusele ühe valdkonna 

näol väärtust juurde. Segatootmine jäeti lõpptulemusena välja, sest ankeetküsitluse täitjale 

oleks keeruline aru saada, kuidas vastata ning ankeedid oleksid läinud liiga suuremahuliseks. 

 

Loomakasvatuses valiti veisekasvatajad, sest kuigi sealiha osakaal kogu lihatoodangust on 

moodustanud suurima osa, on viimastel aastatel mõjutanud selle vähenemist sigade 

hävitamine seakatku tõttu. Piimatootmine moodustab kogu põllumajandussektoris olulise 

osa kogu põllumajanduslikust toodangust.  

 

Põllumajandustootjate küsitletavate valimi koostamise aluseks on PRIA 

põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmed, mis tähendab, et kasutada oli 

üldkogumi jaotuse aluseid. Kuna uuringu eesmärgi täitmiseks on vajalik küsitleda 

põllumajandusliku tootmisega tegutsevatest ettevõtjatest teraviljatootjaid (eelkõige nisu- ja 

hernekasvatajaid), piimatootjaid ja lihaveisekasvatajad, siis omistati igale alamjaotusele nn 

kvoot. Eelnevalt määrati iga tegevusvaldkonna kohta toetusõigusliku tootmismaa alusel 

kitsendused: 

 teraviljatootjad toetusõigusliku põllumaa miinimummäär  - >150 ha; 

 hernekasvatusega tootjate toetusõigusliku põllumaa miinimummäär –>35 ha; 

 piimatootjate piimalehmade miinimumarv - >70 piimalehma; 

 veisekasvatajate veiste miinimumarv – > 10 lihaveist.  

 

Valimi tulemusel saadi soovitud struktuuriga valim, mis vastas osakaalude (kvootide) alusel 

üldkogumile (populatsioonile). Tootmistüübi jaotused on leitud  FADN metoodika alusel, 

v.a hernekasvatusega tegelevad ettevõtjad, kes kuuluvad teraviljatootjate hulka. Piisava 

usaldusväärsuse tagamiseks kasutatakse valimis ettevõtjate arvu, mis peab olema 
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tavatootmise puhul≥ kui 40 isikut ja mahetootmise puhul ≥ kui 10 isikut kõige väiksema 

isikute arvuga tootmistüüpi vaadeldes. Sellisel juhul annab statistiline andmetöötlus piisava 

usaldusvääruse.  

 

Valimi moodustamisel lähtuti olukorrast, kus kaasati 2016. aastal ÜPT taotlenud isikud. 

Samuti jälgiti, et ettevõtjate kontaktandandmed on kättesaadavad ja ettevõtja oleks 

äriregistris registreeritud. Ettevõtja valimisse sattumise juhuslikkuse tagamiseks kasutati 

juhuslike arvude generaatorit Excel tööriistana, mille abil tekitati iga tootmistüübi (kvoodi) 

lõikes valim ettevõtjate nimekirja põhjal. Juhuslike arvude leidmisel arvestati vastava 

üldkogumi tootmistüübi vahemikku. Näiteks piimatootjate (TT45) puhul 40 juhuslikku arvu 

vahemikus 204.  Saadud juhuslikud arvud tähistasid valimisse võetavate ettevõtjate 

järjekorranumbrit üldnimekirjas, mis omakorda oli järjestatud äriregistri koodi alusel. 

Valimi kirjeldus on toodud Lisas 2.  

 

2.3. Uurimistöö tulemused 

 

2.3.1. Toidukadu ja jäätmed piimatootmises 

 

Piimatootjatele mõeldud ankeetküsitlus saadeti kokku 199 tootjale, milles osales kokku 72 

tootjat ehk 36% valimist. Kokku täitis ankeedi lõpuni 31 piimatootjat. Analüüsis on 

arvestatud kõikide osalenute vastustega.  

Küsimustik oli jagatud osadeks kus esimeses osas küsiti piima kao kohta, teises meetmete 

kohta, mida kavatsetakse toidukao ja jäätmete vältimiseks rakendada; kolmandas karja 

pidamise tingimuste ja neljandas osas üldiseid küsimusi ettevõtte kohta.  Piimatootmise osas 

on küsitud ainult toidu kadu ja jäätmeid, ehk seda osa piimast, mis oli nö kõrvalvoog ja mida 

ei olnud võimalik inimtarbimiseks mingil põhjusel enam kasutada. Tootjatel paluti hinnata 

kao protsente erinevates esmatoomise etappides protsentuaalselt kogutoodangust. 

Küsimustikuga oli tarvis välja selgitada piimakao ja jäätmete kogused ning tekkepõhjused. 

Tekkepõhjuste välja selgitamiseks ja erinevate faktorite mõju uurimiseks on aluseks võetud 

fookusgrupi intervjuu tähelepanekud ja varasemalt Euroopas läbi viidud uuringutes 

tähelepanu saanud kitsaskohad.   
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Uuringus osalenud ettevõtted (edaspidi nimetatud ka“tootja” või “piimatootja”) olid 

valdavalt tavatootjad (90%) ning mahetootjaid oli ainult 10% vastanutest. Ettevõtjate 

töötajate keskmine vanus oli 47 aastat ja keskmine töötajate arv kõikide uuringus osalejate 

kohta kokku 18 töötajat ning keskmine müügitulu 934 541,80 eurot. 

Kõige suurema loomade arvuga ettevõttes oli kokku 1348 piimalehma ja kõige väiksema 

loomade arvuga ettevõttes 2 piimalehma. Keskmine piimalehmade arv 31 vastuse andnud 

tootja seas oli 415 piimalehma. Piimalehmade arvukuse varieeruvus ankeetküsitluses 

osalenud ettevõtetes oli väga suur, standardhälve 454,97. Keskmine loomade arv ettevõtetes 

kokku oli 864,59 looma. Karja struktuur oli ettevõtete lõikes võrdlemisi erinev, kuid 

keskmiselt oli 31 vastanud tootja vastustele tuginedes piimalehmi 48,10%, lehmmullikaid ja 

ammlehmi 22,63%, alla üheaastaseid veiseid 24,89% ja pulle ning pullmullikaid 4,36% 

kõikide loomade arvust protsentuaalselt.  

Arvestades vastanute vähest aru, ei saa teha üldistavaid järeldusi karja struktuuri ja loomade 

keskmise arvu kohta Eesti piimatootmisettevõtetes.  

Küsitlusele vastanud põllumajandustootjad on hinnanud, et peamiselt tekib kadu piima 

lüpsmisel. Kogupiimatoodangu kadu ja kadu piima tootmise erinevates etappides on toodud 

tabelis 2.  

Tabel 2. Piimatoodangu kadu piimatootmise erinevates etappides, protsentuaalselt.   

Kao % lüpsmisel  3,26 

Kao % jahutamisel 0,35 

Kao % säilitamisel/ladustamisel 0,31 

Kao % transportimisel  0,33 

Piimatoodangu kadu kokku, % 4,25 

 

Fookusgrupi intervjuul osalenud piimatootja ei osanud välja tuua ühtegi põhjust, miks piima 

tootmisel võiks lüpsmise etapis kadu tekkida. Ainsa võimalusena tõi ta välja, et voolikud 

lähevad katki või juhtub mõni õnnetus. Küsimustikus olevate vastuste „muu“ 

kommentaaridest selgus, et  tootjad on mõelnud lüpsmisel tekkivate kadude all ka 

piimalehmade haigestumise tagajärjel tekkivat suure ravimisisaldusega piima, mida ei ole 

võimalik inimtoiduks kasutada ja mis visatakse kas ära, komposteeritakse või kasutatakse 

loomasöödana. Lüpsmisel tekkiva kao alla läheb ka see piim, mis on lüpstud mastiiti 

nakatunud loomalt kui see on segunenud verega. Ternespiim joodetakse vasikatele. 

Lüpsikeeluga lehmade piim läheb utiliseerimisele. Üks tootja tõi välja, et vasikatele tuli 2016 
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aasta piimakriisi tõttu anda toorpiima, sest piimapulbrit polnud võimalik majanduslikest 

põhjustest tulenevalt neile osta. Kuna algselt oli see piim mõeldud siiski inimtarbimiseks, on 

tegemist toidukaoga. Fookusgrupi intervjuul osalenud piimatootja ja ka ankeetküsitlusele 

vastanud tootjad tõid välja, et lüpsmisel tekib piima kadu ka inimliku eksimuse tõttu (näiteks 

haige looma lüpsi saatmine või see, et piimalehma õigel ajal lüpsi ei saadeta). Hinnati, et 

robotfarmides on kaod lüpsmisel väikesed.  

Kadu piima jahutamisel oluliselt ei teki, sest seal saab ainuke kadu olla mahutite ja torude 

seintele jäänud piim, mille kogused on väga väikesed. Säilitamisel ja ladustamisel saab 

piimatoodangu kadu tekkida ainult siis kui see kui see mingil põhjusel rikneb (võib olla 

inimlik eksimus või elektrikatkestus tormi tõttu). Transportimisel on kadu samuti 

minimaalne, see võib tuleneda leketest või piima transportiva seadme torude külmumisest 

talveperioodil. Kaudne kadu võib piimatootmises tekkida ka seetõttu kui piima 

kokkuostuhinnad on madalad. Sellisel juhul kasutavad tootjad teadlikult odavamat ratsiooni 

ja piimatootmine on madalam, kuid see on teadlik valik ja seda ei saa käsitleda tootmisel 

tekkiva toidukaona. Fookusgrupi intervjuul osalenud tootjad hindasid kõiki tegureid arvesse 

võttes, et piima kadu esmatootmises kokku võib olla 2-4%. Ankeetküsitluses osalenud 

piimatootjatest 19% märkis, et neil ei tekigi piima tootmisel kadu, sest kogu piim kasutatakse 

ära, kas joodetakse vasikatele või komposteeritakse.  

Ankeetküsitluse tulemusena selgus, et piimatootmises esmatootmise tasandil tegelikult 

jäätmeid ei teki, sest kogu piim on mõeldud toota toiduks ja selle juures ei teki jäätmeid ehk 

inimtoiduks söödamatuid osi, mida kasutatakse muul otstarbel või visatakse ära. Tekkivaid 

jäätmeid (näiteks allapanu jms) ei saa käsitleda toidu jäätmetena.  

Tulenevalt sellest, et väikestel ja suurtel ettevõtetel on erinevad investeerimis- ja toetuste 

saamisel võimalused, on Joonisel 4 välja toodud ettevõtte suuruse ja piimakao protsendi 

vaheline seos.  
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Joonis 4. Ettevõtte suuruse mõju piimakao kogusele (vastavalt loomade arvule). 

Suuremates ettevõtetes on piimakaod väiksemad kui väikestes ettevõtetes. Tootjad märkisid 

nii ankeetküsitlustes kui fookusgrupi intervjuul, et põllumajandusettevõtetes on väga oluline 

investeerimisvõimekus, seda eelkõige uude tehnoloogiasse. Suurematel ettevõtetel on need 

võimalused üldjuhul paremad ja ka jooniselt on näha, et ettevõtte suuruse kasvades kao 

protsent väheneb.  Seos ettevõtte suuruse ja kao protsendi vahel on siiski pigem nõrk ja võib 

öelda, et ettevõtte suurus ei mõjuta piimatoodangu kao kogust olulisel määral. 

Regressioonivõrrand näitab, et ettevõtte suuruse alusel ei ole võimalik piimakao protsenti 

prognoosida. Determinatsioonikordaja R2  väärtus on 0,00093, mis näitab, et 

tunnustevaheline korrelatsioon on väga väike, praktiliselt olematu ning ettevõtte suurus 

piimakao kogust oluliselt ei mõjuta.  

Arvestades, et tootjad märkisid kõige suurema kao protsendi piima tootmisel just lüpsmise 

juures, oli oluline uurida ka kasutatava lüpsmistehnoloogia mõju piima kao kogusele. 

Lüpsilahenduste mõju kao protsendile on toodud Joonisel 5.  

Kõige madalam on piimakao protsent lüpsmisel kasutades traditsioonilist 

lüpsiplatsilahendust ja kõige madalam keskmine piima kogukao protsent oli nendes 

ettevõtetes, kes kasutasid torusselüpsi. Torusselüpsi võimalust ankeetküsitluse 

vastusevariantides ei olnud, tootjad tõid selle ise välja vastusevariandi all “muu”.  Arvestatud 

on nii keskmise kaoprotsendiga lüpsmisel kui keskmise kao protsendiga tervikuna. 
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Joonis 5. Lüpsilahenduse mõju piimakao kogusele lüpsmisel kogu piimatoodangust, 

protsentuaalselt.  

Küsitlusele vastanud tootjad märkisid, et robotfarmis ei tohiks kadu oluliselt tekkida, kuid 

selle all oli mõeldud otseselt lüpsmise protsessi, mitte sellega kaasnevaid tegevusi.  

Lüpsiroboti kasutamise efektiivsus oleneb näiteks sellest, kuidas on lehmade liiklus 

korraldatud (sund- või vabaliikumine) ja milline on laut tervikuna. Madalam piima kao 

protsent torusse lüpsi ja traditsioonilise lüpsilahenduse puhul võib tuleneda asjaolust, et seal 

on inimtegevusega lüpsmise kord ja intervallid enam mõjutatavad ning ettevõtte töötajate 

kontrolli all.  

Fookusgrupi intervjuul toodi piimatootja poolt välja, et peaks küsima piimatootjatelt ka selle 

kohta, kuidas loomi peetakse, sest sellel võib olla mõju piima kaole. Pidamistingimused on 

väga olulised ning tuleb arvestada, et külmemas laudas on piimalehmade tootlikkus suurem, 

sest keha jahutamisele kulub vähem energiat võrreldes sooja laudaga.  

Erinevate pidamisviiside mõju piimakao kogusele on toodud joonisel 6. 

Ükski tootja ei märkinud vastusevariantides, et kasutab lõas- või vabapidamisega 

tahesõnnikulauta koos loomade pidamisega aastaringselt ainult siseruumides. Samas kasutas 

32% vastanud tootjatest loomade pidamisel vabapidamisega ja hooajaliselt karjamaal ning 

siseruumides vedelsõnnikulauta. Tahesõnnikulauta kasutatakse oluliselt vähem kui 

vedelsõnnikulauta. Põhjus on selles, et vedelsõnnikulauda kasutamine on mugavam, sest 

vedelsõnnik valgub laudas läbi resti põranda kanalisse ning inimtööd on vähem kui 

tahesõnnikulauda puhul. Vabapidamisel on nii vedel- kui tahesõnnikuga lauda puhul 

piimakao protsent tervikuna siiski madalam kui lõaspidamise korral. See võib tuleneda 
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asjaolust, et vabapidamise korral on loomadel paremad liikumis- ja sotsiaalse käitumise 

võimalused, mis mõjub hästi nende heaolule. Piimalehmade stressitase ja heaolu avaldavad 

piimatoodangule olulist mõju. Lisaks kui tootja kulutab ressursid mingi teatud koguse 

toodangu saamiseks, kuid saab sellest oluliselt vähem, siis on tegemist toidu kaoga. 

Vabapidamisega lautades on laialdaselt kasutusel robotlüpsi kasutamine, mistõttu võib on 

nende kahe faktori seose tulemusena omakorda sellise kombinatsiooni korral kao protsent 

suurem (vabapidamine ja lüpsiroboti kasutamine samaaegselt). Vabapidamisel võivad 

loomad üksteist vigastada. Loomade lõaspidamisel saab loomi individuaalselt kohelda, kuid 

miinusena on selle pidamisviisi juures see, et loomad ei saa üldse vabalt liikuda ning aseme 

puhtana hoidmine ja allapanu kogus on oluliselt suurem kui vabapidamise korral.  

 

 

Joonis 6. Piimakarja pidamisviisi mõju piimakao kogusele, protsentuaalselt.  

Loomade pidamise viisi kõrval on väga oluliseks loomade heaolu ja tervislikku seisundit 

mõjutavaks teguriks lauda seisukord. Kui laudas on liiga suur niiskus siis võivad loomad 

kergesti haigestuda hingamiselundite haigustesse. Joonisel 7 on lauda seisukorda hinnatud 

viiepalliskaalal, kus tootjatel paluti hinnata lauda välisseinte, põrandate, katuse, tehniliste 

süsteemide ja katuse seisukorda hinnanguga väga hea, mis vastab väärtusele “5”; hea, mis 

vastab väärtusele “4”; keskmine, mis vastab väärtusele “3”; halb, mis vastab väärtusele “2” 

ja väga halb, mis vastab väärtusele “1”. 
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Joonis 7. Lauda seisukorra mõju piimakao kogusele, protsentuaalselt.  

Mida parem on lauda seisukord, seda väiksem on ettevõttes piimakao kogus. 

Determinatsioonikordaja R2  = 0,2172 ei väljenda lauda seisukorra ja piimakao koguse vahel 

tugevat seost, kuid see on siiski olemas, sest piimakao kogus lineaarselt väheneb kui lauda 

seisukord on parem. Vastanud piimatootjatest valdavalt hindasid lauda seisukorda tervikuna 

"hea" või "keskmine" ning sellele järgnes "halb". Väga heas või väga halvas seisukorras 

lautade osakaal oli väike.  

Tootjatel paluti ankeetküsitluses ka kirjeldada, mida tehti selle osaga, mida nimetati kaoks. 

Piimatoodangu kaost 3,44%-ga  ei tehtud midagi või jäeti loodusesse; 6,89% visati jäätmete 

hulka või komposteeriti, 41,37% kallati kanalisatsiooni; 48,27% kasutati omatarbe 

loomasöödaks või anti metsloomadele (töötlemata). Kõige olulisema piima kao 

tekkepõhjusena toodi välja piimalehmade haigestumine, mis märgiti kao põhjusena 77,77%, 

osakaaluna kõikidest põhjustest. Kogu piimatoodangust läks inimtoiduks ca 90% 

(toiduainetööstusele vms) toodangust, loomasöödaks ca 4,3% ning ülejäänu muuks 

ostarbeks. 

Tootjatelt küsiti ka, millised oli peamised piimakao tekkimise põhjused. Ebakvaliteetne sööt 

oli selle põhjuseks 3,70 %, 7,40% puhul piimalehmade ebasobivad pidamistingimused ja 

77,77% kao põhjuseks piimalehmade haigestumine. Lüpsiseadmete rikete tõttu oli kadu 

3,70% ning elektrikatkestuse tõttu 7,40%. Piima jahutusseadmete rikke tõttu ei olnud ühelgi 

tootjal kadu tekkinud. Välja toodi, et kao põhjuseks oli ka loomade kinni jätmine ja 

poegimine ning traumad ja lüpsija eksimused.Piimatoodangust läks inimtarbimiseks 
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keskmiselt 90,99% ja loomasöödaks 4,30% ning ülejäänu muuks otstarbeks või jäeti 

kasutamata (see tähendab, et kallati kanalisatsiooni või visati ära).  

Tootjad tõid välja, et piimakao vähendamiseks peaks eelkõige ennetama haiguseid (54,5% 

vastanutest) ning parendama loomade pidamistingimusi (21,2%). Tulemustest järeldub, et 

sellised haigused, mis võiksid olla tingitud keskkonnast, kus loomi peetakse (nagu näiteks 

hingamiselundite haigused) on pigem teisejärgulised ja olulisemad põhjused on tingitud 

loomade eest hoolitsemisest ning söödakvaliteedist. Söödal on piimalehmade tervisele ning 

piimakvaliteedile oluline mõju. Tänapäeval on suuremates piimatootmisettevõtetes 

probleemiks, et suurema toodangu saamiseks võidakse söötmist üle forsserida ning 

manustada liiga palju jõusööta. Üks tootja märkis ka ära, et tuli viia loomad tapamajja 

madala piima kokkuostuhinna tõttu, mistõttu ei olnud enam võimalik tootmisega jätkata. 

2016 aastal tuli tootjatel kõige enam tapamajja viia piimalehmi, ja kõige vähem 

lehmmullikaid ning ammlehmi.  

Pidamistingimuste parendamine on oluline, sest suur hulk tootjaid hindasid lauda seiskorda 

siiski keskmiseks, halvaks või väga halvaks. Loomade pidamistingimused piimalehmade 

puhul on olulised piimatoodangu mõjutajad, sest otseselt seotud loomade heaolu ja 

stressitasemega. Tootjatelt küsiti, milliseid meetmeid on nende ettevõttes rakendatud 

loomade heaolu tagamiseks. Sellele küsimusele vastas 24 tootjat ning selgus, et need, kes 

hoolitsevad loomade eest, teevad seda kõikidel võimalikel viisidel. See tootja, kes värgib 

loomade sõrgu, kasutab ka seljasügamisharju ja on lauda ehituse arvestanud loomade 

mugavusega ning allapanu seiukorda kontrollitakse regulaarselt. Vastanud ettevõtetest ainult 

7 kasutas loomade heaolu tagamiseks desifintseerimisvanne jalgadele.  

 

2.3.2. Toidukadu ja jäätmed hernekasvatuses 

 

Hernetootjatele mõeldud ankeetküsitlus saadeti kokku 147-le tootjale, milles osales kokku 

47 tootjat ehk 33% valimist, kuid täielikult või osaliselt täitis ankeedi lõpuni 33 tootjat. 80% 

vastanutest olid tava- ning 20% mahetootjad. Keskmine töötajate arv küsitlusele vastanud 

ettevõtetes oli 5 ja keskmine töötajate vanus 39 aastat. Analüüsis on arvestatud kõikide 

osalenute vastustega.  
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Küsimustik oli jagatud osadeks, kus esimeses osas küsiti herne külvamise ja kasvatamise, 

teises saagikoristuse ja kolmandas saagikoristusjärgsete tegevuste kohta. Hernetootjatelt 

uuriti ka, milliseid meetmeid nad kavatsevad edaspidi hernekao koguse vähendamiseks 

rakendada. Hernetootmise osas oli tootjatelt kao koguse välja selgitamiseks küsitud kui palju 

nad algselt planeerisid toota inimtoiduks ja milline oli tegelik väljund ehk inimtoiduks 

mõeldud hernetoodangu ja tegeliku toodangu vahe. Seda osa, mis oli planeeritud toota 

toiduks, kuid tegelikult kasutati muuks otstarbeks, käsitleme kõrvalvoona (Joonis 3).  

Küsimustikuga oli tarvis välja selgitada hernekao ja jäätmete kogused ning tekkepõhjused 

herne esmatootmise erinevates etappides. Tekkepõhjuste välja selgitamiseks ja erinevate 

faktorite mõju uurimiseks on aluseks võetud fookusgrupi intervjuu tähelepanekud ja 

varasemalt Euroopas läbi viidud uuringutes tähelepanu saanud kitsaskohad.   

Uuringus osalenud ettevõtted (edaspidi nimetatud ka “tootja” või “hernetootja”) olid 

valdavalt tavatootjad (90%) ning mahetootjaid oli ainult 10% vastanutest. Ettevõtjate 

töötajate keskmine vanus oli 47 aastat ja keskmine töötajate arv kõikide uuringus osalejate 

kohta kokku 18 töötajat ning keskmine müügitulu 934 541,80 eurot. 

Põllukultuuride keskmine kasvupind oli vastanud tootjate seas 833 ha ning keskmine herne 

kasvupind sellest 124,42 ha. Samas oli herne kasvupind vastanute seas väga varieeruv. Kõige 

väiksem herne kasvupind oli 28 ha ja kõige suurem 289 ha ning standardhälve 82,87, mis on 

võrdlemisi suur. Kõikide tootjate keskmine herne kasvupind (hektarites) oli 14,22% kogu 

haritavast põllumaast ning 85,77%-l kasvatati teisi kultuure, mis näitab, et hernest 

kasvatatakse pigem teiste saaduste kõrval ja mitte eraldiseisva kultuurina.  

 

Oluline toidukao näitaja herne puhul on see, et kui palju oli algselt planeeritud toota 

inimtoiduks ja kui palju tegelikult oli toodangut võimalik toiduks kasutada. Planeeritud 

toodangu ja tegelike väljundite osakaalud on toodud Joonisel 8.  
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Joonis 8. Planeeritud toodang ja tegelik väljund kogutoodangust, protsentuaalselt.  

Kui algselt oli planeeritud toota hernest inimtoiduks 65,47% siis tegelikult oli võimalik seda 

inimtoiduks kasutada 49,84%, mis tähendab, et planeeritud toodangu ja tegeliku väljundi 

vahe on 15,63%. See on otsene toidu kadu ehk kõrvalvoog herne esmatootmises. Näitajat on 

võimalik tõlgendada kaona, sest sisendid olid kasutatud selleks, et toota toitu.  

Peamiselt läks see osa, mida ei saanud enam mingil põhjusel inimtoiduks kasutada, 

loomasöödaks. Tulenevalt kvaliteedinõuetest ei saanud ka seemneks toota nii palju kui oli 

algselt planeeritud. Toodangust 0,57% kasutati biokütuse tootmiseks, kuid algselt polnud 

see planeeritud. Üldjuhul hernetootjad ei plaaneeri kohe külvamisel, et nad toodavad 

biokütuse tootmiseks. Loomasöödaks planeeriti toota algselt 13,38% hernest, kuid tegelik 

väljund on suurem peamiselt selle osa arvelt, mida ei olnud võimalik kasutada inimtoiduks.  

Tootjad hindasid, et toidukadu herne tootmisel tekkis hinnanguliselt 15,63%. Sellest 13,64% 

tekkis kadu saagikoristusjärgsetel tegevustega, mis tähendab, et nimetatud tegevused on 

olulised kao põhjused herne esmatootmisel. Fookusgrupi intervjuul toodi välja, et herne 

kasvatamisel jäätmeid praktiliselt ei teki, need võivad olla ainult umbrohi või praht, mis on 

koristamisel herne saagi sisse jäänud. Fookusgrupi intervjuul märkis põllumajandustootja 

ära selle, et herne külvamise ja kasvatamise etapis võib oluline kadu tekkida sellest, et 

seemed süüakse rändlindude poolt ära ning kevadel kui seemed külvatakse ei ole õigust linde 

küttida, tohib alles sügisel. See on suur probleem taimekasvatajate jaoks tervikuna. 

Põllumajandustootjad saavad selle eest küll rahalist kompensatsiooni, kuid tootjate 

hinnangul ei kata see täielikult tekkinud majanduslikku kahju. 
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Herne tootmisel oli küsitud eraldi kogu hernekaole lisaks kui palju tekkis kadu erinevates 

herne esmatootmise etappides peale saagi koristamist. Herne saagikoristusjärgses etapis 

tervikuna tekkis tootjate hinnangul keskmiselt kadu kokku 13,64%. Erinevates 

saagikoristusjärgsetes etappides keskmiselt tekkinud kadu on toodud Tabelis 3. 

Tabel 3. Herne kadu saagikoristusjärgsetes etappides kogu koristatud hernesaagist, 

protsentuaalselt.  

Kadu kuivatamisel, % 7,64 

Kadu sorteerimisel, % 5,63 

Kadu ladustamisel enne kuivatamist, % 0,10 

Kadu ladustamisel pärast kuivatamist, % 0,13 

Kadu koormate komplekteerimisel (laadimisel), % 0,13 

Kadu herne transportimisel põllult, % 0,00 

Saagikoristusjärgne kadu kokku, % 13,64 

 

Tootjad märkisid, et herne kuivatamisel on kadu tingitud peamisel kaalukaost. Samas tuleb 

kuivatamise juures silmas pidada seda, et ei saa rääkida toiukaost selle otses mõttes. 

Tegemist on niiskuse kaoga ja see pole toit ega toidu osa. Võrdlemisi suur kadu tekib ka 

herne sorteerimisel. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et hernes on lamandunud või muul 

põhjusel kahjustunud, mille tulemusena saak ei vasta enam piisavalt kvaliteedinõuetele, et 

seda oleks võimalik inimtoiduks kasutada. Ilmastikutingimustest tulenevalt võivad seemed 

põua või tugeva vihmasaju tõttu rikneda. Välja sorteeritakse ka poolikud herned, väga 

väikesed herneterad ja hernekestad, mis kukuvad sorteerimissõelast läbi – seda käsitlevad 

tootjad jäätmetena. Poolikute herneste osakaalu toidu kaona hinnati, et see võib olla kuni 

2%. Umbrohtu ja niiskust käsitleti ka jäätmetena, kuid see ei ole kindlasti toidujäätmed. Üks 

hernetootja, kes on kasvatanud hernest üle 20 aasta märkis ära, et 2016 aastal olid 

koristustingimused mõistlikud ning tänu sellele, et koristus ajastati õigesti ei kahjustanud 

kombain teri. Selle tulemusena ei tekkinud kuivatamise ja sorteerimise käigus herne kadu.  

Hernekadu koormate komplekteerimisel oli väga väike ja ükski tootja ei toonud välja, et 

herne transportimisel põllult oleks tekkinud kadu.  

