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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus on läbi aegade olnud väga tähtsal kohal inimestele nii Eestis kui ka mujal 

maailmas. Selle sektori kõige olulisemaks eesmärgiks on varustada inimkonda toiduga. 

Kuna inimeste arv maailmas on kasvavas trendis ja inimeste teadlikkus loodusliku 

keskkonna säilitamisest suureneb, on oluline toota toitu võimalikult ökonoomselt ja 

keskkonnasõbralikult. Mahepõllumajandus on üks tootmisviise, mis on keskkonnasõbralik 

ja pakub inimestele kvaliteetset ja tervislikku toitu. Eestis on maheviljelus jätkuvalt 

kasvutrendis. 

Inimesed on hakanud rohkem hindama täisväärtuslikku toitu ehk puhtast ja 

taimekaitsevahendite jääkidest vaba toorainest toodetud toitu. Mitmete terviseprobleemide 

tõttu, näiteks gluteenitalumatuse korral on inimesed sunnitud nisu sisaldavatele toodetele 

alternatiivseid lahendusi otsima, mistõttu on kasvamas nõudlus ka mahekaera järgi. Kaer on 

suure toiteväärtusega ja oma omadustelt  teistest teraviljagruppidest kasulikum ega tekita 

kaaluprobleeme; kaeravalgu koostis on täisväärtusliku toitumise seisukohalt parem kui 

teistel teraviljadel, kaer on kergesti seeditav, normaliseerib vere kolesteroolisisaldust, aitab 

alandada vererõhku ja reguleerib vere suhkrusisaldust (Katz, 2001: 1-2). Suurenevaks 

nõudluseks tuleb tootjatel valmis olla ja kasvatada mahekaera võimalikult tasuvalt. 

Bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja Lehar Neve Rimmi talu näitel  mahekaera 

kasvatamise tasuvus (aastatel 2013-2015) ning otsida võimalusi mahekaera tasuvuse 

suurendamiseks. 

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

- ülevaate andmine mahekaera omahinna ja tasuvuse kujunemisest; 

- ülevaate andmine mahekaera kasvatamisest Eestis ja Euroopas; 

- Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kasvatamise tasuvusnäitajate leidmine ja võrdlus teiste 

tootjate tasuvusnäitajatega; 

- mahekaera tootmise efektiivsuse tõstmiseks vajalike muudatuste väljatoomine ettevõttes; 

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade erinevatest tasuvuse leidmise meetoditest ning 

taimekasvatuse tasuvust mõjutavatest teguritest. Ning seejärel antakse ülevaade mahekaera 
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kasvatuse agrotehnilistest võtetest ning mahekaera kasvatamise arengust Eestis ja Euroopas. 

Bakalaureusetöö empiirilises osas antakse ülevaade  analüüsitavast ettevõttest, kirjeldatakse 

ettevõtte mahekaerakasvatust aastatel 2013-2015 ning tuuakse välja tootmise majandusliku 

efektiivsuse hindamiseks sobivad näitajad. Töös annab autor hinnangu mahekaera 

kasvatamise tasuvusele, baseerudes töö käigus leitud mahekaera tootmise majandusliku 

efektiivsuse näitajatele ja võrreldes saadud tulemusi kirjanduses esitatud intensiivpõllunduse 

näitajatega. 

Töös kasutatavad andmed on kogutud Lehar Neve Rimmi talu raamatupidamisdokumentide 

vaatluse teel ja Eesti Statistikaameti andmebaasidest. Lisaks kasutatakse andmeallikana 

autori läbiviidud poolstruktureeritud intervjuud ettevõtte juhiga. 

Bakalaureusetöö on vajalik nii Lehar Neve Rimmi talule edasiste plaanide tegemiseks kui 

ka teistele sarnastele ettevõtetele. 
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1. TOODANGU TASUVUSE JA KATTETULU OLEMUS  
 

1.1. Kulude olemus ja liigitamine 

 

Sõltumata sellest, milline on ettevõttes truktuur ja tootmisprotsessi olemus, vajab ettevõtte 

juht infot kulude kohta, et saavutada püstitatud eesmärke. Kuluarvestusel on oluline osa 

ettevõtte majandustegevuses, milleta ei saa eksisteerida ükski ettevõte. Kuluarvestus annab 

ettevõtte juhtkonnale olulist informatsiooni kulutuste kohta. Selleks, et midagi toota, on vaja 

ressurssi ning kuna kulu tekib olemasoleva ressursi kasutamisel, siis on oluline, et juhtkonnal 

oleks selge ülevaade kus ja kui suures mahus ettevõttes kulud tekivad. Selge 

kuluarvestussüsteemi tulemuseks on paremad juhtimisotsused, tulude kasv, 

konkurentsivõime tõus ja jätkusuutlikkus. 

Kulud (inglise keeles costs) on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade 

vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad ettevõtte omakapitali, välja 

arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist. Ettevõtte igapäevase 

majandustegevuse käigus tekkivad kulud on näiteks materjalikulud, palgakulud, 

amortisatsioonikulud. Sander Karu kirjutab (2008: 44), et kulud ei teki niisama, vaid on 

konkreetsete juhtimisotsuste tulemus ning on oluline seostada kulud eesmärkide, strateegiate 

ja tegevustega. Juhtimisotsustest sõltub firma edukus ja tulemuslikkus, mis omakorda sõltub 

suuresti sellest, millist infot omatakse ressursside tarbimisega tekkinud kulutuste kohta.  

Selleks, et juhtimis- ja kuluarvestus oleks võimalik, on vaja kulusid teatud põhimõtete järgi 

liigitada. Kululiik on sarnaste tunnustega kulude rühm (Mereste 2003: 447). Kulude 

liigitamise aluseid on palju, kulud grupeeritakse lähtuvalt kulude olemusest, funktsioonidest 

või kasutamisest majandusüksustes (Karu 2008: 105). 

Kulud jaotatakse käitumise seisukohalt muutuv- ja püsivkuludeks. Kulude käitumise all 

mõistetakse kulude reageerimist tegevusmahu muutumisele. Ettevõtte juhtimisel on tähtis 

mõista, kuidas kulud käituvad teatud tegurite muutumisel, näiteks kui palju muutuvad kulud, 

kui juurde võtta üks tööline. Selle abil on võimalik kavandada ettevõtte tegevust pikemaks 

perioodiks ning hinnata, milline tegevusmaht oleks ettevõttele optimaalne. (Alver, Reinberg 

2002: 67-68)  
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Muutuvkulud (variable costs) on kulud, mis lühiperioodil muutuvad funktsionaalselt 

tegevusmahu muutumisega (Karu 2008: 113). Uno Mereste defineerib mõistet muutuvkulu 

nii: see on kulu, mis kasvab või kahaneb siis, kui toodangu maht kasvab või kahaneb (2003: 

632). Muutuvkulude kogusumma muutub proportsionaalselt tegevusmahuga. 

Tootmisettevõttes on muutuvkuludeks kulud põhimaterjalile, põhitööliste palgale ja samuti 

osa tootmise lisakuludest (Alver, Reinberg 2002: 68). Oluline on ettevõtte kulude 

kontrollimise seisukohast teada seda kuidas muutuvad muutuvkulud ühele toodanguühikule. 

Kui toodangu mahu kasvades muutuvkulud kasvavad sellega võrdeliselt, siis muutuvkulud 

ühele toodanguühikule jäävad ikka samaks.  

Püsivkulud (fixed costs) on kulud, mis jäävad muutumatuks erinevate tegevusmahtude 

juures, neid tuleb kanda ka siis, kui toodang kõnealusel perioodil puudub (Rünkla 1997: 15). 

Püsivkuludeks on näiteks kulud, mis on tehtud vajalike seadmete ja tööriistade soetamiseks, 

ruumide ja maa rentimiseks, laenu- ja liisinguintresside tasumiseks, kindlustusmakseteks, 

põhivara hoolduskuludeks. 

Bakalaureusetöö autor arvab, et ettevõtte juhtkonda huvitab kõik, mis on seotud ettevõtte 

tulemuslikkusega. Juhtkonda huvitab kus kulud tekivad, kui suures ulatuses kulud tekivad 

ning olulised on ka oskused saadavat informatsiooni kasutada ja selle põhjal otsuseid teha. 

Seega võib väita, et kuluarvestusel on oluline roll ettevõtte juhtimisel.  

 

 

1.2. Tulude olemus  

 

Konkurentsieelist ei paku enam mitte niivõrd see, kui palju ressursse kulub ühe või teise 

toote valmistamiseks või teenuse osutamiseks, vaid määravaks saab, kui palju suudetakse 

turul toodet või teenust müüa. Probleem ei ole mitte suurtes kuludes ja „kulude juhtimises“ 

ning täpses toote omahinna arvutamises, vaid hoopis tuludes ja selle kaudu efektiivsuse 

suurendamises. Püsivkulud on lühiajalises perspektiivis ka siis olemas kui tootmist ei toimu 

ja ülejäänute mõjutamisruum on suhteliselt väike, seega on ka tuludel suur roll, et 

prognoosida ettevõtte tulevikku. 

Tulu (income, revenue) on majandusüksusele tema tegevuse tulemusel laekunud summa(d), 

millest ta katab oma kulud ja kaod ning millest üle jääv osa moodustab kasumi (Mereste 

2003: 400). Kaido Kallase järgi (2002: 118) tekib tulu ettevõtte igapäevase 
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majandustegevuse käigus ning see koosneb näiteks realisatsioonist, tasudest, intressidest, 

dividendidest, honoraridest, rendist jms. 

Majanduses toimub pidev tulude-kulude ringkäik majandussubjektide - ettevõtete ja 

majapidamiste vahel, mille käigus toodetakse uusi kaupu, nende müügist saadakse tulu, mida 

kasutatakse omakorda uute kaupade tootmiseks. Ettevõte võib tulu saada kaupade ja teenuste 

müügist ning toetustest. Ettevõte võib saada ka ebaregulaarseid tulusid, milleks on näiteks 

tulud materiaalse ja immateriaalse põhivara ning kinnisvara müügist. 

Põllumajandusettevõtetel moodustavad suure osa tuludest hektaripõhised ja loomapõhised 

põllumajandustoetused ning investeeringutoetused. Põllumajandustoetused aitavad 

ettevõtjal teostada vajalikke investeeringuid ning muuta põllumajandusettevõtte 

konkurentsivõimelisemaks. Põllumajandustoetuste rakendamist Eestis reguleerib Euroopa 

Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (ELÜPS) (Euroopa Liidu…).  

Ettevõtte tulude suurus sõltub pakkumisest, nõudlusest ja ajast, millal kaup müüakse. 

Pakkumine on kauba kogus, mida pakkuja on võimeline müüma ning soovib müüa antud 

ajahetkel olemasolevate hindade juures. Nõudlus on kaupade ja teenuste hulk, mida tarbijad 

soovivad osta ning mille eest nad on võimelised tasuma antud ajahetkel olemasolevate 

hindade juures. Pakkumise ja nõudlus seadus ütleb, et kui peale hinna on muud pakkumist 

ja nõudmist mõjutavad tegurid püsivad, siis hinna tõustes pakkumine suureneb ja nõudlus 

väheneb. Oluline aspekt on ka ajal, millal kaup müüakse. Näiteks jalgrattaid ei ole mõtet 

müüa talvel ning suuski ei ole mõtet müüa suvel, sest siis puudub nende kaupade järgi 

nõudlus.  

Tulude ja kulude tundmise abil saab ettevõtja prognoosida ettevõtte tulevikku. 

Bakalaureusetöö autor arvab, et ettevõtjale on oluline oskus tulusid ja kulusid planeerida, 

sest seeläbi saab ettevõtja hinnata, kas tootmine on tasuv. Tulude ja kulude juhtimine aitab 

leida erinevates tootmisprotsessides võimalusi ressursside paremaks kasutamiseks; aitab 

koguda ettevõtte juhtidele vajalikku olulist ja tõest informatsiooni ettevõtte kohta, mis on 

omakorda aluseks efektiivsete juhtimisotsuse langetamisel. 
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1.3. Tasuvuse olemus ja tasuvuse hindamisel kasutatavad näitajad  

 

Toodangu tasuvust mõjutavad otseselt toodangu omahind ja müügihind. Omahinnana võib 

käsitleda nii tootmisomahinda kui ka täisomahinda. Uno Mereste (2003: 34) on defineerinud 

omahinna mõistet nii, et see on ühe tooteühiku või kalkulatsiooniühikuks võetava koguse 

tootmiskulude summa. Veel lisab Mereste (2003: 34), et kõik teised hinnakategooriad 

rajanevad omahinnale ning omahinna ja müügihinna vahena kujuneb igalt tootelt saadav 

kasum. Selleks, et praeguses turuolukorras korralikult kasumit teenida on ainuke võimalus 

vähendada omahinda. Näiteks Karin Volmer (Volmer 2015) kirjutab, et toiduvilja hinnad 

kasvavad aeglaselt, kuna enamikes maailma piirkondades on turud teravilja osas 

küllastunud. 

Müügihind on hüvitise väärtus rahalises väljenduses. Müügihind sõltub pakkumisest, 

müügikuludest, müügiajast. Kui pakkumine on suur, siis on hind madal ja vastupidi, kui 

pakkumine on madal, siis on hind kõrge. Müügihinda mõjutavad konkurendid ja tarbijad. 

Kui tootel on hea maine ja kliendid usaldavad tootjat, siis on tarbijad nõus maksma toote 

eest kõrgemat hinda. Mahetooted on tervislikumad, ning seetõttu on tarbijad nõus 

mahetoodete eest rohkem maksma kui mittemahedate toodete eest. TNS Emori uuringu 

põhjal on 65%  mahetoidu ostjate ostu põhjuseks mahetoidu tervislikkus (Mahetoodete… 

2013: 18). 

