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Lõputöö eesmärk on arvutada kasvatatavate kultuuride väetusbilanss, omahinnad ning 

majanduslik tasuvus ja võrrelda künni ning minimeeritud harimise tasuvust. Kasutatakse 

talu põlluraamatute andmeid, majandusaasta aruandeid ja mullaproovide analüüside 

tulemusi. Masinakulude arvutamisel kasutatud Eesti Maaviljeluse Instituudi masinakulude 

algoritme.  

Töö tulemused: Väetamisel tuleb rõhku panna kaaliumiga ja lämmastikuga väetamisele. 

Põllukultuuridest kasumlikum kasvatada tali - ja suvirapsi ning hernest. Iga kulutaud euro 

kohta teeniti rapsi puhul 0,60 eurot kasumit, herne puhul 0,77 eurot (2015 aastal). 

Tasuvam on kasutada minimeeritud harimist. Masinatöödele kulud 44,2 eur/ha 

väiksemad, kui künnipõhise harimisviisi puhul, ajakulu 50% väiksem, kulude kasv 

pestitsiididele 13 eur/ha. Investeeringu tegemine otstarbekas ning selle tasuvusaeg 2,2 

aastat. Ka eelnevad uuringud on näidanud, et minimeeritud harimine vähendab ettevõtte 

masinatööde kulusid võrreldes künniga oluliselt. Suurenevad aga kulutused 

pestitsiididele, mida on ka antud töö arvutuse puhul arvestatud.       
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Results of the thesis: More emphasise on potassium and nitrogen when fertilizing. Most 
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Keywords: minimized tillage, agro-economical analysis, yield, cereal  

 

 



 4 

 

 

SISUKORD 
 

SISUKORD.......................................................................................................................... 4 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................. 6 

MATERJAL JA METOODIKA .......................................................................................... 7 

1.  KIRJANDUSE ÜLEVAADE ......................................................................................... 8 

1.1. Minimeeritud mullaharimine Eestis ja selle olemus ................................................. 8 

1.2. Minimeeritud mullaharimise mõju saagikusele ........................................................ 9 

1.3. Mullastik ja keskkond ............................................................................................... 9 

1.4. Kulude kokkuhoid ja tasuvus .................................................................................. 10 

2. RIMMU-ALLIKU TALU ÜLDISELOOMUSTUS ...................................................... 11 

2.1. Talu tutvustus .......................................................................................................... 11 

2.2. Hoonestus ja tehnopark ........................................................................................... 12 

3. TALU MAAKASUTUS ................................................................................................ 13 

3.1. Maakasutuse struktuur ............................................................................................ 13 

3.2. Mullaliigid............................................................................................................... 14 

3.3. Mullareaktsioon ...................................................................................................... 16 

3.4. Mulla väetistarve ..................................................................................................... 17 

3.5. Mulla lõimis ............................................................................................................ 19 

4. RIMMU-ALLIKU TALU KÜLVIKORD, KULTUURID JA TOITAINETE 

ÜLDBILANSS ................................................................................................................... 20 

4.1. Talu külvikord ......................................................................................................... 20 

4.2. Kultuurid ja toitainete üldbilanss ............................................................................ 22 

4.2.1. Talinisu ............................................................................................................ 22 

4.2.2. Suvinisu............................................................................................................ 24 

4.2.3. Oder.................................................................................................................. 25 

4.2.4. Kaer .................................................................................................................. 27 

4.2.5. Suviraps............................................................................................................ 28 

4.2.6. Taliraps ............................................................................................................ 29 

4.3. Regressioonanalüüs................................................................................................. 30 

5. PÕLLUMAJANDUSLIKUD TOETUSED ................................................................... 32 



 5 

5.1. Ühtne pindalatoetus ja rohestamine ........................................................................ 32 

5.2. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ............................................................... 33 

5.3 Investeeringutoetus .................................................................................................. 34 

6. KULTUURIDE SAAGIKUS JA AGROTEHNIKA ..................................................... 36 

6.1. Talinisu ................................................................................................................... 36 

6.2. Suvinisu................................................................................................................... 37 

6.3. Oder......................................................................................................................... 38 

6.4. Suviraps................................................................................................................... 40 

6.5. Taliraps ................................................................................................................... 41 

7. MAJANDUSANALÜÜS ............................................................................................... 43 

7.1. Kulude jagunemine ja rentaablused ........................................................................ 43 

7.2. Harimisviiside kulude võrdlus ................................................................................ 49 

7.3. Arutelu .................................................................................................................... 51 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................. 54 

SUMMARY ....................................................................................................................... 56 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................ 58 

Lisa 1. Talinisu omahinna tabel aastatel 2011-2015 ...................................................... 60 

Lisa 2. Suvinisu omahinna tabel aastatel 2011-2015 ..................................................... 61 

Lisa 3. Odra omahinna tabel aastatel 2011-2015 ........................................................... 62 

Lisa 4. Kaera omahinna tabel aastatel 2011-2015 ......................................................... 63 

Lisa 5. Suvirapsi omahinna tabel aastatel 2011-2015 .................................................... 64 

Lisa 6. Talirapsi ja herne omahinna tabel aastatel 2011-2015 ....................................... 65 



 6 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Maailma elanikkond kasvab pidevalt ning kogu inimkonna toiduvajaduse rahuldamine on 

üha tähtsamal kohal. Igal aastal jääb maad elaniku kohta aina vähemaks ning oluline on 

seda ressurssi kasutada mõistlikult ning samas võimalikult efektiivselt. Viimastel aastatel 

on Eestis järjest rohkem kasutusest välja jäänud põllumaid üles haritud ning hakatud 

kasvatama teravilja, rapsi ning hernest. Seoses piima madala kokkuostuhinnaga on ka 

rohumaid üles haritud. Väga oluline on teravilja toota optimeerides kulusid ja teades 

omahinda. Nii tekib võimalus kulude kokkuhoiuks, investeerimiseks ja toodangu kasvuks. 

Teraviljakasvatuses on üks suurim kulukoht masintööd ning nende optimeerimine omab 

suurt tähtsust tootmise tasuvuse kui ka keskkonnamõjude aspektist.   

 

Rimmu – Alliku talu põhitegevuseks on teravilja-, rapsi- ja kaunviljakasvatus. 

Kõrvaltegevuseks on talumetsa majandamine. Põllumaad on talu kasutuses 220 ha, millest 

pool on omandis ja pool rendil ning metsamaad on 38 ha. Kasutatakse nii minimeeritud 

kui ka künnipõhist harimisviisi. Talus planeeritakse minimeeritud mullaharimise senisest 

laialdasemat rakendamist ning sellest tulenevalt on tarvis analüüsida sellese 

investeerimise otstarbekust. Sellest lähtuvalt on käesolevas töös kirjanduse ülevaade ja 

spetsiifilisem agromajanduslik analüüs koostatud minimeeritud ja künnipõhise 

harimisviisi võrdlusena. 

 

Lõputöö eesmärk on analüüsida Rimmu – Alliku talu tootmistegevust aastatel 2011-2015. 

Arvutada kultuuride väetusbilanss, omahinnad ning majanduslik tasuvus. Samuti on 

eesmärk võrrelda künni ning minimeeritud harimise tasuvust. Töö hüpotees on: 

minimeeritud harimine on talule tasuvam, kui künnipõhine harimisviis.  

 

Magistritöö alguses antakse ülevaade künnipõhisest ja minimeeritud harimisest kirjanduse 

põhjal. Sellele järgneb ettevõtte tutvustus. Järgmiseks on peatükk talu maakasutusest ja 

mullastikust, millele järgneb toetuste peatükk. Seejärel on peatükid külvikorrast ja 

väetusbilansist ning kultuuride saagikustest. Töö lõpeb majandusanalüüsi osaga.       
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MATERJAL JA METOODIKA 

 

Antud magistritöös on kasutatud Rimmu-Alliku talu  2011-2015 aastate põlluraamatuid ja 

majandusanalüüsi puhul majandusaasta aruandeid. Samuti on kasutataud omaniku 

jooksvaid märkmeid. Mullaproovid on analüüsitud aastatel 2014 ja 2015 Saku laboris ja 

kasutatud on Mehlic 3 meetodit.  

 

Maakasutuse ülevaade, toitainete bilanss, saagikused ning majandusanalüüs on teostatud 

aastate 2011-2015 kohta. Töös on kasutatud regresioonanalüüsi. Analüüsitakse mulda 

antud N, P, K mõju teraviljade saagikusele. Toitainete üldbilanss on arvutatud põllule 

antavate ja põllult saagiga eemaldatavate toitainete vahest. Talu majandusnäitajatest on 

arvutatud kasvatatavate kultuuride omahinnad, kulurentaablused ning käiberentaablused. 

Kasum on leitud nii koos -, kui ka ilma toetusteta. Rentaabluste arvutamisel ei ole toetusi 

arvestatud. Omahinna arvestamisel ning künni – ja minimeeritud harimise tasuvuse 

arvutamisel on kasutatud Eesti Taimekasvatuse Instituudi masinkulude algoritme 

(Masinkulude algoritmid). Masinkulude algoritmid on kohandatud, arvestatdes hetke 

liisingupakkumisi, investeeringu maksumust ja kütuse hinda. Investeeringu maksumuse 

puhul arvestatud näidishinnapakkumist. Künnipõhise masinkulude puhul arvestatud 

suuremad kulud kivide korsitamisele, väiksem kulu aga taimekaitsele. Minimeeritud 

harimisviisi puhul suurem kulu nii taimekaitse preparaatidele, kui ka taimekaitsetöödele. 

Investeeringu puhul arvestatud 40% investeeringutoetusega, mis on talule määratud.  

 

Omahind = kulud/toodang 

 

Kulurentaablus = kasum/kogukulud*100 (Lehtsaar 1996) 

 

Käiberentaablus = kasum/müügitulu*100 (Roosmaa 2012) 

 

Andmete töötlemiseks, arvutamiseks ning regresioonanalüüsi tegemiseks on kasutatud 

programmi Microsoft Excel 2010. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Minimeeritud mullaharimine Eestis ja selle olemus  

 

Intensiivsele mullaharimisele (künnipõhine) rajaneva teraviljakasvatuse kõrval on Eestis, 

nii nagu ka paljudes riikides mujal maailmas, hakatud teravilja ja teisi kultuure kasvatama 

minimeeritud mullahaimisel või otsekülvil. Hinnanguliselt kasvatatakse kogu Eesti 

taliteraviljadest 80% minimeeritud või otsekülvil põhineva tehnoloogiaga ja suviteravilju 

ligi kolmandikul kasvupinnal (Viil jt 2012). Maailmas kasvatatakse põllukultuure 

minimeeritud harimist kasutades rohkem kui 115 millionil hektaril (FAO, 2015). Eestis on 

erinevaid harimisviise võrrelnud ja uurinud mitmed teadurid: Enn Lauringson, Peeter Viil, 

Kalvi Tamm, jt. Peeter Viil on otsekülvi alaseid uuringuid ja katseid teinud alates aastast 

1983. Tehtud on ka üle – Eestilisi uuring koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga, 

Eesti Maaülikooliga ja Põllumajandusuuringute keskusega. Uuring ``Erinevate 

viljelusmeetodite (sh. otsekülv) rakendusteaduslik kompleksuuring`` viidi läbi aastatel 

2009-2014 ning see hõlmas kaheksat maakonda Eestis (Tamm jt 2015).   

 

Minimeeritud harimine ehk vähene harimine või pindharimine on tehnoloogia, kus enne 

külvi haritakse reeglina mulla pindmisest (8-15 cm) kihti. Tööd teostatakse korra või kaks 

ning seejärel toimub külv. Seadmed millega antud tööd teha saab: kergader, 

rullkäpprandaal (sügavkobesti) ja rullrandaal (kõrrekoorel). Kergatra nimetatakse ka 

hõlmkoorliks ning seade on ette nähtud väiksema töösügavusega künniks. 

Rullkäpprandaal ehk sügavkobesti on agregaat, millega võimalik mulda ka sügavamalt 

harida (35-40 cm). Tööd teostatakse kahes kihis, kobesti tööseadis kergitab alumist 

mullakihti ülespoole, kobestavad ja segavad seda ning kettad segavad pindmist mullakihti 

ning tasandavad selle. Rullrandaaliga on võimalik võikese energiakuluga töödelda mulla 

pindmist kihti (10 cm). Seade ei too mullapinnale kive ning sobib väga hästi 

taimejäänuste ja põhu pinnapealseks segamiseks ( Viil jt 2006).  
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1.2. Minimeeritud mullaharimise mõju saagikusele  

 

Euroopas on minimeeritud harimist ja otsekülvi võrreldes läbi viidud mitmeid uuringuid, 

kus on võrreldud ka põllult saadavat saagikust. Rootsis läbi viidud pikaajalises katses 

(1983-2012) võrreldi minimeeritud harimise (5-10 cm) ja otsekülvi ning kündmise mõju 

kultuuride saagikusele. Suviteraviljade ja suvirapsi saagikus oli minimeeritud harimise ja 

künni puhul sarnane, keskmiselt minimeeritud harimise puhul 1,8% madalam saagikus. 

Herne ja talirapsi saagikus oli 5–10%  madalam minimeeritud harimise puhul. Otsekülvi 

kasutades oli saagikus keskmiselt väiksem 9,8% võrreldes kündmisega (Arvidsson 2014). 

Euroopas läbi viidud katses, kus katsealad olid erinevates riikides laiali (Soome, 

Inglismaa, Saksamaa, Rootsi, Taani jne) uuriti minimeeritud harimise ja otskülvi mõju 

saagikusele. Kusjuures minimeeritud harimist uuriti kuni 15 cm sügavuselt ning 

sügavamalt, kui 15 cm. Võttes arvesse külvikorda, farmi suurust ja mullastikku oli 

minimeeritud harimise puhul (kuni 15 cm) keskmiselt saagikadu 4,5%, otsekülvil aga 

8,5% (Putte 2010). Itaalias on künnipõhisest harimisviisist üleminek minimeeritud 

viljelemisele olnud farmerite poolt kardetum, kuna uuringutest on selgunud, et esimesel 

kümnel aastal võib olla saagikus väiksem (Troccoli 2015). Eestis, Kuusikul läbi viidud 

pikaajalises katses selgus, et erinev mullaharimine mõjutas nii talivilja, kui ka suvivilja 

saagikust vähe. Otsekülvil, minimeeritud mullaharimisel (8-10 cm) olid saagid samal 

tasemel, kui künnipõhisel mullaharimisel. Mullaharimise intensiivsuse mõju 

monokultuurse odra saagile sõltub aga pestitsiidide kasutamisest. Kui pestitsiide ei 

kasutataud, vähenes pindmisel harimisel, võrreldes künniga monokultuurse odra saagikus 

väetusfoonide keskmisena 20% (Viil jt 2012). 

 

1.3. Minimeeritud mullaharimise mõju mullale ja keskkonnale  

 

Erinevad viljelusviisid mõjutavad mulla kadumist ja teket suurel määral. Maailmas on 

kündmine oluliselt aidanud kaasa mulla erosiooni kiirenemisele (Montgomery 2014). 

Minimeeritud harimise puhul jäävad mulla pindmisesse kihti taimejäänused ning põhk, 

mis piduradab erosiooni teket, künni puhul on aga muld avatud tuule - ja vee-erosioonile.  

 

Paljud katsed on näidanud, et kasutades minimeeritud harimist, väheneb CO2 emissioon 

keskkonda ja paraneb mulla struktuur. Samas minimeeritud harimine soodustab ka 
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orgaanilise süsiniku lisandumist mulda (Abdalla jt 2013).  Eestis, Kuusikul läbi viidud 

uuringus selgus, et minimeeritud mullaharimisel, võrreldes künniga vähenes CO2 

emissioon 20%. CO2 emisiooni vähenemist seletatakse mullaelustiku intensiivistumisest 

tingitud mullasisese tarbe suurenemisega (Viil jt 2012). Mullamikroobide tegevus 

aktiivsem pindmises (5-10) kihis. Mulla vee läbilaskevõime parem minimeeritud harimise 

puhul, künnipõhise harimise puhul tihese tekkimise võimalus (Troccoli jt 2015 ). Mulla 

lasuvustihedus sõltub harimise sügavusest. Minimeeritud harimise puhul pindmine 

mullakiht (10 cm) kobedam, sügavamates kihtides aga tihenenum, kui künnivariandis. 

Pidevalt küntud põldudel on 20-25 cm sügavusel horisontaalne tihenenud kiht, millest 

taimejuured ei tungi läbi ning hakkavad horistontaalselt kasvama. Tavaliselt tuleb sellise 

kihi likvideerimiseks kasutada kobesteid või spetsiaalseid atru. Tihes pärsib vee liikumist, 

põldudele tekivad loigud peale suuri sadusid ning taimed võivad jääda lühemaks või 

pikemaks ajaks anaeroobsesse kasvukeskkonda (Viil jt 2012).  

 

1.4. Kulude kokkuhoid ja tasuvus  

 

Minimeeritud harimisele üleminek Euroopa riikides on paljustki tingitud masinkulude, 

kütuse ja samuti ka tööjõukulude kokkuhoiust. Samuti vähendab pindmine harimine 

mullaerosiooni põldudelt (Lahmar 2010). Kulud on küll masinatöödele väiksemad, aga 

tuleb arvestada, et suuremad on kulutused herbitsiididele. Tänapäeval aga herbitsiidid, 

näiteks glüfosaat on suhteliselt odav, mis soodusatb seda järiest rohkem antud viljelusviisi 

juures kasutama (Troccolli 2015). Pindmise harimise ja künnipõhise kulude võrdlust on 

uuritud ka Eestis. Kuusikult läbi viidud katses olid odra kasvatamise kulud pindmist 

harimist kasutades 1,8 korda väiksemad, kui kündmise puhul (Viil jt 2012). 

