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SISSEJUHATUS 

Põllumajandusega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus sõltub väga palju 

inimese poolt sõltuvatest ja mittesõltuvatest teguritest. Üks suurim inimesest sõltumatu tegur 

on ilmastik. Seda ei saa keegi muuta ning põllumehed peavad selliste oludega iga päev 

arvestama, sealjuures andma kõik endast sõltuva et saada parim tulemus. Tegurid, mida 

põllumehed muuta saavad on seotud kõik väetamise, taimekaitse ning teiste põllutöödega, mis 

peavad ka õigel ajal tehtud saama. Nende tegurite juures tuleb veel arvestada võimalikke 

keskkonnamõjusid ning kuidas saab neid töid teha majanduslikult kõige efektiivsemalt.  

Paljudes ettevõtetes üle Eesti on probleem, et olemas on palju kaasaegset tehnoloogiat 

põllumajanduses, kuid väetamist tehakse ikka vanade traditsioonide järgi. Sealjuures ei 

arvestata mullaparameetreid ning selle varieeruvust põldude vahel. Sellistel juhtudel võib 

väetamisega kaasneda liigne keskkonnakoormus. Teisest küljest on see oluline ka finantsiliselt, 

sest kui mullas on juba piisavalt toitaineid, siis ei kompenseeri väetamisest saadav enamsaak 

sellele tehtud kulutusi. Põldudevahelist või- sisest väetistarvet arvestav väetamine tagab üldiselt 

ühtlasema ja suurema keskmine saagikuse ning aitab kaasa põllumajandustootja 

konkurentsivõimele.  

Antud töös käsitletakse lähemalt väetamist, mida ettevõttes on võimalik senisest tõhusamalt 

optimeerida, kuna vajalikud seadmed ja andmed on selleks olemas, kuid hetkel neid täielikult 

ära ei kasutata.   

Käesoleva töö eesmärk on uurida OÜ Rannu Seeme majanduslikku seisundit ning analüüsida 

väetamise optimeerimise võimalusi. Hüpotees on, et võrreldes hetkel kasutusel oleva 

kultuuripõhise väetamisega võimaldab põldude väetistarbe arvestamine kulutusi väetistele 

vähendada. 

Annikoru Teraviljakeskus asub Tartumaal, Konguta vallas ning kokku on haritavat maad 2300 

hektarit, millest OÜ Rannu Seeme moodustab umbes poole. OÜ Rannu Seeme on küll koostöös 

kolme teise ettevõttega, kes on kõik Annikoru Teraviljakeskuse alla koondunud, kuid selle töö 

aluseks on ainult OÜ Rannu Seeme.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Põllumajandustootjate olukord Eestis  

Põllumajandusettevõtete majandustulemuste ja struktuuri tulemusi kogutakse Euroopa Liidus 

rakendatava süsteemiga – FADN (Farm Accountancy Data Network). Andmete kogumise 

eesmärgiks on saada ülevaade põllumajandusettevõtete äritegevusest ja hinnata ühise 

põllumajandusmeetmete mõju majandustulemustele. FADN ei kajasta väga väikeseid 

majapidamisi, kus tegeletakse ainult oma pere tarbeks ja toodangut välja ei müüda (Aamisepp 

jt 2013). 

Andmed pärinevad 2014. aruandeaastast, kus põllumajandustootjate üldkogumiks oli 7578 

ettevõtet. Seda üldkogumit iseloomustavad andmeid esitanud 660 ettevõtet, millest 62% olid 

füüsilisest isikust ettevõtjad. Ülejäänud olid äriühingud. Seega 11,5 tootjat üldkogumist vastab 

ühele andmeid esitanud ettevõttele. Tootmistüübi (A) ehk taimekasvatuse tootmistüübi 

üldkogumisse kuulus 2705 ettevõtet, mis moodustab üldkogumist 36%, keda siis esindab 

valimis 205 ettevõtet (Aamisepp jt 2014). Tootmistüüp on oluline määrata, kuna iga 

tootmistüübiga ettevõtetega kaasnevad erinevad tulu- ja kuluartiklid (Värnik jt 2012).  

Taimekasvatuse tootmistüübiga ettevõtete põllumajandusmaast moodustas keskmiselt 37% 

omandis olevad maad, ning 63% rendis olevad maad või teistel tingimustel kasutusele võetud 

maad (Aamisepp jt 2014). Andmete võrdlemisel tekkis ka seos ettevõtte suuruse ja rendimaa 

vahel. Selgus, et mida suurem on ettevõte, seda rohkem on tal ka rendimaid, ning mida väiksem 

on ettevõte, seda väiksem on rendimaade osakaal (Värnik jt 2012). 

Keskmiselt maksti põllumaa eest renti 36 eurot maa hektari kohta, mis on 6 eurot rohkem kui 

eelmisel aastal. Samuti on ka siin seos rendimaa ja ettevõtte suuruse vahel. Nendel tootjatel, 

kellel oli kasutada vähem kui 400ha maad, maksid renti 24-29 eurot hektari kohta. Need, kes 

rentisid üle 400ha maad, maksid keskmiselt 43 eurot hektari kohta. See tähendab, et 

suurtootjatele on väga oluline hoida oma maad omandis ja hoida rendihinnad madalal 

(Aamisepp jt 2014). Maa hind oleneb palju ka sealsest põllumajandusega tegelevate ettevõtete 

konkurentsist. Paljudes piirkondades on suur nõudlus põllumaade peale, mille tõttu hind ka 

tõuseb (Värnik jt 2012). 

Põllumajandusmaad kasutatakse standardtulemuste põhjal enamasti teravilja kasvatamiseks. 

Selgub, et 56% põllumajandusmaast katab teravili, õlikultuurid moodustavad 14% ja muid 
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kultuure kasvatatakse 7%. Tootmisest kõrvale on jäetud 19% põllumaadest, kuhu alla kuuluvad 

ka toetusõiguslikud püsirohumaad (Aamisepp jt 2014). 

Taimekasvatustoodangu moodustas osatähtsuselt suurema osa teravili, mis oli 65% 

taimekasvatustoodangust. Sellele järgnesid õlikultuurid 20% ning kartuli, valgukultuuride ja 

muude kultuuride osatähtsus oli kõigil 5%.  Taimekasvatustoodangu väärtust mõjutab palju nii 

Euroopa Liidus, kui ka mujal maailmas tegutsevad ettevõtted ja nende saagikused. Nelja 

viimase aasta teravilja hind oli erakordselt madal just sellepärast, et mujal maailmas ilmastik 

soosis teravilja kasvu ning saadi rekordsaake (Aamisepp jt 2014). 

Olenevalt tootmistüübist on kulude struktuur väga erinev, seega on välja toodud taimekasvatuse 

tootmistüübi andmed. Eesti keskmisena moodustasid taimekasvatuse tootmistüübi 

kogukuludest 37% erikulud, 38% üldkulud, 18% kulum ja tööjõukulud 7%. Aastatel 2013-2015 

moodustasid väetised kogukuludest keskmiselt 21 %. Netolisandväärtus tööjõuühiku 

aastaühiku kohta oli 2014. aastal 40 272 eurot (Aamisepp jt 2014). 

Järjest kasvava keskkonnaaspektide kontrollimise tõttu Euroopas on Eestis hakatud ka järjest 

enam koguma andmeid, mis võimaldavad analüüsida põllumajandusliku tootmise mõju 

keskkonnale (MAK 2014-2020).  

1996. aastal saavutas väetiste kasutamine oma miinimumi ning pärast seda on väetiste 

kasutamine olnud kasvutrendiga, kuid jäänud siiski kordades väiksemaks kui nõukogude ajal. 

Seoses majanduslanguse peatumisega Eestis on mineraalväetistega pinnasesse viidud toitainete 

kogused 2010. aastast taas tõusnud (MAK 2014-2020). 

 

1.2 Väetamise tase Euroopas ja Eestis  

 
Väetiste tarbimist arvestatakse taime toitainete kasutamise järgi põllumaa kohta. Euroopa 

riikide lämmastiku, fosfori ja kaaliumi kasutamist põllumaa hektari kohta (joonis 1). 

