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SISSEJUHATUS 
 

Ökoloogiline mõtlemine ning eluviis, kaasaarvatud mahetoit koguvad populaarsust terves 

maailmas. Ka Eestis on mahetootjate arv ning mahepõllumajandusliku maa pind igal aastal 

suurenenud, samuti on kasvanud nõudlus mahetoodete järele. Kuna mahetootmine põhineb 

kohalikel taastuvatel ressurssidel ning tasakaalustatud aineringel, on sellel eeldatavalt 

väiksemad välismõjud keskkonnale kui tavapõllumajanduses (Sautereau jt. 2016). 

Mahepõllumajanduse positiivne mõju loodusele väljendub ka elurikkuse suurendamises läbi 

mitmekesise tootmise. Suletud toitaineringe seisukohalt on tootmisprotsessis oluline 

loomade osalus ning mitmekesine tootmine väljendub eelkõige taime- ja loomakasvatuse 

kooseksisteerimises. Mitmete toodanguliikide samaaegselt tootmine vähendab ka 

majanduslikke riske ning seetõttu on oluline uurida, kas loomakasvatuse tootmissuunaga ja 

segatootmisega põllumajandustootjate loodussäästlik ja väiksemate riskidega tootmine 

väljendub ettevõtete kõrgemas tootlikkuses. Nõudlus mahetoodete järele annab 

maapiirkondade elanikele võimaluse tegeleda mahetootmisega, soodustades sel viisil 

maapiirkondade elujõulisust. 

Tootlikkus on oluline näitaja, mis iseloomustab  majanduskasvu ning ettevõtete 

konkurentsivõimet. Mahepõllumajandusliku tootmisega ettevõtete tootlikkusnäitajaid on 

seni analüüsitud eelkõige mahe- ja tavapõllumajanduspraktikaga ettevõtete omavahelises 

võrdluses. Näiteks on selliseid analüüse tehtud järgmistes EMÜ MS bakalaureuse- ja 

magistritöödes: Marran (2015), Otisalu (2017), Sakkool (2017) jt. Mahetootmisega 

ettevõtete tootmissuundade omavahelisi erinevusi tootlikkuses ei ole analüüsitud. 

Mahetootmise üks põhimõte on, et mullaviljakust püütakse taastoota loomakasvatuses 

tekkinud sõnniku arvelt, see tähendab, et maheettevõttes peaksid olema loomad (Schulz jt 

2014). Seetõttu keskendub käesolev töö just segatootmise ja loomakasvatuse tootmistüübile. 

Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada mahepõllumajandusliku loomakasvatuse ja 

segatootmise tootmistüübi testettevõtete tootlikkus. 
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Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1) Selgitada mahetootmise eripärasid võrreldes tavapõllumajandusliku praktikaga. 

2) Tuua välja tootlikkuse olemus ja selgitada, millised näitajad iseloomustavad kõige 

paremini põllumajandusettevõtte tootlikkust. 

3) Tuua välja analüüsitavate tootmistüüpide tootlikkusnäitajad põllumajandusmaa 

suurusgruppides ja tootmistüübi keskmisena. 

4) Selgitada välja kogutootlikkuse tegurid analüüsitavates tootmistüüpides.  

Uurimistöö tugineb teisestele andmetele, mis pärinevad Põllumajandusliku 

raamatupidamise (Farm Accountancy Data Network – FADN) andmebaasist. Uurimistöö 

teoreetilises osas selgitatakse mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtteid. Samuti 

selgitatakse tootlikkuse olemust ning põllumajandusettevõtte tootlikkust kõige paremini 

iseloomustavaid tootlikkuse näitajaid. Töö empiirilises osas tuuakse välja valitud 

tootlikkusnäitajate tase ja hinnatakse nende näitajate taset mõjutanud ettevõttesiseseid 

tegureid. Tootlikkuse hindamiseks kasutatakse järgimisi näitajaid: põllumajandusmaa 

tootlikkus, tööviljakus, erikulude tootlikkus ja kogutootlikkus. Seoste leidmiseks ja tegurite 

mõju hindamiseks kogutootlikkuse kujunemisele kasutatakse korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi.  

Töö autor avaldab tänu Põllumajandusuuringute Keskusele FADN andmete kasutamise 

võimaldamise eest. 
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1.  MAHEPÕLLUMAJANDUSE ERIPÄRAD JA 
TOOTLIKKUSE HINDAMINE PÕLLUMAJANDUSES 
 

1.1. Mahepõllumajanduse olemus ja eripärad  

 

Kuna käesolevas bakalaureusetöös keskendutakse mahepõllumajandusliku tootmisviisiga 

põllumajandusettevõtete analüüsimisele, selgitatakse kõigepealt mahepõllumajanduse 

olemust ja põhimõtteid. Ökoloogiline põllumajandus on alternatiiviks traditsioonilisele 

põllumajandusele ning selleks, et mõista mahetootmise eripärasid kõige paremini, on seda 

otstarbekas kõrvutada tavapõllumajandusliku tootmisega.  

Mahepõllumajandust võib pidada tänapäevase tavapõllumajanduse eelkäijaks. Enne 

sünteetiliste väetiste ja taimekaitsevahendite kasutusele võtmist kasutas enamik põllumehi 

mullaviljakuse parandamiseks külvikorda ning loomasõnnikuga väetamist, samuti kasvatati 

haljasväetiskultuure (Barker 2010: 1). 19. sajandi keskpaigas alanud rohelise revolutsiooni 

järgselt muutus põllumajanduslik tootmine intensiivsemaks ning tootlikkuse tõstmiseks 

spetsialiseeruti monokoltuuride kasvatamisele. Selle tagajärjel kannatas aga 

looduskeskkond, vähenes mitmekesisus ning suurenesid muud välismõjud. Samuti tekkis 

küsimus kasutusele võetud sünteetiliste väetiste ja taimekaitsevahendite ohutuse kohta. 

(Kumar 2017: 54-57) Käesoleval sajandil mõeldakse rohkem tervisliku toidu ning 

keskkonda säästvate ja minimaalse välismõjuga tootmisviiside peale, samuti peetakse 

oluliseks loomade heaolu. Kuna mahetootmine vastab oma põhimõtetelt just nendele 

nõuetele, pakub see võimaluse neid sihte täita. 

Mahepõllumajandus on terviklik tootmissüsteem, mis edendab ja parandab agroökosüsteemi 

tervist, sealhulgas bioloogilist mitmekesisust, bioloogilisi tsükleid ja mulla bioloogilist 

aktiivsust. Mahetootmine põhineb ökosüsteemi juhtimisel, mitte väliste põllumajanduslike 

sisendite kasutamisel. Ökosüsteemi juhtimiseks kasutatakse agronoomilisi, bioloogilisi ja 

mehhaanilisi meetodeid, et täita süsteemis mistahes spetsiifiline funktsioon. 

Mahepõllumajandus on üks mitmest säästva põllumajanduse lähenemisviisidest. Selle 

eripära seisneb selles, et 1) peaaegu kõik sünteetilised sisendid on keelatud ja 2) kohustuslik 

on külvikordade kasutamine. (Organic agriculture 1999) Mõiste „mahe“ all mõeldakse mitte 
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ainult kasutatud sisendite tüüpi, vaid tootmisüksust kui organismi, mille kõik koostisosad – 

orgaanilised ained, mulla mineraalid, putukad, mikroorganismid, taimed, loomad ja 

inimesed lõimuvad, et luua ühtne, isereguleeruv ning stabiilne tervik. (Lampkin jt 1999: 1) 

Mõnes mõttes on mahepõllumajanduse määratlus täielik vastand tavapärasele 

põllumajandusele (tabel 1), mis tähendab kunstlike sisendite, näiteks väetiste ja pestitsiidide 

laialdast kasutamist toidutootmise tootlikkuse suurendamiseks (Acs jt 2005: 3). 