Minimeeritud- ja künnipõhise harimisviisi majanduslikku tasuvust on vähe uuritud ning 

seega majandusanalüüsi osas tehtud arvutusetel on kasutatud praeguseid talu andmeid ja 

Eesti Taimekasvatuse Instituudi masinkulude algoritme (Masinkulude algoritmid).  
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2. RIMMU-ALLIKU TALU ÜLDISELOOMUSTUS  

 

2.1. Talu tutvustus  

 

Rimmu-Alliku talu asub Viljandimaal, Halliste vallas, Saksakülas. Lähim linn Viljandi 

asub talust 20 km kaugusel ning sinna viib asfaltkattega tee. Antud talu sai nime 

vananvanaisa järgi, kes käis Vabadussõjas, mille eest talle anti 7 hektariline maatükk ning 

ka mõningad hooned, kus ka hetkel talu paikneb. Algselt oli talu nimeks Alliku talu, kuid 

aastal 1997 minu isa Ago Allik registreeris ennast FIE-ks, sealt ka Rimmu-Alliku talu 

nimi. 

 

Rimmu-Alliku talu tootmissuunaks on teravilja- ja rapsikasvatus. Viimasel paaril aastal 

on külvikorda tulnud ka kaunvili. Haljasväetiseks ja mulla huumusseisundi 

parandamiseks kasvatatakse ka ristikut. Teraviljade saagikused 2011. aastal olid 3,1 t/ha, 

2015. aastal aga keskmiselt 5,8 t/ha. Põllumaad on 2015. aasta seisuga 220,5 ha, millest 

põllukultuuride all 208,7 ha ning püsirohumaad 11,8 ha. Põllumaast on omandis 52%, just 

viimasel kahel aastal on rendimaa osakaal jõudsalt kasvanud. Aastal 2011 oli põllumaad 

131,5 ha ning omandis sellest 67% ehk 98,8 ha. Metsamaad on talul 38 ha ning sealt 

saadav puit kasutatakse peamiselt oma tarbeks.  

 

Toetustest on taotletud  keskkonnasõbraliku majandamise toetust, ühtset pindalatoetust 

ning rohestamise nõuet on ka 2015. aastal järgitud. Aastal 2015 taotleti ka  

investeeringutoetust, tänu millele on võimalik soetada uus ja suurem kuivati ja 

sügavkobesti.  

 

Palgalist tööjõudu talus ei kasutata. Igapäevaselt tegeleb talus Ago Allik ning hooajaliselt 

on abiks vend Keith ning mina.  
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2.2. Hoonestus ja tehnopark 

 

Tootmishooneteks on sohvoosiaegne kuivati–ladu, kus toimub teravilja kuivatamine ning 

hoiustamine. Talvisel ajal hoitakse hoones kombaini ja väetist ning ka muid haagiseid. 

Kuivati hoone on ehitatud aastal 1968 ning poolele hoonele on paigaldatud plekk-katus, 

ka ülejäänud vana katus vahetatakse lähiajal. Hoones on portsjon kuivati, mis aastal 2016 

asendatakse suurema vastu. Samuti on Petkus sorteer, millega puhastatakse seemnevili 

ning vajadusel ka müüdav vili. Talus on veel töökoda, kus toimub tehnika hooldus ja 

remont. Samuti mitmeid erinevaid varjualuseid ja väiksemaid kuure, kus hoitakse 

tehnikat. Masinaid, mida kasutatakse hooajal hoitakse kõike varju all. 

 

Talus kasutatakse kolme traktorit, suurem lääne traktor on Case MXM 155 aastast 2010. 

Casega tehakse kõik mullaharimistööd (kündmine, randaalimine, rullimine, külvamine) 

ning ka transporditööd. Veel on 2 MTZ-82 tüüpi traktorit. Ühel on ees kun kopp, millega 

teostatakse kõik tõstetööd (seeme, väetis külviajal). Teise MTZ traktoriga tehakse 

pritsimistööd, pealtväetamistööd, äestamine ja transporditööd. Kombain on New Holland 

TC 5080, lõikelaius 6,1 m ning aasta 2010. Külvik Väderstad Rapid 400 C aasta 1996. 

Põllurull Väderstad Rollex, mille töölaius on 6,2 m ning aasta on 2014. Randaal Lemken 

Rubin, töölaius on 3m ning valmistamisaasta 2009. Ader Kverneland ED 85, soetusaasta 

2010. Taimekaitseprits ning väetislaotur asetatakse traktorile rippesse ning on 

uuemapoolsed. Samuti on põlluäärte ning kraavikallaste hooldamiseks jäätmaaniiduk 

Agrimaster 2600. Haagiseid on kokku 4, kolm on viljaveoks ning üks tehtud väetise ning 

seemne veoks põllule, tegmist vanemapoolsete haagistega. Veel on vanemat tehnikat, 

mida oluliselt ei kasutata (ratastraktor T 150, veoauto GAZ 52, heinapress, kaaruti, 

sõnnikulaotaja ja traktor T 16). Metsatehnikast on talul halumasin ning väljaveokäru, 

mõlemad paar aastat vanad.  
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3. TALU MAAKASUTUS 

 

3.1. Maakasutuse struktuur  

 

Rimmu-Alliku talul on 2015. aasta seisuga kasutuses 220,5 ha põllumaad. Sellest on 

omandis 52% ja 48% on rendimaad. Rendimaa osakaal on üpris suur, kuid korraliku maa 

müüki-ostu toimub väga harva ning tihti on selle hind väga kõrge. Aastal 2015 osteti 

põldu juurde 7,2 ha, kuid enamus maast on siiski ostetud 15-20 aastat tagasi. Seda tehti nii 

eraisikutelt, kui ka riigi käest.  
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Joonis 1. Rimmu-Alliku talu maakasutuse struktuur (ha) aastatel 2011–2015. Allikas: 

(Rimmu–Alliku talu põlluraamat 2011–2015) 

 

Jooniselt 1 on näha, et talu põllumaa pind on tõusnud 131,5 hektarilt 220,5 hektarini, mis 

on toimunud peamiselt rendimaa arvelt. Aastal 2011 rendimaad 32,7 ha, 2015. aastal 

rendimaad 106,8 ha. Maad on ostetud 2012. aastal 4,8 ha ja 2015. aastal 7,5 ha. Mõlemad 

kinnistud osteti talu lähedalt ning metsamaa moodustas kinnistust enamuse. Rendimaast 

55 ha on renditud kinnisvarafirmade käest, 24 hektaril on kasutusvalduse leping riigiga 

ning 27,8 ha on eraisikute omandis. 
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 3.2. Mullaliigid  

 

Muld on maakore pindmine kobe kiht, mida kasutavad ja muudavad aktiivselt taimed ja 

muud elusorganismid. Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikas pööratakse üha rohkem  

tähelepanu keskkonnakaitsele. Eestis rakendatud keskkonnasõbraliku majandamise 

toetuse raames rõhutakse ka mulla kaitsele. Muldi tuleb teadmistepõhiselt kasutada-see 

ongi parim mullakaitse (Penu 2005: 3).  

 

Rimmu-Alliku talu põldudel domineerivad gleistunud leetjad mullad ja leetjad mullad. 

Mullad on alaliselt (sügisel ja kevadel) või madalamates kohtades niisked, sellest ka 

gleistumine. Esineb ka leostunud gleimuldi ja näivleetunud muldi (joonis 2).  
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Joonis 2. Rimmu-Alliku talu mullaliigid, % . Allikas: (Maa–amet mullakaart 2016) 

 

Mullaliikide määramisel on kasutatud ainult põllumaana kasutuses olevaid massiive, 

püsirohumaana kasutuses olevad massiive ei ole arvestatud. Valdav osa talu põldudest 

ehk 99,2 ha (48%) põllumaast on gleistunud leetjas muld (KIg). Leetjad mullad (KI) 

moodustavad 29,5 ha (14%) (joonis 2). 

 

Leetjad mullad on karbonaatsel lähetkivimil kijunenud mullad, mille profiilis esineb 

selgelt väljakujunenud lessiveerunud horisont. Keemine esineb enamasti 60-90 cm 

sügavusel. Gleistunud leetjate muldade lisatunnuseks on profiili alumise osa gleistumine, 

leidub ka sinakaid ja hallikaid gleilaike ning roostetäppe. Lähtekivimiks on kollakashall, 
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kollakaspruun või punakaspruun moreen. Gleistunud leetjad mullad paiknevad lainjate 

tasandike madalamatel osadel ning lamedate künniste ja kühmude jalamitel. Kevadeti ja 

sügiseti esineb antud mullal liigniiskust 1-2 nädala jooksul, see on tingitud kas 

pealevalguvast pinnaveest või mullaprofiilis kõrgele tõusvast kapillaarveest. Gleistunud 

leetjal mullal on looduslik drenaataz takistatud, kuna  alusmulla kiht on halvasti 

õhustatud, sellest ka profiili kogunenud ülavesi. Leetjad mullad sobivad kõikide 

kultuuride kasvatamiseks, saagikust piirab puuduliku väetamise korral väike 

toitainetesisaldus. Tegemist harimiskindlate ja universaalse kasutussobivusega 

muldadega. Kuivendatud gleistunud leetjad mullad on head põllumullad. Mulla boniteet 

on keskmiste lõimiste korral 50-55 hindepunkti. Rimmu-Alliku talu põldudel, kus 

domineerivad leetjad ja gleistunud leetjad mullad on boniteet 40-45 hindepunkti vahel 

(Astover jt 2012: 329-331). 

 

Rimmu-Alliku talu põldudest 21% moodustavad leostunud gleimullad (Go) (joonis 2). 

Need mullad esinevad koos gleistunud leetjate muldadega. Leostunud gleimullad on 

alaliselt liigniisked mullad, mille pealmiseks horisondiks on toorhuumuslik horisont. 

Keemine esineb 30-60 cm sügavusel. Hästi kuivendatud keskmise lõimisega muldade 

boniteet võib olla 50-55 hindepunkti, kerge lõimise puhul aga boniteet jääb 35-40 

hindepunkti juurde. Kuivendatud keskmise lõimisega leostunud gleimullad on head 

haritavad põllumaad ning sobivad peamiste kultuuride kasvatamiseks hästi. Kergema 

lõimise korral sobib kõige paremini kasvatada põldheina, vähem kaera ja otra ning üldse 

ei sobi kasvatada nisu (Astover jt 2012: 357-361). 

 

Talu põldudest 33,5 ha moodustavad näivleetunud muld ja gleistunud pruunmuld, kokku 

16% (joonis 2). Peamiselt moodustavad selle mulla kaks põllumassiivi, kus on antud 

mullatüüpi suurel määral.  Näivleetunud muld ehk kahkjas muld on parasniiske muld, 

ülemine kiht on kergema lõimisega ning alumine kahe astme võrra raskema lõimisega. 

Näivleetunud muld jaguneb kaheks: pruun kahkjas muld ja hele kahkjas muld, talu 

põldudes esineb pruuni kahkjat mulda (LP) ning gleistunud pruuni mulda (LPg). Mullale 

tekib sügiseti ja kevadeti ajutine ülavesi, kuna mullaprofiilis on tihenenud savistunud 

horisont, mis ei lase vett läbi. Põllutööde algus on tavaliselt häiritud mõned päevad kuni 

nädal. Mullale võib tekkida ka koorik, kuna mulla struktuursus on halb ning lõimis on 

tolmjas. Kahkja mulla boniteet on 40-50 hindepunkti, sobib hästi teraviljade 

kasvatamiseks. Gleistunud näivleetunud muldade boniteet jääb 40-45 hindepunkti juurde, 
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kui on tegemist kuivendatud mullaga. Antud mullal võib tekkida ka tihes, mille 

kõrvaldamiseks on otstarbekas sügavkobestada (Astover jt 2012: 334-340). 

 

3.3. Mullareaktsioon 

 

Eesti põllumuldade kirjusus ei avaldu mitte ainult erineva mullastikuga piirkondade 

olemasolus, vaid ka erineva mullareaktsiooniga alade esinemises põllu piires. Oluline on 

põldudelt kogutud mullaproovidest määrata lisaks taimetoiteelementide sisaldusele ka 

muldade pH (Kanger 2014: 22). Mullareaktsioonist sõltub kultuuride saagikus, 

taimetoiteelementide kättesaadavus ja saagi kvaliteet, tegemist ühe tähtsama maa 

viljelusväärtuse näitajaga. Lupjamine aitab säilitada maa viljelusväärtust, neutraliseerib 

happesust, parandab mullastruktuuri ning täiendab mulda taimele vajalike 

toiteelementidega (Järvan 2010: 4). 

 

Rimmu – Alliku talu põldudelt võetud pH on määratud Saku laboris. Proovid on võetud 

aastatel 2014 ja 2015 (joonis 3). 
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Joonis 3. Rimmu-Alliku talu põldude mullareaktsioon, % 

 

Jooniselt 3 on näha, et 83% muldadest on nõrgalt happelised, reaktsioon on 6-6,5 vahel. 

Nendel muldadel kasvavad enamus kultuurtaimed väga hästi. Siiski on ka edaspidi vaja 

teha mullaproove ning jälgida, et antud põllud tulevikus ei hapestuks. Enamus 

kultuurtaimi kasvab kõige paremini nõrgalt happelises kuni neutraalses keskkonnas, pH 

6,0-7,3 (Järvan 2010: 8-10). 
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Talu põldudest 5% on neutraalse reaktsiooniga ning 12% põldudest (25,2 ha) vajaks 

kohest lupjamist, sest on juba mõõdukalt happelised (joonis 3). Antud põldudel happesus 

5-5,5, seega on vähenenud väetiste kasutamise efektiivsus (eriti fosforväetiste). Samuti on 

suurem oht nakatuda taimehaigustesse, esineb ka kaltsiumi ja magneesiumi puudust ja 

alumiinium on toksiline taimejuurtele (Järvan 2010: 10-11). 

 

3.4. Mulla väetistarve  

 

Igasugune majandustegevus võib olla kahjulik keskkonnale. Mitteoskuslik ja liigne 

väetamine mõjutab keskkonda negatiivselt. Tagajärieks on saagi kvaliteedi langus, 

pinnase reostus ning halvemal juhul ka põhjavee reostus. Väetiste oskuslikul kasutamisel 

paranevad aga taimede toitumistingimused, paraneb saagi kvaliteet ning suureneb ka 

kultuuride saagikus. Oskuslik väetamine saab toimuda ainult juhul, kui põllumehel on 

teada toitelementide vajaduse kõrval ka mulla olukord ehk mulla toiteelementidega 

varustatus–väetistarvet (Kanger 2014: 9). 

 

Rimmu-Alliku talu mullaproovid on võetud 2014. ja 2015. aastal. Väetistarve määrati 

Saku laboris ja kasutati Mehlich 3 meetodit. 
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Joonis 4. Rimmu-Alliku talu põllumuldade kaaliumitarve, % 
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Vastavalt toiteelementide sisaldusele mullas jaotatakse mullad väetistarbe klassidesse: 

kõrgema toiteelementide sisaldusega mullad on väiksema väetistarbega ning madala 

toeitelementide sisaldusega mullad suurema väetistarbega (Kanger 2014: 9). 

Rimmu–Alliku talu põldude kaaliumitarve on suur 38% muldadest, toiteelemendi sisaldus 

on neil muldadel 56-130 mg/kg. Keskmine kaaliumitarve on 60% muldadel, toiteelemendi 

sialdus antud mullas 131-240 mg/kg. Väike kaaliumitarve 2% põldudest, seal 

toiteelemendi sisaldus üle 240 mg/kg (joonis 4). Kaaliumiga väetamisefekt on suur 38% 

põldudest, tuleks anda 1,3-1,5 kordne kogus toiteelementi saagiga eemaldatavast 

kogusest. Piisav kogus kaaliumi on 60% põldudest, kuhu tuleb toiteelementi anda 

niipalju, kui saagiga eemaldatakse. 2% põldudest on kaaliumisisaldus mullas kõrge, piisab 

poolest kogusest toiteelemendist, mis saagiga eemaldati (Kanger 2014: 9-11). 

 

Fosforit vajavad taimed vähem, kui kaaliumi, samas on fosfor mullas väheliikuv. Tihti 

esineb fosforipuudust külmal kevadel või suvel külmemal perioodil. Fosforipuuduse 

tunnusteks on tuhm taim ning lehe servad värvuvad sinakaspunaseks või lillakaks. 
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Joonis 5. Rimmu-Alliku talu põllumuldade fosforitarve, % 

 

Talu muldadest on suure fosforitarbega 15%, keskmise tarbega on 68% ning väikese 

tarbega 17% põldudes (joonis 5). Suureks väetistarbeks loetakse mulda, mille 

toiteelemendi sisaldus on 20-45 mg/kg, antud mullale vaja anda fosforit 1,3-1,5 kordne 

kogus saagiga eemaldatavast kogusest. Keskmiseks tarbeks loetakse mulda, mille 

toiteelemendi sisaldus on 46 – 90 mg/kg, fosforit vajab antud muld samapalju, kui saagiga 

eemaldatakse. Väike tarve on mullal, kus on toiteelementi 91-145 mg/kg, fosforit vaja 

anda poole vähem, kui saagiga eemaldatakse (Kanger 2014: 9-11). 
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3.5. Mulla lõimis 

 

Mulla lõimiseks nimetatakse erineva suurusega osakeste vahekorda mullas. Mullas võivad 

ülekaalus olla nii suured liivaosakesed, kui ka väiksemad saviosakesed. Vastavalt 

mullaosakestele on tegemist kas liivmullaga, savimullaga või vahepealsete versioonidega-

saviliiva või liivsaviga. Lõimisest sõltub otseselt muldade kasutamine ning ka väetamise 

planeerimine. Optimaalsed on keskmised lõimised nagu saviliiv (sl), kerge liivsavi (ls1) ja 

keskmine (ls2) liivsavi (Kanger 2014: 6).  
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Joonis 6. Rimmu-Alliku talu põllumuldade lõimiseline jaotus, %. Allikas: (Maa-ameti 

mullakaardi rakendus 2013, http://geoportaal.maaamet.ee) 
 

Talu mullastikust 52% on kerge liivsavi (ls1), keskmist liivsavi (ls2) on 47% ning 1% on 

saviliiv (sl) muldi (joonis 6). Lõimiseline jaotus on koostatud Maa-ameti mullakaardi 

rakenduse põhjal. Lõimise alusel jagunevad mullad kergeteks (liiv- ja saviliiv), 

keskmisteks (kerge ja keskmine liivsavi) ja rasketeks (raske liivsavi ja saviliiv). 