Lämmastik on toodud puhta elemendina ja fosfor ning kaalium oksiididena ning omavahel 

kokku liidetud. Orgaanilised väetised nagu sõnnik ja haljasväetised on välja arvatud.   
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Joonis 1. Väetiste kasutamine hektari kohta Euroopas 2014. aastal (Eurostat 2017) 

 

Suurimateks väetiste kasutajateks põllumaa hektari kohta on Iirimaa, Malta ja Luksemburg, kes 

kasutavad üle 400 kg/ha, Iirimaal isegi üle 500 kg/ha kohta toitaineid. Arvutuslikult on Eesti 

väetiste kasutamine viis korda väiksem nendest riikidest, kus kasutatakse seda kõige rohkem.  

Euroopa komisjoni pressi väljastamise andmebaasist võib põhjuseks välja tuua Euroopa liidu 

riikides erineva seadusandluse ja toetuste süsteem. Selle probleemi leevendamiseks on tehtud 

Euroopa ühtne põllumajanduspoliitika (ÜPP), mis jagab toetusi riikide vahel võrdsemalt. 

(European Commission Press Release Database, 2013). 

Eesti jääb alla ka Euroopa keskmisele väetiste tarbimisele põllumaa kohta, milleks oli 2014ndal 

aastal 160 kg/ha kohta, võrrelduna Eesti 86 kg/ha kohta (joonis 2). Kõige lähemale jõuti 

Euroopa keskmisele tulemusele aastal 2008, kui Eesti väetiste tarbimine jõudis vaadeldava 

perioodi tippu, milleks oli 100kg/ha. Sarnaselt Euroopa keskmisele on ka Eesti väetiste 

tarbimine aastast 2009 siiski tõusvas trendis. Eestis on tõus tagasihoidlikum, kui Euroopa 

keskmisena. Kui Euroopa keskmine väetiste tarbimine oli 2012. aastal 144,7 kg/ha ja tõusis 

kahe aasta pärast 9,6%, siis Eestis oli samal perioodil tarbimise tõus 5,6%. 
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Joonis 2. Euroopa keskmine ja Eesti väetiste kasutamine põllumaa kohta 2002-2014 (Eurostat 2017) 

 

Selline tõus on eeldatavasti tingitud madalast majandustasemest väljatulemisest, kuna aastatel 

2008 ja 2009 oli majanduslangus ja tulemusena ka vaadelava perioodi madalaimad väetiste 

tarbimised. Suuremate saakide tarvis kasutatakse rohkem erinevaid väetiseid. Suureneva 

rahvastiku tõttu tuleb ühe ruutmeetri kohta saada rohkem saaki, sest põllumaa on piiratud 

ressurss. 

1.3 Eesti muldade väetistarve ja selle määramine 

Eesti muldi süstemaatiliselt seiratud juba 1983. aastast, kust algas Riikliku keskkonnaseire 

põllumuldade seire (Penu, Rooma 2004). Kokku on vaatluse all 79 seireala 3160 vaatluslapiga, 

mis on välja vaadatud erinevatel põllumuldadel. Mullateaduse õpikus on välja toodud 

huumushorisondi tüseduse muutus põllumuldade seirealadel. Võrdluses on 1985 – 2010 aasta 

seired, kust selgub, et huumushorisondi tüseduse trend on tõusev sellel aastavahemikul. Üks 

mitmest riikliku keskkonnaseire alamprogrammist oli agrokeemiline seire, kus uuriti mulla 

väetistarbeid. Kuna aastate vahelised erinevused tulevad üsna suured, siis seiramisel lähtutakse 

ajavahemikest ehk seireringidest. Peaaegu kogu haritava põllumaa määramine toimus aastast 

1957 kuni 1980, kus koguti viis seireringi. Seiramisel koguti põllu tasandil keskmised 

huumuskihi proovid, millest määrati standardselt taimedele omastatava fosfori ja kaaliumi 

sisaldus ning pH ja Corg, Ca, Mg, Cu, Mn ja B (Astover jt 2012). Muldade fosfori ja kaaliumi 

sisaldus on oluline väetistarbe määramisel, see on väetamise alus (Geisseler, Miyao  2016). 

Haritavate põllumuldade happelist reaktsiooni on vähendanud suuremahulisem lupjamine 

1960ndast aastast. Fosfori ja kaaliumi väetistarbe juures on keerulisem kindlaid seisukohti 
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võtta, kuna muutunud on nii analüüsitavate proovide valim, kui ka analüüsimeetodid (Astover 

jt 2012).  

Enne 2004. aastat aastat analüüsiti Eesti mullaproovides laktaatlahustuva fosfori ja kaaliumi 

sisaldust Egnér-Riehmi topeltlaktaatmeetodil (DL) ning mulla pH reaktsioon. Mehlich 3 

meetodi peale mindi üle alates 2004. aastast, mille järgi jaotati mullad väetistarbe klassidesse: 

kõrgema toitelementide sisaldusega mullad on väiksema väetistarbega ning madalama 

sisaldusega mullad on suurema väetistarbega (PMK 2014).  

Väetiseid planeerides on oluline jälgida kui palju kasvatatav kultuur seda tegelikult ära kasutab 

ja palju väetistest esimesel aastal taimedele kättesaadav on (Pantazi jt 2016). Näiteks 

mineraalväetiste puhul kasutavad taimes lämmastikku esimesel aastal 40-50% antavast 

väetisest ja 2% huumussisaldusega mullal võib 60kg lämmastiku normi efektiivsus varieeruda 

sõltuvalt ilmastikust kuni 6 korda. Fosforit kasutatakse esimesel aastal 10-30% ja kaaliumi 50-

70% (Roostalu 2008). Siinkohal on väga oluline teada mulla väetistarvet, et ei toimuks 

toitainete väljauhtumist. Vastasel juhul on väga suur surve keskkonnale. Lämmastikuga 

väetamise riskide vähendamiseks tuleks arvestada huumusesisaldust, kuna liigse väetamise oht 

on sel juhul olemas (Pahlmann jt 2016). 

Tänapäeval määratakse mullaproovide võtmise asukohad GPS koordinaatidega, ning seejärel 

on võimalik see digitaliseerida koos analüüsitulemustega. Interpoliseerimise teel koostatakse 

temaatilised kaardid, mis iseloomustavad põllu toitainete tarbeid. See on oluline info tootjatele, 

kuna selle järgi on võimalik planeerida keskkonnasõbralik ja rahaliselt kokkuhoidlik väetamine 

(Astover jt 2012). Välja on töötatud veel mitmeid erinevaid võimalusi taimede toitainete 

vajaduse määramiseks.  

1.4 Väetisnormide planeerimise võimalused 

Väetiseid planeerides tuleb teha täpne väetamisplaan, kus lähtutakse muldade väetistarbest, 

planeeritava kultuuri bioloogilistest iseärasustest ja planeeritava saagi suurusest. Lisaks sellele 

tuleb arvestada eelvilja mõjuga ning väetiste järelmõjuga (Roostalu 2008). Väetisnorme võib 

planeerida mitmest eesmärgist lähtuvalt – suurim saagikus, rentaablus, energeetiline efektiivsus 

(Rossner jt 2015 ). Samas peab arvestama, et iga lähenemine annab mõnevõrra erineva väetise 

kasutusnormi soovituse. 
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Kõige algelisem ja lihtsam on väetada kultuuripõhiselt. Väetiste planeerimisel on oluline 

analüüsida kõikide põldude toitainete tarbeid. Arvesse tuleb võtta ühe kultuuri põllud ning 

seejärel leida nende põldude keskmised toitainete tarbed. Seejärel tuleb prognoosida soovitava 

saagi suurus, mille järgi leitakse vastava saagikusega taimele vajalik toitainete kogus. Kindlasti 

tuleb arvestada ka pH sisaldust mullas, millest sõltub oluliselt toitainete kättesaadavus (PMK 

2014).  

Kasutades neid eelpool nimetatud põldude toitainete tarbeid, on võimalik iga põllu kohta eraldi 

planeerida väetamist. See tähendab, et igale põllule arvutatakse keskmine toitainete tarve ning 

selle järgi toimub ka väetamine. Selline väetamine on kultuuripõhisest veelgi täpsem ja kui on 

palju väikse või väga väikse väetistarbega põlde, siis on võimalik kokku hoida väetistelt. Lisaks 

väetistarbele võib juurde lisada ka põlluosad, kus on: veerežiim rikutud, pH on madalam, 

tekkinud on tugev mullatihes ja teised tegurid, mida ei saa väetamisega mõjutada (Kuht jt 2015).   