Tasuvuse analüüs aitab ettevõtte juhil hinnata, kas tegevus on piisavalt põhjendatud ja 

ettevalmistatud. Analüüs annab vastused küsimustele, kas tegevus on majanduslikult tasuv 

ja efektiivselt teostatav. Tasuvust võib hinnata mitut moodi. 

Tasuvus ehk rentaablus (profitability) on näitaja, mille abil saab hinnata ettevõtte 

finantsedukust ja efektiivsust kasumi teenimisel. Ettevõtte kasumit võrreldakse erinevate 

näitajatega, nagu müügikäive, koguvara ja omakapital. (Alver, Reinberg 2002: 319)  

Põllumajanduses kasutatakse kõige sagedamini erinevate toodanguliikide tasuvuse 

hindamiseks traditsioonilisi rentaablusnäitajaid nagu müügikäibe rentaablus, kulurentaablus 

ning tootmise planeerimisel kattetulu näitajat.  

Müügikäibe rentaablus (return on sales ehk ROS või RS, profit margin) näitab ettevõtte 

üksuste tegevuse tõhusust. Müügikäibe rentaablus leitakse (valem 1) äri- või puhaskasumi 

ja müügikäibe (müügitulu) jagatisena. (Alver, Reinberg 2002: 379)  
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Müügikäibe rentaablus = kasum/müügikäive*100     (1) 

Müügikäibe rentaablus näitab mitu senti kasumit ettevõte teenib iga müügitoodanguks 

kulutatud euro pealt. 

Müügikäive (sales turnover) on ettevõttest läbi käinud või seda läbinud hüvitiste või raha 

hulk. Käivet võib mõõta kas naturaalühikutes või rahas. (Mereste 1985: 247). 

Kulurentaablus (benefit ratio) iseloomustab tehtud kulutuste efektiivsust, näidates, kui 

palju kasumit saadi iga toodanguühiku tootmisest (valem 2). 

Kulurentaablus = kasum/kogukulu * 100      (2) 

Ettevõtte kasum (profit) on tulude ja kulude vahe. Oma põhiloomult on kasum ülejääk, see 

summa, mis jääb üle sissetulekutest ehk täpsemalt tuludest, kui neist väljaminekud, 

täpsemalt kulud, maha arvata (Mereste 1985: 314).  

Tasuvusanalüüs võimaldab ettevõttejuhil hinnata kulude ja tulude omavahelist suhet ning 

seejärel ettevõtte jätkusuutlikkust. Samuti selgitab tasuvusanalüüs välja, kas ettevõttel on 

piisavalt ressursse planeeritava tegevuse elluviimiseks ning kas ettevõte on ka pärast 

tegevuse elluviimist jätkusuutlik. 

 

 

1.4. Kattetulu arvestus taimekasvatuses 

 

Tootmise planeerimisel ja ettevõtete võrdlemisel võib kasutada kattetulu näitajat. Kattetulu  

näitaja abil saab võrrelda erinevate toodanguliikide tasuvust.  

Kattetulu (gross margin) on kogutoodangu väärtuse ja muutuvkulude vahe (Aamisepp, 

Persitski 2015: 4). (valem 3) 

Kattetulu = kogutoodanguväärtus – muutuvkulu     (3) 

Kogutoodang (gross output) on aasta jooksul toodetud toodangu väärtus turuhindades. 

Toodang võib olla toodetud müügiks, ettevõtte siseseks kasutamiseks või jääda varudeks. 

Kogutoodangu väärtusele lisatakse ka antud toodanguliigiga seotud toetused (Aamisepp, 

Persitski 2015: 4). 
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Kattetulu leitakse iga põllumajanduskultuuri hektari ja loomaliigi pea kohta eraldi ning 

seejärel arvutatakse kattetulu kogu ettevõttes olenevalt kasvupinna suurusest ja loomade 

arvust. Positiivse kattetulu korral võib tootmine anda kasumit, kuid negatiivse kattetulu 

korral ei kata kogutoodangu väärtus selle tootmiseks tehtud muutuvkulusid ja masinatööde 

maksumust. (Aamisepp, Persitski 2015: 4) 

Nelly Oinus (2012: 4-5) kirjutab, et kattetulu meetod sai alguse 1990-ndate algusel 

Suurbritannias, kus selle võtsid kasutusele talujuhtimise konsulendid talude 

majandustegevuse analüüsi ja planeerimise eesmärgil. Esialgu arvestati kattetulu maa kui 

kõige piiravama ressursi kohta, tuues välja peamiselt agromajanduslikud näitajad. Toona 

veel tööjõukulu kattetulus ei arvestatud, vaid seda käsitleti püsikuluna. Suurbritannia 

teadlased hakkasid kattetulu meetodit täiustama ning hiljem kujunes välja täpsem kattetulu 

metoodika ja lisandusid arvestused loomade kohta. Edasi liikus kattetulu metoodika teistesse 

Euroopa riikidesse. Saksamaa põllumajandusteadlased on kattetulu arvutustesse sisse viinud 

füüsilise tööaja arvestuse.  

Teraviljakasvatuses on kõrvaltoodanguks näiteks põhk, kõrvaltoodangut saab näiteks sööta 

loomadele või realiseerida muul viisil. Ka Maamajanduse Infokeskuse väljaandes „Kattetulu 

arvestused taime- ja loomakasvatuses“ (Aamisepp, Persitski, 2015: 5) on kirjas, et lisaks 

taimekasvatuse põhitoodangule arvestatakse kogutoodangu väärtuse hulka ka 

kõrvaltoodangu väärtus, kui seda on võimalik söödaks kasutada või realiseerida ning ka 

põllumajandustoetused, mida saab antud toodanguliigiga siduda. Teraviljakasvatuse 

kattetulu arvestusnäidetes on eeldatud, et põhku saadakse 60% teravilja kogusaagist ja 

keskmiselt koristatakse 25% kasvatatava kultuuri üldpinnast väljaarvatud talivilja puhul 

(Aamisepp, Persitski, 2015: 7). Taimekasvatuse põhitoodangu väärtus hektari kohta 

arvestatakse realiseerimishindades vastavalt saagitasemele. Põllumajandustoetused 

arvestatakse kogutoodangu väärtusele juurde hektaripõhiselt.  

Muutuvkuludeks on seemne kulud, väetamise kulud, kulud pallivõrgule ning masinakulud. 

Kõik kulud arvestatakse ühe hektari kohta. Nelly Oinus kirjutab (2012: 6), et kattetulus 

arvestatakse kogutoodangu väärtust ja muutuvkulusid tootmisressursi ühe ühiku kohta, kuna 

see annab võimaluse kattetulude omavaheliseks võrdluseks. Seemnekulu sõltub näiteks sordi 

iseärasustest, kas seeme toodetakse ise või ostetakse sertifitseeritut seeme. Väetisekulud 

sõltuvad näiteks mulla toitainete sisaldusest, planeeritavast saagitasemest ja sellest, et 

milliseid väetisi on lubatud kasutada ettevõttes. Näiteks mahepõllumajanduses ei tohi 
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kasutada mineraalseid lämmastikväetisi. Pallivõrgu kulu oleneb sellest, kas ettevõttel on 

võimalik põhku realiseerida. Kui ettevõttel ei ole võimalik põhku realiseerida, siis ei teki 

põhupalli tootmisega seotud kulusid.  

Masinakuludes arvestatakse eraldi iga töömasina ja traktori kulud kas töötunni, hektari või 

konkreetse toodanguühiku (näiteks heinarull) kohta. Agregaadi kulud antud tööle saadakse, 

kui liidetakse kokku töö- ja jõumasina kulud. Taimekasvatustöödel mõjutavad kulude 

suurust mitmed tegurid: antud tööks valitud masina tüüp ja suurus, masinate hinnad, pinnase 

kivisus, mulla niiskus, harimise sügavus, põldude suurus, saagikuse tase, vilja niiskus, 

veokaugused jne. Seega, sõltuvalt kohalikest tingimustest ja valitud tehnoloogiast võib ühe 

ja sama töö maksumus varieeruda suures ulatuses. Riski, kasumit ja käibemaksu ei arvestata 

masinatööde kuludesse. (Aamisepp, Persitski 2015: 9) 

Mahetootmises tuleb lisaks arvestada, et külvikorras ei ole kõik aastad tootlikud, sest 

külvikorras on ka haljasväetistena kastutavad kultuurid. Seega tuleks tervikpildi saamiseks 

vaadata mahetootmise kattetulu ka külvikorrapõhiselt ehk külvikorra aastate keskmisena 

(Oinus 2012: 6). Kattetulu abil saab ettevõtja võrrelda omavahel erinevate põllukultuuride 

kattetulusid ja vastavalt sellele otsustada, millist kultuuri ja kuidas on tal kasulikum 

kasvatada. Seejuures tuleb arvestada ka kasutada oleva maa omadusi. Selline lähenemine 

võimaldab maa efektiivsemat kasutamist.  
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2. MAHEKAER KUI TAIMEKASVATUSKULTUUR  
 

2.1. Mahe- ehk ökoloogilise põllumajanduse areng 

 

2.1.1. Mahepõllumajanduse üldiseloomustus  

 

Mahepõllumajanduslik ehk ökoloogiline põllumajandus on tootmissüsteem, mis pakub ühelt 

poolt kvaliteetset ja tervislikku toitu ning teiselt poolt üldisi hüvesid, toetades 

keskkonnakaitset, loomade heaolu ja maaelu arengut. (Vetemaa, Palts 2012)  

Väljaandes „Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2013“ (Vetemaa, Palts 2012) 

kirjutavad autorid, et mahepõllumajanduses on oluline mullaviljakuse säilitamine ja 

suurendamine, selleks antakse mulda piisavalt orgaanilist ainet, soodustatakse mulla 

bioloogilist aktiivsust ning haritakse seda sobival viisil ja ajal.  Mulla toitainevarusid 

täiendatakse liblikõieliste poolt toodetud lämmastiku ja orgaanilise väetisega. 

Mullaviljakuse säilitamiseks rakendatakse sobivaid külvikordi. Tänu mulla tervise 

säilitamisele ja taastamisele on mahepõllumajandus kestlikum, kui tavapõllumajandus. 

Arvestades ka saagikust, majanduslikkust, energiakasutust ja inimeste tervist, on selgunud, 

et mahepõllumajandus on kestlik, kuid suur osa tavatootmisest praegusel kujul aga mitte. 

USA-s Rodale instituudis (The Farming…: 3) rohkem kui 30 aastat tehtud mahe-tava  

võrdluskatsetes selgus, et mahepõllumajandusel on paremad eeldused maailma elanikke ära 

toita nii praegu kui tulevikus. 

Mahetootjad ei tohi kasutada mineraalseid lämmastikväetisi, vaid valdavalt kasutatakse 

ennetavaid, looduslikel protsessidel põhinevaid või mehhaanilisi umbrohu, haiguste ja 

kahjurite tõrje meetodeid. Rodale instituudis tehtud katse (The Farming…: 7-8)  tõestab ka 

seda, et vaatamata mineraalsete lämmastikväetiste mitte kasutamisele säilitavad mahemullad 

taimede kasvamiseks vajalikud ained pikema aja jooksul, kuid tavamullad kaotavad selle 

kiiremini. Mahetootjad kasvatavad ka kahjustuskindlamaid sorte ning soodustavad kahjurite 

looduslike vaenlaste (nt röövtoidulised putukad) levimist.  

Mahepõllumajanduses peetakse oluliseks loomade heaolu. See tähendab, et loomad saavad 

liikuda vabalt karjamaale või pääsevad välialale ning söövad mahetoitu. Hormoonpreparaate 

loomade kasvu ja toodangu suurendamiseks ning sünteetilisi ravimeid haiguste 
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ennetamiseks ei tohi mahetootjad kasutada. Loomade arv hoitakse tasakaalus 

põllumajandusmaa suurusega. Geneetiliselt muundatud organismidest (GMO) või 

geneetiliselt muundatud organismidega toodetud toodete kasutamine on keelatud. 

Soodustatakse elustiku mitmekesisust kui tootmisprotsessi olulist tuge. (Vetemaa, Palts 

2012) 

Mahepõllumajandust mistahes muust põllumajandustootmisest eristab ettevõtte 

tunnustamine ja tootja kandmine Mahepõllumajanduse registrisse (Mahepõllumajanduse 

register). Põllumajandusettevõtte tunnustamiseks tuleb esitada nõuetekohane taotlus koos 

vajalike dokumentidega Põllumajandusametile (Põllumajandusamet). Põllumajandusameti 

mahepõllumajanduse ja seemneosakond korraldab ettevõtete mahepõllumajanduslikuks 

tunnustamist ning viib läbi riiklikku järelevalvet mahepõllumajandusliku taime- ja 

loomakasvatuse (sh mesinduse ja vesiviljeluse) üle, vastavalt valdkonda reguleerivates 

õigusaktides sätestatule.  

Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse ning mesinduse nõudeid tuleb hakata 

järgima alates taotluse esitamise kuupäevast, siis algab ka üleminekuaeg, mil tuleb täita 

mahepõllumajanduse nõudeid. Üleminekuajal oma toodangut mahedana veel turustada ei 

saa, küll aga võib juba taotleda mahepõllumajandusliku tootmise toetust. 