Enamikele kultuurtaimedele on sobilikumad kerge ja keskmise lõimisega mullad, eriti 

kerged ja keskmised liivsavid. Neid muldades on piisavalt suuri poore mullaelustikule 

õhu liikumiseks ning peenikesi poore vee kinnipidmiseks. Samuti on nende muldade 

harimine suhteliselt lihtne (Penu 2005: 5)  Talu mullad jagunevad lõimiseliselt 

keskmisteks muldadeks. 1% on ka kerge lõimisega mulda. Antud mulla lõimise juures on 

tihese tekkimise võimalus väiksem, kui raske lõimisega muldadel, minimeeritud harimine 

on antud lõimisega muldadel võimalik.      
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4. RIMMU-ALLIKU TALU KÜLVIKORD, KULTUURID JA 

TOITAINETE ÜLDBILANSS 

 

4.1. Talu külvikord 

 

Külvikord on põllumajanduse tugisammas, mis aitab säilitada mullaviljakust ning tagab 

kultuuride saagikuse. Ettevõtetes on põllumaa jagatud külvikorra väljadeks, kus 

põllukultuuridel on kindel ajaline järjestus. Külvikord tehakse tavaliselt 4-5 aastaks, vahel 

ka 7 aastaks. Külvikorras paigutatakse üksteise järele tavaliselt erineva botaanilise 

kuuluvusega ning erineva toitainete vajadusega kultuure. Oluline on, et külvikorras oleks 

ka liblikõielisi kultuure. Nende juured ja maapealsed taimejäänused lagunevad suhteliselt 

kiiresti ning suurendavad nii mulla huumuseseisundit. Samuti seovad liblikõielised õhust 

mügarbakterite abil lämmastikku, mis on järgnevatele kultuuridele toitaine allikaks. 

Liblikõieliste juurte tekitatud kanaleid mööda saavad järgnevad kultuurid oma juurestikku 

arendada, mis on omakorda suure saagi eelduseks. Samuti on külvikorras oluline talvise 

taimkatte olemasolu, mis vähendab nii toitainete leostumist mullast, kui ka kevadiste 

kiirete masintööde tegemist (Vetemaa jt 2011). 

 

Rimmu-Alliku talu külvikorras on teraviljad, suvi- ja taliraps, hernes ning ristikhein. 

Teraviljadest kasvatatakse talinisu, suvinisu, suviotra ning kaera. Talirapsi on talus 

kasvatatud alates aastast 2014 ning on plaanis paari aasta pärast külvikorras kogu suviraps 

asendada talirapsiga. Talirapsi saagipotentsiaal on oluliselt suurem, kui suvikultuuril ning 

suvist pritsimist on talikultuuril vähem, samuti on talvise taimkatte olemasolu talirapsi 

puhul suurem. Hernest on kasvatatud 2 aastat, põhjuseks herne sobivus liblikõielisena 

külvikorda, herne hea müügihind, madalad kasvatuskulud ning väga hea eelvili talinisule. 

Ristikut külvatakse talus allakülvina ning teisel aastal see esmalt purustatakse ning 

seejärel küntakse mulda. Mullaviljakus sõltub olulisel määral orgaanilise väetise 

kasutamisest. Mulda viidud orgaaniline aine parandab mulla huumuseseisundit, 

struktuursust ja füüsikalisi omadusi (Lauringson jt 2009). Ristik on külvikorras talirapsile 

eelkultuuriks. Joonisel 7 on näha talu külvikorras olevad kultuurid ning nende jagunemine 
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protsentuaalselt. Jooniselt on näha, et 2011-2013 ei olnud külvikorras talirapsi ja hernest. 

Ka talinisu ei olnud aastal 2013 külvikorras, sest see ikaldus 100% ja antud maadele 

külvati suvinisu asemele (joonis 7). Igal aastal on üle 20% külvatud otra, kuna talu 

lähedal on AS Rakvere Farmid, kellele toimub suur osa odra müügist.   
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Joonis 7. Rimmu-Alliku talu kultuuride osakaal külvipinnast, %. . Allikas: (Rimmu-Alliku talu 

põlluraamat 2011-2015) 

 

Õige viljavaheldus on suurte saakide üks eeltingimusi. Ühe ja sama kultuuri pidev 

kasvatamine (üle 2 aasta) toob kaasa saagi vähenemise. Oluline saagi alus on õige eelvilja 

valik. Kõige halvemad eelviljad on teraviljad, eriti just teraviljadele endile. Teraviljade 

järgnevust üksteisele tuleks külvikorras võimalikult vähe planeerida. Kui seda tuleb teha, 

siis on tuleks järgida liigilist vaheldust,vältida näiteks nisu, nisu või kaer, kaera järele 

külve (Older 1999). Teraviljade järgnevusel üksteisele on väga suur mõju saagikusele. 

Katsetest on välja tulnud, et kui kasvatada nisu järel nisu, siis on saagikadu umbes 500 

kg/ha. Haigustele vastuvõtlikematel sortidel võib kadu olla umbes 700 kg/ha (Mazzilli jt 

2016). Kultuuride järgnevus Rimmu-Alliku talus on vahelduv, kuid on välja kujunenud 

külvikord:  

 Heintaimik või varajane oder 

 Taliraps 

 Talinisu 

 Oder  

 Hernes 

 Suvinisu või kaer (allakülv) 
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Külvikord sõltub esmaslt sellest, kunas on talu põllu saanud kasutada või rendile. Kui 

kevadel saadakse maa rendile, siis esmalt külvatakse sinna suvinisu, seejärel varajane 

oder ning taliraps, talinisu jne. Kui põld on olnud pikemalt talul kasutada, siis heintaimik, 

taliraps, talinisu jne. Samuti uued põllud on tihti umbrohtunud, seega herne kasvatamine 

või allakülvi tegemine antud maadele keeruline. Herne järele on talus külvatud ka talinisu, 

samuti ka talirapsi järele alati talinisu.  

 

 4.2. Kultuurid ja toitainete üldbilanss  

 

Kultuuride väetamise eelduseks on parandada taimede toitumist ja tagada mullaviljakuse 

säilimine ja tõus. Teisalt on jätkusuutliku põllumajanduse aluseks keskkonnahoid, mis 

peale mulla hõlmab ka vett ja elusloodust. Inimese tegevus looduses, ka põlluharimine 

võib reostada keskkonda, et seda vältida on vastu võetud terve rida seadusandlikke akte. 

Mineraal– ja orgaaniliste väetiste kasutamist reguleerivad nii veeseadus, kui sellest 

tulenevad erinevad määrused. Oluline on seadusi pidevalt jälgida, et põllumees ei satuks 

seadusteaga vastuollu (Kanger 2014). Väetistega antavate toiteelementide koguse 

määramisel lähtutakse mulla toitainete sisaldusest, kasvatatavast teraviljast ja selle 

toiteelemendi vajadusest ning planeeritud saagist. Väetiste maksimaalse mõju 

saavutamiseks tuleb arvestada kõiki neid tegureid, millest sõltub nende omastatavus. Üks 

väetiste omastatavust mõjutavaid tegureid on nende andmisaeg ja viis. Õige andmisaeg 

peab tagama väetiste suurima efektiivsuse ning väikseima toitainetekao. Lähtudes 

külviajast eristatakse teraviljade väetamisel väetamisaegu: külvieelne, külviaegne, 

külvijärgne ehk pealtväetamine (Older 1999). Rimmu-Alliku talus toimub kultuuride 

väetamine külviaegselt ning külvijargselt. Kompleksväetis antakse kombikülvikuga 

mulda koos seemnega, talikultuuridel suurema PK sisaldusega, suvikultuuridel on suurem 

rõhk kompleksväetisel, mis sisaldab rohkelt N-i. Pealtväetisena antakse nii AN 34,4, kui 

NS väetisi.    

 

4.2.1. Talinisu   

 

Talinisu hakkab idanema 1-2 kraadi juures, tärkab Eestis 7-10 päeva pärast külvi. 

Sügisene kasv peatub, kui õhutemperatuur on alla  5 kraadi. Mullastiku, toitainete ja 
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eelviljade suhtes on talinisu nõudlikum, kui talirukis. Kasvab paremini raskematel 

muldadel ning on happesuse suhtes tundlik kultuur, sobilik pH (6,0-7,5). Võrsumine algab 

küll sügisel, aga jätkub kevadel. Talinisusort peab olema hea talvekindlusega, 

haiguskindel ning heade kvaliteedinäitajatega (Older 1999). Rimmu-Alliku talus 

kasvatatakse talinisu sorti `Skagen`. `Skagen` on väga suure saagiga, väga hea 

talvekindlusega, keskmise haiguskindlusega talinisu sort. Kasvuaeg on keskmine kuni 

hilisemapoolne, 1000 tera mass on suur-45,9 g, Viljandi katsekeskuses 2015 saak 9500 

kg/ha (Aastakogumik 2015). Varasemalt on talus kasvatatud ka sorti `Olivin`, kuid 

viimastel aastatel valikusse jäänud `Skagen` ning 2016. aastal põllul ka sort `Ramiro`. 

`Ramiro valikus sellepärast, et tegemist varajasema sordiga ning siis ei saa kõik talinisu 

põllud ühel ajal valmis, samuti kvaliteedilt sort hea. 

 

Väetamise ABC põhjal eemaldab talinisu 5,0 t saagi juures hektarilt 105 kg/N, juhul, kui 

mulla orgaanilise aine sisaldus on suurem, kui 2 %. Fosforit eemaldab sama saagi juures 

22 kg, juhul kui fosfori tarve on keksmine, ning kaaliumi eemaldab keskmise tarbe ja 5 

t/ha saagi puhul talinisu 60 kg (Kanger jt 2014). 

 

Tabel 1. Rimmu-Alliku talu talinisu saagikus ja toitainete üldbilanss (kg/ha). Allikas: 

(Rimmu–Alliku talu põlluraamat 2011–2015)  

          Eemaldati saagiga        Väetistega antav        Toitainete üldbilanss 

Aasta Saagikus  N P K N P K N P K 

2011 3256 75 13 44 70,5 15,2 50,4 -4,5 2,2 6,4 

2012 4581 95 20 55 61,9 9,9 37,3 -33,1 -10,1 -17,7 

2014 5063 105 22 60 66,5 15,8 69,7 -38,5 -6,2 9,7 

2015 5465 110 23 65 104,18 13,2 66,4 -5,82 -9,8 1,4 

 

Tabelist 1 on näha, et põllule antavad toiteelementide kogused on iga aastaga kasvanud. 

Aastal 2011 anti talinisule 70,5 kg/ha lämmastikku, 15,2 kg/ha fosforit ning 50,4 kg/ha 

kaaliumi. Aastal 2015 on aga vastavad numbrid N-104,18 kg/ha, P-13,2kg/ha, K-66,4 

kg/ha. Oluliselt on kasvanud lämmastiku andmine hektarile, kui võrrelda aastaid 2011 ja 

2015 siis on hektarile antav lämmastiku hulk kasvanud 33,7 kg. Toitainete bilanss on aga 

pidevalt miinuses olnud, eriti lämmastiku puhul, mida vajab taim ka kõige enam. Ainuke 

positiivne on olnud kaaliumibilanss, mis on enamus aastatel olnud positiivne. Kuna 

suurenenud on ka saagid, siis on vajalik suurendada väetiste koguseid, et katta taimede 

toitainete vajadus (tabel 1). Toitaineid antakse talus ainult mineraalväetistega, sügisel 

saavad talinisu põllud koos külviga kompleksväetist NPK 5-10-25 normiga 250 kg/ha. 
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Kompleksväetise valem on olnud mõnel aastal erinev, aga sügisel antakse ikkagi väikese 

lämmastiku sisaldusega kompleksväetist, eesmärk katta taimede kaaliumi ja fosfori 

vajadus. Kevadel antakse taimedele pealtväetisena AN 34,4 120 kg/ha ning Can või NS 

30-7 väetisi. Kevadel antakse pealtväetis kahes osas, 120 kg/ha+120 kg/ha. 2015 aastal 

olid lämmastiku normid suuremad, mis on näha ka talinisu toitainete bilansis.   

 

4.2.2. Suvinisu  

 

Suvinisu minimaalne idanemistemperatuur on 1-2 kraadi, idanevad tõusmed on 

öökülmadele vastupidavad, taludes -7 kuni –11 kraadist külma. Kuivemal mullal suurem 

külmataluvus. Tugevad külmad kahjustavad peamiselt lehti, aga hiljem taim taastub. 

Võrsumisperioodiks on soodsaim 10-12 kraadine temperatuur, jahe ilm soodustab juurte 

kasvu ja võrsumist. Veevejaduselt on suvinisu nõudlikum, kui oder ja taliteraviljadel. 

Mullaviljakuse suhtes on nisu nõudlik, kuna juurte toitainete omastamise võime on väike. 

Suvinisu ei tasu kasvatada rasketel savi- ja liivmuldadel, samuti on ebasobivad 

väheviljakad mullad. Suvinisu võrsub ka üpris vähe, taime kohta tuleb 1,2 kuni 1,5 võrset, 

seetõttu ka suurem külvitihedus, kui teistel suviteraviljadel (Older 1999). 

 

Talus kasvatatakse suvinisu `Hamlet`, tegemist hilise toidunisu sordiga, mis aretatud 

Saksamaal. Väga kõrge saagikusega sort, 2015. aastal Viljandi katsekeskuses 9,1 t/ha, 

1000 tera mass 46,9 g. Mahukaal oli 2015 aasta katses antud sordil 783 g/l, proteiin  

kuivaines 12,3%. Kasvuaeg oli 2015 aastal 119 päeva, mis on võrreldes teiste sortidega 

samal aastal 4-5 päeva pikem (Aastakogumik 2015). Pika kasvuaja tõttu on suvinisu 

jäänud sügisel tihti vihma kätte ning see on ka kvaliteeti mõjutanud. Suvinisu ei ole viie- 

aastase perioodi jooksul läinud mitte ühtegi korda toiduviljaks. Kvaliteedi osas on proteiin 

ning langemisarv olnud liialt madalad. Halvematel aastatel on vili põllul ka idanema 

hakanud, mistõttu on vili läinud söödaviljaks.   
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 Tabel 2. Rimmu–Alliku talu suvinisu saagikus ja toitainete üldbilanss (kg/ha). Allikas: 

(Rimmu–Alliku talu põlluraamat 2011–2015)  

          Eemaldati saagiga        Väetistega antav        Toitainete üldbilanss 

Aasta Saagikus  N P K N P K N P K 

2011 3480 80 18 43 88 12,3 39,8 8 -5,7 -3,2 

2012 4257 96 23 52 156 12,3 39,8 60 -10,7 -12,2 

2013 3983 95 22 50 81 26,4 49,8 -14 4,4 -0,2 

2014 4346 97 23 53 72 14,08 53,12 -25 -8,92 0,12 

2015 5600 134 27 65 97,5 23,1 43,5 -36,5 -3,9 -21,5 

 

Suvinisule antakse koos külviga kompleksväetist 17-6-11+S või 20-10-10+S, hektarile 

antav norm on enamasti 350 kg/ha. Väiksemate toitainete sisaldusega väetistel on 

kasutataud ka suuremat normi 400 kg/ha. Tihti on väetamine sõltunud majanduslikust 

seisust ehk vilja ja väetiste hindadest konkreetsel aastal. Tabelist 2 on näha, et toitainete 

kogused, mis põldudele antakse on aastate lõikes erinevad. Suuresti erineb aasta 2012, kus 

lämmastiku kogus oli 156 kg/ha. Antud aastal sai suvinisu kevadel koos külviga 

kompleksväetist NPKS 22-7-12+2S normiga 400 kg/ha ning hiljem pealtväetist kahel 

korral, sellest ka oluliselt suurem lämmastikuga antav toitainete hulk. Pealtväetisena 

kasutati antud aastal Ammoonimunitraat 34,4 ning normiks oli 100 kg/ha ehk toimeaines 

34+34 kg/ha. Suvinisu toitainete üldbilanss on olnud negatiivne, kui välja jätta 2012. aasta 

lämmastiku suur ülejääk. Aastatel 2011 ja 2013 on olnud toitainete puudujääk, mis 

antakse väetistega väiksem, kuna siis ka saagid olnud väiksemad, kui 2015. aastal, kui 

suvinisu saak 5,6 t/ha oli siis lämmastiku ja kaaliumi puudujäägid suured. Kuna 

väetamine talus toimub ainult mineraalväetistega, siis on oluline anda põllule niipalju 

toitained ka mineraalväetistega, kui taim saagiga eemaldab (tabel 2).  

 

4.2.3. Oder 

 

Oder on väga suure kohanemisvõimega kultuur, mistõttu on seda võimalik kasvatada 

erinevates kliimatingimustes. Minimaalne idanemistemperatuur on 1-2 kraadi, kõrget 

temperatuuri talub oder paremini, kui nisu ja kaer. Odral on palju bioloogiliste omaduste 

suhtes erinevaid sorte, 70-110 päevase kasvuajaga, millest varajasemad on enamasti 

kuuerealised. Kõrge temperatuuri juures odra areng kiireneb, põhjustades saagi 

vähenemise. Teraviljadest on oder veevajaduse suhtes üks vähenõudlikumaid, ka 

idanemiseks vajab oder vähem vett, kui kaer ja nisu. Muldadest on sobivaimad 

neutraalsed liivmullad. Kuuerealised odrad taluvad mulla happelist keskkonda paremini, 
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kui kaherealised. Oder on toitainete omastamise suhtes nisu ja kaera vahepeal, omastab 

paremini kui nisu aga halvemini, kui kaer. Lühema kasvuaja tõttu on oder tundlik 

toiteelementide puudusele just kasvu algperioodil. Oder moodustab rohkem võrseid kui 

nisu (2-3) ning võrsub kaerast ühtlasemalt (Older 1999).  Rimmu-Alliku talus 

kasvatatakse alates aastast 2015 varase odra sorti `Elmeri` ning hilise odra sorti 

`Evergreen`. `Elmeri` on kuuerealine varajane odrasort. Kasvuaeg 90 päeva, sobib väga 

hästi talirapsile eelkultuuriks. Soome riiklikes katsetes aastatel 2007-2014 keskmine 

saagikus 5,8 t/ha. `Evergreen` on hiline odrasort, kasvuajaga 104 päeva (2015. aastal). 