Ettevõtte suurusel võib olla oluline mõju toodangu kaole tulenevalt sellest millist 

tehnoloogiat on võimalik kasutada. See omakorda oleneb investeerimisvõimalustest. 

Taimekasvatuses on üldjuhul olulised saagikoristusel kasutatavad masinad. Fookusgrupi 

intervjuul toodi välja, et uuematel masinatel on peal juba rohkem automaatikat, mis 
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vähendab inimliku eksimuse tõenäosust ja seega tervikuna ka toidukadu saagi koristamisel.  

Hernekasvatajate ettevõtete suurus on määratud vastavalt herne kasvupinnale. Seosed herne 

kao ja ettevõtte suuruse vahel on toodud Joonisel 9.  

 

Joonis 9. Seos herne kasvupinna ja kogukao ning saagikoristusjärgse kao vahel, 

protsentuaalselt.   

Vähesel määral nii kogukadu kui saagikoristusjärgsete tegevuste kao protsent väheneb herne 

kasvupinna suurenedes (vastavalt -0,0656 ja -0,0423), kuid determinatsioonikordaja R2 

väärtused kogukao ja herne kasvupinna vahel 0,0223 näitab väga väikest seost ning 

saagikoristusjärgse kao protsendi ja herne kasvupinna suuruse vahel on see veel väiksem, 

0,0091. See tähendab, et herne kasvupinna ja herne kao vahel korrelatsioon praktiliselt 

puudub.  

Herne kasvatamisel on mullaharimisviisil väga oluline mõju saagikusele ja kao protsendile, 

mistõttu küsiti tootjatelt mullharimisviisi kohta, et leida seoseid toidukao kogustega. 

Tootjatelt küsiti kogukadu herne tootmisel selliselt, et kao protsent tuli arvutada planeeritud 

ja tegeliku toodangu vahena erinevate otstarvete lõikes. Erinevates saagikoristusjärgsetes 

tegevustes tekkivate kao kogustele andsid tootjad oma hinnangu. Mullaharimisviisi mõju 

kao protsendile on toodud Joonisel 10. 
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Joonis 10. Mullaharimisviisi mõju herne kao kogusele kokku ja saagikoristusjärgsele kao 

kogusele.  

Herne puhul kasutati kõige enam pindmist mullaharimist (52,5%) ning sellele järgnes 

tavakünd, mida rakendati 32,5%, otsekülvi kasutati 7,5%, sügavkündi 2,5% ning muud 

mullaharimisviisi 5%. Arusaadavatel põhjustel ei ole herne külvamisel otsekülv levinud. 

Kuna hernes on võrdlemisi nõudlik kultuur ja otsekülv tähendab seemnete muldaviimist ilma 

mulda harimata siis ei ole selle rakendamine herne külvamisel mõistlik. Herne külvamisel 

kasutatkse peamiselt nii sügavkündi kui pindmist mullaharimist, kuid tavakünd on Eestis 

enam levinud. Ankeetküsitlusele vastanute arvu tõttu ei saa teha ammendavaid järeldusi 

peamiselt kasutatava mullaharimisviisi kohta herne külvamisel, sest vastanute arv ei 

võimalda seda. Põhjus, miks pindmise mullaharimise korral võib olla nii kogu herne kadu 

kui keskmine kadu saagikoristusjärgsetel tegevustel väiksem kui näiteks sügav- ja tavakünni 

korral, võib tuleneda sellest, et pindmise mullaharimise tulemusena suureneb mulla 

huumusevaru, mis loob soodsa kasvupinnase.  

 

Fookusgrupi intervjuul toodi välja, et seemne valikule külvamisel on oluline tähelepanu 

pöörata, sest sellest sõltub suuresti saagikus ja seetõttu ka kao protsent. Omatarbeks tehakse 

seemet kodus aga sertifitseeritud seeme on teine asi. Sertifitseeritud seeme on kontrollitud 

puhtuse ja kvaliteedinõuete poolest, kuid sertifitseerimata seeme võib olla saastunud 

seemnega levivatest taimekahjustustest või sisaldada umbrohtude seemneid ning võib olla 

madala idanevusega. Puhitud seeme tähendab, et seeme on keemiliselt töödeldud väetiste, 
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kasvustimulaatorite ja taimekaitsevahenditega ning sellised seemed on haigustele vähem 

vastuvõtlikud ning tagavad tõusmetele vajalikud toiteained. Üldjuhul annab ka puhitud 

seeme suurema ja kvaliteetseme saagi. Hübriid on järglane, mis on saadud erinevate 

vanemlike vormide ristamise teel ning sellega muudetakse seeme vähem vastuvõtlikuks 

haigustele jne. Kasutatava seemne mõju herne kao kogusele on toodud Joonisel 11.  

 

 

 

Joonis 11. Kasutatud seemne mõju hernekao kogusele saagikoristusel, järeltöötlusel ja 

kogukao osas, kadu protsentuaalselt.  

Herne kasvatamisel kasutati kõige enam ostetud ja sertifitseeritud seemet ning omatoodetud 

ja sertifitseerimata seemet (üldjuhul omatoodetud seeme ei olegi sertifitseeritud, kui ei 

toodeta seemet). Suurel määral kasutati ka puhtimata ning omatoodetud või ostetud seemet. 

Ostetud ning serfititseerimata seemne osakaal oli väike. Puhitud seemet ka palju ei 

kasutatud. Fookusgrupi intervjuul toodi välja, et nõudlike kultuuride puhul on otstarbekas 

investeerida pigem sertifitseeritud seemnesse, mille puhul on kvaliteet tagatud nii saagikuse 

kui idanevuse osas. Puhitud seeme ei pruugi olla nii vastupidav. Osad ankeeküsitlusele 

vastanud tootjad kasutasid ka muud seemet, kuid pole seda täpsustanud.  

Kõige suurem kadu kokku ja kadu saagikoristusel ning järeltöötlusel on sertifitseeritud 

seemne kasutamisel ning kõige madalam sertifitseeritud ja ka puhitud seemne kasutamisel. 

Suurim kadu sertifitseeritud seemne kasutamisel ei pruugi olla adekvaatne tulemus. 

Tõenäoliselt on tootjad mõelnud, et sertifitseeritud seeme on puhtimata, sest puhitud seemet 
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kasutati vähem.  Determinatioonikordaja R2 näitab, et tegelikult seemne kasutamisel kao 

protsendile praktiliselt mõju ei ole.  

Väetiste kasutamise ja hernekao osas ei saa adekvaatseid järeldusi teha, sest küsitluse 

tulemustest selgus, et mineraalsete väetiste (NPK, kaaliumfosfaat jms) kasutamisel oli 

keskmine kao protsent 27,57% kogu hernetoodangu kaost, kuid orgnaaniliste väetiste 

kasutamisel 11% ja nendel tootjatel, kes väetisi üldse ei kasutanud 17,31%.  Sellest 

hernesaagist, mida tootjad nimetasid kaoks, jäeti 34% loodusesse või põllule, 30% visati 

jäätmete ja/või prügi hulka, 26% kasutati metsloomadele söödaks ning 8,69% kasutati 

omatarbeks (töötlemata loomasöödaks). Peamise põhjusena, miks põllult koristatud saagi 

osas kadu tekkis oli kaalu kadu kuivatamisel ja sellele järgnes umbrohusegunemine saagiga.  

 

Ükski tootja ei maininud, et kadu oleks tekkinud mitteoptimaalsete säilitamistingimuste või 

inimliku eksimuse tõttu. Hernel on üsna kõrged kvaliteedinõuded ning seda ei saa 

sorteerimata müüa, kuid sorteerimimisel tekib ka kadu.  Kõige olulisema meetmena, mida 

hernetootjad plaanivad kao ja jäätmete vähendamiseks rakendada toodi välja oma ettevõtte 

töötajate koolitamine. Meetmete rakendamine on toodud tabelis 4.  

 

Tabel 4. Meetmed mida plaanitakse rakendada kao vähendamiseks, protsentuaalselt 

kõikidest vastustest.    

 

Arvestades, et hernetootjad pidasid kao vähendamiseks väga oluliseks koolitada ennast ja 

oma töötajaskonda siis peaks ka riiklikul tasandil hästi läbi mõtlema, kas on võimalik 

põllumajandustootjaid selles toetada. Olulise meetmena toodi välja ka külvamise 

optimeerimise, mis on seotud tegelikult investeerimisvõimalustega. 

Kõige olulisemad herne saagikust mõjutavad tegurid,  mis tootjad ära märkisid, olid 

ilmastikutingimused - koguni 74,51% (sellest 28,94% oli põhjustatud ebasoodsatest 

ilmastikutingimustest külvamisel ja 71,05% taimede lamandumisest ilmastikutingimustest 

tulenevalt). Järgmise olulise põhjusena oli ära märgitud rändlindude poolt tekitatud kahju 
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(seemnete söömine) – 13% ning taimede hävinemine taimekahjurite tõttu. Ükski tootja ei 

öelnud, et herne saagikust mõjutavaks teguriks oli valesti reguleeritud külvik. Külvamise 

vale ajastuse ja külvieelsete mullaharimistööde viibimise mainisid ära kaks tootjat.Sellest 

järeldub, et hernekasvatusel peamised toidukao põhjused on vältimatud ja põllumehe 

kontrolli alt väljas. Inimtegevusest osaliselt sõltuvad (väetamine) kaod, näiteks 

taimekahjurite poolt taimede hävitamine on osaliselt välditav kadu, kuid välditavad ehk 

inimtegevusest otseselt sõltuvad kaod on minimaalsed. See näitab, et põllumajandustootjad 

teevad kõik endast oleneva saagi kadude vältimiseks.  Seadmete ja masinate kasutamine ning 

nende vanus mängib tehnoloogilisest aspektist lähtuvalt toidukao ja jäätmete tekkel olulist 

rolli. Kui kuivatamisel kasutatud seadmete keskmine vanus oli 11,12 aastat siis 

sorteerimismasinate keskmine vanus oli poole kõrgem, ehk 23,43 aastat.  

 

Peamise põhjusena, miks osa hernesaagist jäi põllule tõid tootjad välja saagi lamandumise 

sagedase vihma tõttu. Sellistest faktoritest tulenevalt oleks adekvaatsete tulemuste saamiseks 

vajalik uurida mitut aastat, sest aastate lõikes võivad ilmastikuolud tugevalt varieeruda. 

Ükski tootja ei vastanud, et herne põllule jäämise põhjuseks oli kombaini või selle osade 

kulumine või kehvasti töötamine. Samuti olid kõik põllutöömasinad õigesti seadistatud ja 

transpordi käigus põllult saagi pudenemist või vigastumist ei olnud. Peamiselt kasutati oma 

ettevõtte masinaid ja tööjõudu.  

 

 

 

2.3.3. Toidu kadu ja jäätmed lihaveisekasvatuses 

 

 

Lihaveisekasvatajatele mõeldud ankeetküsitlus saadeti kokku 474-le lihaveisekasvatajale, 

milles osales kokku 110 tootjat ning ankeedi lõpetas täielikult või osaliselt 32 tootjat. 

Keskmine loomade arv kokku oli 76 ja nendest lehmmullikaid ja ammlehmasid keskmiselt 

58%, alla ühe aastaseid veiseid 23% ja pullmullikaid ning pulle 18%. 58% vastanutest olid 

mahe- ja 42% tavatootjad. Ettevõtete töötajate keskmine vanus oli 48 aastat.  

Uuringus osalenud ettevõtetest (edaspidi nimetatud ka“tootja” või “veiselihatootja”) 42% 

olid tavatootjad ja 58% mahetootjad, mis tähendab, et lihaveisekasvatuse juures on 

mahetootmisel vähemalt ankeetküsitluses osalenud ettevõtete alusel mahetootmisel oluline 

roll.  Analüüsis on arvestatud kõikide osalenute vastustega. 
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Küsimustik oli jagatud osadeks, kus esimeses osas küsiti kadude kohta lihaveisekasvatuses, 

teises meetmete kohta, mida tootjad kavatsevad lihaveisetoodangu kao vältimiseks 

rakendada, kolmandas lihaveisekarja pidamistingimuste ja haigestumiste kohta ning 

neljandas osas üldised küsimused ettevõtte kohta. Lihaveisekasvatajatelt on toidukao ja 

jäätmete teada saamiseks küsitud, kui palju lihaveiseid oli võimalik realiseerida inimtoiduks 

ning kui palju muuks otstarbeks. Muuks otstarbeks tähendab seda, et neid ei saanud 

inimtoiduks kasutada kuigi oli selleks algselt planeeritud.  

Lihaveisekasvatuse puhul ei ole esmatootmise tasandil erinevaid etappe, kus kadu võiks 

tekkida nagu näiteks piimatootmise puhul. Küsimustikuga oli tarvis välja selgitada 

inimtoiduks mõeldud veiseliha kao kogused ja tekkepõhjused. Tekkepõhjuste välja 

selgitamiseks ja erinevate faktorite mõju uurimiseks on aluseks võetud fookusgrupi intervjuu 

tähelepanekud ja varasemalt Euroopas läbi viidud uuringutes tähelepanu saanud 

kitsaskohad.  

Ettevõtte suurusest võib oleneda lihaveisetoodangu kadu, kuid Joonisel 12 on näha, et 

uuringus osalenud ettevõtete vastuste alusel ei ilmnenud korrelatsiooni ettevõtte suuruse ja 

veiseliha kao vahel. Väga vähesel määral on toidukadu ettevõtte suuruse kasvades lineaarselt 

suurenev, kuid ammendavaid ja usaldusväärseid järeldusi pole võimalik teha, sest vastanute 

arv ei ole selleks esinduslik. 

 

Joonis 12. Ettevõtte suuruse mõju lihaveisetoodangu kao kogusele.  
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Lihaveisetootmise puhul ei olnud võimalik analüüsida loomade pidamisviisi mõju veiseliha 

kaole, sest nende ettevõtete arv, kes olid märkinud nii toidu kao kui loomade pidamise viisi 

oli ainult kuus.  

Pidamisviisi osas vastas kokku 29 tootjat, kellest 18 pidasid loomi aastaringselt varjualusega 

karjamaal ja 17 hooajaliselt karjamaal ning vabapidamisega tahesõnnikulaudas. Ükski tootja 

ei märkinud, et peab loomi hooajaliselt karjamaal ja vabapidamisega vedelsõnnikulaudas.   

Siiski selgub analüüsi tulemustest, et aastaringselt varjualusega karjamaal pidades kadu ei 

olnud üldse, see oli ainult pidamisviisi puhul kus loomi peeti hooajaliselt karjamaal ja 

vabapidamisega tahesõnnikulaudas. Lihaveisetootmise puhul on siiski pidamistingimustel 

väga oluline mõju looma tervisele ja piisava vastanute arvu korral on kindlasti vajalik kao 

ulatust uurida.  

 

Inimtoiduks realiseeriti keskmiselt 98% realiseeritud lihaveiste arvust, 2% kasutati muuks 

otstarbeks. Realiseeritud lihaveistest ca 2% viidi planeeritust varem tapamajja. Suremuse või 

veiste hukkamise põhjuseks olid 2016 aastal peamiselt põhjused, mida polnud 

ankeetküsitluse valikus ja mille osas tootjad märkisid "muu", kuid ei selgitanud neid 

põhjuseid lahti. Olemasolevatest vastusevariantidest nimetati kõige enam veiste 

haigestumist ja teiste veiste agressiivset käitumist ettevõtte territooriumil. Tootjatel paluti 

märkida kui suur osa lihaveisetoodangust läks 2016 aastal inimtoiduks protsentides, kuid 

sellest küsimusest ei saadud üheselt aru ning osad tootjad märkisid protsentide asemel 

loomade arvu, neid vastuseid ei ole andmete anlüüsil arvestatud.  

On väga palju kriteeriume mida tuleb lihaveise pidamisel järgida ja seda eriti mahetootmise 

puhul.  

Lihaveisetootmise puhul ei olnud võimalik analüüsida lauda seisukorra mõju veiseliha 

kaole, sest andmete hulk ei võimaldanud seda.  

 

Tabel 5. Hinnang lauda seisukorrale, kus lihaveiseid peetakse, viiepalliskaalal (arvutatud 

keskmine hinnang).  

  Seisukord  

  Väga hea  Hea  Keskmine  Halb  Väga halb  

Välisseinad  1 12 14 6 0 

Põrandad  2 9 17 2 2 

Katus  6 10 9 5 3 

Tehnilised süsteemid  1 6 15 6 2 
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Lihaveiste transpordiks tapamajja kasutati peamiselt täielikult sisse ostetud teenust (77%).  

Lihaveise toodangu kao vähendamiseks ei muuda 33% tootjatest midagi, sest neil ei olnud 

kadu või olid kao protsendi miinimumini viinud, 33% arvas, et olulisim on ennetada 

haiguseid, 32% tootjatest pidas oluliseks parendada loomade pidamistingimusi. Mahetootjad 

pidasid oluliseks loomade kaitseks metsloomade eest ehitada nõuetekohased 1,2 m kõrgused 

elektrikarjused, mis ettevõttes veel puudusid. Peamise kao tekkepõhjusena nimetatud ka 

poegimisel surnud vasikad. Kui vasikad poegimisel surevad siis see võib tuleneda inimlikust 

eksimusest, sest väga oluline on poegimisel ajal looma pidevalt jälgida, et ei esineks 

väärasendeid ja vale rühti.  

Lihaveisekasvatuses on toidukadu tingitud peamiselt loomade haigestumisest ja 

hukkumisest kas õnnetuse või haiguse tagajärjel. Tootjad tõid lisaks välja, et vasikad 

hukkusid poegimisel ning esines traumasid, mille põhjustasid karjas olevad veised 

omavahelise hierarhia kehtestamisel. Seda kinnitavad ka tootjate vastused veiste 

haigestumise ja surma põhjuste osas – kõige suurema osakaaluga, 39%, on traumadest ja 

õnnetustest tingitud veiste haigestumine ja suremine. Veiste suremise ja haigestumine 

põhjused on toodud vastavalt osakaaludele joonisel 13.  

 

 

Joonis 13. Lihaveiste haigestumise ja suremise põhjused 2016 aastal.  

Joonisel 12 välja toodud lihaveiste suremise põhjused on olulised just edasise tegevuse 

rakendamiseks toidukao vältimiseks.  Tootjate käest uuriti ka milliseid meetmeid nad on 
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rakendanud loomade heaolu tagamiseks. Lauda ehitusel on arvestatud loomade mugavusega, 

allapanu seisukorda kontrollitakse ning pädev ettevõtte töötaja kontrollib regulaarselt 

loomade tervist. 

 

2.3.4. Toidukadu ja jäätmed nisukasvatuses 

 

Kokku saadeti nisukasvatajale mõeldud ankeetküsitlused 429 tootjale, kellest osales 

uuringus 105 ja ankeedi täitmise lõpetas osaliselt või täielikult 37 tootjat. Ankeedis on tali- 

ja suvinisu kohta küsitud eraldi, sest talinisu kasvatamisega kaasnevad talvitumise 

probleemid, mida suvinisu puhul pole. Samas on suvinisu tihti väiksema saagikusega, sest 

ilmastikuolud mõjutavad seda suuremal määral – sademete hulk ja päikesepaistelised ilmad 

mängivad olulist rolli alates võrsumisest kuni saagikoristuseni. Küsitlusele vastanud 

tootjatest 94% olid tavatootjad ja 6% mahetootjad. Kõikide vastanud ettevõtete töötajate 

keskmine vanus oli 47 aastat ja keskmiselt oli ettevõtetes töötajate arv 2,44. 

Talinisu keskmine kasutatav põllumajandusmaa oli 92,89 ha ja suvinisul 49,48 ha, sh talinisu 

puhul maksimaalselt 750 ha ja suvinisul 350 ha.  

Küsimustik oli jagatud osadeks kus esimeses osas küsiti nisu külvamise ja kasvatamise 

kohta, teises saagikoristuse ja kolmandas saagikoristusjärgsete tegevuste kohta, neljandas 

meetmete kohta, mida tootjad plaanivad rakendada nisusaagi kadude vähendamiseks ja 

viimase osana üldised küsimused. Tootjatel paluti hinnata kao protsente erinevates 

esmatoomise etappides protsentuaalselt kogutoodangust. Küsimustikuga oli tarvis välja 

selgitada nisukao ja jäätmete kogused ning tekkepõhjused. Tekkepõhjuste välja 

selgitamiseks ja erinevate faktorite mõju uurimiseks on aluseks võetud fookusgrupi intervjuu 

tähelepanekud ja varasemalt Euroopas läbi viidud uuringutes tähelepanu saanud 

kitsaskohad. Uuringus osalenud ettevõtted (edaspidi nimetatud ka“tootja” või “piimatootja”) 

olid valdavalt tavatootjad (94,5%) ning mahetootjaid oli ainult 5,5% vastanutest.  

Oluline toidukao näitaja nii tali- kui suvinisu puhul on see, et kui palju oli algselt planeeritud 

toota inimtoiduks ja kui palju tegelikult oli võimalik toodangut toiduks kasutada. Planeeritus 

toodangu ja tegelike väljundite osakaalud on toodud Joonisel 14. 
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Joonis 14. Planeeritud ja tegelik nisutoodang protsentuaalselt kogu toodangust keskmiselt 

vastanud ettevõtete alusel.  

Talinisu oli algselt planeeritud toota toiduks 87,84%, kuid tegelikult oli võimalik 

toiduainetööstusse suunata ainult 45,13% ning suvinisu puhul on plaan toota toiduks 82,84% 

, kuid tegelik väljund oli 55,08%. Seega talinisu puhul on toidu kõrvalvoog ja inimtoidu 

kadu ca 42,71% ja suvinisu puhul 39,72. Need on võrdlemisi suured kao protsendid, kuid 

teravilja puhul on ilmastik suureks mõjutajaks. Valdav osa sellest nisutoodangust, mida ei 

olnud võimalik kasutada inimtoiduks või suunata toiduainetööstusele kasutati ära 

loomasöödana ning osaliselt ka seemneks. Muu toodangu ja planeeritud ning tegeliku 

väljundi osas tootjad ei kirjeldanud, mida nad selle all mõtlesid. Valdavalt tootjad 

suunavadki selle osa, mida pole võimalik inimesel enam tarbida, ehk esmase toidu 

tootmisega kaasneva toidu kõrvalvoo toiduks metsloomadele või toormena söödaks oma 

ettevõtte loomadele.  

Tabel 6. Nisusaagi kadu protsentides 2016. aastal oma põldudelt koristatud nisusaagist 

erinevates nisu tootmise etappides. 

  Talinisu  Suvinisu  

Kuivatamine, % 7,60 6,53 

Sorteerimine, % 3,26 4,00 

Ladustamine enne kuivatamist, % 0,58 0,24 

Ladustamine peale kuivatamist, % 0,22 0,29 

Koormate komlpekteerimine (laadimine), % 0,05 0,00 

Transportimine põllulult, % 0,15 0,22 

Kadu kokku, % 11,86 11,28 
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Osad tootjad müüsid vilja märjalt, kuid mitmed vastasid, et kogu vili läkski 2016 aastal 

söödaks ja inimtoiduks seda kasutada ei saanud, sest kvaliteet oli liiga madal selleks. Toodi 

välja ka, et nisu transporditakse tihedate haagistega, kus kaod peaaegu olematud, kuid 

ladustatakse puistes põrandale, kust traktoriga (nisu muljumine) lükatakse kuivati ahju.  

Kuivatamisel nisu muutub kergemaks ja sorteerimisel eraldatakse kombaini poolt kaasa 

haaratud muu praht. Ahjust transportööritakse hoidlasse, kus seintes võivad olla mikro praod 

ja koormate laadimisel kuivatist väljutamisel transportööri lintidega peaaegu olematu. 

Kõige olulisema põhjusena, miks põllult koristatud nisusaagi osas kadu tekkis oli kaalu kadu 

kuivatamisel (talinisul 25,25% ja suvinisul 17,17%). Teise põhjusena umbrohu segunemine 

teraviljaga (talinisu puhul 14 % ja suvinisul 12,12%).  

Inimliku eksimuse ning mitteoptimaalsete säilitamistingimuste tõttu tekkinud kaod olid väga 

väikesed. Välja toodi ka see, et sorteerimisel ei saagi kadu vältida, sest mitmesugustel 

põhjustel ei arene kõik terad kõikides viljapeades normaalsuuruseni ning ka tänu 

ebasoodsatele ilmastikutingimustele jäävad vilja terad väga peeneks ning viljapead ise 

lühikeseks ja osaliselt tühjadeks. 

Ettevõtte suurusel võib olla mõju kao kogusele ja seda eriti taimekasvatuse puhul, kus 

kasutatava tehnoloogia võimalused on erineva suurusega ettevõtetes erinevad. Ettevõtte 

suurus on määratus selle järgi, mitmel hektaril nisu kasvatatakse. Talinisu puhul on kao 

protsent nisu kasvupinnast väga väheses sõltuvuses, kuid trendijoon näitab, et nii kogukadu 

kui saagikoristuse aegne- ja järgne kao protsent suureneb suuremates ettevõtetes. Tali- ja 

suvinisu mullaharimisviis oli võrdlemisi sarnane - nii suvi- kui talinisu puhul kasutati 

peamiselt pindmist mullaharimist, talinisu puhul oli otsekülvi ja sügavkündi rohkem kui 

suvinisul. Samas suvinisu puhul kasutati enam tavakündi ja muid mullaharimisviise. 

Erinevad kasutatavad mullaharimisviisid toodud Joonisel 14. 



 

63 

 

Joonis 15. Mullaharimisviisi mõju nisu kogukao kogusele.  

Talinisu puhul on kogukao protsent tulenevalt talvitumisprobleemidest tervikuna suurem kui 

suvinisu puhul, kuid talinisu puhul on kao kogus suurim pindmise mullaharimise ja suvinisu 

puhul otsekülvi korral. Kõige madalam kao protsent talinisul on mullaharimisviisi korral 

„muu“, kuid tootjad ei ole välja toonud, millega tegu. Suvinisu puhul on kõige madalam kao 

protsent tavakündmise korral, kuid otsekülvi kasutamisel suurim.  

Seemne kasutamist on talinisu puhul küsitud 2015 ja suvinisu puhul 2016 aastal. Valdavalt 

kasutati nii suvi- kui talinisu puhul puhitud ja sertifitseeritud seemet. Vähesed ettevõtted 

kasutasid hübriidsorte, kuid need osakaalud on nii suvi- kui talinisu puhul samad. Mõned 

ettevõtted märkisid ka, et kasutasid midagi muud aga ei selgitanud seda lahti. Tootjatelt 

küsiti ka, kas kasutati omatoodetud või ostetud seemet kõikide võimaluste lõikes. Tali- ja 

suvinisu puhul on ostetud ja omatoodetud seemnete osakaalud praktiliselt võrdsed. Talinisu 

puhul oli omatoodetud seeme kogu kasutatavast seemnest 53,25% ning ostetud seeme 

46,75%. Suvinisul omatoodetud seeme 53,90% ning ostetud seeme 46,10%. Erinevate 

seemnete kasutamine on toodud Joonisel 16.  
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Joonis 16. Seemnete kasutamise mõju tali- ja suvinisu kaole 2015 ja 2016. aastal   

Väetamine on ka toidu kao tekkel väga oluline ning seetõttu küsiti tootjatelt milliseid väetisi 

nad kasutavad. Mahetootjate puhul märgiti ära orgaanilised väetised, kuid neid kasutasid ka 

tavatootjad. Talinisu puhul kasutati mineraalseid väetisi rohkem ja orgaanilisi vähem kui 

suvinisu puhul. Talinisu väetamisel kasutati mineraalseid väetisi 73,61% ja orgaanilisi 

väetisi 9,72%, suvinisu puhul mineraalseid 64,71% ja orgaanilisi 13,24%.  Ainult 

orgaaniliste väetiste kasutamisel võib saagikus olla madalam kui mineraalsete või 

kombineeritult mineraalsete ja orgaaniliste väetiste kasutamisel. Talinisu juures märkisid 

5,56% tootjatest ja suvinisu puhul 7,35% tootjatest, et kasutavad väetamisel midagi muud, 

kuid ei selgitanud seda lahti. Üks tootja märkis ära, et kasutas "looduslikke väetisi".  

Peentera viidi loomadele, biokütuse tootmiseks nisusaaki ei kasutatud ei suvi- ega talinisu 

puhul. See osa, mis on joonisel X kajastatud kui „vahe” nii suvi- kui talinisu puhul, võib 

tegelikult lugeda inimtoiduks planeeritud osa puhul toidu kaoks, sest kõik ressursid olid 

kasutatud selleks, et toota inimtoitu, mis läheb edasi toiduga varustamise järgmistesse 

etappidesse. Nisusaak, mida nimetati kaoks jäeti nii suvi- kui talinisu puhul valdavalt 

põllule/loodusesse või visati jäärmete hulka (talinisul 26,79% ja suvinisul 20,54%).Suurel 

määral kasutati kadu ka loomasöödana (valdavalt metsloomadele, kuid ka kodulindude- ja 

loomade toitmiseks). 