Parim lahendus lämmastiknormi arvutamiseks oleks kui palju taim tegelikult sellel hetkel 

lämmastiku vajab. Väga oluline on teada, millises põllu osas taimed rohkem lämmastiku 

vajavad ja kuna nad seda vajavad (Zebarth jt 2009). Üks uuemaid tehnoloogiaid lämmastiku 

planeerimisel on taimse klorofülli mõõtmise teel määratud lämmastiku varieerumine. Teisisõnu 

vegetatsiooniindeksi määramine toimub taimelehte ristlõike eri kihtidelt tagasipeegelduva 

valgusspektri analüüsil. NDVI määratakse punase ja infrapunase lähedase valgusspektri osade 

suhte alusel. NDVI toimib hästi varases kasvufaasis, kui taimede vahelt paistab veel mulda ja 

on efektiivne nõrga taime eristamiseks elujõulisest. Üheks selliseks sensoriks on OptRx, mis 

kasutab lisaks NDVI-le ka NDRE vegetatsiooniindekseid. Nisu parim aeg väetamiseks jääb 

võrsumise ja kõrsumise vahele enne kõrre pikenemise algust. Odra väetamiseks on parim aeg 

kõrsumise algfaasis, kõrre pikenemise algusest kuni pealoomise alguseni. Rapsil on 

kasvuaegseks väetamiseks parim aeg võrsumisest kuni õitsemise alguseni (BBCH 50-51, Ag 

Leader Technology. 2013). Tänapäevaseim lahendus väetamisele oleks kasutada põllusisest 

väetamist, ehk asukohapõhist väetamist GPS koordinaatide abil. Selle abil on võimalik taimede 

kasvu järgi kaardistada nende toitainete vajadus üle terve põllu kasutades sealjuures 

täppistehnoloogial põhinevaid sensoreid. Kirjandusele ja mõõdetud tulemustele tuginedes leiti, 

milline on arvutuslikult ühe põllu kokkuhoid lämmastikväetistelt (Quebrajo jt 2015). 

Asukohapõhise väetamise puhul kehtib sama reegel nagu ka teistel optimeeritud väetamistel, et 

kui toitaineid on piisavalt, siis ei ole vaja neid ka juurde lisada. See tagab üle terve põllu ühtlase 

saagi ning väheneb toitainete leostumise risk Sehy jt 2003; Tianhong jt 2003).  
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On selgeks tehtud, et vegetatsiooniindeks ja saagikus on tugevas korrelatsioonis, ning neid on 

võimalik kasutada väetistarvete määramisel. Samuti leiti, et vegetatsiooniindeks ja talinisu lehe 

vahel on tugev positiivne lineaarne korrelatsioon (joonis 3).  

 
Joonis 3. Quebrajo jt katses mõõdetud vegetatsiooniindeksi suhe talinisu lehe 

lämmastikusisalduse vahel (2015) 

 

Tulemustest on näha, et vegetatsiooniindeks kõigub mõlemal katsepõllul 0,6st kuni 0,78ni 

(Quebrajo jt 2015). See näitab, et väetamise täpsemaks muutmine põllusiseselt on suure 

efektiga ja erinevus toitainete sisalduses on samuti olemas. 

 

Sellist laadi väetamist, näiteks erinevate sensoritega, kasutatakse Eestis veel vähe, kuid selleks 

vajalik tehnika on tegelikult paljudel olemas ja järjest enam ka seda kasutama hakatakse. 

Asukohapõhise väetamise algkapital on kindlasti suur, kuid paari aastaga on võimalik see raha 

väetiste kokkuhoiu näol tagasi teenida. Kindlasti oleneb selle tasuvuse kiirus ettevõtte 

hallatavast maafondi suurusest ning GPS signaali täpsusest. 

Samuti on võimalik kasutada digitaalseid mullakaarte ja saagikoristusel kogutud saagiandmeid, 

mille analüüsimisel on võimalik koostada väetuskaardid (Flowers 2005). Tootjad ei kasuta väga 

efektiivselt seda rikkalikku mullastiku- ja saagikusinfot efektiivseks ning optimeeritud 

taimekasvatuseks. Paljudel on küll soetatud tehnika, mis seda kõike teha suudab aga kuskil 

maal on jäetud seisma. Optimeeritud ja kasvukohapõhine agrotehnika võimaldab säästa 

keskkonda, sest taimele saab anda toiteelemente just niipalju kui taim suudab omas kasvukohas 

ära kasutada ning välditakse seeläbi toitainete kadusid. Tööprotsesside info on võimalik 

salvestada digitaalselt ja nii on saadav info tootjale abiks oma edasise tegevuse analüüsimisel 

ja otsustuste tegemisel  (Kuht, J jt 2015). 
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Täppisviljeluse kaudu väetamise eesmärk on rakendada ettevõttes säästlikum ja ökonoomsem 

majandamine. Kõiki põllutöid on võimalik GPS seadmetega teostada – väetamine, külvamine, 

koristamine, pritsimine jt. Traktoristile on see suureks abiks, kuna traktor hoiab ennast ise 

vastava juhtimissüsteemiga  põllul ja trajektoorist kõrvale kaldumisi ei tule enam ette. Sellest 

tulenevalt on võimalik täid teha väga täpselt, mis hoiab kokku nii aega kui ka kulutusi (Kim jt 

2013; Kuht jt 2015).   

Selline täppisviljelemine pole siiski esimesel aastal tasuv, kuna esimesed väljaminekud on 

kindlasti suured. Esimesena väheneb keskkonnareostuse risk ning  kulutuste tagasi teenimise 

aeg oleneb põllu muldade seisundi varieeruvusest (Tamm 2006). Tuleks võtta arvesse 

põllumuldade diferentseeritust ja lähtuda taimekasvatuses kasvukohapõhisest majandamisest. 

Happelisematest muldadest on taimedel raskem toitaineid kätte saada ja seetõttu on suurem 

keskkonna reostuse risk (Valkama jt 2013). Tehnoloogia võimaldab põllutöömasinatel muuta 

töö käigus jooksvalt külvinormi, väetusnormi, pritsimisnormi kuid milline peaks väetiste 

laotusnorm konkreetse põllu üksikutes osades olema ja kuidas seda kindlaks teha, siis selline 

objektiivne info ei ole olnud tootjatele seni kättesaadav. Seega on oluline, et arenenud 

tehnoloogiale jõuaks järele ka agronoomilised teadmised. (Kuht jt 2015).   

 

 

1.5 Väetamise optimeerimine 

Väetamisega ei ole võimalik parandada varasemalt tehtud vigu agrotehnoloogias. Külvamisega 

hiljaks jäädes kaotame väetiste efektiivsuses (Roostalu 2008). Oluline on silmas pidada ka 

ilmastikust tingitud mõjutusi, näiteks põud ja vihmaperiood, mis väetamisel on oluliseks 

faktoriks. Teiseks oluliseks aspektiks saame lugeda, et mida suurem on laktaatlahustuva fosfori- 

ja kaaliumisisaldus mullas, seda väiksem on väetiste efektiivsus või ei ole seda üldse. Sõltuvalt 

mulla väetistarbest võib fosforväetise 26 kg normi juures efektiivsus varieeruda 5-13 kg piires 

mulda viidud fosfori kilogrammi kohta. Näiteks 50 kg kaaliumväetise normi puhul võib see 

efekt olla sõltuvalt väetistarbest 1-8 kg/kg kaaliumi kohta (Roostalu 2008).  

Frogbook on oma artiklis kirjutanud, et nad teavad juba 150 aastat, et fosfori ja kaaliumi puudus 

mullas piirab kultuuri saagikust. Tuhandeid eksperimente on tehtud, et hinnata lisatud toitainete 

mõju taimede kasvule ja arvutada väetiste vajadust. Põllumehed soovivad neid tulemusi nüüd 

kasutada, et jaotada toitaineid põllusiseselt. (Frogbrook,Z.L. 2002) 
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Kuid enne seda tuleb teha põhjalikult kaardistada toitained põllusiseselt. Seejärel tuleb teha 

täpne mullanalüüsi tulemuste hajutamine, et saaks terve põllu kohta kaardi (Gao jt 2017). 