 

Tabel 1. Mahe- ja tavapõllumajanduse erinevused (Barbieri jt 2017: 1; Killebrew jt 2009: 

2-3; Palaniappan, Annadurai 1999: 17) 

 

Mahe- ja tavapõllumajanduse suurimad erinevused tulenevad peamiselt nende 

tootmisviiside põhimõtetest ja eesmärkidest. Mahetootmine põhineb jätkusuutlikul 

tootmisel, see ei eelda kõrget tootlikkust, vaid pigem säästvat ressursikasutust. 

Tavapõllumajanduse eesmärgiks on aga võimalikult suur majanduslik kasu ja maksimaalne 

tootlikkuse tase. Kuigi suurem osa põllumajanduslikust tootmisest toimub tavatootmise 

põhimõtete järgi, on pikaajaliste katsete tulemusena leitud, et mahepõllumajanduslikud 

 Mahe Tava 
Eesmärk Jätkusuutlik tootmine  Võimalikult suur tootlikkus ja 

majanduslik kasu  
Tootmismeetod Keskkonnahoidlik ja võimalikult 

mitmekesine 
Keskendutakse tootmise 
spetsialiseerumisele ja 
mehhaniseerimisele 

Sisendid Tootmine põhineb suletud aineringel, 
kuid kasutatakse ka orgaanilisi väliseid 
sisendeid 

Kasutatakse väliseid sisendeid 

Väetised ja 
taimekaitse 

Kahjurite ja haiguste tõrjeks kasutatakse 
looduslikke vahendeid, mullaviljakuse 
säilitamiseks orgaanilisi väetisi 

Kasutatakse sünteetilisi väetisi ja 
taimekaitsevahendeid 

Külvikord Külvikord on mitmekesisem ja 
rotatsioon on pikaajalisem kui 
tavapõllumajanduses  

Külvikord on pigem ühekülgne, selle 
põhjusteks on spetsialiseerumine, 
sünteetiliste sisendite kasutamine 
ning looma- ja taimekasvatuse 
eraldumine  

Loomakasvatus Loomadel tootmisprotsessis suur 
tähtsus, väga oluline on ka loomade 
heaolu, põhimõtteks on söötade 
isetootmine, keelatud on kasutada 
kasvustimulaatoreid ning 
hormoonpreparaate 

Loomakasvatuse roll ei ole nii 
oluline, kasutatakse sünteetilisi 
söötasid ning söödalisandeid, 
toodangu suurendamiseks ning 
tootmistsükli kiirendamiseks 
kasutatakse kasvu soodustavaid 
aineid 

GMO-d Geneetiliselt muundatud organismide 
kasutamine pole lubatud 

Toodangu kvaliteedi parandamiseks 
kasutatakse GMO-sid 
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süsteemid on mikro- ja makroorganismide poolest elurikkamad kui tavasüsteemid ning 

mahetootmisel on rohkem eeldusi kestlikuks tootmiseks (Fliessbach jt 2000).  

Ideaalis on mahepõllumajanduse eesmärgiks luua integreeritud, majanduslikult ning 

looduslikult jätkusuutlikud põllumajandustoomise süsteemid. Mahetootmises tuleks 

sõltuvust välistest tootmissisenditest vähendada nii palju kui võimalik, et luua suletud 

toitainete ringluse süsteem (joonis 1). (Lampkin 1990 ref Ceglie, Abdelrahman 2014: 18) 

Põllumajanduslikus tootmissüsteemis kaovad toitained leostumise, äravoolu, gaasilistele 

heitmete ning taimsete ja loomsete materjalide müümise kaudu. Kui kaotatud toitaineid ei 

asendata ega suunata tagasi, siis pikas perspektiivis see süsteem ammendub. (Kirchmann jt 

2008: 8)  

 

 

 
Joonis 1. Suletud toitainete ringlussüsteem mahepõllumajanduses. (Behera jt. 2012: 298) 

 

Mahepõllumajanduse üks põhimõtteid on säilitada ja luua võimalikult keerukad ja 

mitmekesised agroökosüsteemid. Kuna looduses on taimed, nendest sõltuvad loomad, 

seened ja mikroorganismid üksteisega tasakaalulistes suhetes, siis mitmekesistamine 

soodustab looduslikku regulatsiooni. Siiski keskendutakse põllumajanduslikus tootmises 

pigem spetsialiseerumisele ning looduslikud kooslused vaesuvad. Sellest tulenevalt 

suureneb taimtoiduliste organismide arvukus, kuid samas väheneb oluliselt looduslik 

Muld

TaimedLoomad

Toitained 
 

Inimene 

Toit 

Sõnnik 

Sööt, põhk 

Toit 

Haljasväetis 

Kompost 
jm jäägid 

Atmosfäär, N2 
 



 
 

 10 

regulatsioon, sest taimekahjustajatele pole piisaval hulgal looduslikke vaenlasi. 

(Mahepõllumajanduse...2009: 53)  

Ökoloogilise põllumajanduse aluseks on mulla tervis – viljakas pinnas pakub taimedele 

vajalikke toitaineid ning aitab säilitada mitmekesiseid elusorganismide kooslusi (Akinyemi 

2007: 1). Kuna mahepõllumajanduses pole lubatud kasutada sünteetilisi sisendeid, siis 

kultuuride toitainetega varustamiseks, umbrohutõrjeks ning kahjurite ja haigustega seotud 

probleemide ennetamiseks kasutatakse külvikorda ja kattekultuure (Akinyemi 2007: 1; 

Lampkin 1990, ref Olesen 1999: 11). Haritav maa jaotatakse külvikorraväljadeks ning 

kultuure kasvatatakse eelnevalt määratud järjestuses kindla perioodi vältel. Külvikord 

koosneb kahest faasist: esimeses kasvatatakse liblikõielisi-kõrrelisi jms kultuure, mis  

suurendavad mulla huumuskihti ning teises faasis kasvatatakse teravilja või muid 

üheaastaseid kultuure, ehk siis tarbitakse need toitained, mis eelnevate kultuuridega mulda 

viidi. (Mahepõllumajanduse...2009: 45) Liblikõielised-kõrrelised on eelkultuurina suure 

väärtusega, nende all muld puhkab ning umbrohuseemned ei saa idaneda. Efektiivseks 

orgaanilise aine säilitamiseks peaks külvikord sisaldama minimaalselt 20% liblikõielisi-

kõrrelisi ning maksimaalselt 60% teravilju. Haiguste vältimiseks peaks igat üksikut 

teraviljakultuuri olema mitte rohkem kui 20%. Kattekultuurid on olulised, sest nad toimivad 

haljasväetisena ning nende külvamine kaitseb mulda erosiooni eest. (The Basics of...2016: 

16)  

Lähtudes suletud toitainete ringluse süsteemist on mahepõllumajandusega tegelevas 

ettevõttes oluline osa ka loomakasvatusel. Taime- ja loomakasvatust ei saa vaadelda eraldi 

tootmissuundadena nagu tehakse tavapõllumajanduses, kus keskne roll on 

spetsialiseerumisel.  Mahepõllumajanduslik loomakasvatus põhineb maa, taimede ja 

loomade harmoonilistel suhetel, loomade füsioloogiliste vajaduste rahuldamisel ja ning 

loomuomase käitumise võimaldamisel (The IFOAM Norms... 2012: 42). 