Tootjad tõid välja olulisemad tegurid, mis mõjutasid nisu saagikust. Olemasolevatest 

vastusevariantidest märgiti kõige enam ära rändlindude poolt tekitatud kahju (seemnete või 

orase söömine), mis moodustas suurema osa talinisu puhul. Suvinisu saagikuse peamiseks 

mõjutajaks nimetasid tootjad ebasoodsaid ilmastikutingimusi külvamisel. Seega saagikust 

mõjutavad peamised tegurid ei olnud mõjutatud inimtegevusest. Valesti reguleeritud külvik, 
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külvamiseelsete mullaharimistööde ja taimekahjurite poolt taimede hävitamine ei olnud 

olulised nisu saagikust mõjutavad tegurid ei tali- ega suvinisu puhul. Olulisemad olid 

taimede lamandumine ilmastikutingimustest tulenevalt ja tootjate poolt nimetatud muud 

põhjused.  Muude põhjustena toodi välja metsloomade poolt tekitatud kahju ja 

tärkamisaegne põud, mis pärssis taimede arengut kasvu algfaasides. Mainiti ära ka, et saagi 

kvaliteeti mõjutas olulisem määral suur sademete hulk. Peamiseks probleemiks oligi see, et 

kevadel oli liiga suur põud ja sügisel liiga tihedad vihmasajud, mis saagikust oluliselt 

mõjutasid.  

Peamine tegur, miks osa nisusaagist jäi pärast saagi koristamist põllule oli nii tali- kui 

suvinisu puhul ebasoodsad ilmastikutingimused saagikoristuse ajal (sage vihm jms).  

Aeglase arengu tõttu jäi osa kõrvalvõrseid nii madalaks, et ei saanud koristada/ Suvinisu 

puhul oli probleemiks põllu koristusküpsuse ebaühtlus tingituna 2016 maikuu põuast ning 

pärastistest vihmasadudest. Osa taimedest hakkas hiljem kasvama ning nad saavutasid 

koristusküpsuse sel ajal kui varasemate nisutaimede kõrs oli murdunud ning pead olid 

langenud mulla pinnale, mis muutis nende koristamise võimatuks.  

 

Talinisu oli ebasoodsate talvitumistingimuste tõttu jäänud hõredaks, mis soodustas põldude 

suurel määral umbrohtumist ning sellega seoses tekkisid kombaini kaod. kombaini kaod. 

Fookusgrupi interjuul toodi välja, et teravilja koristusmasinate puhul on sõelakadu (märgitud 

juba masinale) kuni 2%, mis on vältimatu kadu põllumajandustootja jaoks. Metsloomade 

poolt tallatud vili jäi maha.Ükstaspuha mis see põhjus ka ei oleks, on hea kui natuke vilja 

jääb ühtlaselt põllule. Kuna sellega veetakse põllult ära vähem toitaineid.  Väheneb 

vahekultuuriks või talviseks taimkatteks külvatava seemne kogus.Peen tera oli palju ja see 

sai kombainist tuulega põldu puhutud. põllud olid vihmast porised ,kombain ei suutnud 

liikuda. Sagedased vihmad põhjustasid kõrte murdumist. Laglede vähesel määral ja 

metssigade, olulisel määral, rüüstamine.  

Valdavalt kasutati nii tali- kui suvinisu koristamisel oma ettevõtte masinaid ja tööjõudu. 

Saagi koristamisel kasutatud masinate keskmine vanus oli 8 aastat ja saagi transpordil 

kasutatud masinate keskmine vanus 11 aastat.  

Tootjatel paluti anda hinnang, kui palju läks tali- ja nisutoodangust kaoks. Toodi välja see, 

et tegelikult on põllumajandustootjal keeruline adekvaatset kao protsenti öelda ning 

mõningatel juhtudel ei saadud üheselt aru, et tegemist on toidukaoga, mistõttu näiteks 
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loomasöödaks minevat algselt toiduks toodetud osa kaona ei käsitletud.  

Kadu erinevates nisu tootmise etappides 2016 aastal on toodud tabelis X. 

 

2.3.5. Arutelu ja järeldused 

 

Toidukao ja jäätmete koguste välja selgitamiseks kasutati põllumajandustootjate seas läbi 

viidud fookusgrupi intervjuud kvalitatiivsete andmete ja ankeetküsitlust statistiliste ning ka 

kvalitatiivsete andmete saamiseks. Fookusgrupi intervjuu on kvalitatiivsete andmete 

kogumiseks põllumajandusliku esmatootmise tasandil adekvaatne, kuid ankeetküsitluse 

läbi viimine põllumajandustootjate seas ei ole parim võimalus, sest vastanute osakaal on 

väike ja see ei võimalda teha piisavalt usaldusväärseid järeldusi.  

Küsitluses osalenud piimatootjate hinnangul tekib kõige suurem piima kadu lüpsmisel. Kogu 

piimatoodangu kadu on 4,25% (kogutoodangust) ning lüpsmisel hinnati kao protsendiks 

3,26. Põhjus on peamiselt selles, et piimalehma ravimise järgselt pole võimalik välja 

lüpstavat piima inimtoiduks kasutada (valdavalt suure antibiootikumisisalduse tõttu)  ning 

mõnikord ei ole seda võimalik ka vasikatele anda. Ternespiim joodetakse valdavalt 

vasikatele. Piima kadu teistes piimatootmise etappides on väike: jahutamisel 0,35%, 

säilitamisel ja ladustamisel 0,31% ning transpordil 0,33%. Säilitamisel ja ladustamisel võib 

piima kadu tekkida riknemise tõttu ning transpordi piima torudesse külmumise tõttu 

talveperioodil. Piima kadu ettevõtte suurus ei mõjuta, kuid kasutataval lüpsmistehnoloogial 

on piima kaole mõningane mõju. Uuringu tulemustest selgus, et kõige madalam on piimakao 

protsent torusselüpsi korral. Piimakarja peeti peamiselt vabapidamiseha vedelsõnnikulaudas 

ning hooajaliselt karjamaal ja sisetuumides. Lauda seisukorral on piimako kogusele mõju. 

Mida paremaks hindasid tootjad lauda seisukorda, seda madalam oli kao protsent 

kogutoodangust. Tootjate hinnangul on peamiseks piimakao põhjuseks piimalehmade 

haigestumine ning seetõttu märgiti ka olulisima kao vähendamise ning vältimise meetmena 

haiguste ennetamist ning pidamistingimuste parendamist. Ankeetküsitluse tulemusena 

selgus, et piima tootmisel jäätmeid ei teki. Esmatootmisega kaasnevad jäätmed ei ole 

käsitletavad toidu ega toidu söödavate osadena. Võrreldes teistes riikides läbi viidud 

uuringute tulemustega, on Eestis piima esmatootmise tasandil tekkivad kaod pigem suured. 

Põhjamaades on keskmiselt piima puhul kõrvalvoog ehk toidu kadu ainult 0,7% (+/-1,9%). 

Rootsis viidi läbi intervjuud 17 piimatootjaga ja toidukaoks hinnati ligikaudselt 0,32%, mis 
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oli peamiselt tingitud piima ära viskamisest suure antibiootikumide sisalduse tõttu. Soomes 

läbi viidud uurimuse tulemustest selgus, et piima kõrvalvoog (ei sisalda jäätmeid) on 

hinnanguliselt 0,5%.  Valdavalt on piimatootmises tegemist vältimatute või osaliselt 

välditavate kadudega. Suurimat kao põhjust, piimalehmade haigestumist, saab ära hoida, aga 

ainult osaliselt.  

Hernetootjatele mõeldud ankeetküsitluse vastustest selgus, et keskmine toidukao protsent 

kogu hernetoodangust oli 15,63%. See osa, mis oli algselt planeeritud inimtoiduks, kuid 

mingil põhjusel ei olnud võimalik seda soovitud eesmärgil kasutada. Saagikoristusjärgne 

kadu moodustas peamise osa hernekaost, see oli 13,64%. Saagikoristusjärgse tegevuse 

käigus tekkis kõige enam kadu kuivatamisel ja sorteerimisel. Kuivatamisel tekkinud kadu 

oli tingitud kaalukaost ja sorteerimisel poolikute herneste ning väga väikeste ja riknenud 

terade välja sorteerimisest. Valdavalt oli probleemiks kvaliteedilangus. Fookusgrupi 

intervjuul toodi välja, et herne kasvatamisel jäätmeid praktiliselt ei teki ning, et need võivad 

olla ainult umbrohi ja praht, kuid seda ei saa käsitleda toidu jäätmena. Ankeetküsitlusele 

vastanud tootjad käsitlesid välja sorteeritud herneteri jäätmetena.  Herne kasvupinna ja kao 

protsendi vahel seos praktiliselt puudus, kuid mullaharimisel oli hernekao kogusele mõju. 

Kõige madalam kao protsent oli otsekülvi ja pindmise mullaharimise korral ning kõige 

suurem sügavkünnil. Kõige vähem herne kadu tagab külvamisel seritifitseeritud ja puhitud 

seemne kasutamine. Uuringu tulemustest selgus, et sertifitseeritud seemne kasutamisel oli 

kadu suurema kui sertifitseerimata seemnel, kuid see tulemus ei pruugi olla adekvaatne. 

Arvestades, et sertifitseeritud seeme annab üldjuhul suurema saagikuse, idanevuse ja 

kvaliteedigarantii on väiksem kadu sertifitseerimata seemne kasutamisel ebatõenäoline. 

Kõige olulisem herne saagikust ja kadu mõjutav tegur oli ilmastik, mis märgiti ära 74,51% 

tootja poolt. Peamine herne kao põhjus oligi lamandumine sagedase vihma tõttu, kuid see 

võib olla aastate lõikes väga erinev ning seetõttu võib kao kogus aastate lõikes suuresti 

varieeruda. Põhjamaade projektis on märgitud keskmiseks herne kaoks 19%, mis on 

võrreldes Eesti tootjatega väiksem protsent. 2017 aastal avaldatud Põhjamaade projekti 

värskes uurimuses tehti lisaks intervjuude läbi viimisele ka proovide võtmist otse põllult, 

mistõttu nende uurimuse tulemused on üsna täpsed. Taanis oli herne kõrvalvoog 18%, 

Soomes hinnanguliselt 17,6%, Rootsis 21,4% ning Norras kõige väiksem, 10,1%.  

Lihaveisekasvatajate ankeetküsitluse tulemused olid kõige keerulisemad tõlgendada, sest 

osalenute arv oli suur aga paljud tootjad olid jätnud märkimata olulised toidukadu 

puudutavad küsimused, mistõttu oli raske järeldusi teha. Ettevõtte suuruse mõju veiseliha 
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toodangu kaole oli võimalik analüüsida, kuid olulist mõju sellel polnud. Lihaveise kao 

protsent saadi inimtoiduks planeeritud toodangu ja tegeliku toodangu vahena. Hinnanguliselt 

on lihaveisekasvatuses toidukadu 2% ning see on peamiselt tingitud loomade 

haigestumisest. Tootjad tõid lisaks välja, et esines traumasid ja vasikate hukkumist 

poegimisel. Põhjamaade projekti tulemustest selgus, et kõrvalvoog Põhjamaade riikides 

(Soomes, Norras, Taanis, Rootsis) keskmiselt 0,7%, kuid võib tugevalt varieeruda (+/-

8,3%). Rootsis näiteks kasutati uurimuses olemasolevat statistikat ja selle alusel oli 

lihaveisekasvatuses kadu ca 9%. Ka hiljuti Taanis läbi viidud uurimuse tulemustest selgus, 

et kadu lihaveisekasvatuses võib olla kuni 9%. Soomes tugines samuti uuring olemasolevale 

statistikal, sest seal peab seaduse järgi surnud loomad üles märkima ja nendest aru andma.  

Uuringus osalenud nisukasvatajad hindasid keskmiselt nisu kao protsendiks talinisu puhul 

ca 42,71% ja suvinisu puhul 39,72%. Kao protsendid on saadud planeeritud ja tegeliku 

toodangu vahena, mis oli planeeritud toota inimtoiduks. Peamiselt oli kadu tingitud 

ebasoviatest ilmastikutingimustest nii nisu külvamisel kui saagikoristusel. Saagikoristuse 

järgselt tekkis kadu peamiselt kaalu kaost kuivatamisel ja ebakvaliteetsete terade välja 

sorteerimisest. Talinisu puhul on kogukao protsent tulenevalt talvitumisprobleemidest 

tervikuna suurem kui suvinisu puhul, kuid talinisu puhul on kao kogus suurim pindmise 

mullaharimise ja suvinisu puhul otsekülvi korral. Kõige madalam kao protsent talinisul on 

mullaharimisviisi korral „muu“, kuid tootjad ei ole välja toonud, millega tegu. Suvinisu 

puhul on kõige madalam kao protsent tavakündmise korral, kuid otsekülvi kasutamisel 

suurim. Põhjamaade projektis on välja toodud, et keskmine nisu kadu Põhjamaades on 14% 

ning jäätmeid tekib ca 1%. Soomes läbi viidud uurimuse tulemustest selgus, et nisu puhul 

oli kadu ca 16% ning peamiselt jäeti põllule või sorteeriti välja. Rootsis oli nisu kadu 23% 

ning Taanis 5%. Norras hinnati nisu kaoks 6,6%. Võrreldes Põhjamaade riikidega on Eestis 

nisu kaod väga suured, kuid kao põhjused on valdavalt samad- kvaliteedinõuetele 

mittevastavus.  
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KOKKUVÕTE 

 

Aastaks 2050 peaks toidu tootmine kogu maailmas suurenema 60%, et rahuldada maailma 

elanikkonna nõudlust toidu järele, kuid hinnanguliselt ühte kolmandikku kogu maailmas 

toodetud toidust ei tarbita ära. Selle toidu tootmiseks kulutatud ressursid on raisatud. Lisaks 

tuleb toidu tootmise suurendamiseks pidevalt laiendada põllumajanduslikku maad, mis on 

suureks väljakutseks looduslikule mitmekesisusele ja keskkonnale tervikuna. Toidu 

raiskamine on kolmas saastaja maailmas Ameerika Ühendriikide ja Hiina järel. Samaaegselt  

on alatoitumuses või näljas üle maailma umbes 800 miljonit inimest. Toidujulgeoleku 

küsimust on tihti seostatud arengumaadega, kus on madalad sissetulekud ja kiire rahvaarvu 

kasv. Viimastel aastatel aga on  ka EL elanikel probleeme enda kvaliteetse ja täisväärtusliku 

toiduga varustamisel, sest toiduainete hinnad ei ole kasvanud korrelatsioonis palgatõusuga.  

Üle maailma on hakatud toidujulgeoleku ja säästva arengu temaatikaga intensiivselt 

tegelema, sest maailma rahvastik kasvab ja looduslike ressursside varud ei ole lõpmatud.  

 

Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt on 2015 aastal toimunud ÜRO tippkohtumisel 

vastu võetud deklaratsioon “Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030”, 

mille peamine eesmärk on kaotada vaesus ja  tagada väärikus ning hea elukvaliteet, 

arvestades samas keskkonnaga. Tulenevalt ÜRO säästva arengu strateegia eesmärgist 2, 

tuleb kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada 

jätkusuutlikku põllumajandust, mille saavutamiseks on Eesti  Maaeluministeerium tellinud 

uurimuse toidukao ja jäätmete hindamiseks ning sobivate kvantifitseerimismeetodite välja 

töötamiseks, et jõuda tekkepõhjuste ja probleemideni, mis võimaldaks toidukao ja jäätmete 

koguseid vähendada.   

 

Magistritöö on aktuaalne, sest toidukao ja jäätmete uurimisel  on peamiseks probleemiks 

see, et ei Euroopas ega maailmas ei ole teemat veel piisavalt uuritud ning käsitletud. Riikidel 

puuduvad statistika ning andmed, mille alusel alustada muutuste sisse viimise ning olukorra 

parandamisega. Kõige vähem on uuritud põllumajandusliku esmatoomise tasandit ning 

ühtset raamistikku pole selle jaoks Euroopas veel välja töötatud. Väga vähesed riigid on 

alustanud andmete analüüsi ja metoodika välja töötamise ning uurimisega. Eelpool 
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nimetatud tegevuste rakendamiseta ei ole võimalik säästva arengu eesmärkide suunas edasi 

liikuda, kuid need on seatud lähiaastateks globaalse toidu tootmise seisukohalt esmaseks 

prioriteediks.  

Magistritöö uurimisprobleem seisneb küsimuses kui suured on toidukaod ja jäätmed 

põllumajanduslikus esmatootmises Eestis ja kas on võimalik nende koguseid vähendada 

põllumajandusettevõtte või riigi tasandil. Magistritöö eesmärk on välja selgitada toidukao ja 

jäätmete peamised tekkepõhjused ja kogused põllumajandusliku esmatootmise tasandil 

Eestis. Täpsemalt uuritakse toidukao ja jäätmete võimalikke tekkimiskohti saagikoristuse, 

esmase säilitamise ja ladustamise ning transpordi ja esmase töötlemise faasis Eesti piima- ja 

lihaveisetootjate ning herne- ja nisukasvatajate näitel.  

 

Magistritöö esimene uurimisülesanne on selgitada põllumajandusliku esmatootmise olemust 

ja rolli ning defineerida toidukao ja jäätmete mõisteid. Uurimisküsimusele vastamiseks 

jõutakse põllumajandusliku esmatootmise määratluseni taime- ja loomakasvatuses. 

Esmatootmise olemus on etappidena lahti selgitatud ning täpselt on välja toodud, millal 

põllumajanduslik esmatootmine alguse saab ja millal lõpeb. See on vajalik, et teada saada, 

millistes esmatootmise etappides on peamised toidukao ja jäätmete tekkekohad, mis 

võimaldab juhtida tähelepanu konkreetsetele probleemidele igas etapis. Määratlus 

võimaldab seada ka täpsed uurimuse piirid ning käsitleda erinevates tootmistüüpides- ja 

valdkondades taime- ja loomakasvatuse puhul esmatootmise tasandit ühtemoodi, mis on 

vajalik võrreldavate andmete kogumiseks. Uurimuse käigus on selgelt defineeritud toidukao 

ja jäätmete mõiste, mis on aluseks sellele, et toidu kadu ja jäätmeid ning nende 

tekkepõhjuseid esmatootmise tasandil üldse võimalik mõõta oleks.  

 

Töö teine uurimisülesanne on hinnata põllumajandustootjate seas läbi viidud ankeetküsitluse 

alusel toidukao ja jäätmete koguseid põllumajandusliku esmatootmise erinevates etappides. 

Magistritöö esimene uurimisülesanne on teise ülesande sisendiks. Esmatootmistasandi 

määratlusele ja toidukao ning jäätmete definitsioonile tuginedes on toidukao ja koguste 

kohta kvalitatiivsete andmete saamiseks läbi viidud fookusgrupi intervjuu 

põllumajandustootjatega. See on omakorda sisendiks Eesti nisu- ja hernekasvatajate ning 

piima- ja lihaveisetootjate seas läbi viidud ankeetküsitlusele, mille tulemused võimaldavad 

hinnata toidukao ja jäätmete koguseid nimetatud tootmistüüpides.  
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Töö kolmas uurimisülesanne on hinnata seoseid toidukao koguse ja seda mõjutavate 

faktorite vahel. Uurimisülesande täitmiseks on koostatud fookusgrupi intervjuu 

põllumajandustootjatele, mis on sisendiks ankeetküsitlustele piima- ja veiselihatootjatele 

ning nisu- ja hernekasvatajatele. Ankeetküsitluse koostamisega on soovitud saada nimetatud 

tootmistüüpides statistilisi andmeid ning uuritud millistel teguritel on toidukao ja jäätmete 

kogustele erinevates põllumajanduslikes tootmistüüpides ja esmatootmise etappides 

oletatavalt kõige suurem mõju. Kao ja jäätmete kogust mõjutavate tegurite valikul on 

tuginetud fookusgrupi intervjuu ja ankeetküsitluse vastuste tulemustele ning sarnastele 

varasemalt läbi viidud uurimustele Euroopas. Valitud tegurite ja toidukao ning jäätmete 

koguste osas ei leita usaldusväärseid seoseid, mis tuleneb vastanute ebapiisavast arvust.  

Magistritöö neljas uurimisülesanne hinnata sobivaid  meetodeid toidukao ja jäätmete 

mõõtmiseks ning hindamiseks põllumajandusliku esmatootmise tasandil Eestis. Toidukao ja 

jäätmete hindamiseks sobiva meetodi valikul on arvestatud asjaoluga, et Eestis ei ole 

põllumajandusliku esmatootmise tasandil veel kao ja jäätmete koguseid ning tekkepõhjuseid 

uuritud, mistõttu on oluline koguda esmalt kvalitatiivseid andmeid põllumajandustootjatelt 

ja esmaseid statistilisi andmeid, mis on oluliseks toidukao ja jäätmete mõõtmiseks sobivate 

meetodite välja töötamiseks Eestis.   

Magistritöö viies ja viimane uurimisülesanne on pakkuda uurimustöö tulemusena välja 

potentsiaalseid lahendusi Eesti põllumajandustootjatele ja riigile toidukao ja jäätmete 

vähendamiseks. Uurimistööö tulemusena selgusid peamised toidukao tekkekohad ja 

põhjused põllumajandusliku esmatootmise erinevates etappides, mis võimaldab edaspidi 

täpsemalt uurida, millest on need tingitud ja millised tegurid mõjutavad toidukao teket enim 

ning seejärel on võimalik välja pakkuda konkreetsed lahendused konkreetsetes 

tootmistüüpides ja põllumajandusliku esmatootmise etappides toidukao ja jäätmete 

vähendamiseks.   

Uurimustöö tulemused näitavad, et toidukao koguste hindamiseks esmatootmise tasandil 

ankeetküsitluse läbi viimine põllumajandustootjate seas ei ole parim meetod andmete 

kogumiseks. Esimene põhjus on selles, et põllumajandustootjad ise ei registreeri tegelikult 

vajalikke koguseid ning kao ja jäätmete koguste hindamiseks ankeetküsitluses märgitakse 

hinnanguline info, mis võib olla väga subjektiivne ja ka vastuoluline. Teine oluline põhjus 

on selles, et tootjatel puudub suuresti motivatsioon erinevatele küsitlustele vastata, sest 

puudub kasu ettevõttele otseselt või ei osata seda näha. Uuritavas tootmistüübis võiks viia 
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läbi korduvad fookusgrupi intervjuud põllumajandustootjatega, et saada kvaliteetseid 

andmeid, mille alusel on kvantitatiivseid juba oluliselt lihtsam koguda.  

Eestis puuduvad ka andmebaasid ja statistika toidukao ja jäätmete koguste kohta 

esmatootmise tasandil ning põllumajandustootjad selle kohta ise arvestust ei pea. Selle 

lahendusena võiks luua andmebaasi ja ühtse süsteemi, kus põllumajandustootjad märgivad 

planeeritud toodangu, mis on mõeldud inimtoiduks ning mis muuks otstarbeks ja milline on 

tegelik väljund. Inimtoiduks planeeritud toodangu ja tegeliku väljundi vahe on otsene toidu 

kadu. Põllumajandustootjad tõid välja, et seemnete söömine taimekasvatuse puhul on 

kevadel väga suureks probleemiks ajal, mil põllul ei ole lubatud linde küttida. 

Põllumajandustootjad saavad selle eest küll kompensatsiooni, kuid tihti see ei kata 

majanduslikku kahju. Tuleks vaadata üle seadused ja piirangud, mis tekitavad 

esmatootmises toidu kadu. Toidu kadu põllumajanduses tekitab ka vananenud või kehvasti 

töötav tehnoloogia, seda eriti taimekasvatuses kus tehnoloogilisel aspektil on suur mõju. Riik 

peaks leidma võimalused ka väikeste tootjate toetamiseks, et nad saaksid investeerida uude 

tehnoloogiasse.  

Uuringu tulemused näitavad, et erinevates põllumajanduslikes tootmistüüpides on toidukao 

ja jäätmete kogused väga erinevad, mis tuleneb iga tootmistüübi spetsiifikast.  

Uuringus osalenud põllumajandustootjate hinnangute alusel on toidukadu ja jäätmed 

piimatootmises 0,02-3,41%, lihaveisekasvatuses 2-4%, hernekasvatuses 5,63-13,64% ja 

nisukasvatuses 32,62-49,35%. Erinevates tootmise etappides on kao protsendid erinevad.  

Magistritöö raames välja töötatud ankeetküsitlusi ja kogutud informatsiooni ning andmeid 

on võimalik kasutada pikema aja jooksul ja aastate lõikes nii juba uuritud saaduste kui teiste 

põllumajanduslike saaduste osas toidukao ja jäätmete välja selgitamiseks põllumajandusliku 

esmatootmise tasandil Eestis. Magistritöö võiks olla sisendiks esmatootmise tasandil 

toidukao ja jäätmete koguste mõõtmiseks sobivate meetodite välja töötamiseks  
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CAUSES AND AMOUNTS OF FOOD LOSS AND WASTE IN 

AGRICULTURAL PRIMARY PRODUCTION 

 

SUMMARY 

 

By 2050, the food production in the world must increase by 60% in order to meet the world 

population's demand for food, but an estimated one-third of all food produced globally is not 

consumed. In addition to the aforementioned problem, to increase food production,  

agricultural land must be expanded, which is a great challenge to biodiversity and the 

environment as a whole. Food waste is the third polluter in the world, after China and the 

United States. Simultaneously, there are still about 800 million people around the world 

malnourished or starving. Food security issue is often associated with developing countries 

with low incomes and rapid population growth. In recent years, however, there are problems 

with residents of the European Union’s own high quality and nutritious food supply, as food 

prices are not correlated with the increase in wages. 

All over the world many institutions have taken serious actions to properly address issues 

related to food security and sustainable development due to the increasing world population 

and limitations set by the availability of resources. In 2015 at a United Nations summit, the 

world’s leaders adopted the world sustainable development agenda for the year 2030. Its 

main goal is to eliminate poverty and to ensure that dignity and good quality of life while 

respecting the environment. Following the UN's Sustainable Development Strategy 

Objective 2, efforts must be made to eliminate hunger, achieve food security and better 

nutrition and support sustainable agriculture, the achievement of which the Estonian Rural 

Affairs commissioned a study to develop methods to evaluate food losses and waste in 

addition to appropriate quantification necessary to reach the root causes of the issues. 

Thesis is actual because the topic has not yet been sufficiently studied and discussed in the 

world nor Europe or Estonia. There are no means of collecting data to begin the introduction 

of changes and improvements. Least studied in primary agricultural production and the level 

of a single framework for Europe that is not yet developed. Very few countries have 

embarked on the analysis of data and methodologies for the development of the 

investigation. The above-mentioned activities in implementing the objectives of sustainable 
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development is not possible in the direction to move forward, but they are set in the global 

food production in the coming years in terms of priority. 

 

Master's thesis research problem lies in the question of how high food losses and waste in 

primary agricultural production, and whether it is possible to reduce the amounts of their 

farm, or the state level. Master's thesis aims to identify the main underlying causes of food 

loss and waste quantities and at the level of primary agricultural production in Estonia. 

Specifically food loss and explores the potential of waste is incurred during harvest, storage 

and primary storage, transport and processing of the initial phase of the Estonian dairy and 

beef producers, pea and wheat growers example. 

 

Master's thesis research first task is to explain the nature and role of primary agricultural 

production, and define the concept of waste and food loss. To answer the research question 

reached a definition of primary production of agricultural crop and animal husbandry. The 

nature of the primary production stages and loose explained exactly is pointing out when 

agricultural primary production will start and when to end. It is necessary to find out what 

are the main stages of primary production food loss and in waste places, allowing to draw 

attention to the specific problems of each stage. The definition also allows you to set the 

exact boundaries of the study and to deal with different areas and production types- crop and 

livestock production level of primary production in the same way, which is necessary to 

collect comparable data. During the research are clearly defined and food loss definition of 

waste, which is based on the fact that the food loss and waste and their causes at the primary 

production level would be measured. 

 

Work on the second task is to assess the research carried out a survey among farmers on the 

basis of the volume of waste and agricultural production food loss stages. Master's thesis is 

the first research mission assignment to another input. And the definition of primary 

production on the basis of the definition of waste and food loss and amounts of qualitative 

data through focus group interviews with farmers. This in turn is input to the Estonian 

hernekasvatajate wheat, milk and beef producers conducted among a survey whose results 

enable to assess the quantities of these wastes and food loss of farming. 