Mahepõllumajanduslikus taime- ja loomakasvatuses kestab üleminekaeg vähemalt kaks 

aastat enne külvamist või rohumaade puhul kaks aastat enne nende kasutamist mahesööda 

allikana. Mitmeaastaste taimede (v.a heintaimede) puhul kestab üleminekuaeg vähemalt 

kolm aastat enne koristust. (Vetemaa, Mikk 2009: 3-4) 

Mahetooteid eristatakse mistahes muudest toodetest mahetoodete märgistamisega. Märgid, 

millega võib märgistada toitu, mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse 

seaduse kohaselt, on välja toodud lisas 1 ja 2. Kõigil mahetoodetel on kohustuslik Euroopa 

Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo, lisaks sellele võib, aga pole kohustuslik 

kasutada Eesti riiklikku ökomärki (Mahetoidu märgistus). Märgistada võib ainult saadusi, 

mis on kasvatatud mahepõllumajandusele üleminekuaja läbinud maal või pärinevad 

üleminekuaja läbinud loomadelt ning töödeldud toidus on vähemalt 95% 

põllumajanduslikke koostisosi pärit mahepõllumajandusest ning kasutatud on vaid selliseid 

tavakoostisosi, mis on kirjas määruse (EÜ) nr 889/2008 lisas VI (Mahetoidu märgistus). 

TNS Emori poolt läbi viidud uuringu „Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 

2014“ (2014: 51) tulemusena teadis-tundis 53% kõigist vastajatest Eesti riiklikku ökomärki 



17 

 

ning 39% kõigist vastajatest Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo. Uuring 

näitas, et eestlaste teadlikkus nii Eesti riikliku ökomärgi kui ka Euroopa Liidu 

mahepõllumajandusliku tootmise logo suhtes on tõusnud 2014. aastal 14% võrreldes 2012. 

aastaga.  

Mahepõllumajandustootjatele makstakse mahepõllumajandusliku tootmise toetust. 

Mahepõllumajandusliku tootmise (Mahepõllumajandusliku tootmise…2014) eest toetuse 

maksmise eesmärkideks on: säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist 

mitmekesisust ning säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti; toetada 

mahepõllumajanduse arengut ning aidata kaasa mahetoodangu mahu suurenemisele; toetada 

ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. Toetust võib taotleda füüsilisest 

isikust ettevõtja või juriidiline isik. Toetust määratakse üksnes kehtiva 

mahepõllumajandusliku tootmise kohustusega pindala ulatuses. Mahepõllumajandusliku 

tootmise kohustus tähendab, et tootja peab viie aasta jooksul järgima kõiki nõudeid, mis on 

kirjas põllumajandusministri poolt kinnitatud määruses „Mahepõllumajandusliku tootmise 

toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ 

(Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise…). Mahepõllumajandusliku tootmise 

toetuse määrad 2015. aastal on esitatud lisas 3. Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse 

määrad ei ole aastatel 2013-2015 muutunud.  

Tarbijad peavad üha olulisemaks seda, et mahetoit on kemikaalide ja lisaainete vaba ning 

seda toodetakse keskkonnasõbralikult. Järjest enam võib tekkida olukord, kus 

mahetoodangu mahud pole piisavad, et nõudlust rahuldada, mahemaa pindala ei suurene 

piisavalt. Mahesööta ja -teravilja on raske kätte saada ja see on kallis, mis piirab just piima- 

ja lihatootmise kasvu. 

 

 

2.1.2. Mahepõllumajandus Eestis ja Euroopa Liidus  

 

Mahepõllumajanduse alguseks Eestis võib pidada Eesti Biodünaamika Ühingu 

moodustamist aastal 1989. Eesti Biodünaamika Ühing töötas ülemaailmse 

mahepõllumajanduse organisatsiooni IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements) standardite alusel välja Eesti esimesed ökoloogilise põllumajanduse 

standardid, võttis kasutusele kaubamärgi ÖKO ning hakkas tootjaid kontrollima. Aastal 

1997 võeti vastu esimene mahepõllumajanduse seadus ning mahepõllumajanduse 
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valdkonnas hakkas aktiivselt tegutsema Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, mis korraldab 

koolitusi, annab välja infomaterjale ja viib ellu arendusprojekte. (Vetemaa, Palts 2012: 7-8). 

Aastal 2000 hakati maksma Eestis mahepõllumajandusliku tootmise toetust, peale seda on 

mahetootjate arv ja mahepõllumajandusmaa pind kasvanud tempokalt, mida näitavad joonis 

1 ja joonis 2.   

 

 

Joonis 1. Mahetootmisega tegelevate ettevõtete arv Eestis 1999-2014 (Mahepõllumajanduse 

register) 

 

Euroopa Liidus oli Eurostati andmetel (EU-28) 2014. aasta seisuga kokku 257 870 

mahetootjat. Kõige rohkem tootjaid oli Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal. Euroopa Liidu 

mahetootjate arvu iseloomustab lisa 4. Mahepõllumajanduse registri andmetel oli Eestis 

2014. aasta seisuga 1 542 mahetootjat, mis oli 0,6% Euroopa Liidu mahetootjate arvust. 

Võrreldes 2000. aastaga oli Eestis 2014. aastal mahetootjaid ligi seitse korda rohkem. 

Mahetootjate arvu kasv peatus 2014. aastal esimest korda alates 1999. aastast. Aastal 2014 

oli Eestis kõige rohkem mahetootmisega tegelevaid ettevõtteid Võru, Saare ja Viljandi 

maakonnas, vastavalt 190, 164 ja 148 ettevõtjat (Vetemaa, Mikk 2015: 17).  

Euroopa Liidus (EU-28) oli 2014. aastal mahepõllumajanduslikku maad 10,3 miljonit 

hektarit, võrreldes 2013. aastaga suurenes mahepõllumajanduslik maa 2,3% (Helminger jt 

2016: 100). Kõige rohkem mahepõllumajandusmaad oli 2014. aastal Hispaanias, Itaalias ja 
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Prantsusmaal (org_cropar). Väljaandes „The World of Organic Agriculture Statistics and 

Emerging Trends 2016“ (Willer, Meredith 2016: 204) on kirjas, et Eestis oli 2014. aastal 

mahepõllumajandusliku maa osakaal kogu põllumaast 16,2%, Euroopa Liidus (EU-28) oli 

see vaid 5,7%, Eesti oli kolmandal kohal mahepõllumajandusmaa osakaaluga ning Eestist 

olid eespool vaid Austria ja Rootsi. Mahedana tunnustatud maad oli 2014. aastal Eestis 

kokku 158 071 hektarit, sellest põllumaana oli kasutusel 67 736 hektarit (joonis 2).  

 

 

Joonis 2. Mahepõllumajandusmaa pindala Eestis 1999-2014, hektarit (Mahepõllumajanduse 

register) 

 

Aastal 2014 oli mahepõllumajandusmaa pindala kõige suurem Saare, Tartu ja Viljandi 

maakonnas, vastavalt 18 138, 16 731 ja 15 396 hektarit (Vetemaa, Mikk 2015: 17). 

Mahepõllumajandusmaa pindala Eestis ühe mahetootmisega tegeleva ettevõtte kohta on 

aastatel 1999 kuni 2014 suurenenud enam kui kaks korda (joonis 3). 2014. aastal oli Eestis 

ühe mahetootmisega tegeleva ettevõtte kohta 103 hektarit mahepõllumajandusmaad, kuid 

Euroopa Liidus keskmiselt oli samal aastal 40 hektarit mahepõllumajandusmaad 

mahetootmisega tegeleva ettevõtte kohta (org_cropar).  
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Joonis 3. Mahepõllumajandusmaa pindala mahetootmisega tegeleva ettevõtja kohta Eestis 

1999-2014, hektarit. (Mahepõllumajanduse register) 

 

Eestis kõige enam mahepõllumajandusmaad oli 2014. aastal kasutuses püsirohumaana 

(55%), millele järgnesid tera- ja kaunvili (20%) ning söödakultuurid (19%). Kõige enam 

kasvatatavad põllukultuurid olid kaer, rukis ja suvinisu. Kaera kasvupind oli 11 262 hektarit. 

2014. aastal moodustas mahekaer kogu kasvatatavast maheteraviljast 41,4% 

(Mahepõllumajanduslik taimekasvatus). Mahepõllumajandusmaa jaotust Eestis 2014. aastal 

iseloomustab joonis 4. 

 

 

Joonis 4. Mahepõllumajandusmaa pindala Eestis 2014, hektar. (Koov 2015: 37) 
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Eesti mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses peeti 2014. aastal kõige rohkem mahedalt 

lambaid (50 545 looma), kellele järgnesid veised (37 491 looma) ning kodulinnud (42 107 

lindu), maheloomade arvu iseloomustab tabel 1.   

 

Tabel 1. Maheloomade, sh üleminekuajal olevate loomade arv Eestis 2014. aastal, looma 

(Koov 2015: 37) 

 

 

Mahetoidu töötlejaid oli 2014. aastal Eestis 109 (lisa 5) ja Euroopa Liidus (EU-28) 49 968. 

(Willer, Meredith 2016: 223). Eestis olid enamus mahetoidu töötlejaid väikeettevõtted. 

Paljud töötlejatest valmistavad nii mahe- kui ka tavatoodangut. Jätkus tendents, et suureneb 

nende mahetootjate arv, kes loovad oma ettevõttes või selle juurde ka töötlemisega tegeleva 

üksuse. Mahetootjaid, kes ka töötlemisega tegelevad, oli 2014. aastal Eestis 44 (43% kõigist 

mahedatest töötlemisettevõtetest) (Vetemaa, Mikk 2015: 27). Töödeldi kõiki peamisi 

tootegruppe – piima, liha, teravilja, marju, puu- ja köögivilju ning maitse- ja ravimtaimi. 

Kõige rohkem oli 2014. aastal puuvilja-, köögivilja- ja marjatöötlejaid (40) ning tera- ja 

kaunviljatöötlejaid (20). Kuigi toodete valik laieneb, on see ikka veel suhteliselt väike. 

Väiketöötlemise käivitamist takistab ka toetusvõimaluste ja oskusteabe nappus. Kõige 

laiemas valikus toodetakse teraviljatooteid, mahlu ja moose ning tee- ja maitsetaimesegusid. 

Mahu poolest töödeldi kõige rohkem teravilja. Mahetoodete töötlemise mahud 2014. aastal 

on esitatud lisas 5.  

Töötlejate vähesus ja nende tootmismahtude väiksus on kohaliku mahetoidu kättesaadavuse 

peamisi takistusi. Enamasti peavad suured tööstused mahetoorme koguseid ja maheturgu 

veel liiga väikeseks, logistikat kalliks ning mahepõllumajandusliku ja tava tootmissuuna 

ühendamist keerukaks. Paljudel mahetootjatel on küll huvi oma saadusi väikeses mahus 

 Loomaliik   2014 

Veised, sh  37 491 

  lüpsilehmad  2 138 

  lihaveise ammlehmad  12 217 

Lambad  50 545 

Kitsed  1 431 

Hobused  2 121 

Sead  1 475 

Kodulinnud, sh  42 107 

  munakanad  16 476 

  Küülikud  2 180 

Mesilaspered  1 737 
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töödelda, kuid tihti selgub, et selleks vajalikud investeeringud ja muud kulutused on 

võrreldes loodetava käibega ebaproportsionaalselt suured. (Vetemaa, Mikk 2015: 27) 

 

 

2.2. Mahekaer kui taimekasvatuskultuur 

 

2.2.1. Mahekaera kui taimekasvatuskultuuri üldiseloomustus 

 

Kaer ehk harilik kaer (ladina keeles Avena sativa) kuulub kõrreliste sugukonda, kaera 

perekonda. Kaer kujunes pikaajalise loodusliku valiku ja mutatsiooni teel lõplikult välja 

Kesk-Euroopa mägismaal. Kaer on parasvöötme merelise kliima lembene kõrsvili. Kaer on 

tüüpiline suviteravili, üle 90% kaera kasvupindalast maailmas seemendatakse kevadel. 

Pehme talvega piirkondades, kus esineb varasuvine põud, külvatakse kaer sügisel. (Annus 

1981: 103-109) 

Kaer sobib oma mitmete omaduste poolest hästi mahepõllumajanduslikku tootmisse. Kaer 

on vähenõudlik mulla toitainesisalduse suhtes, samuti on ta meie kliimatingimustes hea 

vastupidavusega taimehaigustele ning tänu pikale kõrrele ja laiadele lehtedele surub hästi 

alla umbrohtusid. Külvikorras sobivad kaerale eelkultuurideks sõnnikuga väetatud 

rühvelkultuurid, hernes ja teised kaunviljad, ristik ja teised liblikõielised heintaimed ning 

kõrrelisterohke põldhein. Teraviljarohketes külvikordades vähendab kaer umbrohtude ja 

juuremädanike esinemist.  (Tamm jt 2011: 8) 

Mahekaerakasvatuses on oluline tähelepanu pöörata külvikorraplaanile, kuna 

viljelustingimusi ei ole võimalik parandada kasutades väetisi ja taimekaitsevahendeid. 

Silmas tuleb pidada, et mida täpsemad on külvikorrad, seda vähem peab tegema 

umbrohutõrjet. Mahetootjatel on üheks põhitegevuse nõudeks viljavaheldus ja liblikõieliste 

kasvatamine, kuna see võimaldab ohjata haiguste, kahjurite ja umbrohtude levikut (Abiks 

taotlejale 2015: 67).  