Loomakasvatussaaduste tootmisel kasutatakse enamasti sööta, mida inimesed pole 

võimelised seedima. Ressursside efektiivsel kasutamisel on keskne roll mäletsejatel, nad 

leiavad söömiskõlblikku ka sellistes kohtades, kus saaki pole võimalik koristada. Kuigi sead 

ja linnud toituvad ka jäätmetest, ussidest ja putukatest pole nad esmatähtsad, kuna põhiliselt 

söövad nad sama toitu, mis inimesed. (Ökoloogiline...2013: 64) Ka mulla orgaanilise aine 

jätkusuutlikku majandamist on kõige paremini võimalik saavutada segatootmises, kus 

kasutatakse väetamisel loomasõnnikut ning kasvatatakse haljasväetiskultuure, mida on 

võimalik kasutada loomasöödana ning seeläbi optimeerida toitainete kasutamist. Loomadeta 
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tootmissüsteemid peaksid ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks kasvatama söödakultuure 

haljasväetise saamise eesmärgil. (Schulz jt. 2014: 461)  

Tootmise mitmekesistamisel on mõju ka ettevõtte majandustulemustele. Näiteks Timmo 

Sülla on toonud oma magistritöös välja, et enamikes põllumajanduslikes tootmissuundades 

on toodangu mitmekesisuse suurendamisel võimalik vähendada tootmise keskmist kulu, mis 

omakorda väljendub ettevõtte kõrgemas tulususes (eeldusel, et hinnad püsivad stabiilsed). 

Samuti vähendab mitmekesistamine riskitaset. Eranditeks on Sülla analüüsitud perioodi 

(2006-2014) alusel linnukasvatus ning teraviljade ja tehniliste kultuuride kasvatus, nendes 

tootmistüüpides on spetsialiseerumine ettevõtete majanduslikust seisukohast lähtudes 

kasumlikum. Taimekasvatuses võib seda selgitada tootmistehnoloogia arenguga, samuti 

saagikamate, ilmastiku- ning haiguskindlamate sortide kasutamisega. Linnukasvatuses on 

põhjuseks tootmise koondumine suurfarmidesse ning lühike tarneahel. Kuigi nendes 

spetsialiseerunud tootmissuundades on rentaablus kõrgem toob see kaasa suurema riski 

tulude varieerumise näol. (Sülla 2016: 76-79) Seega võib eeldada, et bakalaureusetöös 

käsitletavate mahetootmise tootmistüüpide puhul võiks mitmekesistamine ettevõtete 

majandusnäitajaid parandada. 

Eeltoodud mahetootmise teoreetilisest käsitlusest lähtudes võib öelda, et 

mahepõllumajandustootmisega tegelevad ettevõtted peaksid eelkõige tegelema 

segatootmisega, sest kui tootmisprotsessis osalevad nii taimsed kui loomsed organismid on 

ressursikasutus optimaalne nii looduslikus kui majanduslikus mõttes. Keskkondliku 

jätkusuutlikkuse tagab suletud toitaineringe, kus kasutatakse maksimaalselt ära nii taime- 

kui loomakasvatuses tekkivad kõrvalsaadused ja jääkproduktid. Majanduslikus mõttes 

vähendab mitmekesine tootmine kulusid väliste tootmissisendite soetamiseks.  

 

 

1.2. Tootlikkuse olemus ja selle hindamiseks kasutatavad näitajad 

põllumajanduses 
 

Tootlikkus (productivity) on oluline näitaja, mille kaudu saab hinnata ettevõtte 

konkurentsivõimet ning majanduslikku seisundit. Ettevõtte jaoks on tootlikkuse kasv 

oluline, sest läbi selle tagab ettevõtte oma konkurentsivõime turul ning suutlikkuse täita 

kohustusi töötajate, aktsionäride ja valitsuse ees (Perham 2011: 5). Tootlikkust võidakse 
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segamini ajada selliste mõistetega nagu efektiivsus (efectiveness) ja säästlikkus (efficiency), 

seetõttu on oluline mõista nende terminite tähendust ning omavahelist seost. 

Efektiivsus laiemas mõistes iseloomustab seda kui hästi eesmärgid saavutati, näiteks kui 

eesmärgiks on mingi väljundi mahu saavutamine siis võib efektiivsuse avaldada suhtena 

tegelik väljund/oodatav väljund. (Kalle 2007: 8) Efektiivsus on sageli seotud kliendi jaoks 

väärtuse loomisega ja mõjutab peamiselt tootlikkuse suhtarvu lugejat (väljundit) (Tangen 

2005: 41). Efektiivsust kitsamas tähenduses võib väljendada suhtena eesmärk/vahendid. 

Eesmärgiks võib olla süsteemi väljund, näiteks toodang, teenused, efekt. Vahenditeks on 

eesmärgi saavutamiseks kasutatavad sisendid: tööjõud, kapital, energia, tooraine jne. (Kalle 

2007: 8) Säästlikkust määratletakse kui eeldatavalt tarbitavate ressursside ning tegelikult 

tarbitud ressursside suhet, see iseloomustab kui hästi kasutati ressursse eesmärkide 

saavutamiseks (Sink, Tuttle 1989 ref Tangen 2005: 42). Säästlikkus on tihedalt seotud 

ressursside kasutamisega ning see mõjutab peamiselt tootlikkuse suhtarvu nimetajat 

(sisendit) (Tangen 2005: 41). 

Tootlikkust on kirjanduses sageli käsitletud kui tööviljakuse näitajat, kuid seda võib pidada 

kõigi ressursside efektiivsuse indikaatoriks. Tootlikkus on süsteemi väljundi(te) ja 

sisendi(te) suhe (valem 1). (Kalle 2013: 123)  

 

!""#$%&&'( = *ä$,'-.(%.)
1%(2-.(%.) =

!"".3-4	(#22-'(2.)
!2ℎ#'.	&'$'#'(2.  

 

Lähtuvalt mõõtühikutest, milles on fikseeritud tootlikkusnäitaja lugeja ehk väljund (toodang, 

teenused, resultaat) võib eristada kahte tootlikkuse mõõtmismeetodit (Sealsamas: 15):  

1) naturaalne, mille puhul väljund on naturaalühikutes (tk, kg, m, jms); 

2) väärtuseline, kus väljund on rahaühikutes (euro, dollar jne). 

Tootlikkuse naturaalse meetodi kasutamisel tuleks ka tootlikkusnäitajate sisendeid 

väljendada naturaalühikutes. Selle meetodi kasutamine on õigustatud sel juhul, kui väljund 

on üheliigiline, selle kvaliteet on stabiilne ja lõpetamata toodang puudub. Samuti kui 

tootmise spetsialiseerumise tase ning ressursside erikulud on muutumatud. (Kalle 2007: 15) 

Tootlikkuse mõõtmisel naturaalühikutes on võimalik võrrelda kahte ettevõtet, mis toodavad 

ühesugust toodet, kuid erinevaid põllukultuure kasvatavaid ettevõtteid sel viisil võrrelda ei 

saa. Viimasel juhul tuleb kasutada väärtuselist mõõtmismeetodit. (Mechri jt 2017: 11) Kuid 

(1) 
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ka sellel meetodil on omad puudused – väärtuselisel mõõtmismeetodil leitud tootlikkuse 

näitajad on seotud väljundite müügihindadega. Kui ka sisendid on väljendatud rahaühikutes 

sõltub tootlikkus ka sisendite ostuhindadest ning kasum oleneb sellest, kas rohkem on 

kasvanud sisendite või väljundite hinnad. Kindlasti tuleks silmas pidada, et väljundi väärtuse 

kasv ei tähenda alati tootlikkuse tõusu, sest see võis tuleneda hindade kasvust ja ressursside 

tegelik erikulu toodanguühikule ei vähenenud (Kalle 2013: 129).  