 

Working with a third research task is to assess the relationships between food loss quantity 

and the affecting factors. The research has been prepared for this task and focus group 
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interviews farmers, which is an input questionnaire survey of dairy and beef producers, the  

wheat and pea producers. The questionnaire survey by types of farming are required to obtain 

these statistics and investigated which factors are food loss and the amount of waste in the 

different agricultural primary production stages of farming and presumably the most impact. 

Get out of the waste and the amount of the factors affecting the choice has been based on 

focus group interviews and questionnaire responses, and the results of previous similar 

studies carried out in Europe. Selected factors and food loss and quantities of waste can not 

be found significant correlations resulting from an insufficient number of respondents. 

 

Master's thesis fourth research mission is to assess appropriate methods for food loss and 

waste to measure and evaluate the level of primary agricultural production in Estonia. Food 

loss and waste to evaluate the appropriate method of selection takes into account the fact 

that Estonia is not of primary agricultural production levels still persist, and the volume of 

waste and the causes researched, so it is important to collect the first qualitative information 

from farmers and primary statistical data, which is an important food loss and waste 

measurement of suitable methods working in Estonia. 

 

Master's thesis, the fifth and last research mission is to provide the research result of the 

potential solutions to the Estonian farmers and state toidukao and reducing waste. Reasearch 

of this vision is the main food loss source locations and causes of agricultural production for 

the different phases which will enable further investigated in which they are made and what 

factors affect food loss the formation of the most, and then it is possible to provide specific 

solutions to specific types of farming and agricultural production phases toidukao and 

reducing waste. 

 

The research results show that the quantities toidukao assess the level of primary production 

carried out a survey among farmers is not the best method for collecting data. The first reason 

is that the farmers themselves will not actually create the necessary quantities, and to assess 

the losses and waste amounts questionnaire survey indicate estimated data, which can be 

very subjective and controversial. Another important reason is that manufacturers lack the 

motivation is largely different polls to answer, because there is no direct benefit to the 

company or are not able to see it. Of farming in the test could be repeated through the focus 

group interviews with farmers in order to obtain high-quality data, which are quantitative 

already much easier to collect. 
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In the absence of databases and statistics toidukao and quantities of waste on the level of 

primary production, and farmers do not have a record of it for yourself. This solution could 

be to create a database and integrated system where farmers planned to observe the output, 

which is intended for human consumption and other purposes and actual output. Planned 

production for human consumption and the difference between the actual output of food is 

a direct loss. 

Results of the study show that food losses and waste in various types of farming and the 

quantities of which vary greatly depending on the type of production. The study included 

assessments of the farmers, the food loss and waste of 0,02 to 3,41% in milk production, 

beef production by 2-4%, pea producers 5,63 to 13.64% from 32,62 to 49,35% and wheat 

cultivation. In various stages of the production loss percentages differ. Master's thesis 

developed under the questionnaires and the information collected and the data can be used 

for a longer period of time, and over the years, both have already researched products other 

than agricultural products as regards toidukao and waste from the farm to explain the level 

of primary production in Estonia. Master's thesis could be input from the level of primary 

food loss and measure the amounts of waste suitable for the development of methods. 
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Lisa 1. Fookusgrupi intervjuu küsimustik 

 

Lugupeetud põllumajandussektori edendaja! 

 

 

 

 

 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut viib Eesti Maaeluministeeriumi tellimusel 

läbi uurimust, mille eesmärgiks on hinnata toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning ulatust 

põllumajanduses esmatootmise tasandil, millest lähtuvalt on vajalik fookusesse võtta 

toidukadude võimalikud tekkekohad saagikoristuse, esmase säilitamise ja ladustamise, 

transpordi ja esmatöötlemise faasides.  

Uuringu sihtgruppi kuuluvad rukki-, nisu- ja rapsikasvatajad, piimatootjad ning sega tootjad, 

kes tegelevad rukki-, nisu- ja/või  rapsi kasvatamisega, piima tootmisega või lihaveise 

kasvatusega. Palume Teie abi põllumajanduse esmatootmise tasandil toidu kao, raiskamise 

ja jäätmete tekkepõhjuste ja koguste välja selgitamiseks, mida kasutame uuringu teoreetilise 

raamistiku ja põllumajandustootjatele mõeldud küsimustiku sisendina. 

Toidu kadude temaatika on Eestis uudne ja  senini ei ole esmatootmise tasandil toidukadude 

tekkimise ja jäätmete teemale tähelepanu pööratud. Seetõttu palume Teie abi sellel teemal 

sisendi andmise eest ning oleme väga tänulikud Teie panustatud aja eest! 

 

Heale koostööle lootma jäädes 

 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut 

 

KÜSIMUSTIK 

Kaldkirjas on toodud mõistete selgitused ning muu selgitav informatsioon. 

1. Palun öelge hinnanguliselt, kui suur osa Eestis toodetavast nisu, rukki, rapsi, piima 

ja veiseliha kogutoodangust läheb inimtarbimisse, loomasöödaks, bioenergia 

tootmiseks vms? 

2. Kas teraviljakasvatuse puhul võivad külvamisel inimtarbimiseks ja muuks otstarbeks 

(loomasöödaks vms) planeeritud kogutoodangu  

osakaalud muutuda pärast saagi koristust (nt osa inimtarbimiseks mõeldud 

toodangust suunatakse madala toodangu kvaliteedi tõttu loomasöödaks)? 

 

Küsimused toidu kadude osas: 
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Lisa 1 järg 

 

3. Millistes põllumajandusliku esmatootmise etappides tekivad toidu kaod (vt joonis 

1)? Kui suured need kaokogused on? 

Mõiste: Põllumajanduslik esmatootmine on esmatoodete tootmine, pidamine või 

kasvatamine, kaasa arvatud saagikoristus, lüpsmine ja põllumajandusloomade kasvatamine 

enne tapmist. Esmatootmise hulka kuulub ka tootmiskohas nimetatud esmatoodete 

säilitamine, pakendamine ja turule viimine viisil, mille käigus ei muudeta toodete esialgset 

kuju ja omadusi.  

Mõiste: Toidu kadu on põllumajandusliku esmatootmise tasandil toit ja selle söödavad 

osad, mis olid algselt mõeldud inimtoiduks, kuid ei jõua mingil põhjusel esmatootmise 

tasandilt toiduga varustamise järgmistesse etappidesse. 

Põllumajandusliku esmatootmise tasandil tekkivad toidukaod jagunevad oma olemuselt: 

-täielikult välditavad kaod  (nt saagi riknemine ladustamisel);  

-osaliselt välditavad kaod(nt kvaliteedinõuetele mittevastavuse tõttu toodete eemaldamine); 

-vältimatud kaod(nt ilmastikutingimused). 

 

Joonis 1. Põllumajanduslik esmatootmine toiduga varustamise ahelas 

 
Allikas: H. Moller et al. 2014: 22, FUSIONS 

 

4. Millised on toidu kadude peamised tekkepõhjused (vt joonis 2)? Eristada ettevõtte 

siseseid ja ettevõtte väliseid põhjuseid. 
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Lisa 1 järg 

 

Mõiste: Kõrvalvoog(side flow) on põllumajandustoodangu tootmisel, inimtarbimiseks  

(toidu söödavad osad) kavandatud toidu osa, mis kunagi ei jõua inimese toidulauale 

(toiduvalmistamise ahelasse) ehk inimtoidu tootmisega kaasnevad kaod. Kõrvalvoo hulka ei 

loeta näiteks loomasööda, bioenergia vms tootmiseks kavandatud põllumajandustoodangut 

ning toidu söödamatuid toidu osi (nt luud, koored).  

 

Joonis 2. Kõrvalvoo teke esmatootmise tasandil  

 
5. Millised põllumajandusliku esmatootmise tasandil tekkivad toidu kaod on 

välditavad, osaliselt välditavad ja vältimatud?  

6. Mida kõrvalvoogu suunatud toodanguga tehakse? 

7. Kuidas tootjad ise saaksid põllumajandusliku esmatootmise erinevates etappides 

kadusid vähendada? Kuidas saaks riiklikul tasandil sellele kaasa aidata?  

Küsimused toidu jäätmete osas: 

8. Millistes põllumajandusliku esmatootmise etappides tekivad toidu jäätmed (vt joonis 

1)? Kui suured need jäätmekogused on? 

Mõiste: Toidu jäätmed on toit ja inimese jaoks söödamatud toidu osad, mis 

eemaldatakse toiduga varustamise ahelast ning mis taaskasutatakse, visatakse ära või 

kasutatakse loomasöödana.  

9. Millised on peamised jäätmed, mis põllumajandusliku esmatootmise erinevates 

etappides tekivad?  

10. Mida jäätmetega tehakse? 

11. Kuidas põllumajandustootjad saaksid tootmise erinevates etappides tekkivate 

jäätmete hulka vähendada? Kuidas saaks riiklikul tasandil sellele kaasa aidata? 
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Lisa 1 järg 

 

Küsimused toidu raiskamise osas: 

9. Kas põllumajanduslikus esmatootmises esineb toidu raiskamist ehk inimtoiduks 

mõeldud toidu ära viskamist? Kui jah, siis mis põhjusel toidu raiskamist esineb? 
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Lisa 2. Tootjate valim 

 

  
Tegevus-ala 

(FADN) alusel 

Teravilja, 

õliseemnete 

tootjad 

(TT15) 

Herne-

kasvatus 

(TT15 

alajaotuses) 

Piima-

tootjad 

(TT45) 

Veise-

kasvatus 

(TT46) 

Valdkonna 

populatsioon  

Tavatootja  1760 495 195 591 

Mahetootja  86 56 10 394 

Suurusgrupi 

populatsioon; 

Osakaal üldkogumist 

vastavalt 

tegevuslalale või 

grupile (%) 

Tavatootja, % 10% 3% 1% 3% 

Mahetootja, % 6% 4% 1% 25% 

Valimi jaotus 

Tavatootja, 

kokku vastuste 

arv  

34 9 4 11 

Mahetootja, 

kokku vastuste 

arv 

13 8 1 59 

Kvoodi 

korrigeerimine 

Tavatootja, 

kokku vastuste 

arv 

142 40 40 121 

Mahetootja, 

kokku vastuste 

arv 

15 10 10 394 

Vajalik valim 

(aruandes ei esita, 

ülekattega kuna 

eeldatavalt 30% 

vastab) 

Tavatootja, 

kokku arv 
474  133 133 404 

Mahetootja, 

kokku arv 
14 10 10 394 
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Lisa 3. Fookusgrupi intervjuu 

Toidukao teemalise fookusgrupi intervjuu (transkribeeritud) 16.02. 

Toimumiskoht: Eesti Maaülikooli peahoone Kreutzwaldi 1a, ruum 211.  

Toimumise aeg: 16.02.2017 kell 10.00 – 12-15.  

Vastused on anonüümsed ja intervjuul osalenud isikud tähistatud vastavalt A1, A2, A3, A4.  

Osaleja  Tegevusvaldkond/asutus Lühend intervjuus  

Põllumajandustootja Teravili, hernes  A1 

Põllumajandustootja  Piimatootmine  A2 

Põllumajandustootja Agronoomia  A3 

Rando Värnik, EMÜ õppejõud EMÜ  RV 

Kaiu Kostabi, EMÜ tudeng  EMÜ KK 

Põllumajandustootja  Lihaveise- ja teraviljakasvatus A4 

Jüri Lillemets, EMÜ analüütik  EMÜ  JL 

 

RV:  räägin sissejuhatusen nii palju, et see projekt – toidu jäätmed ja toidukao teke Eesti põllumajanduses ja 

kalanduses- see on Maaeluministeeriumi 2015 aastal algatatud project rakendusuuringutest. Enne kui annan 

sõna Kaiule siis ütlen, et tahame uurida toidu kadude tekkimist esmatootmistasandil. Olgu öeldud veel seda, 

et teema on keeruline, sest siiamaani ei ole esmatootmistasandil, ehk siis justnimelt põllumajanduses ja 

kalanduses sellist uurimust läbi viidud, mis aitakse selgitada toidukadude tekkimise põhjuseid ja üldse ka 

välja selgitada toidu kadu kui sellist koguseliselt esmatootmistasandil. See on ka põhjus, miks me täna siia 

kokku oleme tulnud. Arvan, et võima alustada väikse tutvustusringiga. Kes mind ei tunne, olen Rando 

Värnik, Maaülikooli professor ja selle uurimisgrupi juht. Annan sõna edasi. 

KK: mina olen  Kaiu Kostabi, tudeng, kes praegu teeb oma magistritööna seda projekti osa, mis puudutab 

looma- ja taimekasvatust toidu kadude osas.  

A4: mina olen noortalunik siitsamast Tartu  külje alt. Peame siis talu koos vennaga ja meil on kuskil 200 

hektarit.  

JL: äkki te ütleks ka selle, mis valdkonnas tegutsed?  

A4: teraviljakasvatus ja lihaveis.  

A1: olen põllumajandustootja, taimekasvatus,  seemnekasvatus. 

A3: töötan agronoomina, see puudutab nüüd taimekasvatusvaldkonda. Olen ise ka tootja, marjakultuurid.   

JL: mina olen Jüri Lillemets ja töötan siinsamas, maamajandusuuringute osakonnas, ja olen ka siis selle 

teemaga tegelenud.  

RV: nõnda, meil peaks tegelikult registreerimise järgi tulema veel paar inimest aga võib-olla nad tulevad siis 

natuke hiljem. Me kutsusime rohkem inimesi kohale aga paraku nii on, et kõik võib-olla ei saa alati ka kohale 

tulla. Sellest hoolimata ma annaks sõna  Kaiule, kes räägib lähemalt lahtiselle sisu poole ja tutvustab ning 

lähme niimoodi küsimuste juurde, millega me siis tahame diskussiooni arendada ja selgust saada, et kas me 

oleme üldse õigel teel.  

KK: ma alustan siis sellest, et projektist sai natukene räägitud, aga tervikuna, et miks see vajadus üldse on ja 

Maaeluministeerium seda projekti on soovinud teha.  Et maailma rahvastikku toiduga varustada, sest 

tegelikult rahvaarv järjest kasvab, ja tuleb ka ressursse tõhusamalt kasutada. Sealhulgas ka põllumajanduse 

esmatootmise tasandil.  

RV:ütlen seda, et võiks teha nii, et kui ettekande juures küsimusi tekib, või tekib mingi mõte, mida tahaks 

välja öelda, siis võiks kohe rääkida.  

KK: ja siin on siis toodud selle käesoleva uurimuse eesmärk ja metoodika välja, et siis et miks me seda 

fookusgruppi üldse teeme. Sisendina projektile „toidu jäätmete ja kadude teke Eesti põllumajanduses ja 

kalanduses”, mis keskendub esmatootmise tasandile.  

RV: meiega liitus üks piimatootja 

A2: jah, mina olen piimatootja. Meil on robotlaut, ja robotlaudas on meil 240 lüpsilooma. 
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RV: me juba alustasime.  

KK: aitäh, et jõudsid aga ilmselt oled dokumentidega pisut juba tutvunud ka. Me rääkisime praegu sellest 

uurimuse eesmärgist, metoodikast, mida me tegema hakkame, ja et see keskendub esmatootmise tasandile. 

Põllumajandus siis - nii taime- kui loomakasvatus, ja ka kalandus. Selleks me siis oleme esmase sisendina 

kutsunud täna kokku selle fookusgrupi ning edasi tuleb ankeetküsitlus põllumajandustootjatele.  

RV:lisan siia juurde, et tänase fookusgrupi tulemusena peaksime töötama välja ankeetküsitluse ehk meil on 

täna vaja saada, et oleks võimalik üldistada, mis peegeldab esmatootmistasandilt kui suur see toidukadude 

teema on nii taimekasvatuses kui loomakasvatuses. Selles mõttes on fookusgrupi sisend äärmiselt oluline.  

KK: valim on meil selline, et taimekasvatuses nisu-, rukki- ja rapsikasvatus. Piimatootmine ja segatootmine, 

mis siis hõlmab ka lihaveisekasvatust. See on nüüd siis see valim, et kellele me saadame 

põllumajandustootjatele ankeetküsitluse. (näidatud seinale).  

A1:aga kaunviljad või kuidagi teistmoodi määratletud tooted?  

RV: me püüdsime lihtsalt enda jaoks kuidagi ära eraldada teatud tootjad. Segaotootmine on paraku nii või 

teisiti väga suure probleemiga seotud, sest keeruline aru saada, kus kaod tekivad. Lisaks oleks ankeet tulnud 

liiga pikk. Sellepärast me diferentseerisime ära, et võtsime ainult konkreetselt teraviljad.  

A1: just, et kaunviljad… seal on põllu peal koristamisel kõige suuremad kaod. Enne koristust.  

RV:me peaksime selle lihtsalt üles märkima. Oleme täna kavandanud nii, kuid kaunvili on eraldi teema.  

A1: jah, et nendel konkreetsetel kultuuridel on võib-olla kõige väiksem veel see kadu (mõeldud, seda, mis 

hetkel valitud). Mida rohkem kasvatatakse ka, kas see on tähtis?  

RV: et rukki asemel võiks siis olla näiteks oder? 

A1: või mida on küsitud Maaeluministeeriumi poolt just, et…  

RV: seal on öeldud ainult tootmisvaldkonnad ja suurusgrupid. Väiksemad, keskmised ja suuremad tootjad. 

Ei ole öeldud kultuuride lõikes. Kultuuride lõikes meil endal on praegu pakutud lihtsalt, mida me saame täna 

veel muuta. Puhtalt taimekasvatus, kus on teraviljad ja raps ning näiteks seesama… kaunviljad. Nüüd on 

ainult küsimus, kas see läheb taimekasvatuse alla.  

A1: hernes on muidu aianduse all vist. Statistiliselt. 

RV: sealt tekibki see teema, et aiandust pole otseselt küsitud. Herne teema tuleb ka välja tuua ja millises 

etapis on herne kadu kõige suurem. Tuleks ära markeerida kuna see projekt kestab meil tegelikult aastani 

2020. Peaksime tegelikult neid analüüse tegema kolm korda, esimese korraga töötame metoodika välja. Kohe 

läheb ka küsitlemiseks.   

KK: ja mis see põllumajanduslik esmatootmine üldse on, et see on siis määratletud esmatoodete tootmisega 

ja lühidalt, et nende esialgset kuju ja omadusi ei muudeta. Ehk siis see ei hõlma enam pakendamist. Või 

selles mõttes järgnevat töötlemist, et ühesõnaga sellest tehakse midagi muud. Kas see on üheselt arusaadav?  

RV: jah, et see on jälle see küsimus, et kus need piirid tõmmatakse, mis on seotud esmatootmistasandiga. 

Säilitamine, pakendamine ja turule viimine, mille käigus ei muudeta toote esialgset kuju, ehk kõik mis on 

seotud töötlemisega, siia alla enam ei lähe.  

A2:  aga transport farmist tööstusesse?   

KK: see on samamoodi…loomade transport kuni tapamajani läheb sinna alla aga siis kui see loom on seal 

tapamajas juba, see on järgmine etapp. Kui loom tapetakse siis see ei ole enam esmatootmine. 

A1: seemnekasvatust käsitleb ka see teema? Omatarbeks tehakse seemet kodus ja serfitiseeritud seeme on 

veel kaks eraldi liiki. Omatarbeks ei ole sertifitseeritud seeme.  

RV: me jõuame siin ühe skeemini, et seal me tuleme selle teema juurde tagasi.  

A1: küsimustikus võiks see eraldi teemana olla veel.  

RV: et on sertifitseeritud seeme ja on omatarbeks.  

KK: ja siis võib-olla järgmine joonis annabki edasi nüüd selle, mida me oleme siin mõelnud. Esmatootmine 

siis ongi taimekasvatuse puhul eeltöö saagikoristuseks, selle all on mõeldud siis kõik -  kesade ette 

valmistamine, külvamine, väetamine ja ühesõnaga kõik muud tööd, mis tehakse enne saagikoristust. Seal on 

veel saagikoristus ja siis järgnevad ladustamine ning säilitamine. Pesemine, sorteerimine, ja ka pakendamine. 

Loomakasvatuse puhul siis piimal on tootmine - loomade kasvatamine, lüpsmine, säilitamine, ladustamine, ja 

liha tootmise puhul siis transport tapamajja - sellega lõpeb esmatootmine. 

RV:kas on arusaadav põhimõtteliselt?  

A1: kas loomakasvatuses muljumine, kas see läheb veel siia alla? Terad muljutakse enne söötmist kohe 

vahetult koristamise järgi. Taludes pannakse veel..  

A2: ma tahtsin seda korra küsida, et kas üldse see looma sööda pool läheb sinna selle alla? 
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RV: tegelikult me tuleme järgmise joonise juurde. Mis näitabki seda, et me räägime toidust. Oleks pidanud 

võib-olla selle ära rääkima ennem. Kui me räägime toidust ja toidu kaost, siis me räägime ainult inimtoidust.  

A2: okei, et siis ikkagi ainult piim piimakarjakasvatuse puhul? 

RV: jah, ütleme lihaloom ka, kui ta läheb lihaks. Mis puudutab loomasööta, seda me seal ei vaata. Sest see 

on ongi see toidu kadu, definitsiooni järgi on inimtoiduks minev osa. Kui on kadu siis inimtarbimiseks seda 

ära ei kasutata.  

KK: jah, et mis see toidu kadu siis üldse on? See ongi tegelikult söödavad toidu osad või toit, mis on 

mõeldud algusest peale inimesele tarbimiseks. Ehk siis ta päris kindlasti ei ole mõeldud loomasöödaks. Ta 

võib hiljem saada loomasöödaks, aga algselt ta on ikkagi mõeldud toota inimtarbimiseks. Ja mis me oleme 

nüüd siin toonud välja, välditavad ja osaliselt välditavad ning vältimatud kaod siis tegelikult see on oluline, et 

on teatud asjad, mida on võimalik vältida ja mida ei ole, ehk siis näiteks ilmastikutingimused - seda ei saa 

mõjutada tegelikult. Aga samas saagi riknemine ladustamisel sõltub ikkagi põllumajandustootjast oluliselt. Et 

kuidas ta seda pärast käitleb või kas sellega midagi juhtub. Ja siis on ka osaliselt välditavad kaod. Siin tekib 

see küsimus, et kui põllumajandustootja on nüüd kasutanud võimalikult head tehnikat ja oma parimaid 

teadmisi, ikkagi võivad need kaod tekkida. See on siis nüüd osaliselt välditav.  

RV: kas siin on selles mõttes arusaadav? Kui midagi on nagu arusaamatu, siis tõenäoliselt see ankeet ka ei 

tööta. Me peame selles mõttes selle hästi läbi mõtlema. Me oleme selleni, et need mõisted oleksid selged, ja 

joonised, siin pool aastat eeltööd teinud. 

A2: kas selle alla käivad ka inimvigadest tulenevad kaod? Näiteks saadetakse haige loom lüpsi, ja siis see 

lüpsi piim rikub teise piima ära. Et see läheb ka sinna alla?  

KK: jah, sest see on täielikult välditav kadu. Seda enam nüüd toiduks kasutada ei saa, sest ta on nagu selles 

mõttes…  

RV: ta on välditav inimeste poolt. Sa saad ju kontrollida ja teha analüüsid ning asjad läbi mõelda.  

KK: hästi lihtsalt nagu skaalal võib veel niimoodi, et see välditav kadu on põllumajandustootja poolt tema 

tegevusest olenev ja vältimatu ei ole, et nagu kaks äärmust siis nii-öelda. Mis võivad olla tegevusest sõltuvad, 

need on osaliselt välditavad kaod.  

RV: et taas jällegi terminoloogia mõttes, ongi probleem, et aru saada toidukaost- see on ainult inimtoit, mitte 

loomasööt.  

A1: näiteks, et kui kaer on mõeldud kaerahelvesteks, lamandub, ei sobi enam inimtoiduks, siis läheb 

loomasöödaks?  

KK:see on kadu.  

RV: jah, siis ta on kadu, sest ta algselt oli mõeldud inimtoiduks.  

KK: kui ta oleks olnud nüüd selles mõttes algusest peale mõeldud loomasöödaks, siis ta ongi algselt juba 

muu toodang. Ehk siis ta ei ole toidu tootmine. Ta on see muu toodang, loomasööt, ja algusest peale.  

A1: tegelikult sellest kaerast osa läheb toiduks, suuruse järgi,  ja osa läheb loomasöödaks., mis ei vasta 

sellele mahukaalule.  

RV: aga kas sa põhimõtteliselt tootjana vaatad kohe, milline osa läheb loomasöödaks ja milline osa 

inimtoiduks?  

A2: aastast sõltub 

RV: aga see ongi see meie jaoks tõsine küsimus, kuidas ettevõtja tunnetab seda, et algselt ta ju toodab kaera 

selleks tõenäoliselt, et toota ikkagi toitu.  

A1: inimtoitu jah. 

RV:mis tähendab, et kui me hakkame kao protsenti vaatama siis tootja märgib ära meile kao sellest kogusest, 

mis ta algselt oli ikkagi planeerinud toota inimtoiduks. Kui soovid teha kaerahelbeid siis arvestad, et 100% 

peaks minema inimtoiduks. Kui tuleb välja, et osa sellest toodangust inimtoiduks ei sobi näiteks, läheb 

loomasöödaks ehk toidukaoks.  

KK: ja jäätmetena siis me oleme ikkagi mõelnud nüüd toidu söödamatud osad ehk siis näiteks koored, luud, 

kondid, kõik see osa, mida ei olegi mõeldud inimese poolt tarbida, algusest peale. Nii taime- kui 

loomakasvatuse puhul.  

RV: kas siit on arusaadav?  

A1: mis see lihamass on? See, mida pannakse… 

RV: vorstile? 

A1: enamus vorsti.. 

RV:ma arvan, et see on juba toidu töödeldud mass ja puudutab töötlemise etappi. Lihamass saadaks läbi selle 

ja päris jäätmeid nad ei saa selle valmistamiseks võtta.  

KK: aga samas see ei ole enam esmatootmise tasand.  
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RV: jah, ta ei ole otseselt meie teema. Aga küsimus on õige.  

KK: kas see on üheselt arusaadav? Jäätmete käsitlus? Siis ilmselt kõige olulisem mõiste meil siin üldse on 

kõrvalvoog, ehk siis toidu söödavad osad, mis on mõeldud inimese poolt tarbida, ja mis on siis selles mõttes 

kadu, et lõpuks neid ikkagi inimene ei tarbi ära aga on võimalik sellega midagi muud teha, näiteks toota 

loomasööta, bioenergiat. Toidu söödamatuid osi see kõrvalvoog siis ei sisalda. Seal on ainult söödavad osad.  

RV:selle peab hästi läbi vaatama, esmatootmine jagunebki kaheks – see osa, mis on toit ja meid huvitab ning 

teine muu toodang, mis on juba algselt planeeritud näiteks loomasöödaks.  

KK: seal need kaod on kõrvalvoog. See, mis läheb nüüd järgmisesse etappi ehk töötlemisele, ta liiguv 

toiduga varustamise tarneahela järgmisesse etappi, et jõuda inimese toidulauale. See, mis edasi ei liigu on 

kadu ehk kõrvalvoog. RV: ehk esmatootmise tasand, toidutootmisest, mis tuleb on see osa, mis läheb 

toiduks, ja see osa mis juba läheb nii öelda sõna otseses mõttes läheb töötlemisse, läheb järgnevasse  ahelasse 

ja millest tulebki toit, ja mis jõuab lõpuks tarbimisse. On see pool arusaadav?  

KK: ja kõrvalvoog on siis see osa, mis ei jõua edasi, järgmisse etappi.  

RV:just, ja siit hakkavad tekkima nüüd need kaod, mida meie vaatleme toidu kadudena. Kõrvalvoo 

kasutamiseks on ka võimalused – näiteks jäetakse põllule, komposteeritakse, toodetakse bioenergiat või 

kasutatakse loomasöödana. Raskuspunkt on see, kas tootjad saavad sellest aru.  

A1: aga see ei ole põllumehe rida enam, et see on tööstuse rida.. 

RV: ei ole, põllumehe rida on ka.  

A1: nad väga palju ei tea sellest jälle  

RV:tegelikult meie vaatame praegu seda justnimelt esmatootmistasandit, ehk põllumajandustootja 

seisukohalt.  

KK: tegelikult põllumajandustootja seisukohalt on see ka väga oluline, sellepärast et näiteks kui toodang, 

teraviljakasvatuse puhul me seda rääkida ei saa - aga taimekasvatuses tervikuna, et kui on näiteks see 

ebasobiva kujuga või suurusega, näiteks kartulid ja porgandid, siis tegelikult neid ei saa müüa, nad ei lähe 

järgmisesse etappi. See on juba kadu. Küll aga võib seda kasutada näiteks loomasöödana. Samamoodi on 

piimaga, et näiteks antibiootikumiravi tulemusena võib-olla ei olegi võimalik suunata seda piima enam 

inimtarbimisse aga samas kui see jääb piisavale tasemele, et saab anda loomadele siis, näiteks vasikatele. 