Väljaandes „Mahepõllumajanduslik teravilja- ja õlikultuuride kasvatus“ kirjutatakse, et 

maheviljeluses on eelistatud teraviljasordid, mis annavad head saaki ka mõõduka 

mullaviljakuse korral, suruvad alla erinevaid umbrohuliike ning peavad vastu erinevatele 

taimehaigustele. Sordivalikul peab jälgima ka kvaliteediomadusi, kuna mahetootmine on 

sageli orienteeritud tervisliku kvaliteettoidu tootmisele. Spetsiaalselt mahetootmisele 

aretatud sorte Eestis veel ei ole. Maheviljelusse sobivad kaera sordid on Aragon, Eugen, 
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Freddy, Jaak. Need sordid on hea saagikusega, peavad hästi vastu haigustele ja suruvad alla 

umbrohtu. Toidukaeraks sobib suureteraline sort Ivory. Kaera keskmine valmimisaeg on 

100-110 päeva. Põllumajandusministeerium on läbi viinud uuringu (Uuring teravilja… 

2014: 5-8), mis kinnitab, et Eestis kõige enam kasvatatav kaera sort 2013. aastal oli Ivory. 

Suurem osa maailmas toodetavast kaerast kasutatakse ära loomasöödana, kuid üha 

populaarsemaks on muutunud kaera kasutamine toiduviljana. David L. Katz (2001: 1-2) 

kirjutab, et kaeras on kõrge proteiini ja lahustuvate kiudainete sisaldus. Kaeravalkudes on 

asendamatu aminohappe lüsiini sisaldus mõnevõrra suurem kui teistes teraviljades. Kaera 

terades sisalduvad lahustuvad kiudained soodustavad kehamassi alanemist ning 

ainevahetuse normaliseerumist, alandavad vere kolesteroolisisaldust ning aitavad 

reguleerida vere suhkrusisaldust.  

Kaera kasutatakse peamiselt müslide, putrude, kondiitritoodete ja lastetoitude 

valmistamiseks. Erinevalt enamikust teraviljadest jäävad kaeras peaaegu kõik toitained 

pärast töötlemist alles, sest jahvatamisel ei eraldata koos kestaga aleuroonkihti (ehk tera 

ümbritsev endosperm) ega idu. Seetõttu on kaerasaadused ka kõrgema toiteväärtusega 

(Abiks põllumajandussaaduste… 2013: 12). Kuna kaer on tervislikum kui teised teraviljad 

on ka nõudlus kaera järgi tõusutrendis, eriti just mahekaera osas. 

 

 

2.2.2. Mahekaera kasvatuse ülevaade Eestis ja Euroopa Liidus  

 

Eestis suurenes 2014. aastal mahekaera kasvupind ligi 30% võrreldes 2010. aastaga, seda 

iseloomustab tabel 2. Aastal 2014 oli Eestis mahekaera kasvupind 11 262 hektarit, millest 

11% oli üleminekuajal. Üleminekuajal oleva mahekaera kasvupinna osakaal on alates 2010. 

aastast järjepidevalt kahanenud 38%-lt 11%-ni. Ka Euroopas on mahekaera kasvupind 

suurenemas. Euroopa Liidus (EU-28) kasvatati 2014. aastal mahekaera kokku 225 750 

hektaril, sellest oli üleminekuaja läbinud maad 203 469 hektarit ja üleminekuajal olevat 

maad 22 281 hektarit (lisa 6). 
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Tabel 2. Mahekaera kasvupind Eestis 2005-2014, hektarites (Mahepõllumajanduslik 

taimekasvatus) 

Aasta 

Mahekaera 
kasvupind 
kokku 

Sealhulgas 
üleminekuajal 

Üleminekuaja 
läbinud 

2010 8694,04 3304,67 5389,37 

2011 8352,99 1842,34 6510,65 

2012 10112,1 1456,36 8655,74 

2013 11522,67 1222,52 10300,15 

2014 11262,11 1228,92 10033,19 

 

Kõige enam Euroopa Liidu riikidest kasvatatakse mahekaera Soomes (56%), Lätis (42%), 

Eestis (41%) ja Rootsis (34%) (lisa 6). Nimetatud riikides on mahekaera osatähtsus kogu 

maheteravilja pinnast 34-56%. Rootsis, Soomes ja Lätis on Eestiga sarnane kliima, mistõttu 

eelistatakse seal mahekaera kasvatust teistele maheteraviljadele. Kliima on mahekaera 

kasvatamisel üks oluline saagikust mõjutav tegur. 

 

 

2.2.3. Mahekaera saagikus ja saagikust mõjutavad tegurid 

 

Saagikuse arvutamiseks on vaja teada kultuuri kogusaaki ja kasvupinda. Saagikus on nende 

kahe näitaja vaheline suhe (valem 4).  

Saagikus = kogusaak / kasvupind     (4) 

2014. aastal oli Eestis keskmine teravilja saagikus 3 669 kilogrammi hektari kohta (PM041). 

Maheteravilja saagikus oli 2014. aastal 1 371 kilogrammi hektari kohta (PM07). 

Maheteravilja madala saagikuse põhjuseid võib olla mitmeid: vale agrotehnika, mittesobivad 

ilmastikutingimused vegetatsiooni- ja koristusperioodi ajal, vähene taimekaitse, kliimasse 

mittesobivad sordid. Maili Vaher ja Margus Ess (2016: 7) kirjutavad, et põhilisteks toodangu 

kvaliteeti mõjutavateks tegutiteks on: kasutatav agrotehnika; kasvatatava liigi ja sordi 

sobivus antud kasvukoha ja mullastikuoludega; kasutatav tehnoloogia ja tehnika; tööde 

optimaalsel ajal teostamise võimalus; ilmastikuolud.  

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) Kuusiku katsekeskuse (Sepp 2015: 6-8) 

pikaajalise mahekülvikorra katse andmete põhjal võib väita, et kasutades õigeid agrotehnilisi 

võtteid on teraviljakultuuride saak märgatavalt suurem. Näiteks suurem teraviljakultuuride 
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saak saadi tüükoorimisel koos künniga. Tüükoorimisega surutakse alla umbrohu kasv ning 

kui umbrohtu on teravilja sees vähe, siis on teravilja saak suurem.  

Kaera sordi valik oleneb kasvatamise otstarbest (söödaks, toiduks), mullastikust ja sortide 

omadustest. Toidukaera eristab söödakaerast terade suurus, söödakaera terad on väiksemad, 

kui toidukaera terad. Eestisse sobivamad sordid on need, mis on aretatud põhjamaades, kuna 

need peavad hästi vastu ilmastikutingimustele ja nende kasvuaeg on lühem. 2015. aasta 

parima taimekasvataja tiitliga pärjatud Erki Oidermaa (Traks 2015: 18) kasvatab Soomes 

aretatud kaerasorte, kuna soomlased oskavad hästi kaera kasvatada ja Soome sordid sobivad 

Eesti kliimasse.   

Maheviljeluses kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid ja tehnikaid, mis mõjutavad teravilja 

saagikust. Mullaharimistehnikad on künniga mullaharimine, minimeeritud mullaharimine ja 

otsekülv. Künniga mullaharimine on laialt praktiseeritud ja järgi proovitud ning töötab hästi 

enamikes tingimustes. Künniga mullaharimisel esmalt küntakse põld ning seejärel haritakse. 

Minimeeritud mullaharimine on künnita maaharimisviis, ning otsekülvi puhul asetatakse 

seeme otse eelmise aasta saagi kõrde ilma eelneva kultiveerimiseta. Ka tuleb saagi 

tõstmiseks kõik tööd teha optimaalsel ajal. 

Kui tootja saab kõike muud ise mõjutada alates sordi valikust kuni õige tehnoloogia ja 

tehnika valikuni, siis ilmastikuolusid tootja mõjutada ei saa. Ilmastik on kõige suurem oht 

taimekasvatajatele. Teraviljasaaki võib alandada põud ja liiga palju sademeid. Sademete 

suur hulk põhjustab lamandumist, mis omakorda rikub ka tera kvaliteeti. Eesti 

Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva Sordiaretus (Tamm, Kangor 2004) viis läbi uuringu „Eesti 

kaerasortide omadused erinevates ilmastikutingimustes“, uuring kestis 10 aastat (1994-

2003). Uuringu käigus selgus, et kaera saagid hektari kohta erinesid katseaastatel üle kahe 

korra. Teraviljasaaki alandasid peamiselt põud ja lamandumine aga ka kroonrooste levik, 

ilmastikutingimustest sõltus ka oluliselt tera kvaliteet. Kroonrooste (Kroonrooste) on kaeral 

ja mõnedel heintaimedel leviv haigus, mis võib põhjustada suurt saagikahju. Mahekaera 

saagikus ja kvaliteet mõjutab mahekaera tootmise tasuvust.  
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2.2.4. Mahekaera tasuvust mõjutavad tegurid 

 

Mahekaera tootmise tasuvuse määravad ära kolm komponenti. Nendeks on mahekaera 

müügihind; muutuvkulud mahekaera kasvatuses; toodetava mahekaera kogus ja kvaliteet. 

Mahekaera müügihind sõltub sageli ettevõtte poolt valitud müügikanalist. Enne 2013. aastal 

avatud TÜ Wiru Vili maheterminali avamist ei olnud Eestis maheteraviljal turgu. Palju 

maheteravilja müüdi mittemahedalt. 2015. aastaks on olukord muutunud, juurde on tekkinud 

palju erinevaid mahevilja kokkuostjaid nagu näiteks Baltic Agro AS, Agrotrade OÜ, 

Scandagra Eesti AS. Seega on ettevõtjal tähtis leida sobiv kokkuostja, kes pakub parimat 

hinda ja ka parimaid lepingutingimusi. Kuigi teraviljahinnad on maailmas langustrendis 

suurte varude tõttu, siis maheteravili erineb sellest tendentsist – mahevilja nõudlus ja hind 

on kasvamas (Sander-Sõrmus 2016). 

Tootmiskulude õige jaotamine ja iga kululiigi tähenduse mõistmine on aluseks toodangu 

tasuvust mõjutavate tegurite väljaselgitamisel. Mahekaerakasvatuses on muutuvkuludeks 

seemnekulu, orgaanilise väetise kulu, taimekaitsekulu (mis on mahetootmises lubatud), kulu 

hooajatöölistele ja erinevad masinakulud. Seemnekulu sõltub sellest, kas seeme on 

omatoodetud või ostetakse sertifitseeritud seeme. Kui ettevõttes peetakse mahedaid loomi, 

siis saab orgaanilise väetise oma ettevõttest, mis on soodsam, kui sisse osta. Masinakulud 

sõltuvad sellest, milliste masinatega tehakse tööd ja milliseid tehnoloogiaid kasutatakse. 

Mahekaera kogus ja kvaliteet sõltub väga paljudest teguritest. Teatavasti kulgeb 

põllumajanduslik tootmine suhteliselt keerulistes tingimustes, kus toimivad koos paljud 

looduslikud tegurid. See muudab tootmise analüüsi ja tulemuste hindamise äärmiselt 

keerukaks. Looduslikest teguritest on kõige suurema mõjuga ilmastik (sademed, päike, tuul). 

Ilmastik muudab sageli teiste tegurite osatähtsust ning avaldab otsest ja tugevat mõju 

tootmistulemustele. Soodsad ja ebasoodsad ilmastikutingimused mõjutavad otseselt ka 

mahekaera kasvatamise tasuvust (Jürgenson 1974: 19-20). Teine ulatusliku mõjuga 

looduslik tegur on mullaviljakus. Looduslik mullaviljakus on Eesti erinevates piirkondades 

kaunis erinev. Mullastiku omadustest avaldab veel mõju mulla lõimis ehk mulla mehaaniline 

koostis, sest rasketel savimuldadel on harimistööd kulukamad ning veerežiim ebaühtlane. 

Ka mulla kivisuse aste ja reljeefi kalle suurendab  tootmiskulusid.    



27 

 

 

 

3. MAHEKAERA TOOTMISE TASUVUSANALÜÜS LEHAR 

NEVE RIMMI TALUS AASTATEL 2013-2015 
 

3.1. Materjal ja metoodika 

 

Mahepõllumajanduse arengu ja mahekaera turu ülevaate andmiseks on kasutatud Eesti 

Statistikaameti, FADN ja Eurostat andmebaase. FADN on Põllumajandusliku 

raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network) mille eesmärk on koguda 

informatsiooni põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analüüsimiseks ja ühise 

põllumajanduspoliitika meetmete mõju hindamiseks (Põllumajandusliku…). Lisaks on 

kasutatud andmeid erialastest ülevaadetest ja teemakohastest artiklitest. 

Bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatud andmed on kogutud dokumendivaatluse teel 

Lehar Neve Rimmi talu 2013-2015. aasta raamatupidamise aruannetest, raamatupidamise 

programmist Merit Aktiva ja Lehar Neve Rimmi talu 2013-2015. aasta põlluraamatust. 

Uuritavaid andmeid on bakalaureusetöö autor analüüsinud, võrrelnud ning mõningal juhul 

on autor andmeid töödelnud, et viia näitajad sobivasse vormi. Kvalitatiivseks uurimise 

meetodiks olid intervjuud Lehar Neve Rimmi talu peremehe Lehar Nevega. Lehar Neve 

käest saadi ülevaade talu ajaloost ning talu senisest tegevusest. Täpsema ülevaate saamiseks 

uuritavast ettevõttest on bakalaureusetöö autor saanud suusõnalisi suuniseid ja juhendust 

ettevõtte juhilt. 

Kattetulu näitajad on arvutatud mahekaera kohta Maamajanduse Infokeskuse väljaandes 

’’Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2015’’ kajastatud kattetulu arvutamise 

meetodil. Kattetulu on välja arvutatud koos põllumajandustoetustega ja ilma 

põllumajandustoetusteta. Teisi tasuvusnäitajad nagu kulurentaablus ja müügikäibe 

rentaablus ei olnud võimalik välja arvutada, kuna Lehar Neve Rimmi talu raamatupidamise 

dokumentide vaatluse käigus selgus, et ettevõttel ei ole püsivkulud toodanguliikidele 

jagatud. 