Väljundite ja sisendite mõõtmisviise ning näitajaid kombineerides saab määratleda 

erinevatel juhtimistasanditel mitmesuguseid tootlikkusnäitajaid. Eristada võib kolme rühma 

traditsioonilisi tootlikkuse näitajaid: kogutootlikkus, tegurirühma tootlikkus ning 

osatootlikkus. (Sealsamas: 129)  

Osatootlikkus (partial productivity) väljendab ühe sisendi poolt loodud väljundi mahtu 

(valem 2), selleks näitajaks võib olla näiteks tööjõu tootlikkus (väljund ühe töötunni või 

päeva kohta), maa tootlikkus (näiteks, väljund haritava maa kohta) või kapitali tootlikkus 

(näiteks, väljund masina hobujõu kohta). (Coelli jt. 2005: 3) 

 

7(3#""#$%&&'( = *ä$,'-.(%.)
Ü&(	(%(2-.  

 

Osatootlikkuse näitajaid on lihtne mõista,  tõlgendada ja arvutada, osaliselt seetõttu et nii 

lugejat kui nimetajat saab väljendada naturaalühikutes. Neid andmeid on lihtsam hankida 

kui lisateavet väljundite ja sisendite hindade kohta (Kalle 2007: 18). Siiski võivad 

osatootlikkuse näitajad põllumajandusettevõtte või sektori tulemusi valesti kajastada. Kuna 

sisendid on ühendatud tootmisfunktsiooni kaudu võib ühe sisendi tootlikkus olla seotud teise 

sisendi kasutamisega. Näiteks väljendab tööviljakus ainult osaliselt töötajate võimet toota, 

kuna see sõltub ka kasutatavast kapitalist ning vahepealsetest sisenditest. Uuemate masinate 

kasutamine kiirendab tootmisprotsessi ning herbitsiidide kasutamine vähendab 

mehaaniliseks umbrohutõrjeks kulutatud aega. Osatootlikkuse muutused väljendavad 

efektiivsuse, tehnilise muutuse ning teiste sisendite kasutamise koosmõju. (Cachia 2018: 8) 

Tegurirühma tootlikkus (multifactor productivity) saadakse liites tootlikkusnäitaja nimetajas 

mitu elementi, selliselt on võimalik koostada mitmeid kombinatsioone olenevalt tootlikkuse 

mõõtmise eesmärkidest ning kulude osakaalust (valem 3). Näiteks võib nimetajas liita 

töökulud (palgakulu või kogukulud tööjõule) ja kapitalikulud, töökulude arvestamisel 

enamasti probleeme ei teki, küll aga võib raskusi tekkida kapitalikulu arvestusel. Kui 

(2) 
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käsitleda kapitalina põhivara, siis võib seda kulu arvestada mitmel viisil (amortisatsioon, 

põhivara teisendamine töökulu ekvivalentidesse). Tegurirühmadeks võivad olla ka põhivara, 

käibevara, tegevuskulud, omakapital või need elemendid omavahel liidetuna. (Kalle 2007: 

17-19) 

!24'9%9üℎ;3	#""#$%&&'( = *ä$,'-.(%.)
<%#'	(%(2-.%# 

 

Tegurirühma tootlikkuse näitajate leidmiseks kasutatavaid andmeid on suhteliselt lihtne 

hankida, kuid kuna see on vahepealne näitaja (ei ole osa- ega kogutootlikkus) on tema 

kasutamine piiratud. Samuti on tarvilik leida üksmeel kuluderühma struktuuri osas ning 

puudub selgus, mida lugeda kapitali sisendiks. (Kalle 2007: 18) 

Kogutootlikkuse (total factor productivity) arvutamisel võetakse arvesse kõik sisendid ning 

selgitatakse välja kui efektiivselt neid väljundite tootmiseks kasutatakse (valem 4). 

Kogutootlikkuse näitaja nimetajas on tootmiskulud, kulud kokku või varad kokku 

(Sealsamas: 19). Kogutootlikkus annab hea ülevaate ettevõtte tegelikust olukorrast või 

analüüsitava tootmissuuna käekäigust tervikuna, kuna arvesse võetakse kõiki sisendeid ja 

väljundeid. Kuid esinevad ka mõned puudused, näiteks on raske toodete lõikes andmeid 

hankida, samuti ei võta kogutootlikkus arvesse immateriaalse vara mõju. (Sumanth 1997: 6) 

 

="4'#""#$%&&'( = >ä$,'-.(%.)
=õ%&	(%(2-.%. 

 

Põllumajandustootmise väljundit saab mõõta kas kogutoodangu väärtuse või lisandväärtuse 

alusel. Esimese puhul määratletakse toodang tootmisharu, sektori või majanduse 

tootmistegurite (tööjõud ja kapital) loodud kogutuluna (Producitvity:...1998: 9). 

Kogutoodangu väärtust väljendatakse tavaliselt rahalises väärtuses, kuna erinevad 

toodanguliigid (tonn nisu, 1000 liitrit piima jne) tuleb koondada ühe mõõtühiku alla. 

Lisandväärtus on kogutoodang, millest on lahutatud vahetarbimine, seega mõõdab see 

ettevõtte tegelikku väljundit ühiskonnale (Cachia 2018: 21), jättes kõrvale tootmises 

kasutatud vahetarbimissisendite väärtuse. Lisandväärtus luuakse ettevõttes töötajate, kapitali 

pakkujate (tööandjate ja investorite) ühiste jõupingutuste teel, seega jaotatakse lisandväärtus 

töötajate töötasudeks, laenuandjate intressideks, investoritele makstavateks dividendeks, 

kulumiks ning ettevõtte kasumiks (A Guide to...2011: 7). Lisandväärtuse tasemeid on kaks: 

(3) 

(4) 
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bruto- ja netolisandväärtus. Viimase hulka ei arvestata põhivara kulumit (Kalle 2013: 132). 

Sageli kasutatakse netolisandväärtust põllumajanduse võrdlemisel teiste majandusharudega, 

sest riigi rahvamajanduse arvepidamise süsteemis koostatakse kõikide majandusharude 

lisandväärtuse hinnanguid järjepidevalt. (Mechri jt 2017: 16) Tööjõu tootlikkuse hindamisel 

kasutatakse väljundina peamiselt netolisandväärtust, ka mitmetes põllumajanduse 

tootlikkust käsitlevates uurimistöödes  (Bervidova 2002; Levers jt. 2016) on tööviljakuse 

leidmisel seda kasutatud. 

Tootlikkuse hindamiseks kasutatavad peamised näitajad põllumajanduses on maa tootlikkus, 

tööjõu tootlikkus ning kapitali tootlikkus, samuti on tähtis hinnata vahetarbimise sisendite 

kasutamist ehk erikulude tootlikkust.  Maa on eriline vara, seda ei saa taastoota ning selle 

omadusi ei saa muuta, kui siis ainult vähesel määral ja väga aeglases tempos. Sellel on ka 

peaaegu tähtajatu kasutusiga, erinevalt teistest fikseeritud kasutuseaga põhivara liikidest. 