Sellised asjad tulevad ja see on põllumajandustootja jaoks otsene kadu, ressurss ja raha.  

RV:see on oluline aspect, et kõik sellest aru saaksid. Kui arusaamist pole siis asi ei tööta ja peame umber 

mõtlema. Siin on nüüd toidu söödavad osad, kus tekib jagunemine. Esimene läheb toiduga varustamise 

ahelasse ehk toiduks ja üks osa läheb kõrvalvoogu ehk kaoks. Kas sellega on kõik arusaadav?  

Nüüd see osa, et kvaliteedist tulenevalt või seemne suurusest, läheb hallitama või transpordil kaduma. Need 

osad, mis lõpptulemusena toiduga varustamise järgmisesse etappi ei jõua, seda käsitletakse kõrvalvoona.  

A2: kas ta läheb sinna paremasse ahelasse ja seal ahelas tehakse ta siis loomasöödaks? 

KK: see läheb inimtarbimiseks juba see liigub edasi järgmisesse etappi, et jõuaks inimeste toidulauale.  

A2: aga kui näiteks piim läheb töösse ja sellest tehakse loomasöödapulbrit?  

RV: see on teine teema, et selles mõttes ongi, et kui see on algselt planeeritud inimtarbimiseks, mina saan aru 

siis ta läheb siia  

SH: algselt küll. Aga kui seal näiteks piimast tehaksegi koor ja või ning teise osana loomasöödapulber?  

KK: see on juba tootmine ja töötlemine, see on järgmine etapp.  

RV: meie räägime puhtalt ainult sellest esmatootmisest, ehk põllumajandustootja seisukohast seda asja. 

Tegelikult Euroopa Liifu tasandil on toidukao defineerimine esmatootmise tasandil alles välja selgitamisel. 

Tegime olemasolevate mudelite järgi joonise, mis annab piirid ette, kus esmatootmise tasand algab ja lõpeb.  

A4: võib-olla juurviljakasvatajtel ja aianditel on seda rohkem rääkida kui meil.  

A1:  kas selle peaks kindlasti ära fikseerima, mis kultuure teil hõlmab see ankeet? Et sassi ei läheks? 

KK: me ise oleme väga suure valimi välja jätnud. See küsitlus läheks meil väga suureks. Peame kitsamalt 

lähenema teatud kultuuridele ja samas uurimuse tulemusi võrdlema ka teiste Euroopa riikidega, et mis nad on 

teinud samade asjade kohta. Me ei saa sellega väga laiaks minna.  

A4: mis nemad on teinud siis kas nad võtsid ka teravilja või juurvilja 

KK: nad võtsid juurvilja, oli näiteks sibul ja porgand. Ja oli ka nisu. Nad võtsid kuus saadust.  

RV: lihatootmine ja piim oli ka vist  

A1: aga ankeet läheb konkreetselt teraviljakasvatatele ainult teravilja kultuuride ankeedina?  

RV: jah, praegult on niimoodi mõeldud.  

KK: meil on kolm osa  
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A1: segatootjad, kaks siis -  piim ja eraldi teravili? 

KK: segatootjale on eraldi ankeet.  

A2: mul on lihtne, et ma teraviljaga taimekasvatusena üldse ei tegele, meil on ainult piim.  

KK: meil on segatootjaid ilmselt rohkem 

RV:kindlasti jah, see ongi meie mure, et kuidas siit need vastused tulevad ja kas kõik on arusaadav. Tuleb 

ennast panna vastaja rolli. Kas vastaja saab aru, kust lähevad piirid. Palju on käsitletud kao ja jäätmete teemat 

justnimelt toiduahela lõpp osades, tarbimine ja toitlustus jne. Põllumajanduse esmatootmise tasandit ei ole 

üldse vaadeldud.  

A1: kombainil on näiteks lubatud 2% kadu, sõelakadu,  

RV:see on nüüd küsimus, et kuidas seda arvutada. Kas arvutada selle potentsiaalsest saagist, mida võiksid 

saada või arvestada kogutoodangust? Ütleme, et 2% läheb kombaini tõttu kaudma siis kuidas seda arvutada?  

A1: tehnoloogia ei võimalda täpsemaks seda koristust teha. See võib ees juba olla pudisenud,  

RV: mis tähendab seda, et ka seda võiks käsitleda kui vältimatut kadu.  

A1: ilmastikust, kui hiljaks jääd mõni päev 

A2:kombainil on peal 2%? 

A1: ei, tehnoloogia ei võimalda puhtalt ära koristada, mingi sõelakadu on 2% kokku.  

A3: kuni 2%. 

A1: jah, kuni 2%. Tehnoloogiliselt antakse selline number ette.  

A3: aga kui on reguleerimata, siis võib kadu olla oluliselt suurem.  

A1: inimfaktor on seal jah nagu tähtis.  

RV: selle reguleerimise mõttes ongi juba tõenäoliselt see küsimus, mis on osaliselt välditav.  

A1: aga jälle ilmastikust tulenev kadu –rahe tuleb näiteks, rapsi lööb kõik maha näiteks.  

KK: vältimatu, seda me vaatame kui ilmastikutingimustest tulenevalt.  

A2: aga kui piim seguneb transportimisel rikutud piimaga? Ehk siis teisest farmist võetud piim on rikutud, ja 

transportimisel seguneb? Kas see käib ka sinna alla?  

KK: See on veel esmatootmise all, sest kui ta ei ole sinna järgmissesse etappi jõudnud siis ta on veel 

esmatootmine ehk siis hästi niimoodi … 

RV: ehk siis kui sa vaatad piima, siin on tootmine, lüpsmine, säilitamine, ladustamine,  

A2: säilitamine/ladustamine -  seda võibki kaheti mõista, et kas ladustamine kuni selleni, et piim pannakse 

sul autosse, või siis kuni selleni, et laetakse maha.   

KK: see on hea märkus 

RV: mina käsitleks seda poolt, et kui hetkeni, millal algab töötlemine – pastöriseerimine jne. Samamoodi 

loomade transport tapamajja. Meie ei vaata seda töötlemise ja tootmise poolt, vaatame ainult esmatootmist.  

A1: kas see küsimustik on „jah” või „ei” või on vaja ka määrata juba mingeid kilogramme? 

RV: protsenti tahame saada kindlasti ka.  

KK: osakaalu protsendina 

A1: kui auto sõidab ilma koormakatteta? 

RV: kui ta sõidab põllult ilma koormakatteta kuskile ladustamise kohta või elevaatori juurde kuivatusse, siis 

see on esmatootmine.  

A1: kui tuul viib ära sealt pealt, aga kes seda määrab, et  põllumees ei oska seda hinnata? 

RV:võib-olla me suudame siin mõelda kohe ja saame ka paljude asjade juures öelda, et seal on mingisugune 

protsent, mis sealt võib minna ära.See on kõik esmatootmistasandi teema.  

A2: aga seda saad ju võrrelda, kaks kaalu tuleb ju. Üks on sul peale laadimisel ja üks on maha laadimisel.  

A3: kui laadid, siis sa ei kaalu tegelikult…  

A1:no kombaini peal ei kaaluta otseselt. Kuiva vilja küll. Rapsi vedu kindlasti tilgub. Autod ei ole nii 

tihedad. 

RV: aga ma tulen korraks tagasi selle kahe protsendi juurde, selle kombaini puhul. Kuidas see osakaalu 

arvutamine sealt käib? Kas see on nüüd selles mõttes, et kui te teate, et kui palju on vilja tulnud, nii öelda 

käes siis arvutada juurde, et kadu sealt oli umbes kaks protsenti? Või kuidas see käib?  

A1: põllumees ei arvuta seda. 

A2: kas ta on pluss/miinus kaks või ta on miinus kaks protsenti? 

A1:miinusega  

A3: miinusega, plussi ei saa seal olla.  

A2:kui kaaludega on see taatlemine, siis taatlemise puhul antakse pluss/miinus mingi protsent. Aga 

kombainil on antud siis, et see… 

A1: tehnoloogia lihtsalt ei võimalda nii täpselt.  
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A2: et see ei ole vea pärast, vaid see ongi kindel kao protsent? 

A1: jah  

RV: mida meie saame siin tegelikult juba käsitleda kui kadu 

A1: ja üks vigur on veel siin, et sa toodad küll toiduvilja, aga tegelikult need saagi numbrid, või need 

kvaliteedinumbrid ei tule selle aastaga. Langemisarv, kleeparv ei tule täis ju lihtsalt toiduviljaks, see lähebki 

söödaks. Aga põllumees ei tea ju enne kui laborist üle käib.  

RV: see ongi see, et algselt ma mõtlen, et ma toodan toitu, ja siis tuleb välja see, et tegelikult ta läheb sinna 

kõrvalvoogu, ja lähebki siis loomasööta.  

A3: ja ausalt ütleda, mina teeks selle joonise veidi ümber. Et see toit, mis läheb nii öelda paremale, toidu 

söödavad osad, see tuleks otse alla ütleme, et see, mis on otse toiduks mõeldud tuleb otse alla ja see 

kõrvalvoog läheb nagu kõrvale. Et oleks joonis nagu rohkem arusaadav. Siin on tegelikult see, et kui joonist 

vaadata siis kõrvalvoog ongi nagu põhivoog praegu.  

KK: et võiks ära vahetada?  

A3: täpselt.  

RV: kõik mis toob selgust juurde, on ainult kasulik. See ongi see küsimus, et jäetakse põllule ja 

komposteeritakse … et füüsiliselt on ka see, et kui ei saagi vilja kätte, ongi märg, mingi osa põllust on nii, et 

ujub, siis mis sa teed, jääbki põllule ja komposteeritakse, tegelikult.  

A1: no niidetakse maha ja otse põldu.  

RV: siis ongi jah, et põllul komposteeritakse, ütleme, et läheb ikkagi lõpuks vilja frementastiooni kaudu ära. 

Võib visata ka ära kui ei sobi mitte millekski või on ohtlik. Samas bioenergia tootmiseks sobib ilmselt kõik.  

A3: see oleneb sellest, et kui kaugel ja kus ning kellel on bioenergia võimalus. Võib-olla läheb riknemisele 

mingi paarsada kilo ja keegi ei hakka transportima, näiteks saja kilomeetri kaugusele.  

KK: piimaga võib ju ka olla see, et ei sobi oma koostise pooleks, isegi mitte loomasöödaks enam, visatakse 

ära lihtsalt.  

RV: lähebki kanalisatsiooni eks?  

A2: jah  

A1: reaalselt ikka komposteeritakse.  

A3: pigem jah läheb komposti sellisena  

RV:see on küsimus, et kuidas tootja seda tajub. Tahame teada seda osa, et kui algselt oli planeeritud 

inimtoiduks, siis kui suur osa sellest lõpuks läheb näiteks loomasöödaks.  

A1: visatakse ära, kas sellel ei ole väljundit? Ei oska öelda mis asi see visatakse ära.  

KK: peaks näiteid äkki siia tooma?  

A1: pigem see on lahendatud kui komposteerimine või jäetakse põllule, et kas see visatakse ära, kas seal on 

midagi vaja juurde kirjutada või võtta üldse ära see.  

RV: mina võtaksin ära tegelikult.  

A2: selles mõttes, et see riknenud piim ikkagi visatakse ära.  

RV: piima puhul küll jah. Et see läheb kanalisatsiooni tegelikult. Ta lähebki … vistaksegi ära.  

KK: aga teravilja puhul? 

RV: teravilja puhul jälle on see, et temast on võimalik saada bioenergiat.  

A2: aga no kui mingi paari looma piim sul seal..  

RV: ei ole mõtet.  

A1: piima kohta siis sinna väike märge juurde 

A3: teravilja puhul on sama teema näiteks toidukadu tekibki, on sul toiduteravili laos, aga kuskil mingis 

nurgast läheb kopitama või midagi  

RV : läheb hallitama? 

A3: ja tekibki seal mingi mõnikümmend kilo, sada kilo. Selle viskadki ära.  

A1: aga komposti.. 

A3: läheb komposti või visataksegi ära.  

RV: ma mõtlesin just seda, et kas on mõistlik, et võtta see nagu teravilja puhul, et visatakse ära, või jättagi 

need, et on bioenergia tootmine, jäetakse põllule, komposteeritakse, läheb loomasööta? et kas see üks jaotis 

võiks ära võtta sealt äkki või?  

A1: aga kui visatakse ära panna sinna teise lahtrisse kokku,.  

RV: jäetakse põllule, komposteeritakse ja visatakse ära ühte kokku?  

A1: jah  
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A3: siis see toidu jäätmed seal, et tegelikult esmatootmise juures koori ja selliseid asju ei teki väga. Et see 

hakkab ju tegelikult töötlemise käigus tekkima.  

RV:kui sa kuivatad ja puhastad… 

A3: kuivatamise käigus küll on, seal on . 

RV: näiteks paned kõva tuule peale …  

A3: siis peab sealt ka seletama lahti, et kestad, koored, luud… luud tegelikult ei ole. See oleks siis teravilja 

puhul näiteks peentera. Sorteerimise käigus tegelikult on nagunii mingi kadu.  

A4: peentera võib kasutada ka söödana.  

A1: aga samas sorteerimise käigus ta läheb prügi hulka, tahes tahtmata mingi osa.  

RV: mis tähendab seda, et tegelikult ikkagi tekib protsessis ja läheb jäätmeteks, sest teda ei lähe kompostiks 

lõpuks. 

A3: sorteerimisjäätmetest on tänapäeval suhteliselt palju biokatlaid ikkagi. Et ta lõpuks läheb sinna 

bioenergia tootmise juurde.  

A1: põllumees ise ei pea arvestust, kas ta toodab nüüd inimtoiduks – näiteks nisu. Kuidas ta need andmed 

saab? Kas ta paneb laest? Või kuidas?  

RV: see ongi see raskuspunkt. Miks me võtsime ja neid kultuure mõtlesime, et kuna nisu ja rukis on ikkagi 

inimtoiduks minev kultuur.  

A1: aga rukkil on vähe kasvatajaid, see ei tule välja sealt.  

RV:nõus. Mõte oligi see, et kui ma võtan odra siis oder on ikkagi suuresti loomasööt. Jätame õlleodra 

kõrvale. Ettevõtja ikkagi mõtleb enda jaoks seemne mahapanekul läbi, milleks ta toodab. Kas inimtoiduks 

või loomasöödaks.   

A1:  kas külvi nagu pinda aetakse taga või koristatud saagi kadu, et..  

KK: koristatud saagi kadu.  

A1: siin ühes punktis oli, et mis saadetud on. Küsimustik, mis on saadetud. Teine punkt.  

KK: mõeldud on seda, et ta algselt on planeeritud loomasöödaks, inimtarbimiseks, või siis mingi osakaal, et 

palju sellest läheb loomasöödaks, palju inimtarbimiseks, et kuidas see siis pärast nagu muutub, need 

osakaalud.  

A1:  no külvamisel on selge, kas ma tahan inimtoiduks või söödaks. Aga pärast koristamise järgi seal tekib 

väga suur… sealt ei saa.  

A4: kui sa külvad nisu, siis ikkagi eeldad, et inimtoiduks, kui otra siis selge, et loomasöödaks.  

A1: külvi pindade järgi saaks seda nagu paremini rehkendada. Või aru saada vähemalt. Koristuse järgi ei saa 

enam nii täpselt. Et fookus oleks külvamisel tehtud see toidu kadu. Sealt tuleb objektiivsem vastus ka. 

Külvamise järgi on nagu selgem, mida sa teed, kas inimtoiduks või loomasöödaks.  

RV: see nagu diferentseerib ära, et kui ma külvan siis tõenäoliselt tean kas läheb inimtoiduks või 

loomasöödaks.  

A1: aga sortide järgi saabki paika panna. Aasta rikub ära selle mõnikord. Aga plaan on vähemalt, et sa tahad 

inimtoitu.  

KK: meil on seal eespool veel üks küsimus selle kohta. Aga sellised üldised küsimused olidki, et see on 

selline hinnang.  

RV: ikkagi võiks nagu mõelda, et võib-olla oskate kohe öelda, et kui palju see hinnanguliselt võiks olla, kui 

me räägime täna selgelt inimtarbimisse minevast osast, et kui suur osa hinnanguliselt võiks olla see kadu? 

A1: taliraps võib 100% välja minna, talvega. Nisu võib ka.  

RV: tähendab see sõltub ikkagi väga palju sellest aastaajast? 

A3: samas kui ma seda esimest küsimust vaatan siis tegelikult põllumajandustootja ei tea rapsi puhul, kas see 

läheb nüüd inimtoiduks või loomasöödaks.  

A2: aga algselt sa ju ikkagi planeerid? 

A3:raps läheb tegelikult õlitööstusse  

A1: kümme protsenti 

A3: õlitööstuses me ei tea ju kuhu ta edasi liigub tegelikult. Kas see läheb nüüd toiduõlina või läheb 

biokütuse tootmiseks. Seda tegelikult tootja ei tea. Nii-öelda rapsi kasvataja.  

RV: ehk siis rapsi puhul ongi see, et füüsiliselt ei ole tal võimalik tol hetkel kui külvab vastata, et kuhu ta 

läheb. Et ta paneb selle seemne maha, mõtlen just, et külvamisel, et valib sordi.  

A3: talirapsi puhul kindlasti saagikus ja õlisisaldus ja ongi kõik.  

A1:32% läheb õli võib-olla inimtoiduks, muu läheb. 80%jääb tavaliselt koogi sisse õli.  

A3: tegelikult õlitoodang kokku. Seda me ei tea palju läheb sealt õlist nii öelda inimtoiduks ja palju 

bioenergiaks. Loomasöödaks minev kogus on teada, 80%.  



 

93 

Lisa 3 järg 

 

A1: jah  

A3: võta sealt mingi tehniline kadu maha. Ütleme, et 60% -65% on loomasööta.  

A1: et seal peaks mingi valem olema. Kui põllumees esitab mingi numbri, siis selle peab kuidagi… 

RV:  ….oskama nii-öelda ära ise arvestada…teistpidi ümber.  

A1: .. jah, et seda ei jätaks põllumehe kätte.  

RV: seal on jah jälle see sama teema, et me küsime praegu nö inimtoiduks minevat osa.  

A3: tootmise käigus nii-öelda  

RV: tootmise käigus, justnimelt esmatootmistasandil. Sõltumata sellest, kas ta läheb inimtoiduks või läheb 

mujale. See erisus on kindlasti väga selgelt olemas. 

A1: toidunisul samamoodi, osa läheb sealt loomasöödaks. Tootmise käigus. Kliid, kestad,  

MV: see tuleb juba töötlemise käigus, kliid.  

A1: jah. Aga põllumees ei tea seda. Sealt võiks koefitsiendiga nagu selle välja võtta. (53:42).  

JL: põhimõtteliselt see mis toodetakse, see sobib ikka inimtoiduks.  

A1: ja kliiterad ei sobi, see on loomasööt pigem. Sealt mis järgi jääb. Nisu ma müün küll kiloga nagu 

inimtoiduks, aga sealt väljatulek ei ole kõik inimtoiduks. Tootmisel jääb mingi jääk.  

A3: see jääb tegelikult sinna tööstuse poole. Et esmatootmist see ei puuduta. Sisuliselt.  

A1:jah  

RV:põhimõtteliselt tuleb lähtuda sellest, et tootja juba külvamise hetkel teab kas ta soovib toota toidunisu või 

toodab söödaks. Kui tekib olukord kus algselt oli planeeritud toota toiduks aga läheb loomasöödaks, siis see 

on toidu kadu ja tootja peaks oskama seda osa hinnata.  

JL: siin ongi see küsimus, et tootja, ta tegelikult ei planeeri seda ju kaona, et kui lähebki. 

RV:aga nagu ma aru saan on see hästi palju aastas kinni kui võtame toidunisu?  

A3: näiteks, uurisin veidi siin aastaid tagasi, siis kui 2016 oli niimoodi, et 70% nisust läks söödaks ja 30% 

inimtoiduks siis 2015 oli täpselt vastupidi, kolmkümmend söödaks ja seitsekümmend toiduks. 

Hinnanguliselt. Tegelikult see mingi keskmine võikski olla seal kuskil inimtoiduks 60% ja söödaks 40%, 

umbes.  

RV: ma küsin nüüd, et kas teie olete vaadanud kui palju ikkagi sellist kadu tekib esmatootmistasandil ja kui 

suur see protsent hinnanguliselt võiks olla?  

A4: küsimus, et PRIAS on ka need põlluraamatud, kohe, et plaanitav saagikus, et pead sinna mingi numbri 

panama? Et kui nüüd üks aasta see ei tule täis, et kas see on ka siis saagikus sa planeerisid nii aga ei tulnud. 

Vahepeal on see ikka tonnide küsimus.  

RV:see sõltub paljudest asjadest. Lõpuks sõltub saagikus külvamisest ja väetamisest ja ilmastikuoludest. 

Sealt võib tekkida kadu. 

A4: reaalsest kogusest, mis kätte saame?  

RV: just. Selles mõttes, et kõik need asjad, mis eeltööd on, mullaharimistööd jne. Need on kõik olulised 

asjad. Aga hinnanguliselt oskad ikka öelda kui palju see kadu ligikaudselt on.  

A1: no kui tehnoloogia nüüd peale kombaini üle käia, on sorteerimine, siis võetakse sealt välja ubruseemned, 

kõrretükid, Peentera ka satub, peenike, eelsorteerimine, nagu märja vilja sorteerimine, siis tuleb kuivatamine, 

et seal  on kõik siuke peentera, mis sealt võib-olla välja läheb ja ära kaob. Enamasti on ubruseemned ja 

kõrretükid. Et need on ka tehnilistes numbrites, sorteerimise kuskil väljatulek, et tavaliselt mis meie välja 

viime on ikkagi siuke, umbrohi.  

A3: umbrohi ja mõned peenterad.  

A1: et seda nüüd põllumees ei kaalu kunagi üle väga. Ja seal ei pruugi üldse nagu inimtoiduks asja olla. Et 

see on pigem siuke, mis ei sobi inimtoiduks ka.  

KK: siis nad on juba jäätmed.  

RV: jah, need on jäätmed.  

A1: ega põllumees ei taha seda kadu väga suureks viia. See on raha.  

KK: see on loomulik, et tahetakse hoida võimalikult madalal.  

A1: kui mingi äpardus tekib, kuskil mingi masina rike või katki läheb .. et siis võib-olla aga seda saab ka veel 

kasutusele võtta, et.. pigem lastakse see veel kuskilt läbi. Kui tulekahju on või midagi, siis ei saa, et läheb 

komposti või kuskile.  

A3: kuskohas need kõige suuremad kao ohud on, ongi see koristus, nii-öelda, mis on välditavate kadudena. 

Koristus, ladustamine ja ka transport, tegelikult.  

A1: aga need on mikrokaod tegelikult. 
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RV: aga selles mõttes, et koristusjärgne, just see pool, et mõtlen, et kui vili tuleb elevaatorisse, kuivatisse, 

puhastatakse või no ütleme, et kõigepealt tuulutatakse ära, ja tolle hetkeni kuna ta läheb siis punkrisse, või 

kuskile nii-öelda, kas sealt vahepeal nüüd selle koristuse ja selle ladustamise vahepeal ja puhastamise ja see 

protsess, et mulle tundub, et seal on ka mingi kadu ikkagi reaalselt.  

A1: kui soojaks lastakse.  

RV: just, seda ma olen kuulnud, et soojaks lastakse ja mõni jääb magama ja kütab üle.  

A1: on küll jah  

RV: et aga kui tihti seda võib nagu juhtuda? või tegelikult see on välditav asi täielikult.  

A1: inimfaktor on seal kõige tähtsam. Või mingi elektrikatkestus, või ei saa ventileerida. 

A3: kui mingi partii soojaks lastakse siis see sellistel ekstreemsematel aastatel nagu oli hästi niiske,  

A1: või palju vilja on.Kui hästi suur saak on siis ei jõua kõike eest ära lasta.  

A3: aga siis peab ka ikkagi eeldus olema, et ta on niiske koristus. Et ta on niiskena saadud kätte. Kui saad 

kuivana kätte 14-16% siis seda kuumaks lasta on peaaegu võimatu. 

RV: jah, et siin on  

A1: aga siis ta sobib veel loomasöödaks.  

A3: see on tootjas nii kinni tegelikult. Sest tänapäeval on, kes vähe rohkem investeerinud on, siis need 

eelpunkrid, kuhu siis korjatakse põllult tulev vili, sest need on ventileeritavad. Et  selles protsessis kao ohtu 

ei ole kuumutamisega.  

A1: et seal tasuks küsida kas kantmeeterid, mitte tonne, et seda ei saa, noh keegi ei kaalu. Arvutuslikult 

kuidagi mahu järgi saab seda teada.  

KK: tegelikult me sellest rääkisime juba, et vaatame edasi neid küsimusi. A siin on nüüd see, et millistes 

esmatootmise etappides on kadusid kõige rohkem. Aga sellest me ka juba rääkisime.  

A1: küsimustikus võikski olla need etapid: koristus, eelsorteerimine; kuivatamine,  

RV:see on õige märkus, et tegelikult koristus, eelsorteerimine, kuivatamine;, et need asjad peaks nagu välja 

tooma  

A3: ja ladustamine ka  

A1: kui nende kohta eraldi küsida siis  

A3: kas transport nii öelda, samamoodi.  

A2: kas teraviljakasvatajatel siis ei olegi nagu sellist topeltkontrolli kaaluga? Et arvestataksegi ainult seda 

kaalu, mis nüüd siis kuskil elevaatoris või sadamas, rohkem nagu kontrolli ei olegi?  

A3: kellel on kaalud olemas kodus, need kaaluvad.  

A1: suurematel ettevõtetel on aga väiksel talul ei ole enamikul. Jah, ei ole võimalik.  

A2: suurematel ikka üldjuhul on jah?  

A1: üldjuhul on. Kombainid näitavad ka ära juba mingi kaalu. Uuemad kombainid.  

RV: aga kõik ei näita?  

A1: ei näita. Ja need pahatihti on rikkis.  

A3: seda on vajalik kalibreerida, et .. 

A1: peab olema täpne kaal.  

A4: et kuidas seda ka hinnata kui vilja kvaliteedi hindamisel tekivad vead?  

RV:Seal nüüd ongi küsimus, et kas see on sama teema, et me algul oleme planeerinud toota toiduvilja.  

Millal tuleb välja, et kas kvalieet on vastav, et saaks minna toiduks.  

A4: mina viin ikka proovi xxxxx , koti prooviga. Siis on selge, kas on toidu või sööda. Aga seal ongi see 

küsimus, et ma tean, et siin Ettevõtte nimetus oli sellel aastal või eelmisel aastal probleem, et nisu oli, kõik 

oli söödanisu, aga siis lasti korduv proovid teha ja tuli välja, et oli teine klass. Et siit tulevad ka vead sisse. 

Tegelikult sul kvaliteet on olemas, aga läheb loomasöödaks.  

RV: aga küsimus on, et kuidas see praktiliselt käib?Kas mingid teised analüüsimehhanismid on ka olemas?  

A1:Ettevõtte nimetus ühistul on kaks laborit olemas, tasemel.  

RV: aga kas nendes laborites tulevad ka mingisugused andmed välja, mis näitavadm et teatud partiidest tuleb 

lõpuks välja teine klass, mis on küll mõeldud toiduviljaks aga läheb teise klassi mingite parameetrite tõttu?  

A3: toiduvili on nagunii teine klass. Aga tolles suhtes, põllumehed nagunii, enamus põllumehi teevad ikkagi 

eelproovi ja samamoodi ütleme  kogus on kodus, tulevad toovad eelproovi.  

RV:kuidas see eelproovi võtmine tegelikult käib?  

A3: võetakse sellest partiist nii-öelda siis kaubaproov, tuuakse proov, vaadatakse ära, nii- see klass. Sobib 

toiduks või ei sobi. Ütleme, või siis mis kategooria on. Või siis on teine teema, et juba põllult tulev vili 

tuuaksegi ütleme nii-öelda nagu kuivatamisse. Ja enne kuivatama minekut juba määratakse ära kvaliteet kuhu 

klassi ta ütleme läheb. Vastavalt sellele siis kuhu jagatakse.  
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RV: sellel hetkel tegelikult saab ülevaate, et kui palju tekib toidu- ja kui palju söödavilja?  Kas selle 

registreerivad kõik ära? See tähendab, et mõõtmise alus on füüsiliselt olemas?  