Bakalaureusetöö autor võrdleb Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kasvatuse kattetulu 

näitajaid Maamajanduse Infokeskuse väljaandes ’’Kattetulu arvestused taime- ja 

loomakasvatuses 2015’’ kajastatud kaera kattetulu näitajatega. Lehar Neve Rimmi talu 
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majandus näitajaid võrdleb autor FADN andmebaasist saadud teiste mahelihaveise 

kasvatajatega. 

 

 

3.2. Ülevaade Lehar Neve Rimmi talust 

 

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) Lehar Neve Rimmi talu alustas oma tegevust aastal 1992. 

Rimmi talu asub Võrumaal, Antsla vallas, Rimmi külas. Rimmi talu põllumajandusliku 

tootmise põhisuunaks on mahelihaveisekasvatus, mille kõrval tegeletakse ka 

mahetaimekasvatusega.  

Lehar Neve Rimmi talule kuuluvad maavaldused, mis enamjaolt asuvad Võru maakonnas, 

Antsla vallas. Ettevõtte kasutuses oli 2015. aastal 1 223 hektarit põllumajanduslikus 

tootmises olevat maad, mis oli 194 hektari võrra enam kui 2013. aastal (tabel 3). Omandis 

oli 2015. aastal 399 hektarit, see moodustas 32% kogu Lehar Neve Rimmi talu 

põllumajanduslikus tootmises olevast maast. Rendimaad oli 824 hektarit, mis moodustas 

kogu maast 68%. Renti maksti aastatel 2013-2015 keskmiselt 60 eurot renditud maa hektari 

kohta. Rendimaadest oli 2015. aastal 143 hektarit kaetud riigivara rendilepinguga 

(rendilepingute kestuseks 5 aastat), 208 hektarit oli kaetud maa ajutise kasutamise lepinguga 

ning 474 hektarit oli renditud eraisikutelt ja ettevõtetelt (rendilepingute kestuseks 5-10 

aastat). Maa ajutise kasutamise leping annab ostu- või rendieelise, kui maa pannake müügi- 

või rendienampakkumisele. Maa ajutise kasutamise lepinguid sõlmitakse nendele 

maatükkidele, mis on maareformi käigus omanikuta jäänud.  

2013. aastal töötas Lehar Neve Rimmi talus üks inimene, kuid 2015. aastal juba keskmiselt 

3,5 inimest. Käive on aastate lõikes kasvanud, olles 2015. aastal 424 627 eurot (tabel 3). 

2013. aasta suurem käive oli tingitud laudakompleksi müügist. Kasum oli 2013. aastal 

194 408 eurot (tabel 3), suure kasumi põhjuseks on ka laudakompleksi müük. 

Laudakompleks müüdi kuna see jäi liiga kaugele ettevõtte tegevus piirkonnast. Ettevõtte 

2013-2015 kasumid on tekkinud põhivara müügist, metsamaterjali müügist ja 

põllumajandussaaduste müügist. 2013. ja 2015. aastal investeeriti ettevõtte põhivarasse 

ligikaudu 400 000 eurot aastas, millest taimekasvatuse tehnikale kulus veidi enam kui 10% 

(tabel 3). 2014. aastal investeeringud põhivarasse vähenesid, kuna sel aastal ei saanud Lehar 

Neve Rimmi talu investeeringutoetust, mis omakorda takistas suuremate investeeringute 

tegemist. Kõige enam investeeriti aastatel 2013-2015 maasse, näiteks 2015. aastal  soetati 
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maad 160,86 hektarit 306 944 euro eest, see moodustas investeeringute kogumahust 79%. 

Soetatud maast oli 128,76 hektarit varem talu kasutuses olnud maad ja 32,1 hektarit uut 

maad. 

Tabel 3. Lehar Neve Rimmi talu majandusnäitajad 2013-2015, (Lehar Neve Rimmi talu 

raamatupidamise…) 

 Majandusnäitaja 2013 2014 2015 

Käive; € 400 177 357 449 424 627 

Kasutuses olev põllumajandusmaa; ha 1 029 1 144 1 223 

Põllumajandustoodangu müügitulu; € 74 388 77 137 166 183 

Muu tulu; € 90 736 30 144 7 994 

Põllumajandustoetused; € 235 053 250 169 250 450 

Põllumajandustoetused 1 ha 

kasutatava põllumajandusliku maa 

kohta; €/ha 228 219 205 

Kogukulud; € 238 169 237 840 296 132 

Kogukulud 1 ha kasutatava 

põllumajandusliku maa kohta; €/ha 231 208 242 

Kasum; € 194 408 116 009 117 001 

Investeeringud põhivarasse; € 426 415 210 380 390 338 

sh. investeeringud maasse; € 295 299 197 759 306 944 

sh. investeeringud 

taimekasvatustehnikasse; € 42 010 10 501 44 202 

Koguvara; € 1 021 776 1 142 191 1 433 615 

Põhivara; € 897 895 1 007 808 1 332 767 

Koguvara 1 ha kasutatava 

põllumajandusliku maa kohta; €/ha 993 999 1 172 

Kohustused; € 394 812 403 945 581 829 

Kohustused 1 ha kasutatava 

põllumajandusliku maa kohta; €/ha 384 353 476 

Tööjõukulud ühe aasta keskmise 

töötaja kohta; € 6 217 8 927 9 883 

 

Lehar Neve Rimmi talu põhivarade väärtus 2015. aasta lõpu seisuga oli 1 332 767 eurot. 

Põhivarade hulka kuulus ligikaudu 830 hektarit maad. Maa on põhivaras arvel 

soetusmaksumuses, see on ka põhjuseks, miks põhivarade väärtus on nii väike võrreldes maa 

hulgaga. Masinaparki kuuluvad enamus masinaid ei ole vanemad kui 10 aastat. Masinaparki 

kuuluvad suuremad masinad ja seadmed on kombain, kuivati, 7 traktorit, millest enamus on 
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John Deere marki, külvik, 3 niidukit, 2 ruloonpressi. Kõik nimetatud masinad ja seadmed on 

soetatud PRIA investeeringutoetuse abiga. PRIA investeeringutoetusega soetatud masinad 

ja seadmed on raamatupidamises arvel netoväärtusega. See tähendab, et põhivara väärtusest 

on maha arvestatud PRIA investeeringutoetuste summa.  

Lehar Neve Rimmi talu loomakasvatuse põhisuunaks on mahelihaveisekasvatus. Lihaveiste 

müük moodustas 2015. aastal 25% ettevõtte kogukäibest. 2015. aastal  oli ettevõttel 324 

ammlehma, mis on 78 ammlehma võrra rohkem kui 2014. aastal. Ettevõttes kasvatatakse 

kõige enam simmentali, herefordi ja abertiin-anguse tõugu loomi, kuid esindatud on ka 

belgia sinise ja sharolee tõugu loomad. Elusloomi realiseeritakse Türki, Saksamaale, Poola 

ja Leetu ning tapale minevaid loomi realiseeritakse OÜ-sse Märjamaa Lihatööstus. 

Taimekasvatusega tegeleb Lehar Neve Rimmi talu peamiselt selleks, et varustada farmis 

kasvavaid loomi põhisöödaga. Samas müüakse ettevõttest välja mahetoidukaera. Müüdavad 

teravilja kogused on alates aastast 2013 järjepidevalt suurenenud, ulatudes 2015. aastal 422,5 

tonnini. Taimekasvatuses peetakse Lehar Neve Rimmi talus olulisemateks kultuurideks 

põldheina, silokultuure ja kaera, mille tarve loomakasvatuses on väga suur. Ettevõtte 

söödavajadus kuivaines on 1 700 tonni aastas. (Lehar Neve Rimmi talu põlluraamat 2013-

2015) 

Lehar Neve Rimmi talu taotleb igal aastal mahepõllumajandusliku tootmise toetust, ühtset 

pindalatoetust ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust. Ettevõte sai 

2015. aastal kokku põllumajandustoetusi 250 374,08 euro ulatuses, millest 

mahepõllumajandusliku tootmise toetus moodustas 41%, ühtne pindala toetus 38%, kliimat 

ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus moodustas 18% ning muud toetused 3%. 

Lehar Neve Rimmi talu taotles 2015. aastal põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 

parandamise investeeringutoetuse esimesest ja kolmandast voorust toetust põhivarade 

soetamiseks. Mõlemale projektile tuli ka Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

ametist positiivne vastus. Investeeringutoetuse abil soetas Lehar Neve Rimmi talu masinaid 

ja seadmeid.  

Lehar Neve Rimmi talul olid 2015. aastal kogukulud 295 132,15 eurot. Taime ja 

loomakasvatusega seotud otsesed kulud moodustasid 46%, põhivarakulum 21%, üldkulud 

17% ja tööjõukulud 12% kogukuludest. Võrreldes 2013. aastaga suurenesid kogukulud 24%. 

Kogukulud ühe hektari põllumajanduslikus tootmises oleva maa kohta olid 2015. aastal 242 
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eurot ja 2013. aastal 231 eurot. Tööjõukulu oli 2015. aastal keskmiselt ühe töötaja kohta 9 

883 eurot, tasustatud töötajate tööjõukulu oli 4,90 eurot tunnis, võrreldes 2013. aastaga oli 

kasv 59%. 

2015. aasta lõpus oli Lehar Neve Rimmi talu koguvara väärtus 1 433 614,94 eurot, võrreldes 

2013. aastaga oli koguvarade kasv 40%. Põllumajandusmaa hektari kohta oli 2015. aastal 

varasid keskmiselt 1 172 euro eest ja 2013. aastal 993 euro eest. Varad olid 2015. aastal 41% 

ulatuses finantseeritud võõrvahenditega. 

2015. aastal moodustasid Lehar Neve Rimmi talus põllumajandustoodangu müük käibest  

39% ja põllumajandustoetused käibest 59%. 2013. aastal oli põllumajandustoodangu müük 

käibest ainult 19%. Tabelist 3 on näha, et aastatel 2013 ja 2014 on muu tulu vastavalt 90 736 

eurot ja 30 144 eurot, need summad sisaldavad põhivara müüki ja seetõttu on need summad 

nii suured. 2013. aastal müüdi ära lauda kompleks, kuna see asus põhitootmisüksusest liiga 

kaugel. 2014. aasta põhivara müügi hulgas oli traktori müük, mille asemele soetati samal 

aastal uus traktor.  Saadud põllumajandustoetused ühe hektari kasutatava põllumajandusmaa 

kohta on vähenenud aastatel 2013-2015 10%. Suur vähenemine on tingitud sellest, et aastal 

2015 ei makstud enam mahetootjatele keskkonnasõbraliku tootmise toetust ning ka ühtse 

pindala toetuse määra langetati. Muutumatuks on jäänud mahepõllumajandusliku tootmise 

toetuste määrad. Aastatel 2013-2015 on Lehar Neve Rimmi talus kohustused kasvanud 

187 017 euro võrra. Kohustuste osatähtsus koguvarast on aastatel 2013-2015 varieerunud 

35% ja 41% vahel.  

 

 

3.3. Mahekaera kasvatus Lehar Neve Rimmi talus aastatel 2013-2015  

 

Lehar Neve Rimmi talu hakkas tegelema mahekaera kasvatusega 2002. aastal. Bakalaureuse 

töös vaadeldakse aastaid 2013-2015, mil alustati mahekaera müügiga.  Kaera all oli 2015. 

aastal 17%, söödakultuuride all 18% põllumajanduslikus tootmises olevast maast ja 

püsirohumaad oli 66% (tabel 4). Püsirohumaa pindala kasvas aastatel 2013-2015 42 hektari 

võrra ning söödakultuuride all oleva maa pindala varieerus 36 hektari ulatuses, sõltudes 

aastati viljavaheldus plaanist (tabel 4). Aastatel 2013-2015 kasvas mahekaera kasvupind 

43,41 hektarilt 203,73 hektarini. Kasvupinna muutust iseloomustab tabel 4. Keskmiselt oli 

Rimmi talus mahekaera all oleva põllumassiivi suuruseks 5 hektarit, kuid suurim 
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põllumassiiv oli üle 54 hektari, samas väikseima põllumassiivi pind jäi alla 1 hektari. (Lehar 

Neve Rimmi talu põlluraamat) 

Tabel 4. Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kasvupind, kogu põllumaa pind ja saagikus 

2013-2015. (Lehar Neve Rimmi talu põlluraamat) 

 

  

2013 2014 2015 

ha 

osatähtsus 

% ha 

osatähtsus 

% ha 

osatähtsus 

% 

Pindala kokku 1 029,45 100 1 143,79 100 1 223,21 100 

Kaera pind 43,41 4 87,56 8 203,73 17 

Söödakultuurid 223,24 22 251,25 22 215,03 18 

Püsirohumaa pind 762,8 74 804,98 70 804,45 66 

 

Tabelist 4 on näha, et mahekaera kasvupind on suurenenud aastatel 2013-2015 enam kui neli 

korda. Põllumaa kasvupind suurenes samal perioodil ligikaudu 2 korda. Mahekaera 

kasvupinna suurenemine on tingitud 2013. aastal tekkinud parematest mahekaera 

müügivõimalustest. Alates 2013. aastast on tõusnud ka mahekaera hind, mis on Lehar Neve 

Rimmi talule muutnud tootmise tasuvaks. 