Selleks, et hajutada, on tarvis täpseid variogrammi ja kovariatsiooni funktsioone, kuid selleks 

eraldi on vaja teha veel vähemalt sada mõõtmist. See muutub sel juhul väga kulukaks, kuna 

mullaproovide tegemine on üsna kallis (Oliver,M.A. 2014).  

 

Alternatiivne lahendus mullanalüüside järgi väetamiseks oleks saagikaardi järgi väetamine, mis 

iseloomustaks mullaproove ja toitainete varieeruvust (Auernhammer 2001). Peamiseks 

uurimisobjektiks kasutati Flowers´i katses nelja aasta saagikaarte ning neid võrrelda põllu 

keskmise ja mullaproovide järgi leitud toitainete varieeruvusega. Samuti leiti milline nendest 

variantidest oleks kõige efektiivsem. Uurimine leidis aset neljal järjestiku asetsevatel põldudel, 

kus oli vähemalt kolme aasta saagikaardid. Kõikide põldude peal kasutati otsekülvi meetodit. 

Uurimise alla kuulusid neli saagikaardi põhist meetodit: keskmine normaliseeritud saagikaart 

(MNY), varieeruvuse koefitsiendi kaart (CVM),  MNY x CVM, ja saagi piirkonna kaart 

(YRM). Samuti uuriti kolme mullaproovi võtmise strateegiat: ruudu proov, ruudu proov keskelt 

ja ruudu proov keskelt koos hajutamisega vastavalt kaugusega 68 ja 98 meetrit. Ruudu  proovi 

jaoks võeti erinevatest ruudu kohtadest proovid ja segati kokku ning seejärel saadi koondproov, 

mis iseloomustab ruudu mullastikku. Ruudu proov keskelt saadakse, kui ainult ruudu keskelt 

võetakse mullaproovid, mis segatakse ja moodustatakse koondproov.  

Määrata põllusisest mulla toitainete tarvet on palju tähtsam, kui teisi terve põllu varieeruvuse 

väärtuseid. Kui varieeruvust ei ole piisavalt, siis põllu jaotamine ruudustikuks, aladeks või 

piirkondadeks annavad väikese või mitte üldse efekti viljakuse säilitamisele (Flowers, 2005), 

(Kuht jt 2012). 

Samuti leidis Muhammed,S.E, et väetiste mõju hindamist kultuuride saagikusele on võimalik 

paremini teha ruudustikupõhise meetodiga, kui piirkonnapõhise meetodiga (Muhammed,S.E. 

2017). 
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2. METOODIKA  

Majandusandmete analüüsimisel on kasutatud OÜ Rannu Seeme kasumiaruandeid 2012-2016 

raamatupidamisprogrammist Hansa. OÜ Rannu Seemne majandusandmeid võrreldakse 

põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist (FADN) saadud sama tootmistüübi ja 

majandusliku suurusgrupiga ettevõtete andmetega. Analüüsitava ettevõtte majanduslik grupp 

arvutati FADNi majandusliku suuruse kalkulaatoriga. Kalkulaatori arvestuse põhiselt võeti 

analüüsimiseks kriteeriumid: tootmistüüp taimekasvatus; peamiseks tootmissuunaks teravilja-,  

õli- ja valgukultuuride kasvatamine; majandusliku grupi suurus on üle 500 000 euro. Aastatel 

2013 ja 2015 oli valimis 7 ettevõtet ja aastal 2014 oli 8 ettevõtet. 

Väetamise optimeerimiseks arvestati iga põllu mullaproovide andmetel keskmisi fosfori ja 

kaaliumi tarbeid ning orgaanilise süsiniku protsenti (Corg). Saadud tulemuste põhjal koostati 

ettevõttele väetusplaan ning arvutati selle tasuvus. Kokkuhoiu saavutamiseks analüüsitakse 

antud töös, kui palju on võimalik kokku hoida väetistelt, kui arvestada iga põllu keskmisi 

toitainete tarbeid. Saagiprognoosi järgi võeti „Väetamise ABC“ raamatust vajaminevad 

toitainete kogused. Optimeeritud ja ühtlase väetamise all on kasutatud väetisi MAP (12-52-0) 

– 367 eur/t, KCl (K 49,8%) – 285 eur/t ja AN 33,5 – 183 eur/t.  Talirapsi- ja rüpsi juurde on 

arvutatud ka kompleksväetise maksumus, kui NPK 17-11-12 hind on 304 eur/t. 

Odra väetamise juures tehtud agronoomiliselt maksimaalse väetisnormi planeerimise mudel on 

koostatud vastavalt Astover jt teadustööle (2006). Nende algoritmide loomiseks on tehtud 

mitmeid regressioon analüüse ning põldkatseid, mis teevad agronoomiliselt maksimaalse 

väetisnormi diferentseerimise oluliselt täpsemaks võrreldes kindlapiiriliste „Väetamise ABC“ 

väetistarbe klasside kasutamisega. 

Euroopa ja Eesti väetise tarbimise analüüsimisel on kasutatud FAO ja Eurostat andmebaase . 

Käesolevas töös töödeldi ja analüüsiti andmeid programmiga Microsoft Excel. 
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3. TULEMUSED 

3.1 Ettevõtte iseloomustus 

3.1.1 Ajalugu 

Talupidamisega hakati tegelema 1986. aastal, kui Madis Ajaots sai vanaema poolt kingitud talu. 

Kinkeleping sõlmiti Eesti NSV Tartu linna Riikliku Notariaalkontori riikliku notari poolt. 

Hiljem, 1989. aastal  saadi ka 5 ha maad taluseaduse alusel. 

Talu sai hästi laiendada, kuna pankrotistunud Konguta sovhoosi põllud olid sööti jäänud. 

Oksjoni käigus osteti ka Konguta sovhoosile kuulunud tootmishooned. Esimene traktor 

majapidamises oli „Belarus“, mis saadi rediseseemnest kasvatamisest ja müügist saadud 

tuludest. Kasumi kerkides hakati veel tehnikat juurde soetama. 1989.–1990. aastal töötas isa 

Soomes, kust toodi veoauto „Bedford“ ja väike „Sampo“ kombain. Heade tutvustega Soomes 

saadi paremat tehnikat. Samuti toodi Soomest veel kultivaator, 3 hõlmaga ader ja 

puulõhkumismasin. 

1993. aastal spetsialiseeruti seemnekasvatusele ning osteti ka Kongutas 4000-tonnise 

mahutavusega hoidla. Teravilja ei hakatud kasvatama mitte juhuslikult. Minu vanaisa (Enn 

Ajaots) oli V. I. Lenini nimelise näidissovhoosi peaagronoom ja sovhoos oli 

seemnekasvatusmajand. Seemet hakati müüma soovijatele nii Soomes kui ka Taanis. Ettevõtte 

laienemisega tuli appi ka onu (Meelis Ajaots), kes tegeles taluga, kui peremees ise Soome 

Vabariigis praktiseeris. Sellel aastal asutati ka OÜ Rannu Seeme. 

1994. aastal hakati kasvatama kõrgpaljundusega seemneid koostöös Jõgeva Sordiaretuse 

Instituudiga. Jõgeva SAI aretatud sordid vajasid tootmiskatseid reaalsetes põllutingimustes. 

Meie talu on tänaseni jäänud koostööpartneriks Jõgeva aretajatega ja seemnekasvatajaks 

Jõgeval aretatud sortidele. Talus kasvatatakse ka mujal aretatud sorte (Rootsi, Saksamaa).  

1995. aastal läks esimene eksport välismaale Soome. Isa kasvatas 5-l hektaril suvirüpsi „Kulta“. 

Selle viie hektari pealt saadi 6 tonni rüpsiseemet . Soome firma Oy Mildola maksis 437 DEM 

(Saksa marka), ehk 214 EUR (Oy Mildola analüüsi tulemused 1995) 
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3.1.2 Hoonestus 

OÜ Rannu Seeme tegutseb vana Konguta kolhoosi hoonetes, mis on renoveeritud ja ehitatud 

taimekasvatuse jaoks. Kasutada on kaks kuivatit -  vanem kuivati Antti, mis pärineb aastast 

1994  ja teine moodsam ja mahukam kuivatikompleksi, mis valmis 2010. aastal ja on siiamaani 

aktiivselt töös olnud. Uuema kuivatikompleksiga tuli juurde veel pakendamissüsteem ja uus 

vilja sorteerimise tehnika. Kuivati „Svegma 4118 L/D” on mahutavusega 60 tonni (Svegma 

šahtkuivati juhend 2001). Kuivatatud vilja on võimalik punkritesse ära mahutada 2180 tonni. 