A3: tegelikult on igal kokkuostjal on oma andmebaas. Et koormate järgi täpselt on teada, mis kvaliteediga.  

RV: seega põhimõtteliselt võiks teha siis ka ju teistpidi arvutuse, et kui teaksime neid tootjaid kes on kui 

palju koguseliselt toonud ja teame selle kvaliteeti siis saame teada loomasööda ja toiduvilja koguse.  

A3: see käib ikkagi nii-öelda kategooriatesse jagamisel. Neid ei segata ütleme, et kõiki erinevaid…Ettevõtte 

nimi on siin tegelikult kokkuostuks neli kategooriat, sest tema tegelikult kogub veel eraldi palju rohkem 

kategooriaid. Erinevate näitajate alusel.  

RV: meil on nüüd see küsimus, et kuidas tootjal on võimalik vastata, kuidas toidukadu tekib. Üks asi on see, 

et me paneme klassidesse, et koristuse, eelsorteerimise, kuivatamise, transpordi ja ladustamise etapist. Kas 

ettevõtjal jääb mark maha, kui palju tal tekib söödavilja ja kui palju tekib söödavilja, toiduvilja?  

A1:Kevilis on küll niimoodi, et see ajalugu on iga aasta olemas, kogu koormate ajalugu olemas, mis 

kvaliteediga ta on olnud,  

A4: sise, enda jaoks ta küll ei..  

A1: ei hoia, see ajalugu kaob ära. Omal kaob ära, aga Kevilil just on, et kui sa valimisse selle Kevili paned 

siis sa saad seda, andmed.  

A3:tegelikult põllumehel on arvete pealt ka kogused näha. 

A1: kvaliteeti ei ole enam seal . 

A3: no kvaliteeti ei ole aga näha, et toidunisu nüüd nii palju, söödanisu nüüd niipalju.  

RV: ma küsin siis niimoodi, et kui palju koristuse mõttes võiks füüsiliselt tekkida, kui me räägime 

toidunisust, kadu? Ainult sellest faasist? ma saan aru, et see kombaini see miinus kaks on nagu nii või teisiti? 

A3: no kuni, ikkagi ütleme kuni, on seal see… 

A1: ta ei pruugi olla…  

A3: sest oleneb täiesti sellest, kes seal, nii öelda… 

RV: rooli taga on? 

A3: jah, kui hästi ta välja, nii-öelda välja reguleerib. See võib olla seal protsent, null koma protsenti, aga võib 

olla ka seal, vaadates põllu rohesusi, sügiseti siis kilodes kaks, neli -  kuni nelisada kilo ka veel, et.. ehk siis 

jälle, too tähendaks mingisugunegi kümne protseni juures.  

RV: jah, see on suurem kui 2%? 

A3: täpselt, et see oleneb kõik sellest, ütleme juhist.  

RV: nüüd selle eelsorteerimise faasis, palju võib seal tekkida seda kadu? 

A3: kui sõelad on õigesti reguleeritud, tuul on õige, siis see on null koma ütleme midagi.  

A1: poolikud terad ütleme võivad minna kaduma, näiteks. Inimtoiduks mõeldud tera on pooleks läinud ja see 

on katki läinud, see tuleb välja.  

A3: see on null koma kuni seal ma arvan protsenti, ütleme. Aga kui on vale tuul, või vale sõel sisse pandud 

siis.. 

RV:… võib rohkem minna? 

MV: see võib palju rohkem minna  

RV: mis on välditav asi tegelikult 

A3: ilmselgelt kuivatamise käigus on mingi väike..  

RV: ja ma tahtsingi küsida, et kuivatusfaasis, palju seal võiks minna?  

A3: see on nii palju kui näiteks peentera välja läheb,  

A1: just, et masinad lõhuvad, elevaator lõhub. Teeb katki.  Nüüd siis see poolik puhutakse välja.  

A3: või siis ütleme kokkuostus see poolik läheb siis nii-öelda prügi hulka.   

A1: prügi hulka jah.  

KK: kui palju see võiks olla? 

A1: kuivati ise ju tegelikult ei puhu välja, ainult hästi peenike asi läheb sealt, koored võib-olla, või  

umbrohuseemned. Sealt vast ei ole toidukadu… 

A3: tegelikult on.  Kui on tulevad nii-öelda need hakkavad puhtaks saama, kuivatus need ja sul on  

A1: puhub välja 

A3:siis puhub välja ütleme juba, Siis ta hakkab nii-öelda pealtvõtu kihti   

A1: no rapsil võib rohkem olla.  

A3: rapsil on kindlasti rohkem.. teravilja puhul on selline..  

A1: tuule mõju. Aga mehhaaniline vigastus on vast kõige suurem.  
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A3: oleneb kuivatist..  

A1: oleneb jah palju kuivatist ka, et kas ta on läbivoolukuivati või on see portsjonkuivati. Läbivooluga on 

vähem, mehhaanilist vigastust on vähem. No kuivati enda režiim võib vale olla.  

A3: jah, et too on kõige hullem.  

A1:… et võib ka kuuma vilja edasi saata aita ja see jääb kuumaks. Ja see rikneb ka ära kui ta, kaua hoida, 

hoiad seal talvel või..  

A3: või siis liiga kõrge temperatuuriga nii-öelda rikud seal vilja ära?  

RV: mis on ka välditav tegelikult  

A3: tegelt on ka välditav asi 

RV: kui palju nüüd selle ladustamise juures kadu on?  

A1: mehhaaniline vigastus on igal pool, iga liigutusega, tekib kadu. Aga laod. Kui on põrandalaod,  

A3: kadu on kindlasti suurem.  

A1: jah, tõstukiga võetakse otse põrandalt, et seal on inimfaktor hästi tähtis, et ei sõida selle vilja sees vaid 

keegi pühib ees ära, et hästi puhtaks tehakse…  

RV: ehk siis põrandalaod siis sellisel juhul on kadu suurem?  

A1: jah.  

RV: aga oskad sa mulle hinnanguliselt öelda, et kui palju see võiks olla näiteks hinnanguliselt? 

A1: no mehhaaniline vigastus on seal kindlasti kopaga juba, lõhud ära seal.  

KK: protsentuaalselt? 

A1: no põllumees ei määra seda, et ta ei.. paneb kõik kokku ja pärast on kaks protsenti on, on see katkised 

terad või. On lubatud. Seda määratakse küll, Kevilis on need sõelad, mis määravad ära siis katkised terad. 

Peentera ka, sõelaga, laboris.  

A3: katkine ja peentera vist on koos seal. Aga ladustamise puhul on ka näiteks see, et kui tuleb näiteks 

putukas,  

A1: laokahjurid.  

A3: laokahjurid jah, või siis katus laseb läbi, niiskus tuleb nii ülevalt ka põranda laol niiskus tuleb sealtpoolt.  

A1: vundamendist tuleb jah mingi vee osa tuleb sisse ja..  

RV: see on ka välditav? 

A1/A3: jah  

A3: isegi tormiga näiteks, tuleb jookseb kuskilt üle otse sisse.  

KK: tegelikult need ruumid on ikkagi olulised, see on tegelikult välditav.  

A4: Xxxxx Xxxx vahepeal ladustab väljas, lihtsalt platsi peal.  

A1: see on märgvili vist, enne kuivatamist? 

A4: jah, enne kuivatamist.  

RV: aga millised variandid seal veel on? torusüsteemid näiteks?  et torust teise näiteks puhuvad ja 

toimetama? Põrandalao puhul võrreldes teiste variantidega, kas seal on kaod suuremad?  

A3: jah, nüüd punkrites või tornides on, on väiksem. 

A1: ja väljalaadimine ka. Kas on lintkonveier või on kraapkonveier, et seal tekib ka kraabiga rohkem kadu. 

Nagu hõõrutakse rohkem.  

A3: kuigi tänapäeval kraabiga. Ütleme, et tigu, on kõige hullem.  

A1: jah, lõhub. Erinevad tehnoloogiad on, lõhuvad rohkem. Ja mida vähem nagu lastakse seda viljavoogu 

nagu sinna elevaatorisse, seda rohkem ka lõhub. Et kui elevaator täie võimsusega töötab siis on vähem kadu. 

Mõni auk tekib.. aga see on väga väike.. see on silmaga..see on  puhas raha ka.  

RV: mis täpsemalt?   

A1: kulumise auk, näiteks kuskil torus on auk tekkinud, aga. Aga seda tavaliselt.. see on puhas raha. et Mõni 

õnnetus juhtub siis  

RV: aga nüüd siis see transpordi pool, et palju seal ütleme esmatootmistasandil võiks seda kadu tekkida? 

A3: enamasti kuivatist edasi viiakse koormad peale..  

RV: autol endal kuidagi välja lekked?  

A3: jah, kui on autol endal kuskil välja leke või siin on Eesti peale ikka juhtumeid, kus see tagaluuk avaneb 

kellelgi, lihtsalt tee peal. Et neid kohti on . Ja ka see mis puudutab ütleme kasti jääb kuhugi kinni, et on niiske 

kast, ka see on kadu.  

A1: üks kadu võimalus on kui selle kastiga on veetud ehitusprahti näiteks, on vihmaga kinni jäänud ja see.. 

rikud kogu selle koorma ära. See on täitsa olnud neid juhuseid. Klaasikillud, metalli mingeid tükke kuskile. 

Täitsa jääb vihmaga nagu kinni.  

KK: see on täielikult välditav.  
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A1: aga neid tehakse. Juhtub ikka.  

RV: see ongi see küsimus, et… 

A1: inimfaktor jah,  

RV: et see ongi just see osa, mis puudutab, et oli mõeldud toiduks otseselt eks, või ka söödaks. Ja tegelikult 

ühtepidi on see teema seotud ka sellega, et kuidas ressurssi nagu paremini kasutada, ja võib-olla ka 

tõenäoliselt ma arvan - ka inimesi siis õpetada. Et, et millest tuleks nagu hoiduda või üritada tegelikult siis 

teatud parandustegevusi teha eks. Et sa saadki ikka võimalikult rohkem raha kätte sellest ressursist mis sa 

maha sinna siis paned.  

A1: enesekontroll või mingi selline peaks olema nagu. Aga need tulevad välja. Need autofirmad enam ei saa 

tööd tavaliselt.  

RV: nii, räägi sa nüüd edasi.  

KK: et neid tekkepõhjuseid me vaatasime juba ja siis välditavad ja vältimatud kaod ka tegelikult, käisime 

nii-öelda üle.  

A1: kas me põllu peal teemasid, umbrohu tõrje näiteks jätad  tegemata toiduvilja tootmisel… 

RV: see et, selles mõttes on see kindlasti teema..  

A1: ka kõik need muud taimekaitse…  

RV: jah ikka kindlasti, kõik need asjad tegelikult on ju esmatootmistasandi teemad eksju, et see on kõik 

eelnev töö selleks, et hakata saaki koristama eks. Et aga võib-olla võtame selle teema läbi.  

A1: kogu selle taimekasvatuse siis peab läbi võtma või?  

KK: esimesest etapist alates jah.  

A1: alates siis juba külvamisest, külviseemnest.  

KK: jah, külvamisest.  

RV: tegelikult see on meie jaoks teema. Alustame siis sellest, et…  

A1: seeme on vist kõige esimene või mullaharimine ka juba?  

KK: tegelikult on see mullaharimine ka juba  

RV: mulla harimine, niiskuserežiim ja kõik need asjad peaksid olema…  

A1: külvikord ka jah.  

RV: jah. See tundub keeruline eks? Et millest kõik alguse saab, aga jah, kõik need on faktorid, mis tegelikult 

saagikust mõjutavad. Aga vaatame siis otsast peale…  

A1: kas me hakkame seda teemat… see on puhas agronoomia.. 

RV: ja ma tean, et see on agronoomia. Aga meil on teistpidi vaja see agronoomia nüüd toidukao uuringusse 

sisse tuua. Me peame arvestama sellega, mis tootjad ütlevad, et kust midagi peale hakkab. Selleks, et kadusid 

lõpptulemusena vähendada ja saagikust suurendada peame töötama välja soovitused ministeeriumile ja 

tootjatele.  

A1: kui see oleks raha küsimisi koht, näiteks toetustele, kas investeeringutoetus on midagi puudulik või et..  

RV: mina seda osa vaataksin ja tehnoloogilist aspekti, keskonna hoidmise ja ressursisäästlikkuse seisukohalt. 

Aga ma ei paneks neid toidukaoga kokku praegu. Tulles meie teema juurde ikkagi tagasi, loomakasvatus, 

seemne valik, külvikord, me peaksime selle kõik kokku panama, et toidukadu välja selgitada.  

A4: tegelikult see juba on kasutatud, külvikorrad näiteks, keskkonnasõbralik majandamine, et rohkem toetust 

küsida  

A1: reeglid on jah nii paika pandud 

A4: sa juba peadki juba… nõutaksegi. Kui sa tahad rohkem hektaripõhist toetust saada, siis täidadki nii .. 

A1: Valimis võiks olla mõlemad siis. Aga kes on keskkonnasõbralikud ja kes ei ole. Ja mahe läheb ka veel 

siia alla?  

RV: jah.  

A3: jah, mahe on üldse…  

A3: toksiinid  

KK: kindlasti see, et see väetiste kasutamine samamoodi tegelikult on oluline, et milliseid väetisi kasutatakse 

ja kui palju ja kas see on.. kahjuritõrjet ja kõike tehakse tegelikult üldse plaani järgi. Sellest oleneb ka 

tegelikult saagikus lõpuks. Teraviljakasvatuse puhul. Et… 

A1: et see on väga lai teema tegelikult. Kas sealt peaks üldse välja valima, kus on kõige suuremad kaod 

näiteks. Või.. tegelikult peaks kogu…  

RV: mis see soovitus oleks?  

A1: kogu ala ära kaardistama ja siis läbi mõtlema, kus see kadu võiks olla kõige suurem. Tähtsuse järgi 
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näiteks või.. Kõike.. ma ei tea kui tähtis see on, et kas kõik peensusteni tuleb välja võtta? 

RV: meil on vaja arvestada sellega, et peame üldistama ja saama olulisema välja tuua. Me ei tohi minna 

sellistesse detailidesse, mis väga palju ei mõjuta. Meil on vaja arvestada sellega, et meil oleks kuidagi vaja 

saada üldistada. Peab välja tooma ainult olulise osa ja selle, mis kadu ikkagi mõjutab. Millised 

protseduurilised tegevused? Oluline on kirja panna nii, et tootjad saaksid aru ja meie saaksime vajaliku 

informatsiooni kätte, mis kadusid mõjutab.  

A4: ikkagi see agronoomiline pool on väga suur. Et ma võin nagu enda seisukohast rääkida, pigem, et mina 

olen väiketootja, mina ise ei saa olla kõik agronoom ja loomaarst ja kõik asjad, et siis mina täna teen 

koostööd Xxxxxxxxx, sealt ostan siis väetised, et siis eelnevalt paneme paika külviplaanid, ligikaudsed 

hektarisaagikused ja ühesõnaga palju ma kulutada tahan üldse väetiste ja taimekaitse peale. Ja siis seal saab 

kohe agronoomilist nõustamist. (01:26:41) teatakse sulle väetusplaanid, taimekaitsevahendid,  

A1: kas üks märksõna võikski olla siis põlluraamat? See arvepidamine või see määrustele vastamine või  

RV: füüsiliselt peaks olema kõikidel nendel, et ju saavad otsetoetusi, neil peaks põlluraamatud olema eks.  

A4: see on jah nagunii. Aga lihtsalt ma kujutan ette, palju tegelikult ei teagi, et sul on võimalik nagu abi 

saada. Sul tullakse ja vaadatakse põld üle, ja kui on mingid haigused, midagi..  

A1: just, et see eeltingimus, et sul on väetisefoon juba teada põlluraamatus näiteks lööb see punaseks, sa ei 

saa minna fosforiga näiteks üle või.. et see plaani pidamine võiks olla hästi täpne.  

A4: minul aitas see ikkagi päris palju kaasa . Et see abi ei ole nagu tasuline, et see ongi, et saad kaasa.  

RV: ostad sisendeid.  

A2: no ikka tasuline ju. Selles mõttes, et ostad toodangut. Hiljem paneb hinna juurde.  

KK: kui sa nagunii ostaks, siis tegelikult.-.kui palju see võib üldse taandudagi näiteks rahalisele ressursile, et 

palju see põllumajandustootja on nõus kasutama? Kas ta võtabki selle kõige  odavama variandi või väetamise 

näiteks? Et  tegelikult see mõjutab ka ju. Kes on nõus  rohkem panustama kallimatele vahenditele, või mis 

iganes muudele võimalustele veel, et võib-olla tal ongi saagikus pärast suurem? 

A4: eks see oleneb muidugi põldudest ka. Et lihtsalt sul ei olegi seal head mulda ja sinna ei ole mõtet palju 

raha matta.  

RV: ma küsin siis niimoodi. Ma tean, et on PRIA tootja, kas ma saaksin tema põlluraamatust info kätte? 

Mida tan ii või teisiti peab täitma ja millest ma saangi agronoomia poole pealt täiendava info kätte ja ma ei 

pea seda eraldi küsima, et mitte asja segaseks ajada? Kas see võiks põhimõtteliselt niimoodi töötada?  

A3: sa ei saa..  

A1: üks on PRIA põlluraamat ja teine on tegelik… 

RV: see tähendab seda, et….  

KK:  et sealt ei saa võib-olla siis adekvaatseid andmeid?  

A4: ma kujutan ette jah. Mõned täidavadki ainult PRIA jaoks seda. Mingi aasta lõpp või kontroll..  

RV: aga kas seda võiks mõelda, et inimestel endal on põlluraamat olemas ja nad oskavad nagu selle kohta.. 

kui me paneme valikusse (01:29:26) kas need tööd tehti näiteks eeltöödena? Et näiteks pritsimine ja 

umbrohutõrje ja ütleme seal mineraalväetiste andmine ja kõik niisugused asjad?  Või peaks küsima 

koguseliselt? Kas see läheks keeruliseks?  

KK: ma arvan, et see läheb liiga keeruliseks. Siis on juba see, et kui küsida koguseid siis peaks teadma ka 

juba väetiste koostist ja milliseid väetisi on kasutatu. Et sis läheb juba selliseks..  

RV: et pigem lihtsalt anda valik ette kuhu ta saab panna nagu linnukese sisse?  

A1: kui põllumajandustootja annab loa näiteks VitalFields või e-agronoom või laiendused sulle. Tegelikult 

ma olen andnud Nimi Perekonnanimile VitalFieldsi tegevuse nagu temale ka, konsulendina. Et asja uurida. 

Et siukse volitusega võib-olla saab täitsa ligi sinna. Et see on täitsa olemas.  

RV: kui palju seal neid VitalFieldsi ja e-agronoomiga liitunuid on?  

A1: hektareid ikka on seal. Sealt saad kindlasti kõige asjalikuma.. see on natukenegi arvuti sober, see ausalt 

paneb kirja ka, et  

RV: et seal käib ikka mitte PRIA jaoks vaid see on enda jaoks? 

A1: ja, just.  

RV: see on hea mõte.  

A3: sest seal paneb tööline kõik kirja.  

A1: seal on kõige adekvaatsem info. Kõik väiksed tootjad kindlasti teevadki ainult PRIA jaoks seda. Sealt ei 

tule seda õiget statistikat.  

RV: väga hea mõte.  

KK: siis see, et mis selle toodanguga tehakse. Et sellest me eelnevalt natukene rääkisime. Mis kõrvalvoost 

saab. Et see bioenergia tootmine ja kas visatakse ära, et see.. või jäetakse põllule. Aga et mida siis need 

põllumajandustootjad ise saaksid teha? Et kadusid vähendada?  
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A2: ma küsin vahepeal seda, et kas see on ka nüüd kadu, kui piimatootja on sunnitud madalast piimahinnast 

tulenevalt kasutama odavat ratsiooni, ja sellest tulenevalt siis piimatootmine on madalam kui siis kallima 

ratsiooniga ja kõrgema piimahinnaga?  

RV: ma saan aru, et see on nagu see optimeerimise teema eks, et kuna piimahind on madal, siis ma füüsiliselt 

ei pane sinna nii palju raha sisse, et sööta looma nii palju, et kuna ei tasu ennast füüsiliselt ära, eks. Selles 

mõttes toidukaona me võime seda ju käsitleda läbi selle, et nii palju jääb siis selle piimalehma kohta nii palju 

piima jääb saamata. Aga see on arvestuslik eks. ja see on nagu tootja enda valik olnud.  

A4: see on sama, mis teraviljaga. Kui palju ikkagi reaalselt saab, saagist.  

RV: jah, et selles mõttes.. 

JL: reaalne kadu ta ei ole ju tegelikult.  

RV: reaalne kadu see ei ole jah. See on nagu see, et see on..  

KK: kaudne.  

RV: see on kaudne kadu selles mõttes, et füüsiliselt on see ettevõtja valik olnud. Ja ma saan aru, et see valik 

on tulnud teatud põhjusest eks? Aga normaaltingimustes oleks ta ikkagi teinud niimoodi, et ta oleks andnud 

loomale tegelikult selle õige ratsiooni ette. Et oleks saanud maksimaalse võimaliku toodangu kätte. Selles 

mõttes on see inimese enda valik.  

A2: no kuna see on riigi poolt nagu tellitud. See uurimus, siis kui oletame, et riik teeb mingi mehhanismi, et 

hoida piima hinda mingil kindlal tasemel, siis ju need kaod ei teki.  

RV: kas sa arvad, et riik saab tekitada sellise olukorra, et riik hakkab hoidma piima hinda.. et see on nagu 

Moldovas, et hoitakse leiva hinda? Et on selline kaup, et hoitakse hinda sellisel tasemel no et kõik saaksid 

kätte selle. Kas piimaga saab? See on turumajanduslik kaup, ma ei usu seda.  

A2: selles suhtes, et mingid mehhanismid on võimalik paika panna, et tootja ei pea tootma alla omahinna.  

A1: see on see sekkumisost, see on olemas. Selline mehhanism.  

A2: jah, et (01:34:11) keelustada ära selliseid asju nagu praegu Prisma müüb piima üheksateist sendiga. Et 

alla omahinna ei tohiks kaupa müüa. Ei tohiks nagu tootja, töötleja ja ka jaeketid. Et niimoodi on küll 

võimalik.  

RV: ühesõnaga sekkumiskokkuost, see täna nagu toimib ka mingil määral, et…  

A1: jah, viljaga  

RV: aga et see surve tegelikult.. kui me vaatame seda Prisma varianti siis tegelikult on see jaemüüja selline 

ma ütleks marketingi teema. Et nemad füüsiliselt lihtsalt manipuleerivad. Aga tegelikult otseloomulikult nad 

müüvadki alla omahinna aga see on teisel nagu eesmärgil, manipulatsiooni mõttes. Nüüd riikliku sekkumise 

mõttes, et kui turuhinnad riikides lähevad allapoole teatud nagu taset, mis on riikide tootmise omahinnad, siis 

hakkavad need sekkumiskokkuostud.  Ehk siis tuleb osaliselt lihtsalt seda varu turult ära võtta, selleks, et 

hind stabiliseeruks. Kas meie siin saame mingit nagu ettepanekut teha?  

Et esimene ettepanek on see, et kui sa ütled et omahind siis sa ju tead, et see omahinna arvutamise metoodika 

peab olema hästi selge, kes mida käsitleb selle all. Kui see ei ole paigas.. siis see on nagu teine teema aga 

sealt algab see peale. Ja nüüd et kui kadude juurde jõuda, et otseloomulikult, nagu ma ütlesin, et need kaod, 

kui me mõtleme nagu inimtarbimiseks minevat toidu osa. Et see kadu, mis tekib, see kindlasti mõjutab ka 

justnimelt toidu tootmise omahinda. Sest et sa oled ju kulutused teinud aga sul jääb mingi protsendi ulatuses 

toodang saamata, mille tõttu siis see omahind on natuke kõrgem. No mingil määral ta kindlasti mõjutab. Aga 

ma ei tea mis sa nüüd mõtlesid, et mis sa nüüd täpselt tahtsid öelda?  

A2: et kui sa nagu looma või maa potentsiaali täielikult ära ei kasuta. Majanduslikest tingimustest nagu 

tulenevalt, et kas see siis on nagu selle kao all mõeldud?  

RV: aga see on inimese ja ettevõtja enda valik? Ma saan aru, et see on see mõte, et tegelikult ta teab, et 

hinnad on sellised, et ma nii palju sisendeid ei pane,  ma püüan lihtsalt leida nüüd seda optimaalset, et päris 

välja ei sureks aga et nii palju kulutusi ka ei teeks, et ma tagasi nii palju ei saaks. Aga see on inimese enda 

valik. Selle mõttes, et ma ei seda otseselt käsitleda nagu kaona.  

KK:  see ei ole toidu kadu. Aga samas, selles mõttes ongi, et nii palju kui sisendeid, nii palju väljundit. Et 

seda ei saa võtta niimoodi, et ta on nagu otseselt kadu. Toidu mõistes.  

A2: selge pilt.  

JL: kas me räägime ka piimatootmise puhul nendest etappidest?  

RV:  jah, piimatootmises võiks ka rääkida nendest etappidest,  võib- olla sa oskad siin rääkida sellest. 

Piimatootmise puhul nendest etappidest, et kuidas me seda… 

KK:  ja piimatootmise puhul me oleme nüüd praegu välja toonud, et on nüüd siis tootmine, loomade 
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kasvatamine ja hoolitsemine nende eest, peamine. Ja siis edasi lüpsmine, ladustamine, ja transport. Et kuidas 

seda võiks siis nagu täpsemalt veel..?  

A2:  no kõigepealt siis algab sellest, et kuna see loom lüpsi saadetakse. Et kui loom on poeginud, meil peaks 

ta minema kolme päeva pärast lüpsi, kui inimene magab selle maha ja loom jääb minemata ja loom jääb 

minemata. Ta ei muuda mingeid programme või mingil muul põhjusel. Sealt tekivad esimesed kaod. Siis 

järgmised kaod tekivadki valedest ravimeetoditest, siis on kui piim juba läheb tanki, kõik torud ja tangid, 

mingi osa piimast jääb kõik seinade külge. Aga seda mõõta ma ei oskaks küll, et palju sinna tangi seinte 

külge jääb. Ja samamoodi jääb ta ka transpordil seinte külge mingi osa. Ma ei tea küll, piima valad klaasi siis 

ka enam-vähem näed, et palju klaasis piima sinna seina külge jääb, et  

RV: aga võtaks nüüd niimoodi nende etappide järgi, et katsuks vaadata, mis on välditav, mis on vältimatu, et 

nagu sa ütlesid, mõned asjad ongi vältimatud?  

A2: et kõik peale selle seinte külge jäämise on välditavad.  Piima tootmises ongi nii, et kaod tekivad 

inimeste vigadest. Kui on määratud vale ravi näiteks.  

KK: loomade suremine ka, et kui pole märganud, et on haige näiteks?  

A2:. jah. Nojah siis ongi juba, et ta hakkab pigem sellest, et kas sul on sööt korras, kas sul on asemed korras, 

kas sul on loomale antud täpselt sellised tingimused, et loom ei haigestuks juba. Ja kui ta haigestub, et saaks 

õige ravi. Õigeaegselt. Ja kui ravi lõpeb, et ta läheks õigeaegselt lüpsi. Ja kui ta lähebki niimoodi lüpsi, et tal 

veel ravi kestab, siis ongi tõenäosus, et ta rikub piima ära, Kui see lastakse nüüd tanki.  

A4: kas seal on ka mingi vahe, et kas sul on robotlaut või on karussell või on mingi kohapeal lüps või?  

A2: robotiga on jah selles suhtes…  

A4: kas seal saab ka mingit kadu tekkida vastavalt sellele, et kuidas sa..  

A2: ei ole tegelikult. Kas robot paneb sul selle otsiku nisa otsa või paneb inimene. Et sellest nagu mingit 

kadu ei tohiks tekkida. Et võib kadu tekkida küll tegelikult roboti puhul niimoodi, et kui seal ei ole inimest, 

kes loomi ajaks robotisse, siis loomad käivad vähem lüpsis. Et sealt võib küll see kadu tekkida. Aga kui 

inimene ajab loomad, siis on kindel, et täpselt õige arv loomi käib lüpsis ja siis transpordil ongi, et kui mõnes 

farmis on piim riknenud siis ta tõenäoliselt läheb mingi teise piimaga segamini kui ei ole eraldatud 

seksioonides ja rikneb siis mingi kindla seksiooni piim nagu ära ka.  

KK: kas võib ka olla, et see piim juba seal farmis kohapeal rikneb selle tõttu et ta on liiga kauaks näiteks 

sinna seisma jäänud või? 

A2: no ja ta on ikkagi selles suhtes kiiresti riknev.  