Lehar Neve Rimmi talu kasvatas vaadeldaval kolmel aastal teraviljadest ainult mahekaera 

ning siis olid kasutusel kaks külvikorraplaani. Esimene külvikorraplaan: I aasta mahekaer 

seejärel neljal järjestikusel aastal liblikõielised kultuurid ning VI aastal uuesti mahekaer. 

Teine külvikorraplaan nägi ette, et mahekaerale järgnes kaks aastat liblikõielisi kultuure ning 

seejärel külvati uuesti mahekaer. Liblikõielistest kultuuridest kasvatati Lehar Neve Rimmi 

talus punast ristikut ning ida-kitsehernest. Aastatel, kui põldudel kasvatati liblikõielisi 

kultuure, kasutati neid põlde silo tootmiseks ja mahe lihaveiste karjatamiseks. 

Lehar Neve Rimmi talu mahekaera sordi valik baseerub Jõgeva SAI teraviljade 2005-2012 

mahekatsete kasvatustulemustel, teiste kasvatajate soovitustel ning müügifirmade 

kommentaaridel teatud sortide kohta. Samuti arvestatakse ettevõtte oma kogemustega – kui 

sort on kohalikel põldudel häid saake andnud, võetakse see ka järgmisel aastal külvikorda. 

Bakalaureusetöös vaadeldaval perioodil kasvatati sorti „Ivory“ (Lehar Neve Rimmi talu 

põlluraamat).  

Mahekaera kaalutud keskmine saagikus aastatel 2013-2015 on Lehar Neve Rimmi talus 2,0 

t/ha. Aastal 2015 küündis Rimmi talu mahekaera saagikus 2,2 t/ha-ni, seda eelkõige tänu 

kaerakasvatuseks sobivatele ilmastikutingimustele. Eesti keskmine maheteravilja saagikus 
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oli 2014. aastal 1,4 t/ha, Lehar Neve Rimmi talus mahekaera kohta aga 1,8 t/ha, seega oli 

Rimmi talu mahekaera saagikus Eesti keskmisest oluliselt kõrgem. Lehar Neve Rimmi talu 

mahekera saagikust võrdlen Eesti keskmise maheteravilja saagikusega seetõttu, et puuduvad 

andmed mahekaera keskmise saagikuse kohta Eestis. Mahekaera saagikuse tulemustega võib 

rahule jääda, kuid siiski pürgib majanduslikult mõtlev ettevõte suuremate saagikusnäitajate 

poole.  

 

 

3.4. Mahekaera kasvatamise tasuvus 

 

3.4.1. Mahekaera tootmistehnoloogia ja -kulud aastatel 2013-2015 

 

Mahekaera seemne tootmisomahinna kujunemisel on oluline roll tehtavatel kuludel, eriti just 

muutuvkuludel. Kuna Lehar Neve Rimmi talu tegeleb peale mahekaera kasvatamise ka 

mahelihaveiste kasvatamisega, siis on kulude jaotamine, eelkõige püsikulude osas, keerukas 

ning üksikute toodanguliikide omahinda on  raske või tihti võimatu leida.  

Lehar Neve Rimmi talu puhul ei ole muutuvkulude maht täpselt teada, kuna mitmed 

muutuvkulud on jaotatud läbi konto „Taimekasvatuse üldkulud“. Taimekasvatuse üldkulud 

jagatakse kulukohtadele kord aastas lähtuvalt kultuuri pinnast. Kaera omahinda 

kujundavateks muutuvkuludeks on seemne-, väetamise, pallivõrgu ja masinatööde kulu.  

Enamus külvatavast seemnest kasvatatakse Lehar Neve Rimmi talus ise. Aastatel 2013 ja 

2014 oli Lehar Neve Rimmi talul kohustus külvata vähemalt 15% kaera pinnast 

sertifitseeritud seemnega. See kohustus tulenes keskkonnasõbraliku majandamise toetusest, 

kus oli nõue, et vähemalt 15% külvipinnast pidi olema külvatud sertifitseeritud seemnega. 

Sertifitseeritud mahekaera seemet ostis Lehar Neve Rimmi talu ettevõttest ABL Baltic Seeds 

AS ning see maksis 320 eurot/tonn. Sellest ettevõttest on Lehar Neve ostnud igal aastal 

mahekaera seemet, kuna see on kõige lähem koht, kust saab osta sertifitseeritud maheseemet. 

Lehar Neve Rimmi talus on mahekaera külvinorm 200 kg ühele hektarile.  

Mahekaera põlde väetatakse Lehar Neve Rimmi talus toodetud mahelihaveise sõnnikuga. 

Sõnniku põllule viimiseks on Rimmi talul olemas vajalik tehnika. Raamatupidamises ei võta 

Lehar Neve Rimmi talu sõnnikut arvele, sõnniku koguseid arvestatakse põlluraamatus ning 

väetusplaanis. Kogu sõnnik, mis lihaveised toodavad, kasutatakse ära ettevõttesiseselt.  
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Mahekaera tootmises on kõrvaltoodanguks põhk, põhku kasutatakse Lehar Neve Rimmi 

talus lihaveistele allapanuks. Põhust tehakse põhurullid, ning põhurullide tegemiseks on 

tarvis pallivõrku. Pallivõrgu kulud on kirjas kontol „Taimekasvatuse üldkulud“ ning see 

jaotatakse kord aastas lähtuvalt sellest pinnast, kus pallivõrku kasutati. Kui mõnel põllul tehti 

näiteks silo 2 korda, siis korrutatakse pind kahega. Pallivõrku ostetakse alati hulgi, terve 

aasta jagu ette ning oluline on jälgida hinda, kuna hinnad on väga erinevad müügikohtade 

lõikes. Keskmine pallivõrgu hind on olnud aastatel 2013-2015  

0,04 €/meeter. 

Masinatööde alla kuulub palju erinevaid töid – kündmine, harimine, väetise vedu, 

külvamine, kombaini koristus, vilja vedu kuivatisse, vilja hoiustamine ja kuivatamine, põhu 

rullimine ja ära vedamine põllult ning muud abitööd. Kõikideks masinatöödeks on Lehar 

Neve Rimmi talul olemas vastav kaasaegne tehnika. Kõik masinatööd teevad ära Lehar Neve 

Rimmi talu töötajad ning kasutatakse ka tasustamata tööjõudu (palgata töötav omanik ja 

tema pereliikmed).  

Põllud väetatakse ja küntakse enamjaolt sügisel, et kevadel, kiirel ajal, saaks tegeleda 

harimise ja külvamisega. Kõigepealt veetakse põllule sõnnik, selleks on tarvis ühte töömeest, 

traktorit, sõnnikulaoturit ning laadurit. Põllule pannakse keskmiselt 20 tonni sõnnikut ühe 

hektari kohta, see sisaldab keskmiselt 20 kg fosforit (P) ja 90 kg lämmastikku (N). Põldudele, 

mis asuvad kaugemal kui 10 km laudast, ei panda sõnnikut, kuna see oleks liiga kulukas, 

sest sõnnikulaotur mahutab 10 tonni sõnnikut ehk 0,5 hektari jagu. Põlde küntakse 

viiehõlmalise pöördadraga ning väiksemaid põlde küntakse kolmehõlmalise pöördadraga. 

Kündmisel kasutatakse John Deere traktoreid, mille võimsus on 160-195 hj. 

Põldu haritakse kevadel aprilli lõpust kuni mai alguseni. Põllu harimiseks kasutatakse Lehar 

Neve Rimmi talus 8,2 meetrilist põllulibistit. Kaera külvatakse mai esimesel ja teisel nädalal, 

kui ilmad on juba soojaks läinud. Kaera külvamiseks kasutatakse Rimmi talus 

teraviljakülvikut Amazone D9-4000-12cm. Sama külvikuga külvatakse kaerapõllule ka 

heinaseeme. Heinaseeme külvatakse põllule orase äestamise ajal, see on umbes 2 nädalat 

peale kaeraseemne külvamist. Kaera koristamiseks kasutatakse kombaini Claas Avero.   

Kaera kuivatamiseks kasutatakse haagiskuivatit Pedrotti Super 120 17m3. Kuivati mahutab 

7-9 tonni kaera ja kuivatab selle koguse umbes 6-8 tunniga. Kuivatuskiirus oleneb kaera 
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niiskusest. Põhurullid tehakse 4-kettalise vaalutiga Claas Liner 3500. Masinatöö eurodes on 

välja toodud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Masinatööde kulud 2013-2015, €/ha (Lehar Neve Rimmi talu raamatupidamise…) 

 

Masinatöö kulude arvutamisel on aluseks võetud Enno Koigi (Koik 2012a, 2012b, 2012c) ja 

Arvi Kallase (Kallas 2005) koostatud masinatöö kulude algoritmid, toetudes Lehar Neve 

Rimmi talu põlluraamatu ja raamatupidamise algdokumentidest saadud andmetele.  

Masinatöö kulude arvutamisel on arvesse võetud masinatega seotud püsivkulusid ja 

muutuvkulusid. Püsivkuludeks on amortisatsioonikulu, laenu intress, hoiuruumi kulud ning 

kindlustuskulud. Muutuvkuludeks on diislikütuse, määrdeaine, korrashoiu ja traktorijuhi 

töötasu kulud.  

 

 

3.4.2. Mahekaera kasvatamise tasuvuse hindamine kattetulu näitajate alusel 

 

Bakalaureuse töös vaadeldakse Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kasvatuse tasuvust 

kattetulu meetodil. Traditsioonilisi tasuvusnäitajad nagu kulurentaablus ja müügikäibe 

rentaablus ei olnud võimalik välja arvutada, kuna Lehar Neve Rimmi talu raamatupidamise 

dokumentide vaatluse käigus selgus, et ettevõttel ei ole püsivkulud toodanguliikidele jagatud 

ning kasumi suurus sõltus lisaks põllumajandussaaduste müügile ka põhivara ja 

metsamaterjali müügist. Kattetulu meetod näitab, milliste kulutustega peab kindlasti 

arvestama mahekaera kasvatamisel. Kattetulu arvestused võimaldavad Lehar Nevel 

Töö liik 2013 2014 2015 

Kündmine 74,80 74,80 70,90 

Harimine 14,90 14,90 14,20 

Kaera külvamine 32,60 32,60 31,50 

Heinaseemne külvamine 32,60 32,60 31,50 

Kombaini koristus 45,10 45,10 43,60 

Vilja vedu kuivatisse 29,70 29,70 23,30 

Vilja kuivatamine 85,30 85,30 81,00 

Põhu rullimine 23,30 23,30 18,30 

Põhurullide kokkuvedu 3,90 3,90 3,10 

Muud tööd (3% masinatööde kuludest) 10,27 10,27 9,52 

KOKKU 352,47 352,47 326,92 
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otsustada, kas mahekaera kasvatust on tasuv edasi arendada, et ettevõte suudaks üha 

tihenevas konkurentsis püsima jääda. 

Lisaks mahekaera toodangule arvestatakse kogutoodanguväärtuse hulka ka kõrvaltoodang, 

kui seda on võimalik realiseerida ja põllumajandustoetused mis on seotud mahekaera 

kasvatamisega. Mahekaera kõrvaltoodanguks on põhk. Lehar Neve Rimmi talus on välja 

arvutatud põhu koguseks keskmiselt 34% mahekaera saagist (Lehar Neve Rimmi talu 

põlluraamat), põhu omahinnaks on arvestatud 15 €/t. Kuna põhku ei müüa ettevõttest välja, 

siis müügihinda ei ole ja väärtuse leidmisel on kasutatud väljaandest ’’Kattetulu arvestused 

taime- ja loomakasvatuses 2015’’ saadud põhu hinda (Aamisepp, Persitski, 2015: 7). 

Põllumajandustoetused on kogutoodanguväärtusele juurde liidetud vastavalt sellele kui palju 

ühe hektari eest toetust saadi. Tabelis 6 on välja toodud kõik põllumajandustoetused mis on 

mahekaerakasvatusega seotud. 

Tabelist 6 on näha, et aastatel 2013-2015 on toetused Lehar Neve Rimmi talus vähenenud 

53,70 eurot hektarile. Toetuste vähenemine tuleneb sellest, et mahepõllumajandusliku 

tootmise toetust ja keskkonnasõbraliku tootmise toetust ei maksta enam koos vaid saab 

taotleda kas ühte või teist toetust. Lisaks eelnevale, alates 2014. aastast ei maksta enam ka 

ebasoodsamate piirkondade toetust.  

 

Tabel 6. Lehar Neve Rimmi talu põllumajandustoetused mahekaera hektari kohta 2013-

2015, €/ha 

Tulud 2013 2014 2015 

Ühtne pindala toetus 109,20 114,09 79,51 

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade 

toetus 0,00 0,00 36,14 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 119,20 119,20 119,20 

Ebasoodsamate piirkondade toetuse 25,00 0,00 0,00 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 35,15 35,15 0,00 

TOETUSED KOKKU 288,55 268,44 234,85 

 

Võrreldes aastaid 2013-2015 oli Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kasvatamine kattetulu 

näitaja kõige parem 2015. aastal (Tabel 7). Aastal 2015 ulatus kogutoodangu väärtus 686,25 

euroni hektari kohta. Toodangu väärtus on kolme vaadeldava aasta jooksul kasvanud 136,40 

euro võrra, kasvu on tinginud mahekaera keskmise realiseerimishinna tõus. Masinatööde 

kulud aastatel 2013-2015 on vähenenud 25,55 euro võrra, seda peamiselt kütusehinna 
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languse tõttu. Kolmel vaadeldaval aastal on muutumatuks jäänud mahekaera seemne hind 

vaatamata mahekaera turuhinna tõusule. 