Maa arvestamine tootlikkuse mõõtmisel on hädavajalik, kuna sellel on väga oluline roll nii 

põllukultuuride kui loomakasvatuse tootmisprotsessis. (Cachia 2018: 56) 

Nagu muude sisendite puhul võib ka maa tootlikkust väljendada erinevates mõõtühikutes. 

Arvestades, et maad võib kasutada erinevate põllukultuuride kasvatamiseks, siis 

naturaalühikud (tonnid, kilogrammid) väljundi hindamiseks ei pruugi olla parim valik, 

pigem tuleks toodangu väärtust sel juhul arvestada rahalistes ühikutes. Maa tootlikkuse 

näitajatele hinnangu andmisel tuleks võimalikult palju arvestada mullaviljakuse 

erinevustega, sest väljund sõltub näiteks mulla happesusest, soolasusest ja veerežiimist. 

(Mechri jt 2017: 29) Maa on ka loomakasvatuse tootmistegur, seda saab kasutada 

karjatamiseks või söödakultuuride kasvatamiseks. Mäletsejate ja vähesel määral ka 

kodulindude kasvatamisel määratakse tootmissüsteemid lähtuvalt sellest kui palju maad 

kasutatakse karjatamiseks ja vabapidamiseks (kanade puhul). Karjatamisel põhinevad 

tootmissüsteemid, mis viitavad tavaliselt kehvale mullaviljakusele vajavad vähem 

lisasisendeid, näiteks söödakultuure või –kontsentraate, kui näiteks need tootmissüsteemid, 

kus loomi kasvatatakse suletud keskkonnas. (Cachia 2018: 57) 

Tööjõud on oluline sisend põllumajanduslikes tootmisprotsessides nii taimekasvatuse kui 

loomakasvatuse valdkonnas, sest tööjõukulud moodustavad suure osa kogukuludest. Tööjõu 

sisendi hindamiseks on mitmeid viise: ettevõttes töötavate töötajate arv, töötatud ajaühikute 

(tunnid, päevad, kuud jne) arv või täistööaja ekvivalentide arv (Mechri jt 2017: 29). Üldiselt 

soovitatakse tööjõusisendit mõõta töötatud tundide arvu järgi, sel viisil korrigeeritakse 
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hooajaliste ning mittehooajaliste töötajate erinevust ning erinevat töörežiimi (osaline- või 

täisööaeg) (Schreyer 2001: 39). See võimaldab paremini võrrelda tootmissüsteeme, 

piirkondi ja riike, kuna töötajate arv või töötad päevade arv ei pruugi seletada sisendi 

kasutamise efektiivsust. Põllumajanduses jaotatakse tööjõud tavaliselt kahte 

põhikategooriasse: tasustatud tööjõud ning tasustamata tööjõud. Tasustatud tööjõud 

tähendab inimese palkamist teatud töö tegemiseks teatud tasu eest. Tasustamata tööjõuks on 

enamasti ettevõttega seotud pereliikmed, kellele töötasu ei maksta. (Mechri jt 2017: 29) 

Kuna väikeettevõtetes kasutatakse suuremas osas peretööjõudu ning suuremates 

palgatööjõudu, tuleks ettevõtete omavaheliseks võrdlemiseks võtta arvesse mõlemad 

tööjõuliigid.  

Põllumajanduses kuuluvad sisendite hulka ka tootmiseks vajaminevad materjalid nagu 

väetised, taimekaitsevahendid, seemned, söödad, kütus jms. Oluline on koguda andmeid 

kõigi nende sisendite kohta olenemata sellest, kas nad ostetud või ettevõtte enda poolt 

toodetud (näiteks sõnnik loomakasvatuses). Omatoodetud sisendid võivad moodustada 

suure osa kogusisenditest ning kui seda ei arvestata, suurendab see tootlikkust kunstlikult 

(Cachia 2018: 50). Materjalikulude (vahetarbimissisendite) efektiivsuse hindamiseks 

kasutatakse ka tootlikkuse pöördväärtust (sisend/väljund), mida nimetatakse erikuluks ehk 

ühikkuluks, see näitab kui palju toodangut saadi ühe sisendiühiku kohta (Kalle 2007: 8).  

Tootlikkuse mõõtmiseks on mitmeid meetodeid ning hindamiseks kasutatakse erinevaid 

näitajaid. Põllumajanduses on peamisteks sisenditeks maa, töö, kapital ning materjal, seega 

on oluline hinnata nende tootmisressursside kasutamise efektiivsust. Kuid tähelepanu tuleb 

pöörata sellele, et tulemustele hinnangu andmisel tuleb arvestada ka mullaviljakuse, 

peretööjõu kasutamise, omatoodetud sööda kasutamise ja muude teguritega. 
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2. MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU LOOMAKASVATUSE 
JA SEGATOOTMISE TOOTLIKKUS JA SELLE TEGURID 
 

2.1. Materjal ja metoodika 
 

Käesolevas bakalaureusetöö kasutatakse tootlikkuse hindamiseks Põllumajandusliku 

raamatupidamise FADN-i (Farm Accountancy Data Network) andmebaasi 

mahepõllumajandusliku segatootmise ja loomakasvatuse tootmistüübi testettevõtete 

majandusnäitajaid. FADN asutati 1965. aastal eesmärgiga koguda esinduslikke andmeid 

majapidamiste tulude ja teiste majandustegevust kirjeldavate näitajate kohta. See on 

üleeuroopaliselt toimiv andmeallikas, milles kasutatakse andmete kogumiseks ja 

standardkogutoodangu väärtuse arvutamiseks ühtlustatud metoodikat. Kogutud andmed 

avaldatakse majapidamiste tootmistüübi ja majandusliku suuruse ning piirkonna alusel. 

(Põllumajandustootjate... 2018: 5)  

Uurimistöös analüüsitakse mahepõllumajanduslikke tootmistüüpe võttes aluseks 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi tootmistüüpide liigituse põhimõtted. 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasis on tootmistüüpide ja ettevõtte 

majandusliku suuruse jaotamise aluseks standardkogutoodangu väärtus eurodes. 

Standardkogutoodang väljendab majapidamise potentsiaali tema kasvatatavate loomade 

arvu ja kasutuses oleva põllumajandusmaa hektarite alusel. Tootmistüübi määramisel 

lähtutakse tootmisharu osatähtsusest standardkogutoodangus. (Põllumajandusuuringute 

keskus 2020)  

Kuna uurimistöös kasutatavateks sisenditeks ning väljunditeks on arvnäitajad, liigitub töö 

kvantitatiivseks uurimistööks. Analüüsimeetodina kasutatakse põhjuslik-võrdlevat uuringut, 

milles võrreldakse erinevaid nähtusi ning uuritakse nähtuste erinevuste põhjuseid. (Õunapuu 

2014: 54) Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse ja segatootmise tootlikkuse osas viiakse 

läbi võrdlusanalüüs suurusgrupiti maakasutuse (hektarit) alusel, sest nii jagunevad ettevõtted 

ühtlasemalt kui FADN standardtoodangu alusel arvutatud majanduslike suurusgruppide 

alusel. Analüüsi aluseks olevate ettevõtete arv ja suurusgruppidesse jaotumine on toodud 
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tabelis 2. Käsitlusest jäetakse välja kõige suurem suurusgrupp 400-... ha, kuna selles grupis 

on segatootmisega tegelevaid mahepõllumajanduslikke ettevõtteid alla viie. 