A1: torm on näiteks, elekter läheb ära, torm on näiteks 

KK: jah, et võib juhtuda mingi vältimatu asi,  

A2: ikka, et kui elekter ära läheb ja sul generaatorit ei ole siis piim läheb soojaks ja läheb halvaks. Võib olla 

ka see, mis meil endal oli, et tanki jäi pesuvahend kuna programmis oli tekkinud millegipärast viga ja tuli uus 

lüps peale ja piim oli rikutud.  

A1: aga seda ei saa enne teada kui piimakombinaadis või? 

A2: see on alles tööstuses jah. Seda enne jah … Kuigi jah, kui sul juba näiteks ravi tõttu on nüüd 

antibiootikum sees siis küll üldjuhul talunikud teevad ise ka järgnevatel päevadel neid teste, vähemalt, ütleme 

nii, et kellel natukenegi mõistust peas on. Jah, on ka erandeid, kes ütlevad, et ei, minul ei ole, minul on korras 

piim ja saadavad selle piima, on juhtunud mul, et seitse päeva järjest, saadavad oma piima, kolm tonni piima 

oli, see piim läks seitsme tonnisesse sektsiooni ja seitse päeva järjest pidi siis maksma oma piima pluss kolm 

pool tonni võõrast piima kinni.  

RV: Xxxx lihtsalt tegeleb piima kokkuostuga, et ta viibki teiste piimad ka ära. See on selline juhus, mis 

täpselt läheb selle toidukao mõiste alla.  

A1: arvutiprogrammid, kui on vaja lehma seemendada. Need on olemas kõigil või kuidas see.. inimfaktor on 

siin hästi suur jah? Jälgima peab.  

A2: seemendamisel on inimfaktor ikka peamine.  

A1: aga arvutid ei aita siin, et saad aru? Söömisest või kuidagi käitumisest või on agressiivne või on vist 

mingid andurid?  

A2: jah aga see on andurid olemas küll ja programm ka aga seda on päris vähestel. Et see on ikkagi päris suur 

investeering.  

A1: tõuaretus on ka ju aga…  

A2: jah, see on tegelikult probleem, et ei ole aretatud robotilehmasid. Kuna kõik need suuremad on ikkagi 

kas karussellil või platsil. Ja aretatud ongi peamiselt ikkagi neid loomi. Et robotite jaoks oleks vaja natuke 

teistsuguseid isaseid. Ja siis ongi jah siis jah ongi see, et paljudele loomadele robot ei sobi ja inimene peab 

kaasa aitama, et tegema roboti tööd ka vahepeal. 
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KK: Kui palju need pidamistingimused võivad seal rolli nüüd mängida? Loomade puhul näiteks loomade 

tervise seisukohalt?  

A2: no ikka palju jah aga ma nüüd ei oska mingit numbrilist arvu küll tuua, et..  

KK: kas pigem seda nagu võiks küsida? Selles mõttes, et kuidas üldse peetakse loomi? Et me saaksime 

pärast vaadata, et kuidas see mõjutab kadusid või haigestumist?  

A2: jah, selles suhtes küll, et välja tuua kuidas loomi peetakse, ja kui ka need talunikud toovad välja, et kui 

palju siis on haigeid loomi ja haigete looma piima, mis siis läheb kaona. Sellise võrdluse saab küll tuua jah.  

KK: see on nii piima kui liha puhul siis?  

A1: kas karjamaal käivad või on sees, et seal on oma reegel? Või ei ole enam siukest, et peab väljas 

A2: ei, meil endal üldse ei käi. Et ongi ainult sees jah.  No kui mahepiima toota siis peab kindlasti. Aga no 

kuna meil on endal sees siis tagad selle, et sul on aasta läbi stabiilne piima kogus, et see kõikumine kaob ära. 

Ei ole sellist hooajalist erinevust.  

A1: kas see esimene karjamaa piim tegelikult sobib ka inimtoiduks või.. maitselt või… stabiilselt kogu  

A2: no kvaliteedi poolest.. jään sulle vastuse võlgu tead. Ma ei oskagi selle koha pealt nagu..  

A1: võilille maitse on sees näiteks?  

A2: ei oska öelda jah  

A3: aga külm laut versus soe laut?  

A2: no üldjuhul, mida külmem on, seda rohkem loomad toodavad. Et nüüd kui talvepoole siin jõuludest 

ilmad hakkasid külmemaks minema siis igal pool ikkagi toodangud tõusid. Et loomadel jahe mängib jah, siis 

nad ei pea oma energiat põletama keha jahutamisele. Et soe viib jah, osa energiast läheb keha jahutamisse ja 

siis on nagu.. piimatootmises annab tunda ka. Et see energia bilanss annab ikkagi tunda jah. 

KK: aga piima tootmise puhul näiteks nendes erinevates etappides,  kus seda kadu siis võiks kõige rohkem 

tekkida?` Kas see ongi nüüd..  

A2: arvan, et haigetest loomadest tekibki kõige suurem kadu. Ja seda on võimalik ikkagi mõõta ka täpselt, et 

kui palju piima siis läheb seal.  

RV: kas seda mõõdetakse?  

A2: ma arvan, et me saame oma programmist selle küll välja võtta jah. 

KK: et siis pigem nagu lüpsmisel väga suurt kadu ei ole?  

A2 ei, lüpsmisel küll jah.  

KK: kas üldse ei ole või see on väga väike kogus?  

A2: ma ise oska küll välja tuua, et kus see kadu seal lüpsmisel võib nagu tekkida.  

A4: kas seal mingid seadmed, voolikud kuskil või..  

KK: kas seal on lekkeid või võib välja voolata?  

A2: Jah, selles suhtes küll, et kui sa tõesti, mingid voolikud on katki, siis võib küll sealt aga  

KK: aga see ei ole selline pidev? et see on õnnetus või on juhtunud lihtsalt et läheb katki ja siis võib aga 

pigem mitte?  

A2: jah.  

KK: ja säilitamisega samamoodi, et kui ikka hoida õigel temperatuuril ja vastavalt nõuetele, siis tegelikult ei 

tohiks kadu tekkida? 

KK: Aga transpordil?  

A2: No transpordil kui piim on korras siis ainuke oht on see kui auto sõidab kraavi. Aa ja see on ka, et 

külmade ilmadega võivad torud ära külmuda. Ja see piim, mis sinna torudesse on jäänud, see küll kaob.  

A4: see on siis laudas sees või? 

A2: wi, ei. Autos.  

KK: transpordil siis. Aga kas veiseliha tootmise puhul on samamoodi, et haigused võiks öelda, et on kõige 

suurem kadude tekkimise põhjus? 

A2: jah, võib pidada seda ikkagi.  

A1: seda poegimist, seemendamist saad ju reguleerida siis vastavalt oma oma nägemuse järgi või hinna järgi? 

Piimal on vaata vist.. kevadine piim on odavam? Siis saad planeerida sinna seda..  

A2: et kevadel on piima hind madalam?  

A1: jah 

A2: ei, see ei ole küll nagu statistiliselt nagu tõestatud, et mingil kindlal ajal oleks piima hind.. no jah siin 

Lätis, Leedus, kuna hooajalisus on nii suur, siis kevadel hakkab piim tõusma, ja piima hind hakkab langema 

aga ei ole alati nii. Tõenäosus on suur, et piima hind hakkab langema aga ei ole alati nii olnud.  
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A1: aee oli karjamaaga vist seotud, et kui karjamaa  

A2: kui välja läheb siis ta läheb suuremaks tõenäoliselt jah (01:51). No muidugi, Eestis seda ei teha aga 

Lätis, Leedus pannakse ka piimale vett juurde. Et no siis tegelikult ei teki kaod vaid tekivad lisakilod.  

A1: aga labor näitab ära vist selle? 

A2: no kui sa natukene paned siis läheb lõksu. Aga seal üldjuhul ongi selline väga halva kvaliteediga piim, et 

need piimad, mis siit Eestist tulevad need lähevadki kvaliteettoodangusse ja kui sa selle vesise piima lased 

tornist pulbriks siis ei ole nagu hullu.  

KK: piima kohta veel -  et põhiline asi, mis selle piimaga tegelikult tehakse kui ta nüüd riknebki ära või on 

siis kadu nii-öelda, et mis sellega edasi tehakse? Läheb loomasöödaks või visatakse lihtsalt ära? 

A2: lähebki laguuni ja siis lägala läheb põllule (01:53) 

RV: kas sa hinnanguliselt oskaksid öelda näiteks piimatootmises kui suur see kao protsent võiks olla?  

A2: ma arvan, et... Ma siin arvutasin natukene. Et ta sinna kahe kuni nelja protsendi vahele võib jääda.  

RV: see on nüüd arvutatud mille alusel?  

A2: no ma võtsingi, et need haigestunud loomad ja seda ma nüüd sisse ei pannud kui nüüd 

antibiootikumidega piim on läinud tanki. Et see on nii haruldane asi. Muidugi kui tõesti mõnel inimesl on see 

siis ee protsent tõuseb jõudsasti., Ma arvan sellele, kes seitse päeva järjest saatis seda piima, siis ma arvan..  

KK: selles mõttes, et ettevõttes kohapeal - kui tootja nüüd lüpsab selle lehma ära ja antibiootikumide või 

ravimite sisaldus on liiga suur siis tegelikult seda kasutada ei saa, et seda kadu me peame eelkõige silmas. 

Mis sellega saab?  

A2: seaduse järgi seda kasutada ei saa, aga eks ikka antakse vasikatele ka.  

KK: et siis tegelikult visatakse ära? Või peaks vähemalt ära viskama?  

A2: jah, tegelikult peaks ära viskama, et tal mingit kasutust küll ei ole jah. 

RV: kas seda ümber töödelda ei saaks millekski?  

A2: ei 

RV: mingiks järgmiseks produktiks?  

A2: vähemalt mina ei ole küll täheldanud midagi sellist.  

KK: kas selle kahe kuni nelja protsendi sisse on arvestatud see sisse või on ainult haigestumine?  

A2: ma arvan, et see on ainult haigestumine, ma praegu lihtsalt umbes panin, et..  

KK: hinnanguliselt?  

A2: ma peaksin täpsemalt nagu järgi vaatama, et mis see protsent reaalselt tegelikult on.  

KK: et võib – olla peaks siia juurde mõtlema reaalselt ka selle, et kaod ravimise tagajärjel.  

RV: nii kas on veel miskit?  

KK: tahtsin küsida veel… raiskamine. Et selles mõttes, kas me raiskamise kohta peaksime ka üldse küsima? 

Kas põllumajandustootja saab raisata? Nii taime- kui loomakasvatuses?  

RV:  meil on nii huvitavad terminid ees – kadu, jäägid, raiskamine. Inglise keeles on nad kõik losses ja waste 

ja terminoloogiline segadus on suur. Küsimus on selles, et tegelikult kas on põllumajandus esmatootmise 

tasandil üldse võimalik rääkida raiskamisest? 

A2: no kui kopaga vilja kokku ei korja korralikult siis see ongi raiskamine ju  

KK: see on kadu või on see raiskamine?  

A2: sa raiskad toodet..  

KK: sinna ma tahtsingi jõuda, et hinnangut teada. 

A1: koormakatet ei pane peale, raiskad lihtsalt.  

RV: no minu jaoks on natuke…  

A2: arvan, et seda ei ole vaja  

RV: minu jaoks on natuke see küsimus, et see raiskamine ikkagi mingil määral on sarnane kaoga.  

JL: ehk siis see välditav kadu 

Kõik on nõus. 

KK: aga samas kui me räägime toidu raiskamisest, kui sellisest, siis see on ikkagi järgnevates etappides kui 

me saame rääkida toidu raiskamisest, et ongi see töötlemine, tootmine ja kodumajapidamised? et seal on 

otseselt toidu raiskamine…  

RV: tarbimise juures.  

A2: raiskamine on see, et ütleme, et sul on toode, aga sa otsustad lihtsalt ei sa ei turusta seda ära.  

A4: näiteks porgand ei ole.. ebastandartne, ei sobi.  

KK: esmatootmisel on tegelikult see ikkagi siis nagu kadu, ta ei liigugi üldse edasi järgmisesse toiduga 

varustamise etappi.  

A3: tegelikult see on niivõrd osaline. Võtame näiteks porgandi näite. Seal ei sobi kujult või millelt iganes siis 
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see läheb mahla või mõne sellise asja tegemiseks, või püree või mida iganes.  

RV: kui ta läheb sinna püreesse jne siis ta läheb ikkagi toiduahelas edasi.  

A3: jah, ta läheb ikkagi toiduahelas edasi.  

RV: jah, sinna töötlemisse jne, see tähendab seda, et ta ei lähe kaoks ja ta ei ole ka raisatud. Ehkki ta ei ole 

võib-olla absoluutselt standardne, et sa otse saaksid müüa teda nii-öelda avatult, eks. Et selles mõttes ta ei 

lähe kao arvestusse ja raiskamise alla ka ei lähe. Aga sellisel juhul vaata kui see porgand või mingi asi no 

sõna otseses mõttes läheb mädanema, siis ta reaalselt ongi kadu. Aga küsimus on, et kas see oli välditav või 

vältimatud. Et ta läks mädanema. Et kui ta oleks olnud välditav, nagu siin Jüri ütles, et välditav kadu on 

raiskamine. Selles mõttes on päris huvitav, et kui see oleks inimese poolt nii öelda välditav teema olnud, siis 

võiks öelda, et ta on raiskamine? Asi on praegu detailised ja terminoloogias. Kuna meil on kriteeriumide ette 

antud, kadu, raiskamine ja jäätmed, siis peame vahet tegema ja aru saama kuidas me tootjatelt küsime. Peame 

ise aru saama, mida me täpselt uurime.  

KK: uurimise piirid on tarvis väga täpselt paika saada.   

RV: mina iseenesest jääksin ainult jääkide juurde ja kao juurde ning seda raiskamise teemat sisse ei tooks. 

Vaatame seda kas on välditav, osaliselt välditav või vältimatu. Ütleme siis nii, et kui on välditav, võib 

tegemist olla raiskamisega, sest inimene oleks saanud seda ära hoida.  

A1: kas rändlindude kahju saab ära hoida? Külv on kevadel ja rändlinnud on peal, söövad ära, kas see on 

raiskamine siis?  

RV: ma arvan, et on vältimatu.  

KK: …see on kadu.  

A1: tegelikult annaks seda inimfaktorit ka jahimeeste tööle. Kevadel just ei saa, sügisel saab. Neil ei ole 

õigust küttida rändlinde. Sellega oleks asi lahendatud.  

RV: See on väga selge soovitus, mida meie saame poliitikate kujundajatele edasi öelda.  

A1: Seal on teinekord ikka.. sealt saab keskkonna linnu sellest saab kätte võtta palju see kadu tegelikult on. 

Seal on küsitud iga aasta see.. 

RV: kust see välja tuleb? Kust selle info nagu kätte saab? 

A1: see on keskkonna… ametile teen taotluse. Ma võin neid telefoninumbreid anda sulle küll ega meil 

suhtlemine.. See info vist on üleval ka kuskil kindlasti, palju seda raha kulutatud.  

RV: kas selle eest saate te kompensatsiooni ka?  

A1: jah. Aga see on ühe ettevõtja kohta. Eekides oli 50 000 äkki see, 3000 midagi… Et kui haned söövad 

rohkem ära siis seda ei kompenseerita ettevõtte kohta. Aga kus need rannikupiirkonnad on.. see on päris hull 

teema.  

RV: mis tähendab seda tegelikult, et kui jahimees seda nagu reguleeriks, oleks see välditav  

A1: siis oleks asi lahendatud. Praegu keskkond ei lase seda teha.  

RV: kas see on siis raiskamine?  

A1: Venemaa reguleerib, ja seal on asi korras. Üle piiri läheb siis on .. kord majas.  

RV: aga veel mingeid selliseid teemasid? Et see on tegelikult ju väga oluline.  

A3: tegelikult maheteraviljal on toksiinide teema. Et tavatootmisel toksiine selliseid ei ole aga 

mahetoodangul on toksiinid. Mis on tõsiseks probleemiks ettevõtjatele kui läheb toiduks. Toksiini tase on nii 

kõrge, et..  

A1: mahe ei saa reguleerida toksiinide seda.. fungitsiide nagu kasutada. Seal on küll seda latti tõstetud, et üks 

ühik on seal 1750, eelmine aasta oli 30 000 see toksiinide sisaldus.  

RV: põhiprobleem on see, et fungitsiide ei tohi kasutada?  

A1: jah, mis töötaksid toksiinidena. Tavaviljal vist on 200 see number, millest üle ei tohiks olla. Eile 

rääkisime sellel teemal.  

RV: kuidas seal nüüd, kui mahetootja on valimis, et ta tõenäoliselt siis saab seda teada siis kui hakkab proove 

tegema?  

A1: jah.  

RV: aga algselt, kui ta külvama hakkab, siis ta ikka mõtleb läbi, et teeb kas toidu- või söödavilja? 

A3:  tegelikult Soomes pidi olema üldse niimoodi, et toksiine määratakse juba seemneviljast.  

A1: see on nagu edasi juba  

A3: et kui näit on kõrge, siis see seeme ei kõlba enam seemneks ka. Siis on ainult biokütus.  

RV: no aga selles mõttes, et kui vaadata jätkusuutlikku intesiivistamist põllumajanduses, siis seal on see 

teema, et kui ostan sertifitseeritud seemne siis seda probleemi ei saa olla.. Tavatootmise mõttes ma saan aru. 

Aga mahetootmsie mõttes ei tohiks neid asju kasutada. Puhtimata seemet või kuidas sellega on? 
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A1: ri tohi keemilist puhkimist kasutada  

RV: mis tähendab seda, et igal juhul peab mingi kontrollisüsteem olema, mis selle seemne kvaliteedi hindab 

ära.  

A1: seda ei ole Eestis, kindlasti.  

KK:  ja enne seda ju ei osta, kui sa ei tea, et see on kvaliteetne?  

A3: tegelikult Eestis ju ei määrata üldse seda, et.. seemne partii.. serdid ütleme siis.  

RV: aga kui sa tavatootmisse ostad ikka sertiga, on puhitud. Seal on näidatud, et on sertifitseeritud. Et siis 

tegelikult ikkagi on võimalik hinnata ja öelda, et see on kvaliteetne seeme. Tavatootmise mõttes.  

A1: aga see tegelikult võib olla tühja puhitud. Tegelikult võib-olla ei olegi haigusi peal. Et see on ???. Et see 

on.. tegelikult on ta mõtestamata. Et puhid küll, aga sa võib-olla ei pea tegema seda.Tera on ise juba terve ja 

seal ei olegi ühtegi haigust.  

RV: mõtlen seda, et kui ta on puhitud ja töödeldud, et siis ta võib-olla ei võta ka külge endale igasuguseid 

asju?   

A3: see oleneb toimeainetest, et 

RV: et see ei tähenda alati, et kui on puhitud, et see on siis alati elujõuline seeme lõpuni välja?  

A1: osadele haigustele kindlasti.  

RV: ma lihtsalt nägin, et.. tegin ise uuringu, et nägin seda seost, et kui sul on puhitud, sertifitseeritud seeme, 

siis nendesamade minimeeritud mullaharimisvõtetega ja isegi ka kündmisega, olid saagikused nisul 

suuremad.. 

A3: seal on see teema, et..  

A1: foon on kõrgem.  

A3: seal on talinisuga tegemist, et juuremädanikule ei olegi muud lahendust.  

RV: jah, et võib-olla see on puhtalt kultuurist tulenevalt, või sordist. Jüri, kas sul on veel mingeid mõtteid 

tekkinud? 

JL: ei ole, tegelikult me tahtsime ju teada saada, et mis need etapid on ja mis toidukao põhjused on 

etappides. Et see vist on kaetud.  

RV: nagu te aru saate, siis see informatsioon, mist e praegu andsite on hästi oluline. Teema on 

komplitseeritud ja asi on detailides. Mulle järjest rohkem tundub, et kui saaks mitu fookusgruppi teha saaks 

parema info kätte kui iga üksiku tootja käest konkreetset kogust küsides. Tundub, et töötab rohkem kui 

küsitlus. Aga me peame seda tegema lihtsalt. Ja see viib selle mõtteni, et kuidas me teeme küsimustiku, 

millele inimesed oskaksidki vastata, kui me küsime kao protsenti? Ja kui me küsime siis, et kui palju seda, 

mis on toodetud läheb toiduviljaks ja söödaviljaks. Ja kui palju sellest läheb esmatootmistasandil kaoks. 

Võib-olla peaksime neid etappe kuidagi lihtsustama, sest nii nagu me algselt mõtlesime…. 

KK: .. läheb keeruliseks ilmselt.  

RV: jääb keeruline. Ma ütlen ausalt, et mul on siin endal juba teile seletamisega raskusi tekkinud.  

KK: muidu me ei saa vastanute hulka piisavalt. Ja ei pruugi ka saada õiget informatsiooni üldse. Kui me ei 

oska küsida nii, et kõigile on arusaadav.  

RV: oleme väga tänulikud teie poolt panustatud aja eest ja et saite tulla. Tegelikult on teema keeruline ja ma 

arvan, et aiandusega töötaks märksa lihtsamalt. Siis toodad konkreetselt toitu, mitte loomasööta. Teravilja 

puhul võib ühel hetkel tekkida see, et on planeeritud toiduks aga läheb loomasöödaks. Kuidas inimese aru 

saab, et kuna see etapp tekib. Minu jaoks tänane pave lõi pildi klaarika, et me peame tõsiselt asjad umber 

mõtestama kui tahame vastuseid saada. Kuna me siis lindistame siis ütlen, et ei kasuta ühtegi nime, aga 

anonüümselt neid tekste kasutame. Kui nii võib ja olete nous siis me püüame selle üles transkribeerida ja 

saame selliselt kvalitatiivset uuringut teha. Mulle tundub, et õiged inimesed olid täna laua taga, et saada hea 

ülevaade erinevatest teemadest. Ma ei tea nüüd kuidas seda maisi ja herne teemat…  

A1: ta on vales sektoris praegu. Ta on aianduse all, kaunviljana. Aga tegelikult ta on taimekasvataja või 

teraviljakasvataja pärusmaa. Statistikas ta läheb jah, teise valdkonda.  

RV: aga võiks olla ka niimoodi, et kui me võtame.. kas herneksvatuse suhtes on mingisugune register ka 

olemas, et me teame täpselt, et me saame PRIA-lt põllud kätte?  

A1/A3: jah, kindlasti.  

RV: no näiteks üks variant jällegi, et kui me võtame näiteks taimekasvataja, siis otsime välja need 

taimekasvatajad, kes kasvatavad hernest. Et ta on küll aianduskultuuri all, aga lihtsalt me saame ühe 

küsitlusega nii teraviljakasvatajad kui ka herneteema sinna välja tuua. Kui see ikkagi on suur teema. Ja ma 

saan aru, et ta tegelikult on suur teema. Et siis selliselt neid tootjaid lihtsalt otsida. Ma ei hakkaks 

aiandussektorit uurima praegu, pigem võtakski nii-öelda taimekasvatuse, ja paneks selle rukki asemele  

A1: mõlemad, hernes, uba on oma kasvupinnalt.. 
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A3: nojah aga uba on suhteliselt vähe..et võib-olla nisu ja hernes.  

RV: kas te oskate öelda, palju see herne pind praegu on kokku?  

A1: satatistikas oli kokku pandud ka?  

RV: 30000? 

A1: 45 000 oli eelmine aasta, see tõus oli suur. Minu selles ettekandes on seal kirjas.  

A1: aga võib-olla seal valimis ei pea nagu võtma, et kes ongi nagu taimekasvatuse puhul, kes nisu, hernest ja 

rapsi kasvatab, vaid näited, et kes on nisu ja rapsiga. Aga lihtsalt vaatama jah, et ka hernes oleks kaetud. 

Piisavalt. Et jah see hommikune tähelepanek, et rukki võiks asendada odraga, kui on jah toiduga tegemist siis 

toiduotra nagu selliselt..  

RV: no suuresti ikka oder läheb õlleks.  

A3: söödaks ütleme kõigepealt, siis 

A1: kruubid ja asjad on vähe, see on väga väike… 

RV: need parandused me kindlasti teeksime, et ei ole ju mõtet teha neid asju, mis..  

A1: hernes läheb ka. Kus ta läheb siis lõpuks?  

A3: no hernes on enamasti ikkagi, ta on hinna osas, ütleme, et on… kuna kollast hernest.. kollasest hernest 

makstakse rohkem, see läheb pigem toiduks,  

RV: see läheb Hiina ja Aasiasse eks?  

A3: pigem on seal ikkagi toidu osa suhtes, et .. 

RV: me võtaksime nüüd asjad kokku, ja veelkord suur tänu. Mul on suur palve, et kui me saame nüüd 

küsitluse tehtud ja ta on meil olemas, tegelikult oleks hea kui me saaksime teile ette saata ja võib-olla olete 

veel nõus panustama, et anda tagasisidet. Kus midagi veel parandada ja täiendada. Täna me räägime paarist 

kao protsendist aga meil on tegelikult need kogused vaja statistiliselt kätte saada, et asi oleks usutav. Ehk siis 

palve, et pöördume uuesti ja saadame küsitlused meilile, et suhelda, mida veel parandada kui asjad segased 

on.  

A1: masinamüüjate käest ka, et mis ta on.. kuivatimüüja ütleb palju kadu on tegelikult, et sorteeri müüja, 

elevaatori katki mineku terad.  

RV: see on ka hea mõte jälle. Tegelikult nendega võiks eraldi teha ju lausa mingi väikse küsitluse.  

A3: Xxxxxxx arutasime eile, et taimekaitsevahenditest tekib mingi kahjustus, et seda on jube raske hinnata 

ütleme, palju see nüüd kadu on seal. 

RV: ma ütlengi nüüd, et kui me suudame kuidagi niimoodi teha selle, et meil lihtsalt on näha, et nad tegid 

neid töid, ja nad märgivad ära, et seda tehti ja seda tehti, on valikus nagu ette pandud, ja me näeme, et nad on 

teinud neid asjad, et me ei vaevaks nagu päris nendesse üksikasjadesse minekuga, sest muidu nad ei vasta 

üldse.  

A1: just 

RV: me püüaksime seda nagu selles mõttes lihtsustada, et see oleks vastatav ja me ikka lõpuks saame selle 

kõige olulisema info kätte.  

KK: jah, et me ise loome neid seoseid, aga nende käest küsime võimalikult lihtsalt.  

RV: aga veelkord, suur tänu tulemast!   
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Ankeet 1. Nisukasvatajate küsimustik  

 

 

 

 

 

 

 

Lugupeetud nisukasvataja! 

 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut viib Maaeluministeeriumi tellimusel läbi uuringut, mille 

eesmärk on uurida toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning hinnata selle ulatust põllumajanduses 

esmatootmise tasandil. 

 

Palume Teie abi, et selgitada välja esmatootmise tasandil toidu kao tekkepõhjused ning selle ulatus 

nisukasvatamise erinevates etappides. Teie vastus on meile väga oluline, kuna uuringu tulemuste põhjal 

töötatakse välja soovitused põllumajandustootjale ja riigile toidukao (inimtoiduks kavandatud toidu) 

vähendamiseks.  

 

Küsitlus on anonüümne. Palume Teil leida aeg küsimustikule vastamiseks ja saata see hiljemalt … märtsil 

2017. a. Ankeedile vastamine võtab aega u … minutit.    

 

Ette tänades EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut 

 

Võimalike küsimustega pöörduge Kaiu Kostabi poole (e-post: kaiukostabi@gmail.com) 

 

KÜSIMUSTIK 

 

I Külvamine ja kasvatamine 

 

1. Palun märkige Teie poolt haritava põllumajandusmaa pindala 2016. aastal põllukultuuride lõikes.  

Talinisu    ……………………. ha 

Suvinisu    …………………….. ha 

Muud põllukultuurid   …………………….ha 

 

2.Millist mullaharimise viisi Te kasutasite  2016. aastal koristatud nisusaagi puhul? 

 Talinisu Suvinisu 

Tavakünd (22-25 cm)   

Sügavkünd (33-35 cm)   

Pindmine mullaharimine   

Otsekülv   

 

 

3.Millist seemet Te talinisukülvamisel 2015. aastal ja suvinisu külvamisel 2016. aastal kasutasite? 

Märkige sobivasse lahtrisse x.  

Seemne iseloomustus Talinisu Suvinisu 

 Omatoodetud 

seeme  

Ostetud seeme  Omatoodetud 

seeme  

Ostetud seeme  

Sertifitseeritud      

Sertifitseerimata      

Puhitud      

Puhtimata     

Hübriidsort      

Muu      
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4.Millist väetamist Te tali- ja suvinisu kasvatamisel kasutasite? Palun märkige sobivasse lahtrisse x. 