 

Tabel 7. Mahekaera kattetulu arvestus Lehar Neve Rimmi talus aastatel 2013-2015 

   2013 2014 2015 

KOGU-

TOODANGU 

VÄÄRTUS 
Kogus, 

t/ha Hind, €/t 

Toodangu 

väärtus 

€/ha 

Kogus, 

t/ha 

Hind, 

€/t 

Toodangu 

väärtus 

€/ha 

Kogus, 

t/ha 

Hind, 

€/t 

Toodangu 

väärtus 

€/ha 

Vili (mahe 

söödakaer) 1,8  140 252 1,8  165 297 2,2  200 440 

Põhk (55%) 0,62  15 9,3 0,62  15 9,3 0,76  15 11,4 

Põllumajandus-

toetused; €/ha     288,55     268,44     234,85 

KOKKU 

KOGU-

TOODANGU 

VÄÄRTUS €/ha     549,85     574,74     686,25 

MUUTUV-

KULUD 
Kogus, 

t/ha Hind, €/t 
Kulud, 

€/ha 
Kogus, 

t/ha 
Hind, 

€/t 
Kulud, 

€/ha 
Kogus, 

t/ha 
Hind, 

€/t 
Kulud, 

€/ha 

Seeme 0,2 0,32 64 0,2 0,32 64 0,2 0,32 64 

Orgaaniline 

väetis 0,02 0,05 1 0,02 0,05 1 0,02 0,05 1 

Pallivõrk 0,76  2,18 1,66 0,76  2,18 1,66 0,76  2,18 1,66 

Mulla kündmine, 

keskmiselt 74,8 74,8 70,9 

Mulla harimine, 

keskmiselt 14,9 14,9 14,2 

Orgaanilise 

väetise ja seemne 

vedu 23,3 23,3 23,3 

Kaera külvamine 32,6 32,6 31,5 

Heinaseemne 

külvamine 32,6 32,6 31,5 

Kombaini-

koristus 45,1 45,1 43,6 

Vilja vedu 

kuivatisse 29,7 29,7 23,3 

Vilja 

kuivatamine 

(21%-13%) 85,3 85,3 81 

Põhu rullimine 

(55%) 23,3 23,3 18,3 

Põhurullide 

kokkuvedu 3,9 3,9 3,1 

Muud abitööd 10,27 10,27 9,52 

KOKKU 

MUUTUV- 

KULUD; €/ha 442,43 442,43 416,88 

KATTETULU; 

€/ha     107,42     132,31     269,37 
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Tabelist 7 on näha, et muutuvkulud on kolmel vaadeldaval aastal jäänud samaks, kuna 

seemne hind ei ole tõusnud. Kattetulu näitaja on kõige parem 2015. aastal, kuna toodangu 

väärtus on kasvanud ja masinatööde kulud kahanenud. Kogutoodangu väärtuse kasv on 

tingitud mahekaera realiseerimishinna tõusust ning kõrgemast mahekaera saagikusest. 

Positiivse kattetulu eelduseks on kõrge kogutoodangu väärtus ja madalad muutuvkulud. 

Kui vaadelda mahekaera kattetulu näitajaid ilma põllumajandustoetusteta, siis jääb kattetulu 

näitaja positiivseks ainult 2015. aastal (joonis 5). See tähendab, et kogutoodangu väärtus ei 

kata aastatel 2013 ja 2014 ära isegi mitte muutuvkulusid. Lehar Neve Rimmi talus on 

põllumajandustoetused tähtsad, et tootmine oleks tasuv. 

 

Joonis 5. Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kattetulu põllumajandustoetustega ja 

põllumajandustoetusteta 2013-2015; €/ha 

 

Vaadeldava perioodi kõige edukam aasta oli mahekaera kattetulu näitajate põhjal 2015. 

aasta. Sellel aastal suurenes nii mahekaera müük, kui ka müügitulu osakaal kogu tulust. 

Lehar Neve Rimmi talus on suur tähtsus põllumajandustoetustel. 

 

 

3.4.3. Lehar Neve Rimmi talu võrdlus teiste sarnaste ettevõtetega 

 

Bakalaureusetöö autor võrdleb Lehar Neve Rimmi talu majandusnäitajaid 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist (FADN) saadud teiste sarnaste ettevõtete 

majandusnäitajatega. Kuna Lehar Neve rimmi talu põhitegevuseks on mahelihaveise 

kasvatus, siis talu andmeid võrreldakse teiste füüsilisest isikust ettevõtjatega (FIE), kes 

kasvatavad mahelihaveiseid. Andmed pärinevad 2014. aastast, kuna 2015. aasta andmed 
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puudusid bakalaureuse töö kirjutamise ajal. Sarnaseid ettevõtteid oli Põllumajandusliku 

raamatupidamise andmebaasi 2014. aasta valimis kokku 18. Lehar Neve Rimmi talu ei osale 

FADN-i testettevõtete valimis. 

2014. aastal oli Lehar Neve Rimmi talul enam kui 11 korda rohkem kasutatavat 

põllumajandusmaad, kui FADN-i andmebaasist oleval keskmisel ettevõtjal. Kui keskmisel 

ettevõtjal oli 2014. aastal 99,58 hektarit kasutatavat põllumajandusmaad 

(Standardtulemused…), siis Lehar Neve Rimmi talul oli 1 143,79 hektarit. Võrreldes 

teravilja osakaalu kogu põllumajandusmaast, siis keskmisel ettevõtjal oli teravilja 3% kogu 

kasutatavast põllumajandus maast, aga Lehar Neve Rimmi talul oli 8% teravilja all.  

Lehar Neve Rimmi talus oli koguvarade väärtus 2014. aasta lõpus 1 142 191 eurot, kuid 

keskmisel FADN-i ettevõttel oli koguvarade väärtus 149 342 eurot (Standardtulemused…), 

mis on 8 korda vähem, kui Lehar Neve Rimmi talul. Keskmisel ettevõttel oli varasid ühe 

hektari kasutatava põllumajandusmaa kohta 1500 euro väärtuses (Standardtulemused…), 

aga Lehar Neve Rimmi talul oli 999 euro väärtuses. Põhivaradest oli 2014. aastal Lehar Neve 

Rimmi talus 75% maad, kuid keskmisel FADN-i ettevõttel oli 40%. Sellest saab järeldada, 

et suure ettevõtte majandamine on tasuvam kuna masinad ja seadmed maksavad palju. 

Väikses ettevõttes ostetakse kallis masin, mille võimsust ei suuda ettevõte ära kasutada ning 

seepärast ongi väiksel ettevõttel varasid ühe hektari kasutatava põllumajandusmaa kohta 

rohkem, kui suurel ettevõttel. See suurendab ka masinatöö kulusid ühele hektarile. 

Teisena võrdles bakalaureusetöö autor Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kasvatuse 2015. 

aasta kattetulu näitajaid Maamajanduse Infokeskuse väljaandes ’’Kattetulu arvestused 

taime- ja loomakasvatuses 2015’’ kajastatud kaera kattetulu näitajatega. Kuna väljaandes on 

tehtud kolm arvutust erinevate saagikustega, siis valis autor võrdluseks arvutused, mis on 

tehtud 3 t/ha ja 6 t/ha saagikuse kohta. Selline valik tehti seetõttu, et Eesti Statistikaameti 

andmebaasis oli kirjas, et 2015. aasta Eestikeskmine kaera saagikus oli 2 781 kg (PM041) 

ning 2014. aasta viljelusvõistluse kaera saagikus oli 7,2 t/ha (Sander-Sõrmus 2014).  

Lehar Neve Rimmi talul oli 2015. aasta kogutoodangu väärtus 686,25 eurot, kattetulu 

väljaandes oli see 3 tonnise saagikuse puhul 455,05 eurot ja 6 tonnise saagikuse puhul 795,10 

eurot (tabel 8).  Tabelist 8 on näha, et Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kogutoodangu 

väärtusest moodustavad 34% põllumajandustoetused kuid mittemahekaera puhul vastavalt 

25% ja 14%. Maheteravilja kasvatuses on põllumajandustoetused tähtsad, et tootmine oleks 
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tasuv. Põhitoodangu väärtus oleneb kaera saagikusest ja hinnast, mittemahe 

teraviljakasvatuses peab olema saagikus suur, et toodangu väärtus kataks ära kulud.  

 

Tabel 8. Lehar Neve Rimmi talu 2015. aasta kattetulu näitajad, €/ha  (autori arvutatud 

näitajad) ja Maamajanduse infokeskuse väljaande kaera kattetulu näitajad, €/ha (Aamisepp, 

Persitski, 2015: 16-21) 

Näitaja 

Lehar Neve Rimmi 

talu mahekaera 

kattetulu arvestus 

2015. aasta 2,2 t/ha 

Kattetulu 

arvestused 

kaer 3t/ha 

Kattetulu 

arvestused 

kaer 6 t/ha 

TOODANG        

Vili; €/ha 440 333 666 

Põhk; €/ha 11,4 7,05 14,1 

Põllumajandustoetused; 

€/ha 234,85 115 115 

KOKKU €/ha 686,25 455,05 795,1 

KOKKU muutuvkulud 

€/ha 66,66 256,68 324,54 

KATTETULU 1; €/ha 
619,59 198,37 470,56 

KOKKU masinatööd 

€/ha 350,22 243,18 362,41 

KATTETULU 2; €/ha 
269,37 -44,88 108,15 

KATTETULU 3; €/ha 

(ilma 

põllumajandustoetusteta) 34,52 -159,88 -6,85 

 

Muutuvkulud on tavaviljeluses suuremad kui maheviljeluses seetõttu, et mittemahedad 

teraviljakasvatajad kasutavad erinevaid väetisi mis maksavad palju. Masinatööde kulud on 

kõigil kolmel suhteliselt sarnased, kuna ka maheteravilja kasvatajad kasutavad masinaid. 

Vaadeldes kattetulu näitajaid ilma põllumajandustoetusteta, siis on Lehar Neve Rimmi talu 

kattetulu näitaja positiivne, teised on negatiivsed. Kattetulunäitaja on siiski Lehar Neve 

Rimmi talul kõrgem võrreldes mittemahekaera kasvatusega. Vaatamata mittemahe kaera 

kõrgele saagikusele on siiski tasuvam kasvatada mahekaera, kuna mahekaera hind on 

kõrgem ja toetused suuremad. 
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3.4.4. Tulemused ja arutelu 

 

Bakalaureusetöös vaadeldakse mahekaerakasvatuse majanduslikku tasuvust. Kuid selle 

kõrval on oluline ka see, et mahetootmine on looduskeskkonnale ja põllumajandustootjale 

kasulik. Põllumajandus on ka sotsiaalselt efektiivne.  

Loodusliku efektiivsuse alla liigitab bakalaureuse töö autor mahekaera mõju 

mullaviljakusele ning keskkonnale. Mahekaera kasvatus parandab mullaviljakust ning on 

jätkusuutlik, kuna maheviljelus ei kurna muldasid nii palju nagu mittemahe 

teraviljakasvatus. Maheviljeluses ei kasutata ka mineraalväetisi, mis omakorda säästab 

loodust.  

Sotsiaalse efektiivsuse all mõeldakse ennekõike inimesi, kes leiavad rakendust mahekaera 

tootmise erinevates protsessides. Väikestes maakohtades on väga olulised ettevõtted, kes 

pakuvad tööd kohalikele elanikele. Iga töötav inimene on võit ühiskonnale – tööjõuturul 

hõivatud inimesed on ühiskondlikult aktiivsemad ning riik ei pea neid toetama.  

Mahekaera kasvatamise peamisteks tuluallikateks on mahekaera müügitulu, riiklikud 

põllumajandustoetused ja mahekaera kasutamine loomasöödana. Aastad 2013-2015 

näitavad, et mahekaerakasvatuse kattetulu näitajad on paranenud, kuna on suurenenud nii 

mahekaera kasvatamise maht, saagikus kui ka hind. Võib järeldada, et ettevõte on toiminud 

efektiivselt ning juhtkond on langetanud tulemuslikke otsuseid. Analüüsist saab järeldada, 

et muudatused mahekaera kasvupinnas ja investeeringud mahekaera kasvatusse on muutnud 

mahekaera kattetulu näitajaid paremaks. Investeeringud maasse ning tehnikasse on 

võimaldanud suurendada mahekaera kasvupindasid. Kõike eelnevat arvesse võttes võib 

järeldada, et mahekaera kasvatusest saadav tulu Lehar Neve Rimmi talus katab ära 

mahekaera kasvatamise muutuvkulud. 

Bakalaureusetöös uuriti mahekaera kattetulu näitajaid, kuid kuna Lehar Neve Rimmi talu 

tegeleb ka mahelihaveise kasvatusega peaks hindama ka mahelihaveisekasvatuse tasuvust 

eraldi. Bakalaureusetöö autor teeb Lehar Neve Rimmi talule ettepaneku luua ettevõttele 

kuluarvestus süsteem kus on võimalik eristada taime ja loomakasvatus püsikulusid, sest siis 

on võimalik hinnata eraldi nii taime kui ka loomaksvatus tasuvust. Seejärel saab otsustada, 

kuidas ettevõte peaks edasi tegutsema, millised peaksid olema proportsioonid looma- ja 

taimekasvatuses.   
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada välja Lehar Neve Rimmi talu näitel 

(aastatel 2013-2015) mahekaera kasvatamise tasuvus ning otsida võimalusi mahekaera 

tasuvuse suurendamiseks. Töö koostamisel uuriti mahekaera kasvatamist ja sellega 

seonduvaid muutuvkulusid ja tulusid ning anti hinnang mahekaera kasvatamise tasuvusele. 