Lisaks sellele on veel ventileeritavate põrandatega laopinnad. Nüüdseks on vanast 

kartulihoidlast kujunenud suur teraviljakeskus.  

 

3.1.3 Masinad 

Aastal 2017 kasutusel olev tehnikapark on tänapäevane ja seda kasutatakse optimaalselt. 

Enamus traktoritele on koostatud töökavad, mille järgi traktoritega tööd tehakse. Traktorid 

planeeritakse töid tegema juba varakult, kuna siis on parem jälgida tehtavaid kulutusi 

masinatele. Ettevõttele on usaldusväärseteks muutunud New Holland traktorid ja kombainid. 

Varuosad on kättesaadavad ja sama firma traktoritega on lihtsam majandada. Amortiseerunud 

tehnikat on järkjärgult uuemate ja efektiivsemate masinate vastu välja vahetatud. Viimastel 

aastatel on koristustöödel kasutatud rendikombaine, mille tulemusena saab kiiremini kuiva 

saagi ära koristada, mis parandab oluliselt kogu saagi kvaliteeti.   

3.1.4 Mullad 

Mulla liikide jaotumise joonisel selgub, et suurem osa põldudest on kaetud üle keskmise viljaka 

LP ehk näivleetunud mullaga, mis moodustab 39% kogu pindalast (joonis 4) . Samuti 25% 

leetjaid muldi, mis sobivad kõikide kultuuride kasvatamiseks (Penu, 2006). 
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Joonis 4. OÜ Rannu Seeme mullaliigid. 

Kõige vähem esindatud on rähkne muld, väga õhuke madalsoomuld, leostunud muld, nõrgalt 

erodeeritud leostunud muld, gleistunud leetjas muld, õhuke madalsoo muld ja leostunud 

gleimuld, mille osatähtsus oli alla 1%. 

Suurema osatähtsuse moodustab kerge liivsavi ja saviliiv (joonis 5). Saviliiva osakaal ületab 

poole kasutatavast pinnast. Kõige vähem esineb turvasmuldi ja keskmist liivsavi. Kergemal 

lõimisel on põlde hõlpsam harida. Mõju mulla tihenemisele on väiksem, samuti on 

kättesaadamatu vee osakaal väiksem. Samuti on kergema lõimise puhul  kapillaarvee liikumine 

aeglasem ning seetõttu muldadel on optimaalne niiskusrežiim. Mullaosakeste vahel on rohkem 

õhuosakesi (Kärblane, 1996). 
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Joonis 5. OÜ Rannu Seeme mulla lõimis. 

Ettevõtte 2010-2012 aasta mullaprooviandmete põhjal on põllumuldade keskmine pH tase 6,5.  

Orgaanilise süsiniku sisaldus on keskmiselt 1,8%, millest on välja arvestatud turbased põllud, 

kuna nende orgaanilise süsiniku sisaldus erineb põllumuldadest olulisel määral.   

3.1.5 Maakasutuse struktuur ja külvikord  

OÜ Rannu Seemne põldudel kasvatakse mitmeid erinevaid kultuure. Peamisteks kasvatavateks 

kultuurideks on talinisu, taliraps, oder, ristik ja hernes ning seda nii seemneks,  toiduks kui ka 

söödaks (joonis 6). Enamasti kasvatatakse ühel põllul üle aasta talinisu või otra ning rapsi ei 

kasvatata järjest 3 aastat samal põllul. Külvikorda planeeritakse ka peale põhikultuuri 

vahekultuuride segusid, mis parandavad mulla huumusbilanssi.   Kuna ettevõttes 

loomakasvatust ei ole, siis vastavalt jõudlusele kasvatakse peale põhikultuuri ka vahekultuure, 

mille tulemusena parandatakse huumusbilanssi. Vahekultuurideks kasvatakse keerispea, tatra 

ja herne segu, mida külvatakse kohe peale põhikultuuri ning küntakse mulda enne lume tulekut.  
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Joonis 6. OÜ Rannu Seeme kasvatatavad kultuuride osatähtsus 2012-2016 

 

Muude kultuuride alla kuuluvad väiksematel pindadel kasvatavad kultuurid: oder allakülviga, 

kaer , keerispea, päideroog, punane aruhein, rukis, suviraps, suvirüps, suvinisu ja rohumaad. 

Vastavalt uutele külvikorda tekkivatele kultuuridele nende osakaal kõigub viimaste aastatega, 

näiteks soja, keerispea ja tatra külvikorda tulemisega on vähendatud odra kasvatamist. 

3.1.6 Saagikus 

Ettevõtte saagid on ettevõtte algusaastatest olnud tõusvas trendis, kuid ilmastik on väga muutlik 

viimastel aastatel ning seetõttu on saagikus üsna kõikuv. Suurima saagikuse variatsiooniga 

kultuur on olnud talinisu, teised kultuurid on väiksema kõikumisega (joonis 7). Üldiselt on läbi 

aastate olnud ettevõtte talinisu talvitumine viletsam kui talirapsi puhul, mis tingib talinisu 

suurema saagi erinevuse läbi aastate. Üldiselt on ka suviviljade saagikus olnud ühtlasem, kui 

taliviljade saagikused.  
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Joonis 7. OÜ Rannu Seeme peamiste kasvatavate kultuuride keskmised saagikused perioodil 2012-

2016. 

 

Kindlasti võib oluliseks pidada saagikuse muutuste juures asjaolu, et kasutatakse palju 

erinevaid sorte, mis on erineva saagipotensiaali ja kasvunõuetega.  

3.1.7 Agrotehnoloogia ja väetamine 

Ettevõttes kasutatakse peamiselt minimeeritud harimist, kuid enne suviteravilju, herne ja oa 

külvamist reeglina küntakse. Külvatakse ka otsekülvimeetodiga peale eelkultuuri koristust. 

Aastal 2017 mindi üle 36 meetrilisele tööriba laiuse peale, kuna väetamine hakkab toimuma 

vedelväetisega, siis peeti efektiivsemaks laiema pritsi kasutamisele võtmist, mis teeb töid 

kiiremini ja efektiivsemalt kui graanulväetise laotur. Samuti on erinevate graanulväetiste raskus 

ja kuju üsna erinev, ning võib juhtuda et graanul ei lenda piisavalt kaugele (Aphale 2003). 

Oluline on masinatega sõita põllupeal ühes jäljes, et vähendada üleliigset mulla tallamist. 

Samuti on kasutusel nii kitsareavaheline kui ka laiareavaheline külvimeetod. 

Väetistarvet arvestatakse põldude mullanalüüside keskmiste tulemustega. Kasutatakse 

kultuuripõhist väetamist, mille puhul arvestatakse ka ära viidavate toitainete ning juurde 

lisatavate toitainete kogust.  Hetkel arvestatakse, et nii fosfori kui kaaliumi väetistarve on 

keskmine. Talirapsi ja talinisu väetamine algab sügisel, kui lisatakse komplektväetisega NPK 

10-26-26+2S, mis sisaldab 15 kg lämmastikku, koos 17 kg fosfori ja 32 kg kaaliumiga. Kevadel 

väetatakse esimesena vedelväetisega KAS 32 ja ülejäänud väetised on NPK 17-6-11+14S, 

Yarabela Axan ja AN 33,5. Talinisu väetatakse sügisel sarnaselt talirapsile, ning kevadel 
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väetatakse vaid ühe korra vedelväetisega ja teisel korral kompleksväetisega. Odra väetamisel 

lähtutakse õlleodra kvaliteedist ning väetatakse vastavalt esimesel korral KAS 32 

vedelväetisega ning teisel korral kompleksväetisega. Herne väetamist alustatakse 

kompleksväetisega ning hiljem lisatakse veel MgSO4 (tabel 1).  Suurimate toitainete vajadusega 

on taliraps, kuna tema eripäraks on madalam lämmastiku omastamise efektiivsus (Hoffmann 

2015).  

Tabel 1. Peamiste kasvatatavate kultuuride väetisnormid 2017 aastal. 