 

Tabel 2. Testettevõtete arv tootmistüübiti ja suurusgrupiti (FADN andmebaas) 
 Loomakasvatus Segatootmine 
 0-<40 40-<100 100-<400 0-<40 40-<100 100-<400 

2014 15 25 22 10 8 7 
2015 14 22 19 21 6 7 
2016 15 19 18 22 10 6 
2017 12 20 20 23 6 8 
2018 15 16 20 20 8 9 

 

Tootlikkuse hindamiseks kasutatakse osa-, tegurirühma ja kogutootlikkuse näitajaid. 

Osatootlikkusena käsitletakse tööviljakust ning maa tootlikkust. Analüüsitav erikulude 

tootlikkus liigitub tegurirühma tootlikkuse alla. Maa, erikulude ja kogutootlikkuse leidmisel 

kasutatakse töös väljundina kogutoodangu väärtust, mis võtab arvesse kõiki sisendeid ja 

väljundeid. Tööjõu tootlikkuse hindamisel on väljundiks netolisandväärtust, mis kajastab 

makstud palkade, maksude, intresside, rendi ja kasumi väärtust. Netolisandväärtus töötunni 

kohta iseloomustab ühiskonnale juurde loodud väärtust ettevõttes hõivatud palgatööjõu ja 

tasustamata tööjõu panuse suhtes kokku.  Kõikide tootlikkusnäitajate arvulised väärtused on 

toodud lisas 1.  

 

Uurimistöös leitavad tootlikkusnäitajad on:  

1) põllumajandusmaa tootlikkus, €/ha: kogutoodangu väärtus / kasutatav 
põllumajandusmaa; 

2) tööviljakus, €/h: netolisandväärtus / tööaeg kokku; 
3) erikulude tootlikkus, €/€: kogutoodangu väärtus / erikulud; 
4) kogutootlikkus, €/€: kogutoodangu väärtus / kogukulud  
5) kogutootlikkus koos toetustega, €/€: (kogutoodangu väärtus + toetused) / kogukulud. 
 

Kahe tunnuse vahelise vastastikuse seose leidmiseks kasutatakse korrelatsioonanalüüsi, 

mille abil saab mõõta näitajate vahel esineva statistilise seose kuju, tugevust ja suunda. 

Korrelatiivset seost saab väljendada visuaalselt  kasutades hajuvusdiagrammi või arvuliselt 

korrelatsioonikordaja abil. Korrelatsioonikordaja annab seose tugevusele objektiivsema 

hinnangu. (Buglear 2004: 224-237) Käesolevas töös uuritakse kogutootlikkuse võimalike 

mõjuritena ettevõttesiseseid tegureid. Analüüsi on kaasatud kõikide suurusgruppide 

ettevõtted, kes on olnud valimis vähemalt kolm aastat ning vajalikud suhtarvud on leitud 
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aastate keskmisena. Segatootmises on selliseid ettevõtteid 32 ning loomakasvatuses 58. 

Analüüsi tulemusena saadud korrelatsioonimaatriksid on toodud lisades 3 ja 4.  

Tegurite vaheliste seoste mõju hindamiseks kasutatakse mitmest lineaarset 

regressioonanalüüsi. Andmete korrastamise on eemaldatud korrigeeritud 

variatsioonikordaja hinnangut kasutades segatootmises kaks ja loomakasvatuses üks 

andmerida ekstreemsete väärtuste tõttu. Regressioonanalüüsi tulemusel saadud parameetrite 

hinnangute statistilise olulisuse hindamiseks kasutatakse olulisuse nivood α (0,05). Samuti 

viiakse läbi erinevad testid mudelite korrektsuse hindamiseks, selleks kasutatakse 

programmi Gretl. Mudeli spetsifikatsioonivigade hindamiseks kasutati Ramsey’i testi, mille 

alusel mudelites spetsifikatsioonivigu ei esinenud. Multikollineaarsuse olemasolu tehti 

kindlaks kasutades varieeruvusindeksit (VIF). Regressioonimudeli eelduseks on ka 

jääkliikmete dispersioonide konstantsuse nõue, selle hindamiseks kasutati White’i testi ning 

regressioonijääkide normaaljaotust kontrolliti Jarque-Bera testiga. Ka nende testide 

tulemuste põhjal võib järeldada, et mudelid on korrektsed. 

 

 

2.2.  Ettevõtete üldandmed põllumajandusmaa suurusgrupiti  
 

2.2.1. Maakasutus ja tööjõud 

 

Testettevõtete iseloomustamiseks kasutatakse töös tabelis 3 esitatud näitajaid.  Tootmistüübi 

ettevõtete iseloomustamiseks on välja toodud veel ka kulude struktuur (€/ha), kuna kuludel 

on otsene seos tootlikkusega. Kõik näitajad on esitatud viie aasta keskmistena igas 

suurusgrupis.  

Rendimaad moodustavad suure osa ettevõtete põllumajandusmaast, seega on rendimaa 

osakaal oluline maa kasutuse näitaja. Rendimaa osakaalul on mõju ka ettevõtete 

majandusnäitajatele, sest kui renditud pinna osa on suur siis rendihinna kallinedes 

suurenevad oluliselt ka tootmiskulud. Nii loomakasvatuses kui segatootmises ületab 

rendimaa osakaal omandis oleva maa osa kõikides suurusgruppides. Kõige suurema osa 

moodustab see mõlemas tootmistüübis suurusgrupis 100-<400 ha. Tabelist on ka näha, et 

ettevõtete suurenedes suureneb ka rendimaade osakaal. Tootmistüüpide omavahelises 
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võrdluses on suurim erinevus suurimas grupis (100-<400 ha), kui segatootmises kasutatavate 

rendimaade osakaal on 10 protsenti kõrgem kui loomakasvatuse tootmistüübis. 

 

Tabel 3. Testettevõtteid iseloomustavad näitajad suurusgrupiti loomakasvatuses ja 

segatootmises viie aasta keskmisena 

Näitaja Loomakasvatus Segatootmine  

  0-<40 40-<100 100-<400 0-<40 40-<100 100-<400 

Keskmine maakasutus, ha 26,24 58,20 191,25 16,48 61,57 200,45 

Rendimaa osakaal, % 50,50 55,40 73,29 51,52 58,64 80,70 

Rohumaa osakaal, % 94,69 91,77 87,07 60,10 60,47 41,49 

Masinate väärtus, €/ha 132,58 331,47 402,52 471,99 274,47 740,85 

Tööaeg, h/ha 73,34 41,92 20,03 128,23 38,65 24,04 
Tasustamata tööjõu tööaja osa 
 kogutööajast, % 98,90 87,13 71,90 88,77 87,22 61,75 

Toetused, €/ha 247,01 226,12 212,88 293,90 223,25 267,37 

Loomade arv, lü/ha 0,31 0,39 0,35 0,19 0,26 0,41 
 

Maakasutuse indikaatoriks on ka rohumaade osa maakasutusest – see annab aimu ettevõtte 

tootmissuunast. Loomakasvatuses moodustavad söödakultuurid enamuse kasvatatavatest 

kultuuridest. Suur rohumaade osakaal on mahetootmisele iseloomulik, kuna loomi 

karjatatakse ning enamus söötadest toodetakse ise. Segatootmises on söödakultuuride 

osakaal palju väiksem, suurim erinevus loomakasvatusega esineb suurimas suurusgrupis 

(100-<400 ha), kus segatootmise rohumaade osakaal on ligikaudu pool loomakasvatuse 

tootmistüübi tasemest. Selle põhjuseks on mitmekesisem ja intensiivsem tootmine.  