Kattetulu näitajad on arvutatud mahekaera kohta Maamajanduse Infokeskuse väljaandes 

’’Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2015’’ kajastatud kattetulu arvutamise 

meetodil. Kattetulu on välja arvutatud koos põllumajandustoetustega ja ilma 

põllumajandustoetusteta. Teisi tasuvusnäitajad nagu kulurentaablus ja müügikäibe 

rentaablus ei olnud võimalik välja arvutada, kuna Lehar Neve Rimmi talu raamatupidamise 

dokumentide vaatluse käigus selgus, et ettevõttel ei ole püsivkulud toodanguliikidele jagatud 

ning ettevõtte kasum sisaldab lisaks põllumajandussaaduste müügile ka metsamaterjali ja 

põhivaramüüki. 

Bakalaureusetöö autor leidis Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kasvatamise kattetulu 

näitajad ja võrdles kattetulu näitajaid Maamajanduse Infokeskuse väljaande kaera kattetulu 

näitajatega. Mahekaera kattetulu näitaja leiti Maamajanduse Infokeskuse väljaandes 

’’Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2015’’ kajastatud kattetulu meetodil. 

Kattetulu leiti aastate 2013-2015 kohta.  

Arvandmeid analüüsides jõudis töö autor järeldusele, et positiivse kattetulu eelduseks on 

madalad muutuvkulud ning kõrge kogutoodangu väärtus. Kogutoodangu väärtus sõltub 

mahekaera saagikusest, realiseerimishindadest, kui ka põllumajandustoetustest. Andmeid 

analüüsides selgus, et ilma põllumajandustoetusteta ei ole mahekaera kasvatus tasuv. 

Põllumajandustoetustel on tähtis roll, et mahekaerakasvatus oleks tasuv. Kui vaadelda 

kattetulu tulemust ilma põllumajandustoetusteta, siis kujunes kattetulu näitaja positiivseks 

ainult aastal 2015. 

Bakalaureusetöö autor leidis, et tootmise tasuvuse suurendamiseks on vajalik jälgida 

tootmisel tehtavaid kulutusi. Tootmiskulude struktuuris oli suurimaks kulukirjeks kõigil 

kolmel aastal (2013-2015) masinatöö kulud. Masinatöödest kõige suuremad kulukirjed olid 

mahekaera kuivatuskulud, põllu kündmiskulud ja kombainikoristuskulud. Kõige väiksema 
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osa tootmiskuludest moodustasid kulud pallivõrgule, orgaanilisele väetisele ning 

põhurullide kokku vedamisele. Kattetulu kujunes kõigil kolmel vaadeldud aastal 

positiivseks, mis näitab, et mahekaera kasvatus on Eestis tasuv. 

Autor teeb Lehar Neve Rimmi talule ettepaneku suurendada mahekaera kasvatuspinda, 

muutes külvikorraplaani. Varasem külvikorraplaan nägi ette, et peale mahekaera külvati 4 

aastat liblikõielisi kultuure ning siis külvati uuesti mahekaer. Soovituslik külvikorraplaan 

oleks järgmine: mahekaer-liblikõielised-liblikõielised-mahekaer. Sellise külvikorraplaani 

puhul on toetusemäär ühe hektari kohta oluliselt suurem, kaerapind iga aasta suurem, ja 

samas jäävad järgi kõik püsirohumaad lihaveiste toidu tootmiseks. See muudab maakasutuse 

oluliselt efektiivsemaks. 

Bakalaureusetöös koostatud Lehar Neve Rimmi talu mahekaera kasvatamise kattetulu 

näitajate analüüsi tulemusena jõudis autor järeldusele, et mahekaera kasvatus on Lehar Neve 

Rimmi talus tasuv. Olulist rolli mahekaera kasvatuses mängivad kulud, kuna kulusid saab 

ettevõtte juhtkond kontrollida, aga tulusid reeglina mitte. Autor usub, et käesolev 

bakalaureusetöö on vajalik teistele sarnastele ettevõtetele, kuna töös selgub milliste 

kuludega peab mahekaera kasvataja arvestama ja millised võiksid olla oodatavad tulud.  
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PROFITABILITY OF ORGANIC OAT FARMING AND ITS 

INFLUENCING FACTORS ON THE BASIS OF LEHAR 

NEVE´S RIMMI FARM 

SUMMARY 
 

The aim of the current Bachelor’s thesis was to find out the profitability of organic oat 

farming on the basis of Lehar Neve’s Rimmi farm (from 2013 until 2015) and to find 

possibilities to increase the profitability of organic oat farming. 

In the theoretical part of the thesis overview about different methods for finding profitability 

and factors affecting profitability in plant cultivation are brought out. Then the agrotechnical 

methods of organic oat farming and the development of organic oat farming in Estonia and 

Europe are summarized. In the empirical part of the thesis overview about the company is 

given and organic oat farming of this company in years 2013-2015 is described. Moreover, 

suitable indicators to measure the economical effectiveness of the company’s oat farming 

are elicited in this section. The author assesses the profitability of organic oat farming based 

on the indicators of economic effectiveness of organic oat farming and then these results are 

compared with similar indicators from intensive plant cultivation. 

In order to give overview about the development and market situation of oat farming 

following databases were used – Statistics Estonia, Farm Accountancy Data Network 

(FADN) and Eurostat. The aim of FADN is to collect data and analyze economic activities 

of agricultural companies and to assess the impact of the measures taken under the Common 

Agricultural Policy on different types of agricultural holdings. In addition references to 

professional reviews and appropriate articles are used. 

The empirical data of the thesis was collected by documentation survey from accounting 

reports of Lehar Neve’s Rimmi farm in years 2013-2015, from the accounting program Merit 

Aktiva and from the field books of Lehar Neve’s Rimmi farm in years 2013-2015. Then the 

data was analyzed, compared and in some cases processed by the author. Qualitative 

methods for acquiring data were the interviews with the owner of Rimmi Farm, Lehar Neve, 
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who gave overview about the history of the farm and its activities hitherto. Additional 

supervision and verbal guidance was also acquired from the leader of the company. 

The inputs for the gross margin of organic oat farming were calculated based on the method 

published in “Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2015”. The gross margin was 

calculated both with and without agricultural subsidiaries. Other indicators for profitability 

such as benefit ratio and return on sales (ROS or RS) profit margin were not possible to 

calculate, since during the documentation survey it was found that the accounting of the 

Lehar Neve’s Rimmi farm does not differentiate fixed costs between different types of 

production. Fixed costs of plant cultivation and stock-raising were not possible to 

discriminate. 

The inputs for gross margin of organic oat farming in Lehar Neve’s Rimmi farm were 

compared with similar inputs published in “Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 

2015” for oat farming. The economic indicators of Lehar Neve’s Rimmi farm were 

compared with similar indicators of other companies operating in organic bovine breeding 

available in the FADN database. 

The conclusion of the empirical analysis was that the prerequisites for positive gross margin 

are low variable costs and high gross output values. The gross output value depends on crop 

yield of organic oat, sales prices and agricultural subsidiaries. Based on the data analyzed it 

can be concluded that organic oat farming is not profitable without the subsidiaries. Gross 

margin calculated without the subsidiaries was positive only in year 2015 in Lehar Neve’s 

Rimmi farm. 

The author concludes that in order to increase profitability the production costs must be taken 

under observation. The biggest production costs were costs on machinery in all three years 

(2013-2015), such as costs on grain drying, ploughing and combine harvesting. Smallest 

production costs were costs on hay net, organic fertilizer and compiling the straw rolls. Gross 

margin calculated with the subsidiaries was positive in all investigated years, thus, organic 

oat farming is profitable in Estonia. 

The author also gives some advice and suggestions in order to increase the profitability. The 

area under organic oat is advised to increase by changing crop rotation plan. According to 

the current field book of Lehar Neve’s Rimmi farm after 1 year of organic oat 4 years of 

Fabaceae are grown before another year of organic oat. Following crop rotation is advised: 
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organic oat-Fabaceae-Fabaceae-organic oat. In the case of suggested crop rotation plan 

subsidiaries per hectare are significantly higher, organic oat area annually larger and at the 

same time grassland for bovine fodder is maintained. This kind of plan would make land 

utilization more effective. 

Secondary, the author suggests for the company’s accounting to implement costing system 

that differentiates costs based on production type. This would enable the company to assess 

its profitability by production type, set appropriate future plans and proportions between 

plant cultivation and stock-raising. 

In conclusion, based on the analysis of profitability indicators of Lehar Neve’s Rimmi farm 

the author concludes that the organic oat farming is profitable in this company. Important 

factors influencing organic oat farming are the costs, which can be optimized in the 

company, opposite to the incomes, which are not controllable. Current thesis can be 

beneficial for other similar companies by showing, which costs are more important and 

which are the expected incomes. 
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Lisa 1. Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo 

 

 

 

 

Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo (EU Organic Logo) 
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Lisa 2. Eesti riiklik ökomärk 

 

 

 

Eesti riiklik ökomärk (Mahetoidu märgistus)  
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Lisa 3. Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse määrad 2015. aastal 

 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse määrad Eestis 2015. aastal eurodes 

(Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse…)  

Toetuse liik Toetuse määr  

rohumaa, mille iga hektari kohta peetakse 

põllumajandusettevõttes vähemalt 0,2 ühikule 

vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke 

karjatatavaid loomi; ha 76,69 

 teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude 

tehniliste kultuuride ja rühvelkultuuride 

kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa, 

mustkesa, kuni kaheaastase külvikorras oleva 

rohumaa ning heinaseemnepõld; ha 119,2 

avamaa köögivilja, puuvilja- ja marjakultuuri, 

maasika ning ravim- ja maitsetaimede 

kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa; ha 349,6 

karjatatava looma ühe ühiku kohta 31,96 

kodulinnu kohta 6,39 

emise või kuldi kohta 210,91 

vähemalt kahe kuu vanuse nuum- või noorsea 

kohta 127,82 

küüliku kohta 6,39 

mesilaspere kohta 31,96 
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Lisa 4. Mahetootjate arv Euroopa Liidus 2014 

 

Mahetootjate arv Euroopa Liidus (EU-28) 2014. aastal, ettevõtet (org_coptyp) 

Riik/aeg 2014 

Belgia 1 648 

Bulgaaria 3 893 

Tšehhi Vabariik 3 866 

Taani 2 565 

Saksamaa 23 398 

Eesti 1 542 

Iirimaa 1 275 

Kreeka 20 186 

Hispaania 30 602 

Prantsusmaa 26 466 

Horvaatia 2 194 

Itaalia 48 662 

Küpros 743 

Läti 3 497 

Leedu 2 445 

Luksemburg 79 

Ungari 1 672 

Malta 10 

Madalmaad 1 706 

Austria 22 184 

Poola 24 829 

Portugal 3 374 

Rumeenia 14 159 

Sloveenia 3 293 

Slovakkia 403 

Soome 4 247 

Rootsi 5 406 

Ühendkuningriik 3 526 
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Lisa 5. Mahetoidu töötlemisega tegelevate ettevõtete arv 2014. aastal 

 

Mahetoidu töötlemisega tegelevate ettevõtete arv tootegruppide kaupa ja mahetoodete 

töötlemismahud, tn 2014 (Mahepõllumajanduse register) 

Toidugrupp* 

Mahetoidu 

töötlemisega 

tegelevate 

ettevõtete arv 

Mahetoodete 

töötlemismahud, 

tonni 

Tera- ja kaunviljatooted 20 919 

Piimatooted 5 203 

Pagari-, kondiitri- ja 

makaronitooted 14 156 

Liha, lihatooted 12 555 

Tooted puu- ja köögiviljadest, 

kartulist, marjadest, sh 

metsamarjadest, seentest 40 487 

Taimeteed, maitseained, 

droogid 12 4 

Õlid 5 342 

Kalatooted 2 260 

Joogid 3 281 

Sojatooted 1 

63 Pärm 1 

Mesi lisandiga 2 

* Mitmed ettevõtted töötlevad 2–3 toidugruppi  
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Lisa 6. Mahekaera kasvupind Euroopa Liidus (EU-28) 2014  

 

Mahekaera kasvupind Euroopa Liidus (EU-28) 2014. aastal, hektarit (org_cropar) 

Riik 

Kogu 

mahepõllumajanduslik 

teravili 

Mahekaera 

kasvupind 

kokku 

Sealhulgas 

üleminekuajal 

Üleminekuaja 

läbinud 

European Union 

(28 countries) 1 544 098 259434 22281 203469 

Belgia 8 079 464 113 351 

Bulgaaria 10 795 241 102 139 

Tšehhi Vabariik 24 255 5097 399 4698 

Taani 51 422 8661 599 8062 

Saksamaa 218 700 24600 … … 

Eesti 27 182 11262 1229 10033 

Iirimaa 1 395 821 13 808 

Kreeka 45 101 6403 1053 5350 

Hispaania 154 760 39769 2761 37008 

Prantsusmaa 140 506 9283 1253 8030 

Horvaatia 8 776 1235 632 603 

Itaalia 203 685 19524 5042 14482 

Küpros 422 0 0 0 

Läti 31 390 13037 1946 11091 

Leedu 68 406 16006 1397 14609 

Luksemburg 811 156 19 137 

Ungari 24 099 1112 46 1066 

Malta 1 0 0 0 

Madalmaad 3 543 441 … … 

Austria 97 784 8643 … … 

Poola 111 506 17900 2069 15831 

Portugal 8 135 … … … 

Rumeenia 102 531 2118 1049 1069 

Sloveenia 1 734 158 29 129 

Slovakkia 14 868 1817 129 1688 

Soome 49 515 27686 738 26948 

Rootsi 92 692 31632 1643 29989 

Ühendkuningriik 42 003 11368 20 11348 
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