Kultuur kg N kg P kg K 

Taliraps 226 25 60 

Talinisu 185 24 55 

Oder 94 34 65 

Hernes 26 30 56 

 

Siiani on täpne väetise kogus arvestatud varasemate teadmiste ja kogemustega. Jälgitakse ka 

saagiga ära viidavaid ja väetistega antavaid toitainete koguseid. Põhjalikult uuritakse turul 

parima hinna ja kvaliteedi suhtega väetised, ning tuuakse välja nende võimalikud iseärasused. 

Näiteks väga erinev kvaliteediga või ebaühtlane toitainete sisaldus. Talirapsi väetamise juures 

tuleb arvestada ka selle väiksema lämmastiku omastamise efektiivsusega (), mis tõttu 
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3.2 Majandusanalüüs 

Antud töösse on kaasatud ettevõtte kasumiaruanded ja bilansid. Müügitulu koosneb müüdud 

põllumajandustoodangust ja mittepõllumajanduslikust kaubast (varuosad, amortiseerunud 

masinad, käibemaksuta kaup EL liidus). Viimase aasta äritulud on olnud perioodi madalaimad 

(joonis 8). Põhjuseks võib tuua üldise saagikuse, mis jäi madalale tasemele. Graafikult on 

võimalik välja lugeda, et 2016. aastal müüdud põllumajandustoodangu tase ületab samal aastal 

toodetud põllumajandustoodangu. See ilmestab seda, et laovarudest on kulude katteks müüdud 

suuremal hulgal toodangut.  

 
Joonis 8. OÜ Rannu Seeme tulud hektari kohta 2012-2016. 

 

Müügitulude jaotuse 2012-2016 aastal on välja toodud joonisel 9. Aasta 2015 suurem 

müügitulu seisneb kvaliteetses GlobalG.A.P nisu toodangus, mille eest pakutakse kõrgemat 

hinda ning see moodustas aastal 2015-ndal aastal nisu müügitulust 71% ja 2016. aastal oli see 

18%. GlobalG.A.P sertifikaat iseloomustab kvaliteetset toodangut, millel on karmimad 

kvaliteedinõuded. Nõuetes on käsitletud alates põllu valikust ja töötajate tervishoiust, kuni väga 

põhjalike toodangu analüüsideni. Toodangu jälgitavus peab olema tagatud valmistoodangust 

kuni põlluni tagasi. Muude tulude alla kuuluvad käibemaksuta kauba müük, teenuste 

pakkumine, vanametallist ning amortiseerunud tehnikast saadud tulu ja ka müügiboonus. 

Suurimateks tuluallikateks on olnud läbi aastate nisu, oder, raps ja hernes.  

Viimase 2 aastaga on kahekordselt tõusnud hernest saadav tulu. Kasumiaruandest selgub, et 

aastal 2015 ja 2016 müüdi kõige rohkem sertifitseeritud hernest läbi vaadeldava perioodi. Odra 
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kasvupinna vähendamise tõttu on ka müügitulude osakaalus odrast saadav tulu vaadeldavas 

perioodis langeva trendina.  

Ettevõtte ajaloo suurimat müügitulu 2012. aastal saab iseloomustada nisu ja rapsist saadud 

tuludega. Sel aastal oli Eestis nii saagikus kui turul pakutav hind vaadeldava perioodi kõrgeim 

(FADN 2014), mis andis ettevõttele võimaluse rohkem investeerida. 

 
Joonis 9. OÜ Rannu Seeme müügitulude jaotus 2012-2016 aastal 

 

Suurimad kulutused läbi vaadeldava perioodi on olnud väetised, taimekaitse, tööjõukulud, 

kütus ning varuosad (joonis 10). Aastast 2012 on märgata vähenenud kulutusi kütusele ja 

taimekaitsele. See viitab sellele, et taimekaitsetööd on muutunud efektiivsemaks ja uuema 

tehnoloogiaga masinad suudavad kütust kokku hoida. Masinate töötamist on optimeeritud ning 

abistavale GPS tehnoloogiale on töökäigud täpsemad. Viimase kolme aasta kõrgeimale 

tasemele on tõusnud kulutused tööjõule. Ostetud teenustööd on vaadeldava perioodi algusest 

alates kuni aastani 2015 langenud, kuna algselt oli tehnikapark väiksem, ning juurde tuli võtta 

rohkem kui üks rendikombain. Aastal 2016 sisse ostetud teenuste kulu on tõusnud, kuna sel 

aastal oli probleeme saagi koristamisega, sest koristusperiood oli lühike ning rendikombaine 

kasutati aktiivsemalt.  
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Joonis 10. OÜ Rannu Seeme kulud 2012-2016 aastal. 

 

3.2.1 Majandusandmete võrdlus testettevõtetega 

Majandusliku suuruse määramiseks arvutatakse majapidamise standardkogutoodangu väärtus 

eurodes. Selleks kasutatakse standardtoodangu koefitsiente, mis on arvutatud viie aasta kesk-

misena vastavalt hindadele ning erinevate põllukultuuride saagikus- ja kasvatatavate loomade 

produktiivsusnäitajatele vaatlusalustel aastatel. Eestis on põllumajandustootja majandusliku 

suuruse alampiiriks standardkogutoodangu väärtus 4000 eurot, sellest väiksemad on 

põllumajanduslikud majapidamised. Standardkogutoodangu väärtus ei näita otseselt müügitulu, 

vaid pigem hindab majapidamise tootmispotentsiaali tema kasutuses olevate tootmisvahendite 

(põllumajandusmaa ja loomad) alusel. Majapidamise tootmistüüp määratakse vastavalt sellele, 

milline on ühe või teise tootmisharu osatähtsus tema standardkogutoodangus. Tootmistüüp 

määratakse üldisel tasemel ja ka spetsialiseerumise alusel peamise tootmissuuna järgi. (FADN 

andmebaas) 

 

Võrdluses on aastad 2013-2015, kuna 2012 ja 2016 aasta andmed FADN andmebaasis on 

puudulikud (joonis 11). Andmeid kõrvutatakse omavahel, mille tulemusena tehakse järeldused.  
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Toodangu väärtuse võrdlemiseks arvutati FADN andmed hektari kohta ümber ning võrreldi 

analüüsitava ettevõtte andmetega. Pindaladest on välja võetud ka pinnad, millelt toodangut 

sellel aastal ei saadud. Kogutoodangu all kajastatakse tulusid kokku, ning 

taimekasvatustoodang on sellest eraldi välja toodud. FADN andmetes kajastuvad 

kogutoodangus ka loomakasvatusest saadud toodangu tulu.  

 

 
Joonis 11. Toodangu väärtuse võrdlus FADN testettevõtetega 

 

Aastatel 2013 ja 2015 on OÜ Rannu Seeme kogutoodangu väärtus olnud vastavalt 45 ja 39% 

suurem, kuid 2014-ndal aastal on ettevõtte kogutoodang FADN testettevõtete andmetest 1,7% 

madalam. Sel aastal 31% nisust saadud tulu lükkus järgmisesse aastasse, mis tingib madalama 

tulu. 

Võrreldes väetiste kasutust FADN ettevõttete ja OÜ Rannu Seeme vahel, siis leiame, et FADN 

testettevõtete väetiste osakaal erikuludest on olnud aastal 2013 ja 2015 madalamad kui OÜ 

Rannu Seemnel (joonis 12). Aastal 2014 on OÜ Rannu Seemne väetiste osakaal väiksem. 

Perioodi keskmisena on FADN testettevõtete väetistele tehtavad kulutused 5% madalamad 

võrreldava ettevõttega. Samuti on FADN testettevõtetel lisaks taimekasvatuse kuludele veel 

loomakasvatuse, metsanduse ja kõrval tegevuste erikulud, mis moodustavad keskmiselt 20% 

erikuludest.  
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Joonis 12. Ettevõtte OÜ Rannu Seeme võrdlus FADN testettevõtete kulutuste osakaal 

erikuludest. 