Tuhande tera mass oli 2015 aastal Viljandi katsekeskuses 46 g, saagikus 7,8 t/ha, 

kvaliteedilt heal aastal sobib ka õlleodraks, peamiselt aga söödaoder (Aastakogumik 

2015).  

 

Tabel 3. Rimmu -Alliku talu odra saagikus ja toitainete üldbilanss (kg/ha). Allikas: (Rimmu-

Alliku talu põlluraamat 2011–2015) 

          Eemaldati saagiga        Väetistega antav        Toitainete üldbilanss 

Aasta Saagikus  N P K N P K N P K 

2011 2022 55 10 25 88 12,3 66 9,2 29,9 41 

2012 4660 92 23 45 111 10,8 34,8 19 -12,2 -10,2 

2013 4132 86 22 41 94 26,4 49,8 8 4,4 8,8 

2014 5524 110 26 55 72 14,08 53,12 -38 -11,92 -1,88 

2015 5370 108 26 55 100,8 9,24 37,8 -7,2 -16,76 -17,2 

 

Tabelist 3 on näha odra saagikus aastatel 2011–2015, mis on olnud väga madal 2011. 

aastal. Aasta 2011 saagikus on olnud 2 t/ha, samal aastal Eesti keskmine saagikus on 

olnud 2,5 t/ha (Statistikaamet). Antud aastal jäi talus saak väga väikeseks, kuna oli kuiv 

kevad ning taimed haigestusid võrklaiksusesse, pritsimisega aga jäädi hiljaks ning sealt ka 

saagikadu. Aasta 2011 toitainete bilanss on olnud positiivne, kuna taimed ei suutnud 

mullas olevad toitained haiguse ja kiduruse tõttu kätte saada. Lämmastiku bilanss on 

kolmel aastal olnud positiivne, 2014. aastal on olnud miinus suur, 2015. aastal väiksem. 

2014 aasta 38 kg/ha puudujääk lämmastikus on tingitud sellest, et oder ei saanud kevadel 

pealt lämmastikku sisaldavat väetist. Väetamine toimus kompleksväetisega NPK 18-8-16, 

mida anti koos külviga 400 kg/ha ning mis viis hektarile 72 kg/N, 14,08 kg/P ja 53,12 

kg/K. Tabelis 3 on veel näha, et kui saagikus on 4 t/ha, siis bilanss on kerges plussis, aga 

kui saagikus tõuseb üle 5 t/ha,siis on bilanss miinuses (tabel 3).  
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4.2.4. Kaer 

 

Kaer on määduka kliima taim, talub suvist kuuma ja kuiva ilma paremini, kui nisu ja oder. 

Idanema hakkab 2-3 kraadi juures ja tärganud taimed taluvad 8 - 9 kraadist külma. Siiski 

on kaer niust nja odrast niiskusenõudlikum, seemnete idanemaiseks vajab 60-65% vett 

terade kuivmassist. Suurema veevajaduse tõttu tuleb kaer külvata võimalikult varakult 

kevadel. Kuivas mullas tärkab kaer halvasti ning võrsub vähe, mistõttu võib saagikus 

jääda väikeseks. Tänu juurte kiirele arengule talub kaer kevadist põuda nisust ja odrast 

paremini. Mullastiku suhtes on kaer vähenõudlikum, kui nisu ja oder. Tingitud on see 

kaera tugevalt arenenud juurestikust. Pareimi teistest teraviljadest kasvab kaer 

kuivendatud turvasmuldadel ja ka happelistel muldadel (Older 1999). Rimmu–Alliku 

talus kasvatatakse kaera `Flämingsprofi`. Tegemist on sordiga, mis sobib talu maade ja 

mullastikuga. On proovitud ka sorte `Symphoni` ja `Vendela`, kuid need ei andnud 

loodetud saaki ning oli probleem lamandusmisega. `Flämingsprofi` saagikus Viljandi 

katsekeskuses aastatel 2004–2013 jäi 4,6 t/ha ja 8,5 t/ha vahele. Kasvuaeg oli 84–116 

päeva ning tegemist lamandumsikindla sordiga.  

 

Tabel 4. Rimmu-Alliku talu kaera saagikus ja toitainete üldbilanss (kg/ha). Allikas: (Rimmu-

Alliku talu põlluraamat 2011–2015) 

          Eemaldati saagiga        Väetistega antav        Toitainete üldbilanss 

Aasta Saagikus  N P K N P K N P K 

2011 2600 50 10 30 66 4 24,8 16 -6 -5,2 

2012 4550 80 19 45 77 10,8 34,8 -3 -8,2 -10,2 

2014 4260 70 18 42 45 19,8 37,3 -25 1,8 -4,7 

2015 4765 86 20 47 34 7,92 19,9 -52 -12,08 -27,1 

 

Kaera toitainete üldbilanss on pidevalt olnud miinuses. Aastal 2011 on N bilanss olnud 

plussis 16 kg/ha, kuid siis on olnud ka saagikus väga madal. Kaera on väetatud 2012. 

aastal kompleksväetisega NPKS 22–7–12+2S 350 kg/ha, mis on bilansi puhul kerges 

miinuses, kuid kaer omastab mullast toitained parimini, kuna on tugeva juurestikuga, kui 

oder ja nisu (Older 1999). 2012-2015. aastatel on kaera saagikus olnud 4,2-4,7 t/ha vahel, 

2012 aasta saagikus on suurem olnud, kui suvinisul, kuigi toitaineid sai kaerale antub 

vähem (tabel 2, tabel 4). Kaerale pole mitte ükski aasta antud pealtväetisena lämmastikku, 

kuna on juba antud toitainete juures tekkinud lamandumist. 2011 aasta väike saagikus on 

tingitud sellest, et suur osa kaera lamandus, mistõttu ka suured kaod koristamisel (tabel 

4).  
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4.2.5. Suviraps   

 

Nii toidu kui ka tehnilistest nõuetest lähtudes kuulub parimate toiduõlide hulka rapsiõli. 

Peale toidu ja üldtehnilise otstarbe kasutatakse rapsiõli ka mootorikütuse lähteainena 

(Kaarli 2004). Raps omab nii välist, kui ka geneetiliselt sarnasust kaalikaga, kuuludes 

kapsarohu perekonda. Samasse perekonda kuulub ka rüps, mida nimetatakse õlinaeriks. 

Oma arengult jagunevad nii raps, kui ka rüps tali- ja suvivormiks. Eestis kasvatatakse 

peamiselt suvi-ja talirapsi ning talirüpsi (Balticagro 2012). Statistikaameti andmetel oli 

suvirapsi kasvupind 2010 aastal 86 000 hektarit ning 2015 aastal oli see 32 000 hektarit 

(Statistikaamet). Pinna vähenemine on tingitud talirapsi kasvupinna suurenemisest, mis 

oli 2010 aastal 12 300 ha ja 2015 aastal oli see 38 800 ha (Statistikaamet). Arvestades 

teraviljade kasvupinda on rapsi kasvupind saavutanud Eesti tingimustes maksimumi, 

viljavahelduse seisukohalt. Kogusaagi suurendamine külvipinna arvelt on ammendumas, 

kuna rapsi külvipind ei tohiks tõusta üle 25%. Kogusaagi suurendamine saaab toimuda 

ainult söötijäetud maade ülesharimise arvelt. Rapsi potentsiaalne saagivõime on aga meil 

saadavatest kaks korda suurem. Rapsi kogusaagi suurendamise peamiseks võimaluseks on 

siiski hektarisaagi suurendamine, mille peamiseks võimaluseks on agrotehnoloogia 

täiustamine (Viil jt 2010).  

 

Tabel 5. Rimmu-Alliku talu suvirapsi saagikus ja toitainete üldbilanss (kg/ha). Allikas: 

(Rimmu-Alliku talu põlluraamat 2011-2015) 

          Eemaldati saagiga        Väetistega antav        Toitainete üldbilanss 

Aasta Saagikus  N P K N P K N P K 

2011 2084 90 20 60 89 10,5 36,5 -1 -9,5 -23,5 

2012 2388 94 22 62 92 10,56 36,5 -2 -11,44 -25,5 

2013 2507 97 24 65 89 10,5 36,5 -8 -13,5 -28,5 

2014 2364 94 22 62 93 14,08 53,12 -1 -7,92 -8,88 

2015 3522 125 27 75 140,28 26,4 49,8 15,28 -0,6 -25,2 

 

Suvirapsi on Rimmu-Alliku talus kasvatatud kahte sorti: `Hunter` ja `Larissa`. `Hunter on 

väga hea saagipotentsiaaliga populatsioonisort. Kasvuaeg keskmine kuni hiline. `Larissa` 

on keskmise kasvuajaga väga hea saagipotentsiaaliga populatsioonisort (Balticagro 2012). 

Suvirapsiga tehtud katses Inglismaal saadi 29 kg/ha suurem saagikus, kui taimik külvati 

hõredamalt. Katses külvati 70 seemet/m2, mis on oluliselt vähem, kui tavaliselt kasutatav 

norm 120-150 seemet/m2 (Roques 2016). Suviraps vajab 2,5 t/ha saagikuse juures 

lämmastikku 97 kg/ha, fosforit keskmise tarbe juures 24 kg/ha ja kaaliumi keskmise tarbe 
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juures 65 kg/ha (Kanger 2014). Toitainete bilansi juures on näha, et lämmastiku bilanss 

on väga väikeses miinuses, 2015. aastal plussis. Lämmastikuga väetamise osas on 

toitainete bilanss hea. Fosforit ja kaaliumi on aga antud liialt vähe bilanss on pidevas 

miinuses, eriti kaaliumi puhul (tabel 5). Suvirapsi väetamiseks on mõtekas valida 

komplekväetis, mille kaaliumi osatähtsus on suurem, see kataks kaaliumi puudujäägi. 

Suvirapsi puhul on põllud saanud koos külviga kompleksväetist NPK ning hiljem 

lämmastikku ja väävlit. 2015. aastal toimus pealtväetamine kahel korral. Esimene kord 

AN 33,4 -ga ning teine kord ammooniumsulfaat 26-13 S-ga.  

 

4.2.6. Taliraps  

 

Raps ühe energiarikkaima õli- ja söödakultuurina on viimase poole sajandi jooksul 

muutunud üha populaarsemaks põllumajanduskultuuriks. Taimeõlidest on rapsi toodang 

kolmandal kohal, sojaõli ja palmiõli järel. Eesti põllumajanduskultuuridest moodustas 

raps 2010. aastal 17,1% (Viil jt 2010). Talirapsi puhul on väga oluline sobiv taimiku 

tihedus. Hübriidsortidel, mida hetkel Eesti turul pakutakse (2015. aastal ei olnud Eesti 

külviseemnete turustajate poolt populatsioonisorte saada) on külvitihedus väiksem. 

Hübriidsortide puhul külvati Inglismaal tehtud katses 30 seemet/m2. Tavalise 

külvisemäära puhul, aga külvatakse 70 seemet/m2, siis antud katse puhul külvates 30 

seemet, saadi hektarilt 13 kg suurem saagikus (Roques 2016).  Talirapsi sortidest on talus 

kasutusel hübriidsordid `Visby` ja kääbussort DK `Sequoia`. Viimane on sügisel 

kääbuskasvuline ehk ei vaja `visby – ga` võrreldes igal sügisel kasvu reguleerimist. 

Talirapsi saagikus 3 t/ha viib põllult ära 110 kg/N hektarilt, juhul kui mulla orgaanilise C 

sisaldus on üle 2%. Fosforit viib raps ära 30 kg/ha keskmise tarbe korral ning kaaliumi 

viib ära keskmise tarbe korral 65 kg/ha (Kanger jt 2014). Talu talirapsi põldude fosfori 

väetustarve on väike, seega ka eemaldati hektarilt saagiga 2014. aastal 26 kg/P ja 2015 

aastal 27 kg/P (tabel 6). 

 

Tabel 6. Rimmu-Alliku talu talirapsi saagikus ja toitainete üldbilanss (kg/ha). Allikas: 

(Rimmu-Alliku talu põlluraamat 2011-2015) 

          Eemaldati saagiga        Väetistega antav        Toitainete üldbilanss 

Aasta Saagikus  N P K N P K N P K 

2014 3213 112 26 66 75,5 15,8 62,2 -36,5 -10,2 -3,8 

2015 3522 117 27 70 117,1 15,8 79,7 0,1 -11,2 9,7 
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Tabelis 6 on toodud talirapsi saagikused ja toitainete üldbilanss kahe aasta kohta, kuna 

talus on talirapsi kasvatatud kahel aastal. Talirapsi toitainete üldbilanss on 2014. aastal 

miinuses. Puudu on jäänud nii lämmastikust, fosforit ja kaaliumist. Antud aastal on 

kevadiselt pealtväetamiselt jäänud lämmastikust puudu ning seetõttu ka suur miinus. 

2015. aastal on lämmastiku ja kaaliumi bilansid plussis, kuid fosfori bilanss miinuses 

(tabel 6). Järgnevatel aastatel on vaja valida rapsile kompleksväetis, millel oleks suurem 

fosfori osakaal, et vältida toitainete puudujääki.  

 

4.3. Regressioonanalüüs 

 

Maailma keskmine teravilja saagitase 2000. aastal 3,1 t/ha, peab aastaks 2020 ulatuma 4,3 

t/ha kohta ja seda inimkonna suurenemise tõttu. Sellise saagi kujunemises on 

mineraalväetiste osa 68%, mulla osa 19% ja orgaaniliste väetiste osa 13%. 

Mineraalväetiste kasutamine suurenes maailmas 1960-1990 aastani keskmiselt 13% 

aastas. Vahepeal seoses kriisiga väetiste kasutamine vähenes, kuid praeguseks on jälle 

saavutanud 1990 aasta tõusu. Kogu maailma mineraalväetiskogustega viiakse 

taimetoiteelemente mulda N:P:K suhtega 1:0,17:0,23 (Roostalu 2008). 

 

Regressioonanalüüs on koostatud Rimmu-Alliku talu teraviljade saagikuste põhjal aastatel 

2011-2015. Põllule antavate N, P ja K mõju hindamiseks kultuuride saagikusele on 

koostatud regresioonanalüüs Microsoft Excelis. Saagikused on uuritavatel aastatel 

kõikunud 2,1 t/ha-6,7 t/ha (joonis 8, joonis 9, joonis 10) Samuti on põllule antavad 

toitainete kogused erinevad (tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4). 

 

Y= 12,65X-46,18X2+44,94X3+2017,58 

Kus Y = teraviljade saagikus kg/ha 

X = lämmastik (kg/ha) 

X2 = fosfor (kg/ha) 

X3 = kaalium (kg/ha) 

 

Mudel tervikuna on usaldusväärne, muutujatest on usaldusväärsed lämmastik ja kaalium, 

fosfor ei ole usaldusväärne (p väärtus= 0,76). Võrrand näitab, et kui põllule anda 1 kg/ha 
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lämmastikku (N), siis hektarilt saadav teravilja saagikus kasvab 12 kg. Kui aga põllule 

anda 1 kg/ha kaaliumi (K), siis hektarilt saadav teravilja saagikus tõuseb 44 kg. Seega 

antud regressioonist võib järeldada, et tuleb jälgida kaaliumiga ja lämmastikuga 

väetamist. Ka 98% talu mullastiku kaaliumitarve on kas keskmine või suur (joonis 4), see 

viitab kaaliumipuudusele, mis on olnud pikaajalisem. Kuna siiamaani pole talus 

kaaliumkloriidi kasutatud, siis tuleks seda kasutama hakata või kasutada kompleksväetisi, 

mille kaaliumisisaldus on kõrgem. Samuti on oluline anda mulda niipalju lämmastikku, et 

kogu saagiga eemaldatav kogus saaks kaetud. 
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5. PÕLLUMAJANDUSLIKUD TOETUSED 

 

Taimekasvatuse valdkonna toetuste eesmärkideks on hüvitada täiendavaid kulutusi, mis 

on põhjustatud põllumajandusliku tootmise eripärast ning maade hooldamise kulude 

hüvitamine, et säilitada põllumaade viljakus. Samuti on eesmärgiks parandada 

põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust, aidata säilitada poollooduslikke kooslusi, 

avatud maastikke ja väärtuslikke maastikuelemente, säilitada maakasutus ning hüvitada 

tehtud kulutused ebasoodsamates ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkondades (Pria 

2015).  

 

5.1. Ühtne pindalatoetus ja rohestamine 

  

Aastast 2015 algas põllumajanduslike otsetoetuste valdkonnas uus periood, mis kestab 

aastani 2020. Eelneval perioodil 2007-2014 oli lisaks ühtsele pindalatoetusele ka 

põllumajandskultuuri täiendav otsetoetus, mida uuel perioodil enam ei ole. Otsetoetuste 

saamiseks peab pindalatoetuse taotleja tegelema põllusaaduste tootmisega ning vastama 

aktiivse tootja nõuetele. Eesmärgiks on piirata heina hekseldamise eest makstavat ühtset 

pindalatoetust ja maksta toetust reaalselt põllumajandussaadusi tootvatele inimestele, 

ettevõtetele. Kui põllumaa pindala on üle 10 ha, siis tuleb täita aktiivse tootja nõudeid, kui 

vähem, siis ei ole vaja. Põllumajandustootjad, kes reaalselt toodavad, võivad hekseldada 

15% kogu oma põllumaast, vältimaks kehvemate põldude võsastumist. Et saada ühtset 

pindalatoetust, tuleb lisaks täita ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade 

toetuse nõudeid ehk rohestamise nõudeid, mis on järgmised:  

1. põllumajanduskultuuride mitmekesistamine – Kui taotleja põllumaa suurus on 10–

30 ha, peab ta kasvatama vähemalt kahte põllumajanduskultuuri, peamist kultuuri 

ei tohi olla rohkem kui 75% kõnealusest maast. Kui põllumaa suurus on üle 30 ha, 

peab ta kasvatama vähemalt kolme põllumajanduskultuuri, peamist kultuuri ei tohi 

olla rohkem kui 75% ja kaks peamist kultuuri ei tohi olla kokku rohkem kui 95% 

kõnealusest maast. 
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2. püsirohumaa säilitamine – Taotleja peab säilitama oma eelmisel aastal taotlusele 

märgitud püsirohumaa pindala. Sama põhimõte kehtis ka eelmistel aastatel 

nõuetele vastavuse raames. 

3. ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (ökoalade) olemasolu põllumaal – Kui 

põllumaa on suurem kui 15 ha, tuleb vähemalt 5% sellest aktiivsest kasutusest 

kõrvale jätta, kasutades selleks eelpoolmainitud HPK maastikuelemente ja 

maaharimispraktikaid nagu kesa, lühikese raieringiga madalmetsa alad, 

lämmastikku siduvate kultuuridega alad (Pria 2015) 

 

Rimmu – Alliku talu on aastatel 2011-2015 saanud ühtset pindalatoetust ning 

põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust. Lisaks ühtsele pindalatoetusele aastal 2015 

ka rohestamise toetust. 2011. aastal oli ühtse pindalatoetuse ühikumäär 91,1 eur/ha ning 

põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse määr 20,9 eur/ha. 2013. aastal olid vastavad 

näitajad 109,2 eur/ha ning 13,21 eur/ha. 2015. aastal põllumajanduskultuuri täiendavat 

otsetoetust ei makstud, kuid tuli uus otsetoetuse liik, rohestamine, mille määr oli 36,14 

eur/ha, ühtse pindalatoetuse määr samal aastal 79,51 eur/ha (Pria 2015). Euroopa liidu 

poolt makstavad otsetoetused lähevad rendimaade puhul peamiselt maaomanikule. 

Omandis oleva põllumaa puhul saab talu toetused endale, kuid rendimaade puhul 80-

110% otsetoetustest makstakse maaomanikule. Olenevalt põllumassiivist, asukohast, 

mullastikust ja rendile andjast on hetkel maade rendihinnad Halliste vallas 70 eur/ha-125 

eur/ha. Kõige suuremat renti küsivad kinnisvarafirmad ning soodsama hinnaga on 

võimalik maad rentida eraisikutelt.  

 

5.2. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus  

 

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse eesmärgiks on soodustada 

keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist 

põllumajanduses, et kaitsta mulda ja vett ning parandada nende seisundit, samuti 

suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta põllumajandustootjate 

keskkonnateadlikkust. Tegemist ei ole otsetoetusega, vaid Eesti Maaelu Arengukava 

toetusega (Pria 2015). Rimmu-Alliku talu on aastatel 2011-2015 täitnud KSM nõudeid 

ning saanud ka toetust. Aastal 2011 oli põhitegevuse ühikumäär 35,15 eur/ha ning koos 

lisategevusega oli 57,52 eur/ha. Aastast 2015 on KSM ühikumäär 50 eur/ha ning täiendav 
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veekaitse lisategevus annb juurde 2 eur/ha. Andtud veekaitse lisategevus seisneb selles, et 

50% kogu põllumajandusmaast peab olema talvise taimkatte all (Pria 2015). Talu taotles 

ning sai toetust ainult põhitegevuse eest. KSM toetuse nõudeid täites tuleb järgida 

viljavaheldust, sama liiki põllukultuuri võib kasvatada kahel järiestikusel aastal, teravilja 

kuni kolmel järiestikusel ning ristõielisi igal neljandal aastal. 15% toetusõiguslikust maast 

on liblikõieliste kultuuride all ning vähemalt 30% toetusõiguslikust maast on talvise 

taimkatte all. Külviseemnest 15% peab olema sertifitseeritud ning tuleb teha ka 

mullaproove ja käia KSM koolitusel.  Üle 20 ha suuruse põllu ja avalikult kasutatava tee 

vahel peab olema 2-5 m laiune rohumaariba (Pria 2015). Selliseid nõudeid täites ei ole 

oluline mitte ainult toetuse määr talule, vaid suureneb ka mullaviljakus ning seeläbi ka 

kultuuride saagikus. Mullaproove tuleb ka ilma KSM toetuseta teha, et saada teada mulla 

väetustarve ja ph. Liblikõielised ja ristõielised on head eelviljad teraviljadele ning 

sertifitseeritud seemne kasutamine on toimunud ka ilma KSM toetuseta talus.  

 

5.3 Investeeringutoetus  

 

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu 

arengukava 2014-2020 meetme toetus. Meetme üldeesmärgiks on 

põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja 

ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja 

loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia 

tarnekindluse suurendamise (Pria 2015). Toetuse eesmärgid on järgmised: 

1. põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine tootmise nüüdisajastamise 

ja ühise majandustegevuse edendamise kaudu 

2. keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamine ja 

uuendamine 

3. keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamine 

põllumajandusettevõtetele (Pria 2015)  

Rimmu-Alliku talus taotleti investeeringutoetust nii perioodil 2007-2013 ja ka 2014-2020. 

Esimesel perioodil sai investeeringutoetuse abil soetatud uued põllumajandsumasinad: 

traktor Case MXM 155, randaal Lemken Rubin ning pöördader Kverneland ED 85. Antud 

toetuse üheks tingimuseks on see, et tehnika mida soetatakse peab olema uus ning 

investeeringust makstakse kinni 40%, tarktori ostu puhul 35%. Ülejäänud osa ehk 60-65 
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% tuleb maksta ettevõttel ise. Traktor osteti aastal 2010, randaal 2009 ning ader 2011. See 

oli ka esimene suurem investeering uude tehnikasse. Perioodi 2014-2020 

investeeringutoetust taotles talu samuti.Taotlus toimus 2015 aastal ning see rahuldati. 

Investeering oli summas 102 500 eurot, millest toetusega kaetakse 41 000 eurot. 

Investeeringuobjektiks olid teraviljakuivati Arska Special 275 F ja sügavkobesti Horsch. 

Teraviljakuivati on soetatud 2016 aasta alguses, mullaharimisriist alles soetatakse.  
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6. KULTUURIDE SAAGIKUS JA AGROTEHNIKA 

 

Põllukultuuride eduka kasvatamise üheks oluliseks kriteeriumiks on sobilike masinate ja 

seadmete oskuslik kasutamine. Eestis on intensiivsele mullaharimisele rajaneva 

põllukultuuride kasvatamise kõrval hakanud paljud tootjad suunduma maailmas levivate 

uuenduste lainele, milleks on mullaharimise minimeerimine või sellest loobumine ehk 

otsekülv. Hinnanguliselt kasvatatakse Eestis kuni pool teraviljast minimeeritult või 

otsekülvi kasutades, taliteraviljadest aga kuni 80 % (Viil jt 2012).  

 

6.1. Talinisu  

 

Nisu on olnud üks esimesi toiduvilju ning põhiliseks toiduaineks juba 8000 aastat. 

Praegusel ajal on nisu kasvupind suurem, kui teistel toiduviljadel ning jätkuvalt on kõige 

tähtsam toidu tooraine inimkonnale (Curtis 2002). Maailma nisutoodang 2014. aastal oli 

728,9 millionit tonni. Sellest 43,3% tootis Aasia, 34,2% Euroopa, 15,4% Ameerika ja 

3,5% tootsid Aafrika ja Okeaania. Maailma keskmine nisu saagikus 2014. aastal oli 3,2 

t/ha. Euroopa liidus oli samal aastal saagikus 5,9 t/ha. Suured laovarud on aga nisu hinda 

langetanud 171 eur/t, 2014 aastal aga maksti tonni eest 284 eurot (FAO 2016).  
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Joonis 8. Rimmu-Alliku talu, Viljandimaa, Eesti ja Euroopa Liidu talinisu saagikus 2011-

2015. aastal, kg/ha. Allikas: (Rimmu–Alliku talu põlluraamat 2011–2015, www.stat.ee, 

www.faostat.fao.org)  

http://www.stat.ee/
http://www.faostat.fao.org/
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Joonisel 8 on toodud Rimmu-Alliku talu, Viljandimaa, Eesti ja Euroopa Liidu talinisu 

saagikused (kg/ha) aastatel 2011-2015. Talus aastal 2013 talinisu ikaldus täielikult, 

seetõttu ka saagikus 0 t/ha. Euroopa Liidus on saagikus olnud uuritaval perioodil kõige 

stabiilsem ja ka kõrgem 5,2 ja 5,8 t/ha vahel. Talu saagikused on olnud kõrgemad, kui 

Viljandimaal ja Eestis ( joonis 8).  

 

Viljelustehnoloogiast kasutatakse talus nii minimeeritud, kui ka künnipõhist harimisviisi. 

Talinisu puhul on kasutatud aastatel 2012 ning 2014 künnipõhist harimist. Kuna neil 

aastatel ei olnud veel taliraps täielikult külvikorras, siis külvati talinisu ristiku järele ning 

seetõttu ka künti. 2011, 2013 ja 2015. aastal külvati kõik talinisu minimeeritult. 

Külvikorras on talinisu talirapsi ja herne järel, seetõttu toimub ka enamus talinisu põldude 

tegemine randaaliga. Katsetes on selgunud, et selline harimisviis võrrelduna 

tavatehnoloogiaga (künnipõhise harimisega) säästab kütust 47% ning aega kuni 65% (Viil 

jt 2012).  Eelkultuur koristatakse, seejärel toimub kõrrekoorimine. Olenevalt põllust 

tehakse ka üldhävitav umbrohutõrje ning ennem külvi toimub teistkordne randaalimine 6 

– 7 cm sügavuselt. Külv toimub kombikülvikuga, kus seeme läheb mulda koos väetisega. 

Sügisel tehakse talinisule ka umbrohutõrje preparaadiga `Komplet`. Tegemist tõhusa 

herbitsiidiga, mis mõjub umbrohtudele ka kevadel, seega talinisule kevadel rohkem 

umbrohutõrjet ei tehta. Kevadel, kui põllud kannavad toimub esimene pealtväetamine 

ning kuival mullal ka äestamine. Äestamine purustab mullakooriku, õhutab mulda, 

hävitab umbrohte ning eemaldab surnud ja hävinenud taimelehed (Older 1999). Talus 

toimub äestamine vedrupiidega spetsiaalse orasäkkega ning aastatel 2011-2015 on 

äestatud kõiki talinisu põlde.  

 

6.2. Suvinisu 

 

Suvinisu saagikus Rimmu-Alliku talus on olnud 3,5 t/ha–5,6 t/ha. Saagikus on olnud 

võrreldes Eesti saagikusest igal aastal üle 600 kg/ha suurem. Ka Viljandimaa saagikusest 

on talu oma olnud igal aastal kõrgem. 2015 aastal on saagikuse osas näha suurt tõusu, 

antud aastal on talu saagikus 1,3 t/ha suurem, kui Viljandimaal. Euroopa liidu 

nisusaagikusele ( nii tali- kui ka suvinisu koos) jääb talu saagikus alla igal aastal (joonis 

9).  
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Joonis 9. Rimmu-Alliku talu, Viljandimaa, Eesti ja Euroopa Liidu suvinisu saagikus 

2011-2015. aastal, kg/ha. Allikas: (Rimmu–Alliku talu põlluraamat 2011–2015, www.stat.ee, 

www.faostat.fao.org)  

 

Suvinisu viljeleti minimeeritult aastatel 2011, 2012 ja 2014. 2013. aastal kasutati nii 

minimeeritud, kui ka künnipõhist harimist ning aastal 2015 külvati suvinisu ainult 

künnipõhiselt. Kõikunud on ka suvinisu kasvupind, mis oli 2011 ja 2012. aastal 27 ha, 

2013 ja 2014. aastal 57 ha ning 2015. aastal 14,5 ha. 2015 aasta väike külvipind on 

tingitud sellest, et külvikorda tuli hernes ning odra külvipind antud aastal oli suurem. 

Suvinisu eelkultuuriks on olnud suviraps või oder. Suvirapsi alt tulnud põldudel 

kooritakse kõrs sügisel koheselt ja vajadusel tehakse üldhävitav umbrohutõrje. Kevadel 

käiakse põllud üle kultivaatoriga ning seejärel toimub külv kombikülvikuga. Odra alt 

vabanenud põllud kooritakse samuti. Suviteraviljade alt vabanenud põllud tuleks 

võimalikult kiirest koorida, seda eriti siis kui mullaga segatakse ka peenestatud põhk. 

Põhu lagunemise kiirendamiseks tuleks lisada ka mineraalset lämmastikku 5-10 kg/t põhu 

kohta ( Viil jt 2012). Talus on peenestatud põhk alati mulda tagastatud, see toimub 

kõikide kultuuride puhul. Lisaks lämmastikku põhu lagnudamiseks pole siiani antud, kuid 

kindlasti oleks see vajalik, kuna tihti on kevadel osa põhust lagunemata ja segab 

mullaharimistöid.  

 

6.3. Oder  

 

Joonisel 10 on Rimmu-Alliku talu, Viljandimaa, Eesti ja Euroopa Liidu odra saagikused 

(kg/ha). Rimmu-Alliku talus on odra kasvupind olnud 2011-2013. aastatel 34 ha piires 

http://www.stat.ee/
http://www.faostat.fao.org/
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ning 2014 ja 2015. aastatel 55 ha piires. Odra saagikus on olnud 2011. aastal oluliselt 

väiksem, kui teistel uuritavatel aastatel, jäädes 2,2 t/ha juurde. Saagikus jäi väikeseks, 

kuna kevad oli kuiv ning taimed haigestusid võrklaiksusesse, pritsimisega aga jäädi 

hiljaks. 2014 ja 2015. aastal on odra saagikus olnud talus üle 5 t/ha ning aastal 2014 oli 

saagikus suurem, kui Euroopa liidu keskmine. Hektarilt saadi 5,5 t, Euroopa liidus aga 

samal aastal 0,6 t/ha vähem (joonis 10).    
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Joonis 10. Rimmu-Alliku talu, Viljandimaa, Eesti ja Euroopa Liidu odra saagikus 2011-

2015. aastal, kg/ha. Allikas: (Rimmu-Alliku talu põlluraamat 2011-2015, www.stat.ee, 

www.faostat.fao.org)  

 

Talus on odra põllud aastatel 2011, 2013 ja 2015 rajatud künnipõhiselt. Aastatel 2012 ja 

2014 on kasutatud nii minimeeritud harimist, kui ka kündmist. Odra viljelemisel on 

kasutatud künnipõhist harimisviisi rohkem, kui teiste teraviljade puhul. Põhjuseks võib 

pidada seda, et eelnev kultuur (talinisu, suvinisu) on rajatud pindmiselt ning seega on 

olnud arusaam, et muld vajab sügavamat harimist. Samuti on nisude puhul tegemist 

suurema põhu massiga ning kevadel on hakanud põhk segama mullaharimistöid. Peale 

eelvilja koristust teostatakse kõrrekoorimine, seejärel tehakse vajadusel umbrohutõrje 

ning sügisel toimub künd. Kevadel tasandatakse küntud põllud Vaderstad Rexius rulliga, 

millel on ees pakker. Antud harimisriist silub künni ning hoiab niiskust mullas. Peale 

rullimist toimub külv kombikülvikuga.   

 

 

 

http://www.stat.ee/
http://www.faostat.fao.org/
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6.4. Suviraps 

 

Suviraps on talu külvikorras olnud kogu uuritava perioodi. Kasvupind ulatus suvirapsil 

2013. aastal 32 ha, kuid taliraps tuli 2014. aastal külvikorda ning suvirapsi külvipind on 

kahanenud 13,5 ha aastal 2015. Suvirapsi saagikus on olnud nii Eesti, kui Viljandimaa 

keskmisest saagikusest kõrgem. Aastal 2015 saadi suvirapsi hektarilt 3,5 t, mis on 1,3 t 

rohkem, kui Viljandimaa keskmine saagikus antud aastal (joonis 11).  
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Joonis 11. Rimmu-Alliku talu, Viljandimaa, Eesti ja Euroopa Liidu suvirapsi saagikus 

2011-2015 aastal, kg/ha. Allikas: (Rimmu-Alliku talu põlluraamat 2011-2015, www.stat.ee, 

www.faostat.fao.org)  

 

Talus on suvirapsi puhul kasutataud künnipõhist harimisviisi. Sügisel on eelvili, milleks 

on olnud alati teravili koristatud, seejärel põldudel tehtud kõrrekoorimine ning vajadusel 

umbrohutõrje üldhävitava herbitsiidiga. Eelviljaks suvirapsile on olnud teravili, kuna 

rapsil on võrreldes teraviljadega erinevad haigused, rapsi juurestik on tugev ning see 

kobestab mulda. Samuti rapsi põhk rikastab põldu oluliste toitainetega, 2,3 t/ha 

seemnesaagi juures jäetakse põhku põllule 6,9 t/ha, milles on 31,1 kg/N, 7,6 kg/P, 143,5 

kg/K ja 117,3 kg/S (Viil jt 2012). Sügisel põllud küntakse. Kevadel küntud põllud 

tasandatakse Vaderstad põllurulliga, see loob hea külvipinnase. Rulli ees olevad käpad 

tasandavad mulla ning rull lõhub mullakamakad, jääb hea külvipinnas. Suvirapsi külv on 

talus toimunud peale suviteraviljade külve, kuigi mullastiku suhtes saanukskülvid 

toimuda varem. Suvirapsi külviaeg on väga oluline, kuna tegemist pika kasvuajaga 

kultuuriga. Hilise külvi puhul võib saagikus hektarilt oluliselt langeda. Katsest on 

selgunud (2010 aasta katse), et iga päev, mis külviga hiljaks jäädi oli saagikadu 31 kg/ha 

http://www.stat.ee/
http://www.faostat.fao.org/
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päevas. Ehk kui külvata saanuks 26 aprill, aga külvati 22 päeva hiljem, oli saagikadu 

28,5% (Viil jt 2012). 

 

 6.5. Taliraps 

 

Rimmu-Alliku talus on talirapsi kasvatatud aastatel 2014 ja 2015. Aastal 2014 prooviti 

talirapsi kasvatada ühel 7,2 ha suurusel põllul. 2015. aastal aga oli talirapsi all juba 33 ha. 