Masinate väärtus hektari kohta annab hea ülevaate ettevõtte investeerimisest. Väikeste 

ettevõtete võrdluses on segatootjate masinate väärtus 2,5 korda suurem kui 

loomakasvatajatel. Põhjus võib olla selles, et loomakasvatusega tegelevatel ettevõtted on 

maaga hästi varustatud, suure rohumaade osakaaluga ning ei vaja nii mitmekesist tehnikat. 

Segatootmises on maad vähem ning tootmine on mitmekesisem, seega on tarvis rohkem 

kapitali ja investeeringuid. Keskmises suurusgrupis on loomakasvatuses masinate väärtus 

hektari kohta 20 protsenti suurem kui segatootmises.  

Tööajakulu hektari kohta väljendab tööjõu kasutamise efektiivsust, sellel on oluline mõju ka 

tootlikkusele. Tootmistüüpe omavahel võrreldes on näha, et segatootmises on väiksemates 

ettevõtetes tööajakulu hektari kohta 75% suurem kui loomakasvatuses. Segatootmise 

kõrgem tööajakulu tuleneb ilmselt tootmistüübi eripärast, kuna tegeletakse ka 
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köögiviljakasvatusega on tootmisprotsess ajamahukam. Köögiviljakasvatuse töömahukus 

on suurem kui näiteks teraviljakasvatuses, kuna osa töödest tehakse käsitsi. Ettevõtete 

suurenedes on näha tööajakulu vähenemist mõlemas tootmistüübis.  

Tasustamata tööjõud moodustab mõlemas tootmistüübis suure enamuse kogu tööajast. 

Väiksemates ettevõtetes on võimalik peretööjõuga hakkama saada, eriti just 

loomakasvatuses, kus palgatööjõu osa on praktiliselt olematu. Ka segatootmises on 

suurusgrupis 0-<40 ha peretööjõul võimalik ära teha enamus töödest, kuigi palgatöö osa on 

siin juba pisut suurem. See võib tuleneda erinevatest toodanguliikidest, sest segatootmises 

on tööajakulu hektari kohta oluliselt suurem kui loomakasvatuses. Tööjõukasutus oleneb 

kindlasti ettevõtte suurusest, sest suuremates ettevõtetes on töömaht suurem ning on tarvis 

palgata lisatööjõudu. 

Loomühikute arv hektari kohta näitab söödamaa kasutamise intensiivsust. Söödamaa 

hõlmab söödakultuure, põllumaad ja tootmisest välja jäetud maad (Definition of...2014: 18). 

Loomakasvatuses on karjatamise tihedus suurim keskmises suurusgrupis. Segatootmises on 

kõige intensiivsema söödakultuuride pinna kasutusega suurimad ettevõtted, võrreldes neid 

keskmise suurusgrupi (40<100 ha) ettevõtetega on loomühikute arv hektari kohta aastate 

keskmisena 60 protsenti suurem. Tootmistüüpide omavahelises võrdluses on 

loomakasvatuse karjatamise tihedus oluliselt suurem kui segatatootmises väikestes ja 

keskmise suurusega ettevõtetes. Suurusgrupis 100-<400 ha on karjatamise tihedus kõrgem 

segatootmises. 

 

 

2.2.2. Tootmiskulud hektari kohta 

 

Põllumajandusettevõtte kogukulude alla kuuluvad erikulud, üldkulud, põhivara kulum ning 

tööjõu-, rendi- ja intressikulud (joonis 2). Kuludesse on käesolevas töös arvestatud ka 

tasustamata tööjõu kulu tasustatud tööjõu palgatasemel.  

Erikulud on tootmiskulud, mis sisaldavad tootmissuuna jaoks spetsiifiliste tootmissisendite 

väärtust (Definition of...2014: 24). Erikulude hulka kuuluvad tootmises kasutatud seemnete 

ja istikute, väetiste, taimekaitsevahendite ja söödakulud ning muud taime- ja loomakasvatuse 

erikulud. Loomakasvatuses kulub üle 50 protsendi kogutoodangu väärtusest erikulude 

katmiseks. Segatootmises on erikulude osa kogutoodangust palju väiksem, olenevalt 
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suurusgrupist 32-43 protsenti. Selle põhjuseks on segatootmise kõrgem kogutoodangu 

väärtus keskmiselt ettevõtte kohta (lisa 2). 

 

 
Joonis 2. Kulud (€/ha) maheloomakasvatuses ja segatootmises aastate keskmisena. 

 

Üldkuludeks on masinate- ja seadmete korrashoiukulud, kütuse ja elektrikulud, sisseostetud 

teenustööde kulud ning muud põllumajanduse üldkulud. Nii loomakasvatuses kui 

segatootmise väikseimas grupis (0-<40 ha) on suurimateks kuludeks hektari kohta 

tasustamata tööjõule arvestatud kulud, mis moodustavad loomakasvatuses enam kui 50% 

ning segatootmises kolmandiku kogukuludest. Väiksema osa kuludest moodustavad 

mõlemas tootmistüübis põhivara kulum ning tasustatud tööjõu-, rendi ja intressikulud. 

Tootmistüüpide omavahelises võrdluses on segatootmise väikseimas ja (0-<40 ha) suurimas 

grupis (100-<400 ha) kulud hektari kohta kolmandiku võrra suuremad kui loomakasvatuse 

tüübis. Kui tasustamata tööjõu kulu mitte arvestada on segatootmise kulud hektari kohta 

väikseimas grupis 88% suuremad ning suurimas grupis 40% kui loomakasvatuses.  

Loomakasvatuses on suuremates ettevõtetes amortisatsioon hektari kohta suurem kui 

väiksemates. Suurimates ettevõtetes (100-<400 ha) on netoinvesteeringud hektari kohta 80 

eurot suuremad kui väikseimates, see näitab, et neil on rohkem võimalusi investeerida 

põhivarasse. Segatootmises on põhivara kulumil kõige väiksem osa keskmise suurusega 

ettevõtetes (40-<100 ha). Tasustatud tööjõu, rendi ja intressikuludel on kõige väiksem osa 

kulude struktuuris. Kui vaadata tööjõu kasutust (tabel 3) siis on ka näha, et loomakasvatuses 

kasutatakse väikestes ettevõtetes enamasti peretööjõudu, suuremates ettevõtetes on 

tootmismaht suurem ning ka palgatööjõu osa tööajast suurem. Segatootmises on kulud 
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tasustatud tööjõule hektari suuremad kui loomakasvatuses, sest palgatööjõudu kasutatakse 

rohkem. Segatootmises on suurusgruppide vahel näha olulisi erinevus nii  kulude suuruses 

kui struktuuris. Väikseimas grupis on kulud hektari 80 protsenti suuremad kui keskmises 

grupis, suurima grupiga võrreldes on väiksemate ettevõtete kulud kolmandiku võrra 

suuremad. Kulude struktuuri vaadates on väikeste ettevõtete üldkulud hektari kohta palju 

kõrgemad kui teistes suurusgruppides. Selle põhjuseks on suuremad masinate- ja seadmete 

korrashoiukulud hektari kohta. Suuremad on ka muud põllumajanduse üldkulud 

(kindlustuskulud, raamatupidamiskulud, kommunaalkulud) hektari kohta.  