 

Lisaks erikulude jaotusele on joonisel veel taimekasvatuse erikulud hektari kohta. Võrdluses 

selgub, et OÜ Rannu Seemne taimekasvatuse erikulud on vaadeldavas perioodis 1,5-2 korda 

suuremad. Põhjuseks võib tuua selle, et testettevõtet seas on ka loomakasvatustoodang, mille 

tõttu taimekasvatuskulud on väiksemad.  
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3.3 Väetamise optimeerimine 

Väetamise optimeerimise otstarve on võimalikult efektiivselt anda taimedele eluks 

vajaminevaid toitaineid. Optimeerides on võimalik saavutada ka kokkuhoid materjalidelt. 

Sealjuures on oluline arvestada taimede vajadust ja mullaproovide andmeid.  

Hetkel kasutatakse ettevõttes kõikide põldude mullaproovide andmeid ja nendest võetud 

keskmise tarbe järgi toimub väetamine. Teisisõnu kasutatakse kultuuripõhist väetamist, kus 

fosfori ja kaaliumi tarbed võetakse keskmised ja lämmastikku arvestatakse üldbilansi järgi.  

3.3.1 Talinisu 

Tabelis 2 on kujutatud 2017 saagiaasta talinisu fosfori ja kaaliumi tarbed ning lisatud on ka 

orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus. Sel aastal planeeritakse teraviljade saagikuseks 8t/ha. 

Arvutatud optimeerimise andmeid võrreldakse hetkel kasutusel oleva kultuuripõhise 

väetamisega ja  leitakse materiaalne tasuvus väetistelt. 

Tabel 2. OÜ Rannu Seeme 2017. aasta talinisu põldude toiteinete tarbed ja Corg 

Corg % P tarve % K tarve % 

Üle 2 % 16,8 Keskmine 69,7 Suur 5,3 

1-2 % 83,2 Väike 25,2 Keskmine 77,5 

  Väga väike 5,1 Väike 17,2 

 

Arvestades iga talinisu põllu mulla toitainete tarvet arvutati kokkuhoid väetistelt, mida 

kujutatakse tabelis 3. Võrreldud on ühtlaselt ja optimeeritud väetise kogust, mis arvutati 

vastavalt planeeritud saagile. Seejärel leiti mõlema meetodi vaheline bilanss, mis on korrutatud 

väetise hinnaga. Vastavalt toitainele on tabelis kujutatud ka väetis: lämmastikule vastab AN (N 

33,5%) väetis, fosforile vastab MAP (P 22,3%)  väetis ja kaaliumile KCl (K 49,8%) väetis.  

Tabel 3. Väetiste optimeerimine talinisul 

 Ühtlaselt t Optimeeritud t Bilanss t EUR EUR/ha 

N 347,3 342,0 5,3 970 1,8 

P 74,2 65,3 8,9 3256 6,2 

K 95,6 79,1 16,4 4686 8,9 

Kokkuhoid talinisult 30,6 8912 16,9 

 

Arvutusest selgub, et talinisu puhul 8 t/ha saamiseks on võimalik kokku hoida 16,9 eur/ha, 

arvestades sealjuures põldude toitainete tarbeid. Ettevõttes planeeritud talinisude kogupinnale 
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oleks kokkuhoid 8912 eurot. Sel aastal on talinisu põlde kokku 528,77 hektarit. Väetiste 

kulutuste pealt tekib kokkuhoidu sel juhul 5%. Kokkuhoid pole küll suur, kuid peale kesist 

eelmist põllumajandusaastat on abiks igasugune kulude vähenemine. 

3.3.1 Taliraps- ja rüps  

Ettevõtte kasvatab aastal 2017 talirapsi- ja rüpsi 390 hektaril. Fosfori tarbed on pigem väiksed, 

kui suured ja kaaliumi tarbel on sarnaselt väiksel tarbele ka sama palju suurt tarvet (tabel 4).  

Tabel 4. OÜ Rannu Seeme 2017. aasta talirapsi- ja rüpsi põldude toiteinete tarbed ja Corg 

Corg % P tarve % K tarve % 

Üle 2 % 27 Suur 4 Suur 17 

1-2 % 73 Keskmine 60 Keskmine 66 

  Väike 19 Väike 17 

  Väga väike 17   
 

Sellise arvutuse käigus leiti, et kõige rohkem on võimalik kokku hoida optimeeritud 

väetamisega, mille kuluks on 186 eur/ha. Kõige suuremate kulutustega antud analüüsis on 

komplektväetisega väetamine 322 eur/ha, kuna need väetised on kallimad (joonis 13). Joonisele 

on planeeritud 4 tonni talirapsi saak, millele on arvutatud erinevate väetise kombinatsioonid.  

 
Joonis 13. Talirapsi- ja rüpsi väetamise võrdlus optimeeritud, ühtlaselt ja kompleksväetisega. 
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Võrreldes kasutusel oleva ühtlase meetodiga on optimeeritud väetamine talirapsi- ja rüpsi puhul 

3% odavam ja kompleksväetisega väetamine 30% kallim. Kokkuhoid optimeeritud 

väetamisega on 2,8 eur/ha võrrelduna ühtlaselt väetamise meetodiga.  

3.3.3 Oder 

Odra kasvupinnaks on planeeritud 149 hektarit 2017-ndaks saagiaastaks. Toitainete 

arvestamiseks on planeeritav saak 6 t/ha. Toitainete  varieeruvus antud kultuuri põldudel väga 

suur ei ole ja kokkuhoidu ei teki nii palju nagu teistel kultuuridel (tabel 5). Kuid, kui meeles 

pidada seda, et sellisel väetamisel pole ainult rahaline kokkuhoid kõige olulisem vaid siinkohal 

on võimalik vähendada keskkonna reostuse riski. 

Tabel 5. OÜ Rannu Seeme 2017. aasta odra põldude toiteinete tarbed ja Corg 

Corg % P tarve % K tarve % 

Üle 2 % 2,2 Suur 9,2 Suur 1,2 

1-2 % 97,8 Keskmine 48,4 Keskmine 98,8 

  Väike 40,2   

  Väga väike 2,2   

 

Väetistest tulenevat kokkuhoidu saavutatakse lämmastiku ja fosforväetistega. Kuna kaaliumi 

tarve väga palju ei erine ühtlasest väetamisest ning pigem tuleb optimeeritud väetamisega 

kaaliumi juurde panema. Mõnele põllule kaaliumi juurde lisamine võib tekitada ühtlasema 

saagi, kuna kõik toitelemendid on taime kasvuks vajalikud.  

Alljärgneval tabelis 6 selgub, et hektari pealt hoitakse kokku 2,4 eurot, mis väljendub kogu 

väetistele tehtud kulutustest 0,7%. See tähendab seda, et sellel aastal odra põldudel ei esine 

väikest väetistarvet, mille tulemusena saaks rahaliselt kokku hoida.  

Tabel 6. Väetiste optimeerimine odral 

 Ühtlaselt t Optimeeritud t Bilanss t EUR EUR/ha 

N 53,4 53,3 0,1 17,8 0,1 

P 18,3 17,3 1,0 364,1 2,4 

K 18,0 18,1 -0,1 -20,6 -0,1 

Kokkuhoid odralt   343,5 2,4 

 

Lämmastikväetiste veelgi efektiivsemaks kasutamiseks on välja toodud agronoomiliselt 

efektiivsete lämmastiknormide arvutamise valem, mida võrreldakse sellest tuletatud indeksi 

tulemustega (tabel 7). Et valemit kasutada, siis on selleks mullaproovidest saadud orgaanilise 
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süsiniku sisaldus teisendatud huumuse sisalduseks, mis iseloomustab kõige paremini mullas 

oleva lämmastiku sisaldust (Astover jt 2006).  Arvutuses kasutatakse sama väetist ning 

väetistarvet, mis on kasutatud tabelis 6.  