Rimmu-Alliku talu talirapsi saagikused kahel aastal on olnud suuremad, kui Viljandimaa 

ja Eesti keskmised saagikused hektarilt. Euroopa Liidu keskmised saagikused on aga 

2014. aastal tõusnud üle 3,5 t/ha (joonis 12).  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Rimmu-Alliku Viljandimaa Eesti Euroopa Liit

k
g

/h
a

2011

2012

2013

2014

2015

 
Joonis 12. Rimmu-Alliku talu, Viljandimaa, Eesti ja Euroopa Liidu talirapsi saagikus 

2011-2015 aastal, kg/ha. Allikas: (Rimmu-Alliku talu põlluraamat 2011-2015, www.stat.ee, 

www.faostat.fao.org)  

 

Külvikorras on taliraps ristikheina järele, 2015. aastal ka varajase odra järele. Enam 

kasvatataksegi Eestis talirapsi ristiku, varajase odra, taliodra või talinisu järele. Oluline 

on, et eelvili võimaldaks maa õigeaegselt ette valmistada. Talus on talirapsi külvipinna 

tõus vähendanud suvirapsi külvipinda, kuna talirapsi saagivõime on suurem, kui 

suvirapsil ning koristada saab talivormi oluliselt varem (Viil jt 2012). Ka Eesti keskmisi 

saagikusi võrreldes on näha, et 2015 aastal oli talikultuuri saagikus 0,9 t/ha suurem, kui 

suvirapsil (joonis 11 ja joonis 12). Kahel aastal kasvatatud taliraps on talus külvatud 

kasutades künnipõhist harimisviisi. Eelviljaks on olnud ristik ja varajane oder. Varajase 

odra põldu üritati ka minimeeritult rapsile ette valmistada, kuid põhu lagunemiseks jäi 

http://www.stat.ee/
http://www.faostat.fao.org/
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liialt vähe aega ning põld tuli künda. Ristiku all olevad põllud hekseldadaksse, seejärel 

lastakse ädal kasvada 20 cm kõrguseks ning küntakse juuli lõpus. Augusti algul künd 

tasandatakse Vaderstad rulliga ning külv on talus toimunud 10-20 augusti vahel.  
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7. MAJANDUSANALÜÜS 

 

7.1. Kulude jagunemine ja rentaablused 

 

Kulud jagunesid muutuvkuludeks, masinatöödekuludeks ja üldkuludeks. Uuritaval 

perioodil olid talinisu kulud vahemikus 447 eur/ha-711 eur/ha. Igal aastal moodustas 

kõige suurema osa masintööde kulud. 2012. aastal moodustas antud kululiik 56% 

kuludest, 2015, aga 45% (joonis 13). Suuruselt järgmised kulud olid väetistele, seejärel 

taimekaitsele ning seemnele. Taimekaitse kulud on aasta-aastalt suurenenud, kuna aastatel 

2011 ja 2012 kasutati talinisu puhul ainult herbitsiide, aastal 2014 on tehtud ka 1 

haigustõrje ning aastal 2015 lisati paagisegusse ka leheväetis. Talinisu omahind on olnus 

127 eur/t-139,7 eur/t vahel. Madalaim omahind oli 2012. aastal ning kõrgeim 2011.aastal. 

Talinisu kasvatamisel teeniti kasumit igal uuritaval aastal. Kõige suurem kasum saadi 

2012. aastal ja seda tänu 206 eur/t  makstavale müügihinnale. Teistel aastatel jäi kasum 

31,5 eur/ha (2015) ja 128 eur/ha (2011) vahele (Lisa 1).  
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Joonis 13. Rimmu-Alliku talu talinisu kulude jaotus %, aastatel 2011-2015  

 

Suvinisu kasvatamisel olid kõige suuremad kulud 2015 aastal, olles 711,2 eur/ha. Aastal 

2011 olid kulud 435 eur/ha ja vahepealsetel aastatel 600 eur/ha juures. Suvinisu 

kasvatamine oli kasumlik igal aastal ja seda ka ilma toetusteta. Kõige suurem kasum saadi 
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2012. aastal (188 eur/ha), kui vilja müügihind oli 185 eur/t. Suvinisu omahind on 

kõikunud 124 eur/t ja 155 eur/t vahel. 2015. aastal on olnud küll suurem saagikus 

hektarilt, aga vilja müügihind on antud aastal madal ning masintööde kulud suuremad, 

sest vili koristati uue kombainiga, mille hektarti maksumus suurem. Iga kultuuri puhul on 

koristamise maksumus 2015 aastal kombaini tõttu suurenenud. 2015. aastal oli suvinisu 

kasum hektarilt kõige väiksem (Lisa 2.)  
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Joonis 14. Rimmu-Alliku talu suvinisu kulude jaotus %, aastatel 2011-2015 

 

Suvinisu kuludest moodustavad kaks kõige suuremat osa kulud väetistele ja masintöödele. 

2012. aastal on väetistele tehtavad kulutused ja masintööde kulud sama suured. 2012. 

aastal kasutati pindharimist ning väetist hektarile anti rohkem, kui teistel uuritavatel 

aastatel. Kulud seemnele on kõikunud seetõttu, et 2013. aastal on kasutataud 

sertifitseeritud seemet. Kulud taimekaitsele on 2014 ja 2015. aastatel mõnevõrra kasvanud 

(joonis 14).  

 

Odra kasvatamisel olid kulud vahemikus 413 eur/ha - 712 eur/ha. Suurimad kulud olid 

2015. aastal, siis ka kõige suurem saagikus ning väiksemad kulud olid 2011. aastal. 

Omahind oli odral 114 eur/t ja 206,5 eur/t vahel. 2011. aastal oli omahind 206,5 eur/t, 

antud aastal oli odra saagikus äärmiselt väike (2 t/ha). Samal aastal oli odra kasvatamine 

ilma toetusteta ka miinuses 63 eur/ha, toetusi arvestatdes teeniti aga 69 eur/ha kasumit. 

Suurim tulu odralt saadi 2012. aastal, kui ühelt hektarilt teeniti 386 eur kasumit (Lisa 3). 

 

Suurima osa kuludest moodustasid masintööd ning väetised. Kulu seemnele on mõnel 

aastal suurenenud, kuna kasutatud on sertifitseeritud seemet. Kulu taimekaitsele on 2014. 
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aastal olnud suurem, kuna paagisegus kasutati vedelväetist. Antud aastal oder pealtväetist 

ei saanud ning toitaineid anti viljale juurde vedelal kujul (joonis 15).  
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Joonis 15. Rimmu-Alliku talu odra kulude jaotus %, aastatel 2011-2015  

 

Kaera kulud on uuritaval perioodil olnud 369 eur/ha-521 eur/ha vahel. Kulud on olnud 

väiksemad, kui teistel teraviljadel, sest väetistele ja taimekaitsele kulutatud vähem. Aastal 

2011 oli kaera kasvatamine ilma toetusteta 5 eur/ha miinuses, koos toetustega 127 eur/ha 

positiivne, selle tingis madal saagikus (2,6 t/ha). Kõige suurem kasum saadi 2012. aastal, 

246 eur/ha, antud aastal müügihind 170 eur/t (Lisa 4).  
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Joonis 16. Rimmu-Alliku talu kaera kulude jaotus %, aastatel 2011-2015 

 

Kaera kuludest üle 50 % moodustavad masintööde kulud. Järgnevad kulud väetistele ning 

seemnele ja väike osa taimekaitsele (joonis 16). 2012 ja 2015. aastal on suuremad kulud 
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seemnele seetõttu, et on astetud sertifitseeritud seemet. Taimekaitse kulud on peamiselt 

herbitsiididele, kuid on olnud ka vajadus kasutada insektitsiide ning fungitsiide. 

Masintöödest on suuremad kulud kündmisele, kuivatamisele ning koristamisele (Lisa 4).  

 

Suvirapsi kasvatamisel on kulud jäänud vahemikku  435 eur/ha – 733 eur/ha. Kõige 

suuremad kulud on olnud aastal 2015 ning kõige väiksemad 2011. aastal. Teistel aastatel 

kulud 600 eur/ha ligidal. Omahind on 209 eur/t – 267 eur/t. Aastal 2015 oli kõige 

madalam omahind (209 eur/t), selle tingis kõrge saagikus (3,5 t/ha). 2015 aasta on olnud 

ka kõige kasumlikum, kasumit ilma toetusteta saadi 491 eur/ha (Lisa 5).  
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Joonis 17. Rimmu-Alliku talu suvirapsi kulude jaotus %, aastatel 2011-2015 

 

Kuludest suurima osa moodustavad masintööd ning üpris samas suurusjärgus ka väetistele 

tehtavad kulutused. Kulu seemnele on 2011-2015 aastal olnud samasuur (45 eur/ha), kuid 

2015 aasta kulu seemnele peaaegu olematu (2,4 eur/ha), sest raps külvati omaseemnest. 

Kulud taimekaitsele on igal aastal järiest kasvanud, paagisegusse lisati leheväetist, 

fungitsiidi ning 2015. aastal lisati ka boori (joonis 17).  

 

Talirapsi on talus kasvatatud kaks aastat. 2014. aastal olid kulud 801 eur/ha ning 2015. 

aastal 819 eur/ha. Omahind oli 2014. aastal 250 eur/t ja 2015 aastal 221 eur/t. Kasum 

hektarilt oli 2014 aastal 367 eur ja 2015 aastal 475 eur/ha, seda ilma toetusteta. Hernest on 

talus samuti kasvatatud kaks aastat. Aastal 2014 hernes lamandus täielikult ning kogu 

seeme jäi põllule. Kulud antud aastal 306 eur/ha, mis oli ka kahjum, arvestamata toetusi. 
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2015. aastal olid hernele tehtavad kulud 451 eur/ha, omahind oli 96 eur/t, müügihind 170 

eur/t ning kasumit saadi ilma toetusteta 348 eur/ha (Lisa 6).  
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Joonis 18. Rimmu-Alliku talu talirapsi ja herne kulude jaotus %, aastatel 2011-2015 

 

Joonisel 18 on vasakpoolses osas talirapsi kulude jaotus ning paremal pool on herne 

kulude jaotus. Talirapsi puhul on näha, et 2014. aastal moodustasid kulud seemnele 30%, 

tegemist hübriidseemnega, mida aga külvati hektarile liialt palju, sellest ka suurem kulu. 

2015. aastal külvati 3 kg/ha, nii nagu oli plaanitud, kulud seemnele ka väiksemad. Suure 

osa kuludest moodustavad masintööd ning väetised. Hernel moodustavad enamus 

kuludest masintööd (joonis 18). Taimekaitset tehti hernele ainult herbitsiidiga ning väetist 

anti ainult koos külviga. Seemne kulu on samuti suur, kuna mõlemal aastal on seeme 

ostetud.  
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Joonis 19. Rimmu-Alliku talu kultuuride omahind ning müügihind eur/t,  2015. aastal. 

Allikas: (Autori koostatud) 
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Teraviljde puhul on aastal 2015 omahind jäänud 130 eur/t, kaera puhul 110 eur/t. 

Müügihind on olnud väga sarnane omahinnaga, 135 eur/t, kaera puhul 120 eur/t. Kõikide 

kultuuride kasvatamisel on saadud kasumit, kuid maailmaturu hinnalangus on viinud 

teraviljade omahinna ja müügihinna samale tasemele. Suuremat kasumit on 2015 aastal 

teenitud herne ning rapside kasvatamisega. Herne puhul omahinna ja müügihinna vahe 74 

eur/t. Talirapsi puhul omahinna ja müügihinna vahe 129 eur/t ja suvirapsil 141 eur/t 

(joonis19).  

 

Kulurentaablus on arvutatud kõikide kasvatatavate kultuuride puhul aastatel 2011-2015. 

Kulurentaablus näitab, mitu senti kasumit teeniti ühe kulutatud euro kohta (Lehtsaar 

1996). Kulurentaabluse arvutamisel ei ole arvestatud toetusi. Odra, suvinisu, kaera ja 

talinisu puhul on näitaja kõige kõrgem 2012. aastal, kui oli ka kõrgeim müügihind. 2011. 

aastal teeniti odra kasvatamisel ühe kulutatud euro kohta 0,15 eurot kahjumit. Antud 

aastal ka väga väike saagikus. Suvirapsi, talirapsi ja herne puhul kulurentaabluse näitaja 

kõige kõrgem,igal aastal üle 40%, keskmiselt isegi üle 60%. Teraviljade kulurentaabluse 

näitaja 2015 aastal on väga väike, põhjuseks madal kokkuostuhind ning kulude 

suurusjärgu samaks jäämine. Hernest on koristatud küll ühel aastal, aga ühe kulutatud 

euro kohta teeniti 0,77 eurot kasumit, mis on võrreldes teiste kultuuridega väga hea 

näitaja (joonis 20).  
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Joonis 20. Rimmu-Alliku talu kultuuride kulurentaablus %,  2011-2015 aastal. Allikas: 

(Autori koostatud) 
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Käiberentaabluse arvutamisel on arvestatud kogu uuritavat perioodi, aastaid 2011-2015. 

Kõige suuremat kasumit toodangu müümisel saadi suvirapsi puhul. Talirapsi ja herne 

käiberantaabluse näitajad on samuti vastavalt üle 30 % ja üle 40 %. Teraviljade puhul on 

aastal 2012 käiberentaabluse näitaja kõige kõrgem. Oder ja kaer tõid talule 2011. aastal 

kahjumit. Teraviljade puhul on käiberentaabluse näitaja 2015. aastal langenud, kuna vilja 

müügihinnad on madalad ning teravili ei too toodangu müümisel suurt kasumit (joonis 

21).   
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Joonis 21. Rimmu-Alliku talu kultuuride käiberentaablus %, 2011-2015 aastal. Allikas: 

(Autori koostatud) 

 

Kogu uuritava perioodi vältel on kultuuride kasvatamine olnud kasumlik. Kahjumit on 

teenitud 2011. aastal odra ja kaera puhul. Teraviljade puhul on 2012 aasta kõige 

kasumlikum. Samuti on 2011 aasta suvi ja talinisu kasvatamine olnud edukas, toodangu 

müümisel teeniti vastavalt 22 ja 38 senti kasumit ühe kulutaud euro kohta (joonis 21).  

 

7.2. Harimisviiside kulude võrdlus 

 

Rimmu-Alliku talus moodustavad masinatööde kulud kogukuludest keskmiselt 45%, 

seega on oluline neid kulusid kärpida. Talus viljeletakse nii minimeeritud, kui ka 

künnipõhist harimisviisi. Kuna künnipõhine harimisviis on aja- ja energiakulukas, siis on 

talus tulemas investeering sügavkobestisse ning plaanis minna üle ainult minimeeritud 

harimisviisile. Talu mullastik, mis on lõimiselt keskmised ja kerged liivsavid võimaldab 
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minimeeritud harimist kasutada. Umbrohtumus on hetkel kontrolli all, põllud ei ole suures 

umbrohtumuses. Põldude seisukord lubab samuti minimeeritud harimist kasutada, 

mõnedel massiividel on väga pikalt künnipõhist harimisviisi kasutades viljeletud, on 

tekkinud tihes, mille saaks eemaldada sügavkobestamisega. Sügavkobestiga on haritud 

ühel aastal 30% põldudest (demomasin, mis tegi väga head tööd), ülejäänud põldudel pole 

viimasel 25- el aastal künnist sügavamat harimist tehtud. Samuti on talu maadel palju 

kive, mis künnipõhise harimisviisiga mulla pinnale tiritakse ning nende koristamine väga 

aja- ja tööjõumahukas. Need on põhjused, miks talus plaanitakse üle minna minimeeritud 

harimisele ning soetada sügavkobesti. Teine vajalik harimisriist randaal on talul olemas 

ning samuti traktor, mis suudab kobestit vedada.   

  

Tabel 7. Rimmu-Alliku talu masinatööde kulud minimeeritud ja künnipõhise 

harimisviisiga (eur/ha). (Allikas:Masinakulude algoritmid 2016). 

Masinatööde kulu 
minimeeritud        

Masinatööde 
kulu 
künnipõhine     

Sügavkobestamine 1 24,1 24,1 0 24,1 0 

Kündmine 0 55,2 0 1 55,2 55,2 

Kivide koristamine 1 6 6 2 6 12 

Kultiveerimine 0 10,6 0 0 10,6 0 

Randaalimine 1 15,8 15,8 1 15,8 15,8 

Rullimine 0 12,3 0 1 12,3 12,3 

Külvamine 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 

Puhtimine 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 

Pritsimine 2 5,2 10,4 1 5,2 5,2 

Väetamine 2 6,1 12,2 2 6,1 12,2 

Äestamine 0 6,7 0 0 6,7 0 

Koristamine 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 

Transport 5 4,3 21,5 5 4,3 21,5 

Kuivatamine 5 15 75 5 15 75 

Masinatööd kokku     234,9     279,1 

 

Antud tabelis on toodud masintööde kulud minimeeritud ja kulud künnipõhise 

harimisviisiga. Tabeli koostamisel on kasutatud  Eesti Taimekasvatuse Instituudi 

masinkulude algoritme, mis on kohandatud vastavalt talu tingimustele. Ehk arvestatud 

hetkel talul olevaid liisinguintresse, masinate soetusmaksumusi, kütuse hinda ning 

kohandatud tabelisse (tabel 7). Künnipõhise harimisviiviga on arvestatud kivide 

koristamisele suurem kulu, taimekaitsele väiksem kulu ning on arvestatud kulud ka 

ühekordsele randaalimisele, sest peale saagi koristamist põllult on põhu segamine 

hädavajalik.  
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Tabel 8. Rimmu-Alliku talu kulude kalkulatsioon minimeeritud harimisele üleminnes. 