 Talinisu Suvinisu 

Orgaanilised väetised (sõnnik, turvas, kompostid, haljasväetised)   

Mineraalsed väetised (ammooniumnitraat, superfosfaat jms)   

Kombineeritult nii orgaanilised kui mineraalsed väetised   

Muu. Palun täpsustage   

 

 

5. Palun märkige hinnanguliselt, kui suur osa 2015 aastal külvatud talinisust ja 2016. aastal külvatud 

suvinisust oli algselt planeeritud toota toiduks (inimestele tarbimiseks), loomasöödaks või muuks 

otstarbeks? Palun vastake protsentuaalselt planeeritud nisusaagist (%).  

 Talinisu Suvinisu 

Inimtoiduks (toiduainetööstusele vms)   ………..% ………..% 

Loomasöödaks …………% ………..% 

Seemneks …………% ………..% 

Muu. Palun täpsustage …………% ………..% 

 

6.Palun märkige, millised olid 2016. aastal Teie ettevõttes olulisemad tegurid, mis mõjutasid nisu 

saagikust?? Märkige sobivasse lahtrisse x. 

 Talinisu Suvinisu 

Külvamisel olid ebasoodsad ilmastikutingimused   

Külvik oli valesti reguleeritud   

Külvamine ei olnud õigesti ajastatud   

Külvieelsed mullaharimise ja muud põllutööd viibisid   

Rändlindude poolt tekitatud kahju (seemnete söömine)   

Taimekahjurid hävitasid taimed   

Ilmastikutingimustest tulenevalt taimed lamandusid   

Muu põhjus. Palun täpsustage ……………………….   

 

II Saagikoristus 

 

7. Kui palju 2016. aasta nisusaagist jäi pärast saagi koristamist põllule?Palun vastake hinnanguliselt 

kilogrammides.   

Talinisu ………………………….. kg 

Suvinisu ……………………………. kg 

 

8. Missugused tegurid olid selle põhjuseks, et osa nisusaagist jäi pärast saagi koristamist põllule?Palun 

märkida sobivasse lahtrisse x. 

 Talinisu Suvinisu 

Põllud olid liiga väiksed või  ligipääsetavus raskendatud, mis seadis piirangud 

põllutöömasinate manööverdamisvõimalustele 

  

Kombain ja/või selle osad olid kulunud ja/või ei töötanud korralikult/vana 

masin  

  

Kombaini ja/või selle osad olid valesti seadistatud    

Saaki põllult transportiva traktori või veoauto kast oli puudustega, mistõttu 

pudenes osa saagist välja või sai transpordi käigus oluliselt vigastada 

  

Saagikoristuse ajal olid ebasoodsad ilmastikutingimused (sagedane vihm 

vms) 

  

Muu põhjus. Palun täpsustage ……………..………………………….   
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9.  Kui suur oli 2016. aastal Teie ettevõttes nisusaak, mida Te oma põldudelt koristasite? Palun märkige 

saak tonnides. 

Talinisu ……………………………… tonni 

Suvinisu ……………………………….. tonni 

 

10. Kas Te kasutasite 2016. aastal nisu koristusel oma tööjõudu ja ettevõtte masinaid või ostsite 

saagikoristusteenuse sisse?  
Kasutasin oma ettevõtte tööjõudu ja masinaid   

Kasutasin oma ettevõtte tööjõudu, kuid rentisin masinad  

Kasutasin sisse ostetud teenust  

 

11. Kui vanad olidneed seadmed ja masinad, mida Te saagikoristusel kasutasite? Palun märkige 

seadmete ja masinate keskmine vanus.   

Saagi koristamine (kombain)      ………………………… aastat 

Saagi transportimine………………………… aastat  

 

III Saagikoristusjärgsed tegevused 

 

12. Palun märkige hinnanguliselt nisusaagi kadu (mida Te oma ettevõttes ei tarbinud või ei müünud) 

protsentides 2016. aastal oma põldudelt koristatud nisusaagist nisu erinevates tootmise etappides. 

Palun märkige hinnanguliselt protsentides.  

 Talinisu Suvinisu 

Kuivatamine ………..% ……….% 

Sorteerimine ……….. % ……… % 

Ladustamine enne kuivatamist ……… % ………. % 

Ladustamine pärast kuivatamist …………% ……….. % 

Koormate komplekteerimine (laadimine) ………. % ………. % 

Nisu transportimine põllult  ……….. % ………. % 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………….. ……….. % ……….. % 

 

13. Palun kommenteerige eelmise küsimuse vastust. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Mida Te tegite selle osa nisusaagiga, mida nimetaksite kaoks?Palun märkige sobivasse lahtrisse x. 

 Talinisu Suvinisu 

Mitte midagi (jäi loodusesse)/ jätsin põllule   

Viskasin jäätmete ja/või prügi hulka    

Kasutasin seda omatarbe loomasöödaks (töötlemata)   

Kasutasin seda metsloomade söödaks    

Muu. Palun täpsustage ……………………………………………….   

 

15. Millisedtegurid olid selle põhjuseks, et põllult koristatud saagi osas tekkis kadu? Vastata võib mitu 

varianti.  

 Talinisu Suvinisu 

Mitte-optimaalsed säilitamistingimused   

Umbrohu segunemine teraviljaga    

Kaalu kadu kuivatamisel   

Inimlik eksimus   

Muu. Palun täpsustage ……………………………………………….   
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16. Palun märkige hinnanguliselt, kui suur osa 2016. aastal koristatud nisusaagist läks inimtoiduks 

(inimestele tarbimiseks), loomasöödaks või muuks otstarbeks? Palun vastake protsentuaalselt 

realiseeritud nisusaagist. 

 Talinisu Suvinisu 

Inimtoiduks (toiduainetööstusele vms)   ………..% ………..% 

Loomasöödaks …………% ………..% 

Seemneks …………% ………..% 

Biokütuseks …………% ……….% 

Muu. Palun täpsustage …………% ………..% 

 

17. Kui vanad olidneed seadmed ja masinad, mida Te pärast saagikoristust kasutasite? Palun märkige 

seadmete ja masinate keskmine vanus.   

Kuivatamine      ………………………… aastat 

Sorteerimine     ..……………………….. aastat 

 

IV Meetmed, mida plaanite rakendada nisusaagi kadude vältimiseks     

 

18. Kas Teil on plaanis kasutusele võtta meetmeid, et vähendada nisusaagi kadu oma ettevõttes?Valida 

võib mitu varianti.  

Ei muuda midagi, kuna olen kaod miinimumini viinud 

Optimeerin külvamist 

Muudan väetamist 

Optimeerin kahjuritõrjet 

Optimeerin saagikoristust (olemasolevate kombainide tööd) 

Parendan vilja kuivatamistingimusi 

Parendan säilitamistingimusi 

Uuendan masinaparki 

Koolitan ennast ja oma töötajaskonda 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………………………. 

 

V Üldised küsimused 

 

19. Kas Te olete … 

… mahetootja? 

… tavatootja? 

 

20. Mitu töötajat Teie ettevõttes töötab? Palun arvestage töötajate hulka ka end. …………………… 

 

21. Milline on Teie ettevõttes töötajate keskmine vanus? Palun arvestage töötajate hulka ka enda vanus.  

……………………………..  

 

22. Kui suur oli Teie ettevõtte 2016. aasta müügitulu põllumajandussaaduste 

müügist?……………………………………. eurot 

 

23. Kui Teil on täiendavaid ettepanekuid seoses küsimustikus käsitletud teemadega, siis palume need 

lisada siia. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Suur aitäh! 
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Ankeet 2.Hernekasvatajate küsimustik  

 

 

 

 

 

 

 

Lugupeetud hernekasvataja! 

 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut viib Maaeluministeeriumi tellimusel läbi uuringut, mille 

eesmärk on uurida toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning hinnata selle ulatust põllumajanduses 

esmatootmise tasandil. 

 

Palume Teie abi, et selgitada välja esmatootmise tasandil toidu kao tekkepõhjused ning selle ulatus 

hernekasvatamise erinevates etappides. Teie vastus on meile väga oluline, kuna uuringu tulemuste põhjal 

töötatakse välja soovitused põllumajandustootjale ja riigile toidukao (inimtoiduks kavandatud toidu) 

vähendamiseks.  

 

Küsitlus on anonüümne. Palume Teil leida aeg küsimustikule vastamiseks ja saata see hiljemalt … märtsil 

2017. a. Ankeedile vastamine võtab aega u … minutit.    

 

Ette tänades EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut 

 

Võimalike küsimustega pöörduge Kaiu Kostabi poole (e-post: kaiukostabi@gmail.com) 

 

KÜSIMUSTIK 

 

I Külvamine ja kasvatamine 

 

1.Palun märkige Teie poolt haritava põllumajandusmaa pindala 2016. aastal põllukultuuride lõikes.  

Hernes  …………………….ha 

Muud põllukultuurid …………………….ha 

 

2.Millist mullaharimise viisi Te kasutasite 2016. aastal herne kasvatuses? 

Tavakünd (22-25 cm) …………….. 

Sügavkünd (33-35 cm) ……………. 

Pindmine mullaharimine ……………… 

Otsekülv…………… 

 

3.Millist seemet Te herne külvamisel 2016. aastal kasutasite? Märkige sobivasse lahtrisse x.  

Seemne iseloomustus Hernes 

 Omatoodetud seeme  Ostetud seeme  

Sertifitseeritud    

Sertifitseerimata    

Puhitud    

Puhtimata   

Hübriidsort    

Muu   

 

4.Millist väetamist Te herne kasvatamisel 2016. aastal kasutasite? Valida võib mitu varianti. 

Orgaanilised väetised (sõnnik, turvas, kompostid, haljasväetised) 

Mineraalsed väetised (ammooniumnitraat, superfosfaat jms) 

Kombineeritult nii orgaanilised kui mineraalsed väetised 

Muu. Palun täpsustage …………………………………... 
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5.Palun märkige hinnanguliselt, kui suur osa 2016. aastal külvatud hernest oli algselt planeeritud toota 

toiduks (inimestele tarbimiseks), kui suur osa loomasöödaks või muuks otstarbeks? Palun vastake 

protsentuaalselt (%) planeeritud hernesaagist.  

Inimtoiduks (toiduainetööstusele vms)  ……………. % 

Loomasöödaks ………….. % 

Seemneks  ………………% 

Muu. Palun täpsustage ……………..% 

 

6.Palun märkige 2016. aastal herne saagikust mõjutavad peamised tegurid. Märkige sobivasse 

lahtrisse x.  

Külvamisel olid ebasoodsad ilmastikutingimused  

Külvik oli valesti reguleeritud  

Külvamine ei olnud õigesti ajastatud  

Külvieelsed mullaharimise ja muud tööd viibisid  

Rändlindude poolt tekitatud kahju (seemnete söömine)  

Taimekahjurid hävitasid taimed  

Ilmastikutingimustest tulenevalt taimed lamandusid   

Muu põhjus. Palun täpsustage ……………………….  

 

II Saagikoristus 

 

7. Kui palju 2016. aasta hernesaagist jäi pärast saagi koristamist põllule? Palun vastake hinnanguliselt 

(kilogrammides).   

Hernes ………………………….. kg 

 

8. Missugused tegurid olid selle põhjuseks, et osa hernesaagist jäi pärast saagi koristamist põllule? 

Valida võib mitu varianti.  

Põllud olid liiga väiksed või  ligipääsetavus raskendatud, mis seadis piirangud põllutöömasinate 

manööverdamisvõimalustele 

Kombain ja/või selle osad olid kulunud ja/või ei töötanud korralikult/vana masin 

Kombaini ja/või selle osad olid valesti seadistatud 

Saaki põllult transportiva traktori või veoauto kast oli puudustega, mistõttu pudenes osa saagist välja või sai 

transpordi käigus oluliselt vigastada 

Saagikoristuse ajal olid ebasoodsad ilmastikutingimused (sagedane vihm vms) 

Muu põhjus. Palun täpsustage ………………..…………………………. 

 

9.  Kui suur oli 2016. aastal Teie ettevõttes hernesaak, mida Te oma põldudelt koristasite? Palun 

märkige saak tonnides. 

Hernes ……………………………… tonni 

 

10. Kas Te kasutasite 2016 aastal herne koristusel oma tööjõudu  ja ettevõtte masinaid või 

ostsitesaagikoristuse teenuse sisse?  
Kasutasin oma ettevõtte tööjõudu ja masinaid   

Kasutasin oma ettevõtte tööjõudu, kuid rentisin masinad  

Kasutasin sisse ostetud teenust  

 

11. Kui vanad olidneed seadmed ja masinad, mida Te saagikoristusel kasutasite? Palun märkige 

seadmete ja masinate keskmine vanus.   

Saagi koristamine (kombain)      ………………………… aastat 

Saagi transportimine………………………… aastat  

 

III Saagikoristusjärgsed tegevused 
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12. Palun märkige hinnanguliselt hernesaagi kadu (mida Te oma ettevõttes ei tarbinud või ei müünud) 

protsentides 2016. aastal oma põldudelt koristatud hernesaagist herne erinevates tootmise etappides. 

Palun märkige hinnanguliselt protsentides. 

Sorteerimine   …………% 

Ladustamine   …………% 

Koormate komplekteerimine (laadimine) ………………% 

Herne transportimine põllult ………………..% 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………….. % 

 

13. Palun kommenteerige eelmise küsimuse vastust. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Mida Te tegite selle osa hernesaagiga, mida nimetaksite kaoks? Valida võib mitu varianti. 

Mitte midagi (jäi loodusesse)/ jätsin põllule 

Viskasin jäätmete ja/või prügi hulka 

Kasutasin seda omatarbe loomasöödaks (töötlemata) 

Kasutasin seda metsloomade söödaks 

Muu. Palun täpsustage …………………………………………………. 

 

15. Millised tegurid olid selle põhjuseks, et põllult koristatud saagi osas tekkis kadu? Valida võib mitu 

varianti.  

Mitte-optimaalsed säilitamistingimused 

Umbrohu segunemine hernega 

Kaalu kadu kuivatamisel 

Inimlik eksimus 

Muu. Palun täpsustage …………………………………………………. 

 

16. Palun märkige hinnanguliselt, kui suur osa 2016. aastal koristatud hernesaagist läks inimtoiduks 

(inimestele tarbimiseks), loomasöödaks või muuks otstarbeks? Palun vastake protsentuaalselt 

realiseeritud hernesaagist. 

Inimtoiduks (toiduainetööstusele vms) …………………..% 

Loomasöödaks     ……………….% 

Seemneks     ……………….% 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………….% 

 

17. Kui vanad olidneed seadmed ja masinad, mida Te pärast saagikoristust kasutasite? Palun märkige 

seadmete ja masinate keskmine vanus.   

Kuivatamine ………………………… aastat  

Sorteerimine      ..……………………….. aastat 

 

IV Meetmed, mida plaanite rakendada hernesaagi kadude vältimiseks 

 

18. Kas Teil on plaanis kasutusele võtta meetmeid, et vähendada hernesaagi kadu oma ettevõttes? 

Valida võib mitu varianti. 

Ei muuda midagi kuna olen kaod miinimumini viinud 

Optimeerin külvamist 

Muudan väetamist 

Optimeerin kahjuritõrjet 

Optimeerin saagikoristust (olemasolevate kombainide tööd) 

Parendan vilja kuivatamistingimusi 

Parendan säilitamistingimusi 

Uuendan masinaparki 

Koolitan ennast ja oma töötajaskonda 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………………………. 

 

V Üldised küsimused 
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19. Kas Te olete … 

… mahetootja? 

… tavatootja? 

 

20. Mitu töötajat Teie ettevõttes töötab? Palun arvestage töötajate hulka ka end. …………………… 

 

21. Milline on Teie ettevõttes töötajate keskmine vanus? Palun arvestage töötajate hulka ka enda vanus. 

……………………………..  

 

22. Kui suur oli Teie ettevõtte 2016. aasta müügitulu põllumajandussaaduste 

müügist?……………………………………. eurot 

 

23. Kui Teil on täiendavaid ettepanekuid seoses küsimustikus käsitletud teemadega, siis palume need 

lisada siia. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Suur aitäh! 
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Ankeet 3. Piimatootjate küsimustik  

 

 

 

 

 

 

 

Lugupeetud piimatootja! 

 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut viib Maaeluministeeriumi tellimusel läbi uuringut, mille 

eesmärk on uurida toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning hinnata selle ulatust põllumajanduses 

esmatootmise tasandil. 

 

Palume Teie abi, et selgitada välja esmatootmise tasandil toidu kao tekkepõhjused ning selle ulatus 

piimatootmise erinevates etappides. Teie vastus on meile väga oluline, kuna uuringu tulemuste põhjal 

töötatakse välja soovitused põllumajandustootjale ja riigile toidukao vähendamiseks.  

 

Küsitlus on anonüümne. Palume Teil leida aeg küsimustikule vastamiseks ja saata see hiljemalt … märtsil  

2017. a. Ankeedile vastamine võtab aega u … minutit.    

 

Ette tänades EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut 

 

Võimalike küsimustega pöörduge Kaiu Kostabi poole (e-post: kaiukostabi@gmail.com) 

 

KÜSIMUSTIK 

 

I Kaod piimatootmises 

 

1.Palun märkige 2016. aastal oma ettevõttes aastakeskmine loomade arv.  

Piimalehmad    …………………… 

Lehmmullikad ja ammlehmad  …………………… 

Veised <1 a    ……………………… 

Pullid ja pullmullikad  ……………………… 

 

2.Millist lüpsmisetehnoloogiat Te piimalehmade lüpsmisel kasutate? Valida võib mitu varianti.   

Lüpsirobot 

Automaatlüpsikarussell 

Traditsiooniline lüpsiplatsilahendus 

Muu. Palun täpsustage …………………………………………………… 

 

3.Kui suur oli Teie ettevõtte piimatoodang 2016. aastal? ……………….. tonni 

 

4.Palun märkige hinnanguliselt piimatoodangu kadu ( mida Te oma ettevõttes ei tarbinud või ei 

müünud) protsentides 2016. aastal kogu piimatoodangust piimatootmisest erinevates tootmise 

etappides. Palun märkige hinnanguliselt protsentides. 

Lüpsmine    …………… % 

Jahutamine     …………….% 

Säilitamine/ladustamine               …………….% 

Transportimine     …………….% 

 

5.Palun kommenteerige eelmise küsimuse vastust. Näiteks praakpiima tekkimine on paratamatu vms.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
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6.Mida Te tegite selle osaga piimatoodangust, mida nimetasite kaoks? 

Mitte midagi (jäi / suunati loodusesse) 

Viskasin jäätmete või prügi hulka   

Kasutasin seda omatarbe loomasöödaks (töötlemata) 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………. 

 

7.Millised tegurid olid 2016. aastal Teie ettevõttes piimakao põhjuseks? Valida võib mitu varianti.  

Ebakvaliteetne sööt 

Piimalehmade ebasobivad pidamistingimused 

Piimalehmade haigestumine 

Lüpsiseadmete rike 

Piima jahutusseadmete rike 

Elektri katkestus 

Muu. Palun täpsustage ………………………….. 

 

8.Palun märkige hinnanguliselt, kui suur osa  2016. aasta piimatoodangust läks inimtoiduks (inimestele 

tarbimiseks), loomasöödaks või muuks otstarbeks? Palun vastake protsentuaalselt realiseeritud 

piimatoodangust.   

Inimtoiduks (toiduainetööstusele vms)  ……………% 

Loomasöödaks     ………………% 

Muu. Palun täpsustage    …………………..% 

 

9. Kui vanad olid need seadmed ja masinad, mida Te 2016. aastal piimatootmises kasutasite? Palun 

märkige seadmete ja masinate keskmine vanus.   

Lüpsmistehnoloogia        ………………………… aastat  

Piima jahutustehnoloogia………………………… aastat 

 

II Meetmed, mida plaanite rakendada piimakadude vältimiseks 

 

10.Kas Teil on plaanis kasutusele võtta meetmeid, et vähendada piimatoodangu kadu oma ettevõttes? 

Valida võib mitu varianti.  

Ma ei muuda midagi, kuna olen kaod miinimumi viinud  

Ennetan haiguseid 

Optimeerin lüpsmist 

Parandan loomade pidamistingimusi 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………… 

 

III Piimakarja pidamistingimused ja haigestumised 

 

11.Palun märkige, milline on lauda/lautade tüüp ja piimakarja pidamise viis Teie ettevõttes. Palun 

märkida sobivass lahtrisse x. 

 Aastaringselt ainult 

siseruumides  

Hooajaliselt karjamaal ja 

siseruumides  

Lõaspidamisega tahesõnnikulaut   

Vabapidamisega tahesõnnikulaut   

Lõaspidamisega vedelsõnnikulaut    

Vabapidamisega vedelsõnnikulaut    

Muu. Palun täpsustage …………………………….   
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12.Kuidas Te hindate ruumide seisukorda, kus Tepiimakarja peate?  

 Väga hea  Hea  Keskmine  Halb Väga halb 

Välisseinad       

Põrandad       

Katus       

Avatäited       

Tehnilised süsteemid      

 

13. Millised olid 2016. aastal peamised piimalehmade haigestumise või suremise põhjused teie 

ettevõttes? Valida võib mitu varianti. 

Mastiit 

Hingamiselundite haigused  

Jäsemete haigused (näiteks laminiit) 

Traumad ja õnnetused  

Ainevahetushaigused  

Seedeelundite haigused  

Muu. Palun täpsustage……………………………………………. 

 

14.Milliseid meetmeid on Teie ettevõttes rakendatud loomade heaolu tagamiseks ja hea tervise 

säilitamiseks? Valida võib mitu varianti. 

Sõrgade värkimine 

Lauda ehitusel on arvestatud loomade mugavusega 

Allapanu seisukorda kontrollitakse 

Jalgadele on desovannid 

Kasutatakse seljasügamise harju 

Pädev ettevõtte töötaja või veterinaararst kontrollib regulaarselt loomade tervist ja jälgib nende käitumist 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………………………… 

 

15. Milline oli 2016. aastal haiguse tõttu või muul põhjusel hukkunud või tapamajja viidud loomade 

arv? 

Piimalehmad    …………………… 

Lehmmullikad ja ammlehmad  …………………… 

Veised <1 a    ……………………… 

Pullid ja pullmullikad  ……………………… 

 

III Üldised küsimused 

 

16. Kas Te olete … 

… mahetootja? 

… tavatootja? 

17. Mitu töötajat Teie ettevõttes töötab? Palun arvestage töötajate hulka ka end. …………………… 

18. Milline on Teie ettevõttes töötajate keskmine vanus? Palun arvestage töötajate hulka ka enda vanus.  

…………………………….. 

19. Kui suur oli Teie ettevõtte 2016. aasta müügitulu põllumajandussaaduste müügist? 

………………….. eurot  

20. Kui Teil on täiendavaid ettepanekuid seoses küsimustikus käsitletud teemadega, siis palume need 

lisada siia. 
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Suur aitäh!  
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Ankeet 4. Lihaveisekasvatajate küsimustik  

 

 

 

 

 

 

 

Lugupeetud lihaveisekasvataja! 

 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut viib Maaeluministeeriumi tellimusel läbi uuringut, mille 

eesmärk on uurida toidukadude ja raiskamise põhjuseid ning hinnata selle ulatust põllumajanduses 

esmatootmise tasandil. 

 

Palume Teie abi, et selgitada välja esmatootmise tasandil toidu kao tekkepõhjused ning selle ulatus 

lihaveisekasvatuse erinevates etappides. Teie vastus on meile väga oluline, kuna uuringu tulemuste põhjal 

töötatakse välja soovitused põllumajandustootjale ja riigile toidukao vähendamiseks.  

 

Küsitlus on anonüümne. Palume Teil leida aeg küsimustikule vastamiseks ja saata see hiljemalt … märtsil 

2017. a. Ankeedile vastamine võtab aega u … minutit.    

 

Ette tänades EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut 

 

Võimalike küsimustega pöörduge Kaiu Kostabi poole (e-post: kaiukostabi@gmail.com) 

 

KÜSIMUSTIK 

 

I Kaod lihaveisekasvatuses 

 

1. Palun märkige 2016. aastal oma ettevõttes aastakeskmine loomade arv.  

Lehmmullikad ja ammlehmad     …………………  

Veised<1 a   …………………… 

Pullmullikad ja pullid   …………………… 

 

2.Kui suur oli Teie ettevõtte lihaveisetoodang 2016. aastal? ……………….. tonni 

 

3.Mitu lihaveist Te 2016. aastal tapamajja viisite?  ………………………  

 

4. Mitu lihaveist Te 2016. aastal planeeritust varem tapamajja viisite?  

……………………  

 

5.Kui kaugel asub Teie ettevõttest kõige kaugem tapamaja, mida Te lihaveiste käitlemisel kasutate? 
…………………………. km 

 

6.Palun märkige hinnanguliselt 2016. aastal surnud või hukatud veiste… 
… arv  

…. mass  ………………… tonni  

 

7.Milised  tegurid olid 2016. aastal Teie ettevõttes selle põhjuseks, et lihaveisekarjas esines suremust 

või pidi veist (veiseid) hukkama? Valida võib mitu varianti.  

Teiste veiste agressiivne käitumine ettevõtte territooriumil 

Veiste haigestumine 

Metsloomade rünnak 

Veiste vigastamine transpordil tapamajja 

Muu. Palun täpsustage …………………………………………………….. 
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8.Palun märkige hinnanguliselt, kui suur osa2016. aasta lihaveisetoodangust läks inimtoiduks 

(inimestele tarbimiseks) või muuks otstarbeks? Palun vastake protsentuaalselt realiseeritud 

lihaveisetoodangust. 

Inimtoiduks (toiduainetööstusele vms)     ………… % 

Muu. Palun täpsustage ………………………………  .…………% 

 

9. Kas Te kasutasite 2016. aastal lihaveiste tapamajja transpordiks oma ettevõtte veokit või tellisite 

teenuse? 
Kasutasin oma ettevõtte tööjõudu ja veokit 

Kasutasin oma ettevõtte tööjõudu, kuid rentisin veoki 

Kasutasin sisse ostetud teenust 

 

10. Kui vanad olid need veokid, mida Te lihaveiste transpordil tapamajja kasutasite? Palun märkige 

veokite keskmine vanus. 

 …….. aastat  

 

II Meetmed, mida plaanite rakendada lihaveisetoodangu kadude vältimiseks 

 

11.Kas Te võtate kasutusele meetmeid, et vähendada lihaveisetoodangu kadu oma ettevõttes? Valida 

võib mitu varianti. 

Ma ei muuda midagi, kuna olen kaod miinimumi viinud  

Ennetan haiguseid 

Parandan loomade pidamistingimusi 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………………………… 

 

III Lihaveisekarja pidamistingimused ja haigestumised 

 

12.Palun märkige, milline on loomade pidamise viis Teie ettevõttes. Palun märkige sobivasse lahtrisse 

x.  

Aastaringselt ainult siseruumides   

Hooajaliselt karjamaal ja siseruumides  

 

13. Millised olid 2016. aastal peamised lihaveistehaigestumise või suremise põhjused 2016 aastal? 

Valida võib mitu varianti. 

 

Mastiit 

Hingamiselundite haigused 

Jäsemete haigused (näiteks laminiit) 

Traumad ja õnnetused 

Ainevahetushaigused 

Seedeelundite haigused 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………………….. 

 

14.Milliseid meetmeid on Teie ettevõttes rakendatud loomade heaolu tagamiseks ja hea tervise 

säilitamiseks? Valida võib mitu varianti. 

Lauda ehitusel on arvestatud loomade mugavusega 

Allapanu seisukorda kontrollitakse 

Pädev ettevõtte töötaja või veterinaar kontrollib regulaarselt loomade tervist ja jälgib nende käitumist. 

 

Muu. Palun täpsustage ……………………………………………………………………… 

 

IV Üldised küsimused 

 

15. Kas Te olete … 

… mahetootja? 

… tavatootja? 
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16. Mitu töötajat Teie ettevõttes töötab? Palun arvestage töötajate hulka ka end. …………………… 
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17. Milline on Teie ettevõttes töötajate keskmine vanus? Palun arvestage töötajate hulka ka enda vanus.  

…………………………….. 

 

18. Kui suur oli Teie ettevõtte 2016. aasta müügitulu põllumajandussaaduste müügist? 

…………………… eurot  
 

18. Kuidas hindate ruumide seisukorda, kus loomi peetakse?  

 Väga hea  Hea  Keskmine  Halb Väga halb 

Välisseinad       

Põrandad       

Katus       

Avatäited       

Tehnilised süsteemid      

 

19. Kui Teil on täiendavaid ettepanekuid seoses küsimustikus käsitletud teemadega, siis palume need 

lisada siia. 
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Suur aitäh! 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
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