Tabel 7. Odra agronoomiliselt efektiivsete lämmastiknormide arvutus 

 

Hu% Pindala 

Indeksi 
alusel N 

väetisnorm, 
N kg/ha 

Kokku N  
t 

Väetist                   
t Kulu väetistele eur  

Põld 1  1,89      3,47      121,31      0,42      1,26      229,95     

Põld 2  2,58      30,58      105,81      3,24      9,66      1 767,57     

Põld 3  1,72      48,40      126,10      6,10      18,22      3 333,89     

Põld 4  5,16      1,80      84,34      0,15      0,45      82,93     

Põld 5  3,61      1,45      91,73      0,13      0,40      72,66     

Põld 6  2,75      29,30      102,77      3,01      8,99      1 644,87     

Põld 7  2,24      13,71      112,86      1,55      4,62      845,27     

Põld 8  2,75      20,31      102,77      2,09      6,23      1 140,18     

 Kokku  149,02       16,69      49,82      9 117,33     

 

Agronoomiliselt efektiivsete lämmastiknormide arvutamisega saadud tulemus tekitab 

kokkuhoidu ühtlaselt väetamisega võrreldes 7% väetistele tehtavatest kulutustest 

lämmastikväetistele. Väetise kogus sellise arvutuse teel väheneb ühtlaselt väetamisega 3,6 

tonni, mis rahaliselt tähendab 4 eur/ha kohta. Kuna mullas on lämmastik väga liikuv ja seda ka 

põllu erinevates osades, siis peab lämmastikku väga täpselt määrama. Üks orgaanilise süsiniku 

proov põllu kohta ei anna üksikasjalike tulemusi, mille kaudu oleks võimalik lämmastikuga 

põlde, nende tulemuste järgi väetada (Roostalu 2008). Kuid siit tekib arusaam, et see on oluline 

keskkonna riskide maandamiseks, kuna suurema lämmastiku sisaldusega põldudele lisatakse 

vähem väetiseid, mis võivad muidu kergesti leostuvad.   
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ARUTELU 

Võrreldes OÜ Rannu Seeme majandusandmeid FADN ettevõtetega, siis selgub et ettevõtte on 

heal järjel. Kogutoodangu väärtus on ettevõttel kuni 45% suurem testettevõtetest, mis näitab et 

ettevõte on konkurentsivõimeline. Kuna FADN testettevõtetega andmetega võrreldes on 

analüüsitaval ettevõttel 83-93%  ulatuses vähem muid sissetulekuid, siis võiks mõelda mõne 

kõrvaltegevuse peale. FADN testettevõtete seas on järjest suurenenud kõrvaltegevusega seotud 

kulutused, mis kajastuvad ka muude sissetulekute all. Umbes 15% moodustab FADN 

testettevõtete kulutustest just kõrvaltegevuse kulud, mis OÜ Rannu Seemne kuluartiklite seast 

puudub.  

Väetamise optimeerimise tulemusena saadi talirapsi, talinisu ja odra põldude peale kokkuhoidu 

22,1 eur/ha kohta. Kui seda kokkuhoidu võrrelda analüüsitava perioodi ettevõtte väetistele 

tehtavaid kulutusi, siis nende aastate keskmisena hoitakse kokku 2,9%. Rahalises väärtuses 

oleks see 11 333,5 eurot väetiste pealt kokkuhoidu aastas. Kui sealjuures arvestada odrale 

tehtud arvutust agronoomiliselt efektiivse valemiga kogu ettevõtte peale, siis üle 50% 

kokkuhoidu ainult lämmastikväetistelt oleks juba arvestatav. Seda nii majanduslikult, kui ka 

keskkonnariskide vähendamise seisukohalt, kuna toitainete kasutamine oleks efektiivsem 

taimede poolt. Kokkuhoidu suurenemist ja keskkonnareostuse vähenemist leiti ka Astover jt 

poolt teostatud analüüsides (2008).  

Pikemas perspektiivis on kindlasti tasuv väetada optimeeritult, kuna põldude varieeruvus on 

suur ja toitainetest lähtuvalt väetistarbe määramine on väga oluline. Seda on ka mitmetes 

teadusartiklites välja toodud, ning selle rakendamisega on võimalik vähendada nii riski 

keskkonnale, kui ka kokku hoida väetistele tehtavatest kulutustest (Geisseler, Miyao  2016; 

Valkama jt 2013).  Seda enam, et ettevõttes on kasutusel uuem tehnoloogia, mis võimaldab 

väetist doseerida põllusiseselt väga täpselt. Selline viljelemine tagaks ühtlasema saagi 

madalamate sisenditega (Quebrajo 2015).  
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KOKKUVÕTE 

Antud töö eesmärk oli hinnata ettevõtte konkurentsivõimelisust ja jätkusuutlikkust Eestis. 

Kasutades erinevaid Eesti andmebaase, millega on võimalik positsioneerida uuritavat ettevõtet 

Eesti turul  

Tulemustest selgub, et OÜ Rannu Seeme on konkurentsivõimeline võrreldes FADN 

testettevõtete näitajatega, kuna kogutoodang hektari kohta on keskmiselt 39-45% suurem 

analüüsitud testettevõtete näitajast. Samuti on taimekasvatuse erikulud 1,5-2 korda suuremad 

testettevõtetest, mis iseloomustab kvaliteetse ja puhta toodangu kasvatamist. Samuti järjest 

uuendatav tehnikapark näitab, et ettevõte on võimeline jätkusuutlikult majandama. 

Kasumiaruannetest selgub, et aastast 2012 on kütusele tehtavad kulutused 2016. aastaks 

ärikulude osakaalust vähenenud 3,8 %. Kokku on hoitud ka taimekaitsele tehtavatest 

kulutustest, mis langesid ärikulude osakaalust 2014 aastast 2016. aastani 11,8 %. Väetistele 

tehtavate kulutuste osatähtsuses taimekasvatuse erikuludes ei ole erilisi muutusi analüüsitavas 

perioodis toimunud. 

Uuritava ettevõtte väetusplaani on võimalik palju optimeerida, kuna väetamine on siiamaani 

toimunud kultuuripõhiselt, ning suurema toitainete sisaldusega põllumullad saavad rohkem 

toitaineid kui neil tegelikult vaja on ja kinni suudavad hoida. Selleks moodustati arvutuslikult 

võimalik kokkuhoid, mis tekib väetiste optimeerimisest ettevõtte peamistele kasvatavatele 

kultuuridele. Tulemustes selgub, et ettevõtte suudaks sellise väetamisega kokku hoida 2,9% 

väetistele tehtavatest kulutustest, mis ei ole väga suure efektiga. Odra puhul arvutati juurde veel 

agronoomiliselt efektiivne väetisnorm, mille kaudu oleks sõltuvalt huumuse sisaldusest kuni 

7% väiksemad kulutused lämmastikväetistele.  

Siinkohal leiab kinnitust ka esitatud hüpotees, kuna väetistelt on võimalik kokkuhoidu antud 

ettevõttes saavutada. Ning kokkuhoid tekib kindlasti ka keskkonna seisukohalt, kus 

vähendatakse toitainete leostumisest põhjustatud riski. 

Edasistes uuringutes peaks keskenduma asukohapõhisele väetamisele ning selle finantsilistele 

uuringutele, kuna ettevõtte on võimeline veel täpsemaks väetamiseks. Analüüsida 

vegetatsiooniindeksi kaudu väetamise tehnoloogiaid ja kuidas seda kõige efektiivsemalt 

ettevõttes kasutada. 
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SUMMARY 

The aim of this research was to evaluate the competitiveness and the sustainability of this farm 

in Estonia. Using different Estonia databases to position this present farm in Estonia market.  

The results show that, OÜ Rannu Seeme is a competitiveness farm comparing with FADN 

testfarms data, cause the total outputs per hectare were on average 39-45% higher than on these 

analysed testfarms. And also this present renewed machinery presents the sustainability of this 

farm. In the income reports came out that the costs to fuel from year 2012 to 2016 were lowered 

3,8% from the total outputs. The plant protection costs were also lowered from year 2014 to 

2016 over 10%. The costs of fertilizers in the crop specific costs were no special changes, cause 

the fertilizing have been the same for quite a long time.  

This present farm fertilizing plan leads to an opportunity to optimize fertilization. The crop 

based fertilizing leads to the risk of environmental pollution while some of the field soils have 

already enough nutrients and it cannot hold more nutrients. To prevent that, this study calculates 

the possible saving from optimization of fertilization on main grown crops. The results indicate 

that with this optimization can be save 2,9% form the costs of fertilizers, which is not with a 

very big effect. But there were calculated a agronomically effective nitrogen rate for barley, 

and through this there can be save 7% lower costs of fertilizers depending on soil humus 

content. This examined farm can fertilize like that, while the machinery is equipped with GPS 

systems and sensor to do that.  

In further surveys should focus on site specific fertilizing and on its opportunities to financial 

savings. And also to analyse the fertilizing technologies with vegetation  index measures and 

how to use it in the most effective way. 
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