Masintööde kulude vahe    44,2 eur/ha 

Protsentuaalne kokkuhoid   15,8 %/ha 

Taimekaitse kulude kasv  15 % 13,0 eur/ha 

Kulude kokkuhoid taimekaitsega 31,2 eur/ha 

Aastane kulude kokkuhoid    5928,0 eur/a 

Investeeringu hind     13200,0 eur 

Investeeringu tasuvusaeg    2,2 aastat 

Ajaline kokkuhoid      50 %/ha 

 

Tabelis 8 on toodud kalkulatsioon, juhul, kui talu hakkab kasutama minimeeritud 

harimist. Investeeringuks on sügavkobesti, mille hinna kohta on küsitud pakkumine ning 

saadud ka 40% investeeringutoetust. Viimast on arvutuses juba arvestatud, õige hind on 

60% kallim. Masintööde kulude vahe tuleb künnipõhise ja minimeeritud harimise kulude 

lahutamise teel (44,2 eur/ha). Taimekaitse kulude kasv on võetud 15%, mis on 

hinnanguline preparaatidele minev kulu, kui talus minnakse üle minimeeritud 

viljelemisele. 13 eur/ha tuleb keskmisest taimekaitse kulust 2014 ja 2015. aastatel ning 

sellel on liidetud 15%. Kulude kokkuhoid koos taimekaitsega tuleb seega 31,2 eur/ha. 

Aastane kulude kokkuhoid tuleb talus 31,2 eur/ha, mis on korrutatud talu kasutuses oleva 

põllumaa pinnaga. Sügavkobesti hind on 13200 ning ajaline võit hakates kasutama 

minimeeritud harimist oleks talus kasutatavate seadmeid arvestades 50% .Investeeringu 

tasuvusajaks oleks 2 aastat ja 2 kuud (tabel 8).   

 

7.3. Arutelu 

 

Rimmu-Alliku talul on põllumaad 220,5 ha, sellest pool on rendimaad ning pool omandis. 

Teraviljade keskmine saagikus 2015. aastal oli 5,3 t/ha ja rapsil 3,5 t/ha ning hernel 4,7 

t/ha. Peamisteks mullaliikides on gleistunud leetjad ja leetjad ning leostunud mullad. 

Lõimiseliselt on kerged ning keskmised liivsavid ehk keskmise lõimisega mullad. Antud 

mulla lõimise juures on minimeeritud harimise kasutamine võimalik. Mullareaktsioonilt 

on 83% nõrgalt happelised ja 12% mõõdukalt happelised. Mullaproove tuleb ka edaspidi 

teha ning muldade lupjamine on talus ka edaspidi oluline. Kaaliumitarve muldadel on 

60% keskmine ning 38% suur. Fosfori tarve peamiselt keskmine aga on ka suure ja 

väikese tarbega muldi. Toitainete bilanss on uuritavatel aastatel olnud peamiselt 

negatiivne. Positiivne on bilanss olnud suvi- ja talirapsi lämmastiku puhul 2015. aastal. 

Suuremad miinused talinisul lämmastiku juures ning suvirapisl kaaliumi juures. Kuna talu 
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muldade kaaliumitarve on keskmine ja suur ning toitainete bilanss kaaliumi puhul 

peamiselt negatiivne siis oluline suurem kaaliumväetiste kasutamine. Ka analüüs näitas, et 

kaaliumväetis mõjutab saagikust oluliselt. Tuleks hakata kasutama kaaliumkloriidi või 

suurema kaaliumissisaldusega NPK. Samuti on oluline kasutada lämmastikku vähemalt 

niipalju, kui saagiga eemaldatakse ning fosforväetise andmist tuleb jätkata. 

 

Rentaabluste poolest on kogu uuritaval perioodil kultuuride kasvatamine olnud kasumlik, 

kui välja arvata 2011 aasta oder ja kaer. 2011. aastal olid odra ja kaera saagikused 

väikesed ning omahind kõrge, toodangu müümisel teeniti kahjumit. Suvirapsi 

kasvatamine on kogu perioodi vältel toonud kõige enam kasumit. Viimastel aastatel 

kasvatama hakatud taliraps ning hernes on olnud samuti kasumlikud. 2015. aastal hernes 

kõige kasumlikum, kui 1 kulutatud euro kohta teeniti  0,77 eurot kasumit. Herne 

kasvatamine suhteliselt odav (taimekaitse ja väetiste kulud peamiselt puuduvad) aga 

samas on risk lamandumise tõttu. Teraviljad olid kõige kasumlikumad 2012 aastal, kuna 

siis oli ka perioodi kõrgeim müügihind. 2015. aastal teraviljade omahind 130 eur/t juures 

ning müügihind 135 eur/t, iga kulutatud euro kohta teeniti 3-8 senti kasumit, mis on 

võrreldes herne ja rapsiga väga vähe. Rapsi puhul 2015. aastal keskmiselt iga kulutaud 

euro kohta 60 senti kasumit. Rapsi on kasumlik kasvatada, küll aga tuleb jälgida 

külvikorda, et muld ei haigestuks ristõieliste nuutrisse. Taimekasvatusele tehtavad kulud 

on uuritaval perioodil kasvanud. Tõus on toimunud väetamise, taimekaitse ning 

masintööde arvelt. Masintööde hinnatõus tingitud uuest kombainist mis viib koristushinna 

kõrgemale ning samuti saagikuste tõusust, mis viib kuivatuskulud ja transpordi hinna üles. 

Oluline vahe on masintööde puhul ka selles, et kas põld on haritud minimeeritult või 

künnipõhiselt. Väetiste kulu suurem, kuna viimasel aastal hakatud rohkem väetist 

kasutama, samuti taimekaitset 

 

Kuna masinatööde kulud moodustavad kogukuludest talus keskmiselt 45%, siis on oluline 

neid võimalikult palju vähendada. Masinatöödest omakorda moodustab suure osa 

kündmine, mis võimalik asendada minimeeritud harimisviisiga. Minimeeritud harimine 

on väiksema ajakuluga, kütust kulub vähem, mullaelustikule on parem, erosioon on 

väiksem, kive on põllul vähem jne. Talul olemas randaal, millega haritakse minimeeritult 

ning tarviliku sügavkobesti investeeringu arvutus oli väga vajalik. Kulude arvutusest 

selgus, et  masinatööde kulude kokkuhoid talu tehnika juures on 44,2 eur/ha. Arvestades, 

et kasutama tuleb hakata rohkem pestitsiide lisandus hinnanguline 15% lisakulu, mis on 
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13 eur/ha. Kuna traktor ja külvik jäävad samaks, siis investeeringuks on sügavkobesti, 

millel saadud ka investeeringutoetust. Investeering tasub ära 2,2 aastaga masinatööde 

arvelt. Oluline ka ajaline kokkuhoid, mis on 50%. Antud arvutus on tehtud eeldusel, et 

kultuuride saagikus ei muutu, kui hakatakse kasutama minimeeritud harimisviisi. Kui aga 

kultuuride saagikus langeks 4,5% (Putte 2010) või 1,8% (Arviddsson 2014), siis osutuks 

investeeringu tasuvusaeg mõnevõrra pikemaks. Tasuvusaega täpselt välja arvutada on aga 

ülimalt keeruline, kuna talus kasutatakse nii künnipõhist, kui ka minimeeritud harimisviisi 

ning saagikused hektarilt eraldi ei kajastu. Kui aga arvestades praegust viljelemisviisi, 

uuritava perioodi saagikusi, kogu perioodi keskmist müügitulu ja prognoositavat 1,8% 

saagikuste langemist. Investeeringu tasuvusaeg pikeneks 3,5 aasta peale, kuna saagikuse 

languse tõttu langeks ka oodatav müügitulu. Eestis läbi viidud pikaajalises katses aga 

selgus, et teraviljade saagikused olid minimeeritud harimise puhul ning künnipõhisel 

viljelemisel samal tasemel (Viil jt 2012).    
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva lõputöö eesmärk oli analüüsida Rimmu-Alliku talu tootmistegevust aastatel 

2011-2015. Leida kasvatatavate kultuuride väetusbilanss, omahinnad ning majanduslik 

tasuvus. Kuna talus planeeritakse minimeeritud harimise laialdasemat kasutuselevõttu, 

siis oli eesmärgiks ka võrrelda künni ning minimeeritud harimise tasuvust ning sellesse 

investeerimise otstarbeksut. Töö hüpotees: minimeeritud harimine on talule tasuvam, kui 

künnipõhine harimisviis. 

 

Põllumaa osakaal on talus uuritaval perioodil kasvanud 131,5 hektarilt 220,5 hektarini,  

mis on toimunud peamiselt rendimaa arvelt. Rendimaa ja omandis olev maa jaguneb 

pooleks. Mullastik jaguneb gleistunud leetjad (48%), leetjad (14%) ja leostunud 

gleimullad (21%). Mullastik on põllukultuuride kasvatamiseks harimiskindel ja sobilik. 

Lõimiseliselt jagunevad mullad kergeteks ja keskmisteks liivsavideks. Talu muldadest 

83% on nõrgalt happelised, 12% mõõdukalt happelised ja 5% neutraalsed. Kaaliumitarbe 

poolest jagunevad mullad keskmisteks (60%) ja suurteks (38%). Suure tarbe puhul tuleb 

toiteelementi anda 1,3-1,5 kordne kogus saagiga eemaldatavast kogusest. Võimalusel 

tuleks hakata kasutama kaaliumkloriidi või suurema kaaliumisisaldusega NPK väetist. 

Fosfori tarve on (68%) muldadel keskmine, suur (15%) ja väike (17%).  

 

Külvikorras on talul teraviljad (talinisu, suvinisu,oder ja kaer), tali- ja suviraps ja hernes 

ning ristikhein. Talirapsi ja hernest on kasvatatud alates 2014 aastast. Ristik on 

külvikorras ainult mullaviljakuse paranadamiseks ja talirapsi eelviljaks. Väetamine 

toimub talus ainult mineraal- ja vedelväetistega. Toitainete bilansid näitavad 

põhitoiteelementide puudujääke. Bilansid on aastate lõikes väga palju kõikunud, mille on 

tinginud saagikuste varieeruvus. Positiivne on bilanss mõnel üksikul aastal erinevate 

toiteelementidega. Regressioonanalüüsi tulemusest selgus, et kaaliumi puudusel tekib 

kõige suurem saagilangus. Edaspidi on oluline kaaliumit, rohkem mulda anda Samuti 

tähtis lämmastikku ja fosforit anda niipalju, kui saagiga eemaldatakse, sest põhitoitained 

mõjutavad saagikust kõige enam.   
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Kultuuride saagikused on uuritaval perioodil oluliselt suurenenud. Samuti suurenenud 

toitainete kogused, mis põllule antakse ja taimekaitsele minevad kulud. 2015 aasta 

teraviljde keskmie saagikus on 5,3 t/ha, rapsil 3,5 t/ha ja hernel 4,7 t/ha. Kõik saagikused 

suuremad, kui Eesti keskmine ja Viljandimma aga samas väiksemad kui saagikused 

Euroopa Liidus. 2011. aastal keskmine teraviljade saagikus 3 t/ha ning suvirapsi puhul 2 

t/ha. Kultuure viljeletakse nii minimeeritult, kui ka künnipõhiselt. Tehnika olemas 

mõlemale viljelusviisile, kuid peamine kriteerium, miks tahetakse üle minna minimeeritud 

harimisele on tööaja võit ning kivide probleem künniga.  

 

Kogu uuritava perioodi vältel teenis talu kultuuride kasvatamisel kasumit. Ainult 2011. 

aastal oli odra ja kaera kasvatamine kahjumlik. Kultuuridest kasumlikum kasvatada 

hernest, suvi- ning talirapsi. 2015. aastal hernes kõige kasumlikum kultuur, kui toodangu 

müümisel 1 kulutaud euro kohta saadi 0,77 eurot kasumit. Teraviljade kasvatamine oli 

kõige kasumlikum 2012. aastal. 2015. aastal olid teraviljad madala müügihinna tõttu 

vähem kasumlikud. Iga kulutaud euro kohta teeniti teraviljade puhul 2015. aastal 3-8 senti 

kasumit, 2012. aastal aga keskmiselt 60 senti. Tõusnud on ka kultuuride omahinnad, 

seoses väetiste, taimekaitse ja masintööde kallinemisega.  

 

Künnipõhise ja minimeeritud harimise kulude kalkulatsioonist on näha, et minimeeritud 

harimise laialdasem kasutuselevõtt on talus igati õigustatud. Künnipõhisel harimisviisil on 

kulud masintöödele suuremad, kui pindharimisel. Talul on vajalikuks investeeringuks 

sügavkobesti, mille peale on saadud ka investeeringutoetust. Masinatööde kulud 

vähenevad, kui pindharimist kasutama hakata 44,2 eur/ha ja ajakulu 50% ning kivide 

probleem väheneb oluliselt. Samas suurenevad kulud taimekaitsele 13 eur/ha. Arvutustest 

selgus, et investeering tasub end ära 2,2 aastaga.  

 

Kokkuvõtteks võib talu viimaste aastate majanduslikku seisu pidada heaks. Igal aastal on 

investeeritud ning kultuuride kasvatamine on olnud kasumlik. Edaspidi on oluline jälgida 

mulla ph näitajat, vajadusel lubjata ning suurendada mulda antavaid kaaliumi ja 

lämmastiku koguseid.  Üleminek minimeeritud mullaharimisele on pikemas perspektiivis 

kasumlik ning sügavkobesti investeering tasub end ära.         
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SUMMARY 

 

The purpose of this thesis was to analyze the production in Rimmu-Alliku farm in the 

years 2011-2015. Also to find the nutritional ingredients of cultures grown there, the net 

value and the economical profitability. Since it is planned to adapt minimized cultivation 

more extensively in the farm, the goal was to compare the profitability of tillage and 

minimized cultivation. Hypothesis of the job: minimized cultivation is more profitable for 

the farm, than ploughing. 

The percentage of farmland has grown during the period from 131,5 hectares to 220,5 

hectares, which is mostly rented land. Enterprise agricultural land and rented land divide 

in half. The soils divide into Gleyic Luvisols 48%, Luvisols 14%, and Glyesols 21%. The 

soil is applicable for growing cultures there. Soils divide by texture: lightly loamy and 

sandy loamy soils. 83% of the soils in the farm are lightly acitity, 12% moderately acitity, 

and 5% neutral. 60% of soils use potassium moderately, and 38% have high potassium 

demand. Potassium or NPK fertilizer higher in potassium should be used. Phosphorus 

usage is moderate on 68% and light on 17%. High phosphorous use are 15% of fields. 

In crop rotation there are grains (winter wheat, summer wheat, barley and oat), winter 

rape and summer rape, pea and clover. Winter rape and pea have been grown since 2014. 

Clover is in the crop rotation to improve soil fertility and to prepare the soil for winter 

wheat. Only mineral and liquid fertilizers are used. Nutritional incredient shows if there is 

a main elements deficit. Balances  have variable a lot over the years, which is caused by 

varying yield. 

Regression analysis showed, that in case of potassium shortage the yield will decrease 

significantly, so it is important to use more potassium in the soil. It is also important to 

use as much of phosphorus and nitrogen, as is removed by the crop, because main 

elements affect yield the most. 

The yields have significantly increased during the period . Nutrient quantities and 

pesticide costs have also increased. The average crop yield in 2015 was 5,3t/ha, 3,5t/ha 
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with rape and 4,7t/ha with pea. All of the yields are bigger than the average in Estonia and 

Viljandimaa, but smaller than in the European Union. In 2011 the average crop yield was 

3t/ha and with summer rape 2t/ha. Both tillage and minimized cultivaton are used. 

Machines are used for both ways, but the main criteria why farmers want to use 

minimized cultivation more, are to decrease working hours and have less problems with 

rocks on farmland. 

During the research period growing crops was benefitial. Only in 2011 growing barley 

and oat was not beneficial. Most beneficial crops to grow are pea, winter rape and 

summer rape. In 2015 pea was the most beneficial crop when 0,77€ profit was earned per 

1€ spent. Growing grains was most beneficial in 2012, though in 2015 less beneficial, 

because of low selling price. Per every 1€ spent, 3-8€ profit was earned in 2015, in 2012 

though an average of 0,60€. 

The net value of crops have also raised, since fertilizers, pesticides and machinery use 

prices have increased. 

In the calculation of tillage and minimized cultivation it can be seen, that minimized 

tillage can be very profitable. The farm need to invest in a subsoiler. Machinery costs will 

decrease 44€ per hectare, 50% less working hours and there will be less problems with 

rocks on farmland. Though at the same time, expenses on pesticides will increase to 13€ 

per hectare. The investment will pay off in about 2,2 years. 

In conclusion, the economical condition of the farm has been good in the recent years. 

There has been investments every year and growing crops has been profitable. In the 

future it is important to observe the soil ph values use lime if needed and increase the 

amount of potassium and nitrogene used in the soil. The transition to minimized 

cultivation will be profitable in the long term and investment in the subsolier will pay off. 
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Lisa 1. Talinisu omahinna tabel aastatel 2011-2015 

 

Talinisu 2011     2012     2014     2015     

  ühik eur/ühik kokku ühik eur/ühik kokku ühik eur/ühik kokku ühik eur/ühik kokku 

Tulu                         

Vili t/ha 3,2 180,0 576,0 4,5 206,0 927,0 5,0 148,0 740,0 5,5 135,0 742,5 

Toetused 1,0 132,2 132,2 1,0 135,2 135,2 1,0 147,6 147,6 1,0 161,4 161,4 

Tulu kokku     708,2     1062,2     887,6     903,9 

                          

Kulu                         

Muutuvkulu                         

Seeme kg/ha 250,0 0,2 47,5 240,0 0,2 50,4 220,0 0,3 70,4 250,0 0,3 75,0 

Väetis                         

NPK 0,3 332,0 83,0 0,2 350,0 70,0 0,3 348,0 87,0 0,3 375,0 93,8 

Ammooniumnitraat 0,2 295,0 59,0 0,2 325,0 65,0 0,3 305,0 82,4 0,3 315,0 85,1 

Väetis kokku     142,0     135,0     169,4     178,8 

Taimekaitse  1,0 13,0 13,0 1,0 31,6 31,6 1,0 75,6 75,6 1,0 80,8 80,8 

Muutuvkulu kokku     202,5     217,0     315,4     334,6 

                          

Masinatööde kulu                         

Heintaimiku purustamine 0,0 0,0 0,0 1,0 11,2 12,2 1,0 11,2 11,2 0,0 11,2 0,0 

Kündmine 0,0 0,0 0,0 1,0 55,2 55,2 1,0 55,2 55,2 0,0 0,0 0,0 

Kivide koristamine 1,0 6,0 6,0 1,0 6,0 6,0 2,0 6,0 12,0 0,0 6,0 0,0 

Kultiveerimine 0,0 0,0 0,0 2,0 10,6 21,2 1,0 10,6 10,6 0,0 10,6 0,0 

Randaalimine 2,0 15,8 31,6 0,0 15,8 0,0 0,0 15,8 0,0 2,0 15,8 31,6 

Rullimine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Külvamine 1,0 25,8 25,8 1,0 25,8 25,8 1,0 25,8 25,8 1,0 25,8 25,8 

Puhtimine 1,0 1,9 1,9 1,0 1,9 1,9 1,0 1,9 1,9 1,0 1,9 1,9 

Pritsimine 1,0 5,2 5,2 1,0 5,2 5,2 2,0 5,2 10,4 2,0 5,2 10,4 

Väetamine 2,0 6,1 12,2 2,0 6,1 12,2 2,0 6,1 12,2 2,0 6,1 12,2 

Äestamine 1,0 6,7 6,7 1,0 6,7 6,7 1,0 6,7 6,7 1,0 6,7 6,7 

Koristamine 1,0 42,2 42,2 1,0 42,2 42,2 1,0 42,2 42,2 1,0 67,5 67,5 

Transport 3,2 4,3 13,8 4,5 4,3 19,4 5,0 4,5 22,5 5,5 5,2 28,6 

Kuivatamine 3,2 15,0 48,0 4,5 18,0 81,0 5,0 18,0 90,0 5,5 18,0 99,0 

Masinatööd kokku     193,4     289,0     300,7     283,7 

Masinatööd+muutuvk.     395,9     506,0     616,1     618,3 

Üldkulud % 1,0 0,1 47,5 1,0 0,1 65,8 1,0 0,1 80,1 1,0 0,2 92,7 

Kulud kokku      443,4     571,7     696,1     711,0 

Kasum (toetuseta)     132,6     355,3     43,9     31,5 

Kasum (toetusega)     264,8     490,5     191,5     192,9 

                          

Omahind      138,6     127,0     139,2     129,3 
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Lisa 2. Suvinisu omahinna tabel aastatel 2011-2015 

 

Suvinisu  2011      2012    2013      2014     2015   

  ühik 
eur/ühi
k 

kokk
u ühik 

eur/ühi
k 

kokk
u ühik 

eur/ühi
k 

kokk
u ühik 

eur/ühi
k 

kokk
u ühik 

eur/ühi
k 

kokk
u 

Tulu                               

Vili t/ha 3,5 175 613 4,2 206 865 4 170 680 4,3 145 624 5,6 135 756 

Toetused 1 132 132 1 135 135 1 148 148 1 148 148 1 161 161 

Tulu kokku     745     1000     828     771     917 

                                

Kulu                               

Muutuvkulu                               

Seeme kg/ha 240 0,19 45,6 230 0,2 46 210 0,35 73,5 200 0,18 36 250 0,2 50 

Väetis                               

NPK 0,4 342 137 0,4 385 154 0,4 355 142 0,4 366 146 0,35 368 129 

Ammooniumnitraat 0 295 0 0,2 325 65 0,1 315 31,5 0 305 0 0,15 320 48 

Väetis kokku     137     219     174     146     177 

Taimekaitse  1 25,7 25,7 1 37,2 37,2 1 42,5 42,5 1 78 78 1 70,5 70,5 

Muutuvkulu kokku     208     302     290     260     297 

                                

Masinatöödekulu                               

Heintaimiku 

purustamine 0 0 0 0 11,2 11,2 0 11,2 0 0 11,2 0 0 0 0 

Kündmine 0 55,2 0 0 55,2 0 1 55,2 55,2 0 55,2 0 1 55,2 55,2 

Kivide koristamine 1 6 6 1 6 6 2 6 12 1 6 6 2 6 12 

Kultiveerimine 1 10,6 10,6 1 10,6 10,6 2 10,6 21,2 1 10,6 10,6 0 0 0 

Randaalimine 1 17,5 17,5 1 15,8 15,8 0 15,8 0 1 15,8 15,8 0 15,8 0 

Rullimine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 0 1 12,3 12,3 

Külvamine 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 

Puhtimine 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 

Pritsimine 1 5,2 5,2 1 5,2 5,2 2 5,2 10,4 3 5,2 15,6 2 5,2 10,4 

Väetamine 0 6,1 0 2 6,1 12,2 1 6,1 6,1 0 6,1 0 1 6,1 6,1 

Äestamine 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 1 6,7 6,7 0 6,7 0 

Koristamine 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 67,5 67,5 

Transport 3,5 4,3 15,1 4,2 4,3 18,1 4 4,5 18 4,3 4,5 19,4 5,6 5,2 29,1 

Kuivatamine 3,5 16 56 4,2 16,5 69,3 4 17 68 4,3 19 81,7 5,6 18 101 

Masinatööd kokku     180     218     261     226     321 

Masinatööd+muutuvk

ulud     388     520     550     486     618 

Üldkulud % 1,0 0,12 47 1 0,13 68 1 0,13 72 1 0,14 68 1 0,15 93 

Kulud kokku      435     588     622     554     711 

Kasum (toetuseta)     178     277     58     69     45 

Kasum (toetusega)     310     412     206     217     206 

                                

Omahind      124     140     155     129     127 
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Lisa 3. Odra omahinna tabel aastatel 2011-2015  

 

Oder   2011     2012     2013     2014     2015   

  ühik 

eur/ühi

k 

kokk

u ühik 

eur/ühi

k 

kokk

u ühik 

eur/ühi

k 

kokk

u ühik 

eur/ühi

k 

kokk

u ühik 

eur/ühi

k 

kokk

u 

Tulu                               

Vili t/ha 2 175 350 4,6 204 

938,

4 4,1 170 697 5,5 150 825 5,3 138 

731,

4 

Toetused 1 132,2 

132,

2 1 135,2 

135,

2 1 147,6 

147,

6 1 147,6 

147,

6 1 161,4 

161,

4 

Tulu kokku     
482,

2     1074     
844,

6     
972,

6     
892,

8 

                                

Kulu                               

Muutuvkulu                               

Seeme kg/ha 250 0,18 45 220 0,2 44 210 0,27 56,7 220 0,17 37,4 240 0,28 67,2 

Väetis                               

NPK 0,3 342 
102,

6 0,35 385 
134,

8 0,4 355 142 0,4 366 
146,

4 0,35 368 
128,

8 

Ammooniumnitraat 0 295 0 0,1 325 32,5 0,1 315 31,5 0 305 0 0,12 320 38,4 

Väetis kokku     

102,

6     

167,

3     

173,

5     

146,

4     

167,

2 

Taimekaitse  1 35,7 35,7 1 37,2 37,2 1 47,5 47,5 1 95 95 1 82 82 

Muutuvkulu kokku     

183,

3     

248,

5     

277,

7     

278,

8     

316,

4 

                                

Masinatöödekulu                               

Heintaimiku 

purustamine 0 0 0 0 11,2 11,2 0 11,2 0 0 11,2 0 0 0 0 

Kündmine 1 55,2 55,2 0,5 55,2 27,6 1 55,2 55,2 0,5 55,2 27,6 1 55,2 55,2 

Kivide koristamine 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 

Kultiveerimine 1 10,6 10,6 1 10,6 10,6 2 10,6 21,2 1 10,6 10,6 0 0 0 

Randaalimine 0 17,5 0 0,5 15,8 7,9 0 15,8 0 0,5 15,8 7,9 0 15,8 0 

Rullimine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,3 12,3 1 12,3 12,3 

Külvamine 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 

Puhtimine 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 1 1,9 1,9 

Pritsimine 1 5,2 5,2 1 5,2 5,2 2 5,2 10,4 2 5,2 10,4 1 5,2 5,2 

Väetamine 0 6,1 0 1 6,1 6,1 1 6,1 6,1 0 6,1 0 1 6,1 6,1 

Äestamine 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 

Koristamine 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 67,5 67,5 

Transport 2 4,3 8,6 4,6 4,3 

19,7

8 4,1 4,5 

18,4

5 5,5 4,5 

24,7

5 5,3 5,2 

27,5

6 

Kuivatamine 2 15 30 4,6 16,5 75,9 4,1 17 69,7 5,5 19 

104,

5 5,3 18 95,4 

Masinatööd kokku     186     240     257     274     303 

Masinatööd+muutuvk

ulud     369     489     535     553     619 

Üldkulud % 1,0 0,12 44 1 0,13 64 1 0,13 70 1 0,14 77 1 0,15 93 

Kulud kokku      413     552     604     630     712 

Kasum (toetuseta)     -63     386     93     195     19 

Kasum (toetusega)     69     521     240     342     181 

                                

Omahind      207     120     147     115     134 
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Lisa 4. Kaera omahinna tabel aastatel 2011-2015  

 

Kaer 

 2011     2012     2014     2015     

  ühik 

eur/ühi

k kokku ühik 

eur/ühi

k kokku ühik 

eur/ühi

k kokku ühik 

eur/ühi

k kokku 

Tulu                         

Vili t/ha 2,6 140 364 4,5 170 765 4,2 130 546 4,7 120 564 

Toetused 1 132 132 1 135 135 1 148 148 1 161 161 

Tulu kokku     496     900     694     725 

                          

Kulu                         

Muutuvkulu                         

Seeme kg/ha 250 0,15 37,5 220 0,28 61,6 250 0,14 35 250 0,25 62,5 

Väetis                         

NPK 0,25 342 85,5 0,35 385 135 0,3 366 110 0,28 368 103 

Ammooniumnitraat 0 295 0 0 325 0 0 305 0 0 320 0 

Väetis kokku     85,5     135     110     103 

Taimekaitse  1 12,5 12,5 1 12,5 12,5 1 25 25 1 37,5 37,5 

Muutuvkulu kokku     136     209     170     203 

                          

Masinatöödekulu                         

Heintaimiku purustamine 0 0 0 0 11,2 11,2 0 11,2 0 0 0 0 

Kündmine 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2 0 55,2 0 0 55,2 0 

Kivide koristamine 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 

Kultiveerimine 1 10,6 10,6 1 10,6 10,6 0 10,6 0 0 0 0 

Randaalimine 0 17,5 0 0 15,8 0 2 15,8 31,6 2 15,8 31,6 

Rullimine 0 0 0 0 0 0 0 12,3 0 0 12,3 0 

Külvamine 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 

Puhtimine 0 1,9 0 0 1,9 0 0 1,9 0 0 1,9 0 

Pritsimine 1 5,2 5,2 1 5,2 5,2 2 5,2 10,4 2 5,2 10,4 

Väetamine 0 6,1 0 0 6,1 0 0 6,1 0 0 6,1 0 

Äestamine 0 6,7 0 1 6,7 6,7 0 6,7 0 0 6,7 0 

Koristamine 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 67,5 67,5 

Transport 2,6 4,3 11,2 4,5 4,3 19,4 4,2 4,5 18,9 4,7 5,2 24,4 

Kuivatamine 2,6 14,5 37,7 4,5 15 67,5 4,2 19 79,8 4,7 18 84,6 

Masinatööd kokku     194     250     215     250 

Masinatööd+muutuvkulud     329     459     385     453 

Üldkulud % 1,0 0,12 40 1 0,13 60 1 0,14 54 1 0,15 68 

Kulud kokku      369     518     438     521 

Kasum  (toetuseta)     -5     247     108     43 

Kasum  (toetusega)     127     382     255     204 

                          

Omahind      142     115     104     111 
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Lisa 5. Suvirapsi omahinna tabel aastatel 2011-2015  

 

Suviraps   2011     2012     2013     2014     2015   

  

ühi

k 

eur/ühi

k 

kokk

u 

ühi

k 

eur/ühi

k 

kokk

u 

ühi

k 

eur/ühi

k 

kokk

u 

ühi

k 

eur/ühi

k 

kokk

u 

ühi

k 

eur/ühi

k 

kokk

u 

Tulu                               

Vili t/ha 2 430 860 2,4 435 1044 2,5 395 

987,

5 2,4 365 876 3,5 350 1225 

Toetused 1 132,2 

132,

2 1 135,2 

135,

2 1 147,6 

147,

6 1 147,6 

147,

6 1 161,4 

161,

4 

Tulu kokku     

992,

2     1179     1135     1024     1386 

                                

Kulu                               

Muutuvkulu                               

Seeme kg/ha 6,3 7 44,1 6,5 7,2 46,8 6,5 7,5 

48,7

5 5,8 7,5 43,5 6,5 0,37 

2,40

5 

Väetis                               

NPK 0,3 342 
102,

6 0,4 400 160 0,4 355 142 0,4 366 
146,

4 0,4 368 
147,

2 

Ammooniumnitraat 0,1 295 29,5 0,1 325 32,5 0,1 315 31,5 0,1 305 30,5 

0,2

5 320 80 

Väetis kokku     

132,

1     

192,

5     

173,

5     

176,

9     

227,

2 

Taimekaitse  1 45,5 45,5 1 80,5 80,5 1 82,5 82,5 1 95,7 95,7 1 125,6 

125,

6 

Muutuvkulu kokku     

221,

7     

319,

8     

304,

8     

316,

1     

355,

2 

                                

Masinatöödekulu                               

Heintaimiku 

purustamine 0 0 0 0 11,2 11,2 0 11,2 0 0 11,2 0 0 0 0 

Kündmine 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2 

Kivide koristamine 1 6 6 2 6 12 2 6 12 1 6 6 2 6 12 

Kultiveerimine 1 10,6 10,6 1 10,6 10,6 1 10,6 10,6 1 10,6 10,6 0 10,6 0 

Randaalimine 0 17,5 0 0 15,8 0 0 15,8 0 0 15,8 0 0 15,8 0 

Rullimine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 0 1 12,3 12,3 

Külvamine 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 

Puhtimine 0 1,9 0 0 1,9 0 0 1,9 0 0 1,9 0 0 1,9 0 

Pritsimine 1 5,2 5,2 3 5,2 15,6 3 5,2 15,6 4 5,2 20,8 3 5,2 15,6 

Väetamine 1 6,1 6,1 1 6,1 6,1 1 6,1 6,1 1 6,1 6,1 1 6,1 6,1 

Äestamine 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 

Koristamine 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 42,2 42,2 1 67,5 67,5 

Transport 2 4,3 8,6 2,4 4,3 
10,3

2 2,5 4,5 
11,2

5 2,4 4,5 10,8 3,5 5,2 18,2 

Kuivatamine 2 17 34 2,4 25 60 2,5 19 47,5 2,4 21 50,4 3,5 20 70 

Masinatööd kokku     194     249     226     228     283 

Masinatööd+muutuvku

lud     415     569     531     544     638 

Üldkulud % 1,0 0,12 50 1 0,13 74 1 0,13 69 1 0,14 76 1 0,15 96 

Kulud kokku      465     643     600     620     734 

Kasum (toetuseta)     395     401     387     256     491 

Kasum (toetusega)     527     536     535     403     653 

                                

Omahind      233     268     240     258     210 
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Lisa 6. Talirapsi ja herne omahinna tabel aastatel 2011-2015  

 

Taliraps 2014     2015     Hernes  2014   2015     

  ühik 

eur/ühi

k kokku ühik 

eur/ühi

k kokku ühik 

eur/ühi

k kokku ühik 

eur/ühi

k kokku 

Tulu                         

Vili t/ha 3,2 365 1168 3,7 350 1295 0 210 0 4,7 170 799 

Toetused 1 147,6 147,6 1 161,4 161,4 1 147,6 147,6 1 161,4 161,4 

Tulu kokku     1316     1456     147,6     960,4 

                          

Kulu                         

Muutuvkulu                         

Seeme kg/ha 4,2 53 222,6 3 53 159 250 0,3 75 250 0,25 62,5 

Väetis                         

NPK 0,3 348 104,4 0,3 375 112,5 0,1 348 34,8 0,1 375 37,5 

Ammooniumnitraat 0,2 305 61 0,27 320 86,4 0 305 0 0 320 0 

Väetis kokku     165,4     198,9     34,8     37,5 

Taimekaitse  1 105,5 105,5 1 90,5 90,5 1 2 2 1 5 5 

Muutuvkulu kokku     493,5     448,4     111,8     105 

                          

Masinatöödekulu                         

Heintaimiku purustamine 1 11,2 11,2 1 11,2 11,2 0 11,2 0 0 0 0 

Kündmine 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2 

Kivide koristamine 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 

Kultiveerimine 1 10,6 10,6 0 10,6 0 1 10,6 10,6 1 10,6 10,6 

Randaalimine 0 15,8 0 0 15,8 0 0 15,8 0 0 15,8 0 

Rullimine 0 12,3 0 1 12,3 12,3 1 12,3 12,3 1 12,3 12,3 

Külvamine 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 1 25,8 25,8 

Puhtimine 0 1,9 0 0 1,9 0 0 1,9 0 0 1,9 0 

Pritsimine 3 5,2 15,6 2 5,2 10,4 1 5,2 5,2 1 5,2 5,2 

Väetamine 2 6,1 12,2 2 6,1 12,2 0 6,1 0 0 6,1 0 

Äestamine 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 

Koristamine 1 42,2 42,2 1 67,5 67,5 1 42,2 42,2 1 67,5 67,5 

Transport 3,2 4,5 14,4 3,7 5,2 19,24 0 4,5 0 4,7 5,2 24,44 

Kuivatamine 3,2 5 16 3,7 12 44,4 0 5 0 4,7 17 79,9 

Masinatööd kokku     209     264     157     287 

Masinatööd+muutuvkulud     703     713     269     392 

Üldkulud % 1,0 0,14 98 1 0,15 107 1 0,14 38 1 0,15 59 

Kulud kokku      801     820     307     451 

Kasum (toetuseta)     367     475     -307     348 

Kasum (toetusega)     515     637     -159     510 

                          

Omahind      250     221           96 
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