 

 

2.3. Mahepõllumajandusliku segatootmise ja loomakasvatuse 
tootlikkusnäitajad 2014. – 2018. aastal 
 

2.3.1. Maa tootlikkus 

 

Põllumajanduses on maa asendamatu tootmistegur nii taime- kui loomakasvatuses. Kuna 

maa on piiratud ressurss, on oluline selle efektiivne kasutamine. Mahetootmises  väljendub 

efektiivsus jätkusuutlikkus tootmises, kus ettevõtteväliste sisendite kasutamine viiakse 

miinimumini ja kus tootmine põhineb suletud toitaineringel. Mahepõllumajanduslikus 

segatootmises kasutatakse maad peamiselt teraviljade, söödakultuuride ja teiste 

põllukultuuride tootmiseks. Loomakasvatuses on maa oluline sisend loomade karjatamisel 

ja söödakultuuride kasvatamisel.  

Maa tootlikkuse hindamiseks kasutatakse käesolevas töös väärtuselist meetodit, mille puhul 

sisendiks on kasutatav põllumajandusmaa (k.a. rendimaa) ning väljundiks kogutoodangu 

väärtus. Analüüsides arvutatud näitajaid on näha, et segatootmise tootmistüübi keskmine 

maa tootlikkus ületab kõikidel aastatel loomakasvatuse keskmist (joonised 3, 4). Aastal 2014 

on vahe küll väiksem kui teistel aastatel, kuid siiski märkimisväärne (110 €/ha). Aastal 2016 

ületab segatootmise maa tootlikkus loomakasvatuse oma lausa 135%. 

Segatootmises on kõikidel aastatel kõrgeima tootlikkusega väikseim suurusgrupp (0-<40 

ha), parim aasta on 2016, kus ühe hektari kohta toodeti kogutoodangut 1088 euro väärtuses. 

Väikseimate tootjate kogutoodangu väärtuse moodustavad peamiselt köögiviljad ja lilled, 

munad, muu loomakasvatustoodang (muude loomade liha, vill, muud loomsed saadused, 
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piim) ning ka muu sissetulek. Madalaimate tootlikkusnäitajatega selles tootmistüübis on 

keskmine grupp (40-<100 ha). Selle põhjuseks on taimekasvatustoodangu  madalam väärtus 

võrreldes teiste suurusgruppidega, näiteks väikseimas ja suurimas grupis tegeletakse 

väärtuslikumate toodanguliikide (köögiviljad, kartul) kasvatamisega ning see tõstab oluliselt 

ka nende suurusgruppide maa tootlikkust. 

 

 
 

 

 

Maheloomakasvatuses pole suurusgruppide vahelised erinevused nii suured kui 

segatootmises, kõige edukam on aastate keskmisena suurusgrupp 40-<100 ha, kus 

keskmiselt toodeti kogutoodangut 342 euro väärtuses hektari kohta. Tootmistüüpide ja 

suurusgruppide vahelised erinevused on eriti märgatavad väikseimas suurusgrupis, kus 

segatootmises on tootlikkus aastate keskmisena 181 protsenti kõrgem,  sellel on oluline mõju 

ka tootmistüübi keskmisele, kuna neid ettevõtteid on valimis rohkem. Väiksemate ettevõtete 

kõrgem maa tootlikkus võib tuleneda sellest, et nad kasvatavad väikese pinna peal 

väärtuslikumaid aiasaadusi jm. kultuure. Ka suurima grupi aastate keskmine tootlikkus on 

segatootmises 70 protsenti kõrgem, keskmises suurusgrupis ei erine aastate kokkuvõttes 

tulemused märgatavalt.  
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2.2.2. Tööviljakus 

 

Tööviljakus on tootlikkuse hindamisel üks põhilisemaid näitajaid, see väljendab kui palju 

väärtust loodi toodangu valmistamiseks kulunud aja vältel. Selleks, et hinnata töö 

tootlikkuse näitajat õiglaselt ja võtta arvesse ka peretööjõu osa tootmisprotsessis, 

kasutatakse käesolevas bakalaureusetöös töö tootlikkuse leidmisel sisendina nii tasustatud 

kui tasustamata tööjõu töötatud tunde.  

Kui vaadelda tööviljakust suurusgruppides 2014. aastal, siis kõige kõrgemad näitajad nii 

loomakasvatuses kui segatootmises on 100-<400 ha maakasutuse gruppides (joonised 5, 6).  

 

 

 

 

Kõrgemat töö tootlikkust suurimas suurusgrupis võib põhjendada sellega, et suuremates 

ettevõtetes on rohkem võimalusi investeerida paremasse tehnikasse ja uuemasse 

tehnoloogiasse. Kõige suurem erinevus loomakasvatuse ja segatootmise tööviljakuses 

esineb samuti suurimas ha grupis, 2014. aastal on see erinevus küll väiksem, kuid järgneval 

neljal aastal ületab segatootmise tööviljakus oluliselt loomakasvatuse oma. Kui võrrelda 

tootmistüüpe selles grupis (100-<400 ha), siis 2017. aastal on näha, et segatootmise töö 

tootlikkus on oluliselt kõrgem (19,38 €/h) kui loomakasvatuse oma (6,62 €/h). Selle 

põhjuseks on segatootmise kõrge netolisandväärtus sellel aastal, mis ületab loomakasvatuse 

netolisandväärtust 167 protsendi võrra (lisa 2). Kõrgem netolisandväärtus tuleneb suuremast 
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kogutoodangu väärtusest, mis ületab loomakasvatuse oma 90 protsendi võrra (lisa 2). 

Tootlikkust kujundavad tööjõu, rendi- ja intressikulud hektari kohta, mis segatootmises on 

selles grupis hektari kohta suuremad kui loomakasvatuses (joonis 2). 

Kahe väiksema suurusgrupi tööviljakuse näitajad ei erine dünaamikas nii drastiliselt kui 

suurimas grupis. Ka tootmistüüpide vahelised erinevused ei ole nii märkimisväärsed. 

Loomakasvatuse tootmistüübi  grupis 40-<100 ha jääb tööviljakuse näitaja analüüsitavatel 

aastatel vahemikku 2,95-3,61 eurot töötunni kohta, segatootmises 2,55-6,89 eurot töötunni 

kohta. Suurim erinevus tootmistüüpide vahel selles suurusgrupis on  2017. aastal, kus 

segatootmise töö tootlikkus 95 protsenti kõrgem kui loomakasvatuses. Erikulud 

loomakasvatuses on 58 €/ha kõrgemad kui segatootmises ning taimekasvatustoodangu 

väärtus on oluliselt väiksem. Väikseimas grupis (0-<40 ha) on segatootmise tööviljakuse 

näitajad veidi kõrgemad kui loomakasvatuses, v.a. 2014. aasta, samuti on näha, et 

dünaamikas liiguvad segatootmise näitajad selles suurusgrupis pigem tõusvas joones, kuid 

loomakasvatuse omad pigem langevas.  

 

 

2.2.3. Erikulude tootlikkus 

 

Erikulud moodustavad märkimisväärse osa analüüsitavate ettevõtete kuludest, seega on 

oluline hinnata nende tootlikkust. Tootmistüüpide omavahelises võrdluses on segatootmise 

erikulude tootlikkus kõikides suurusgruppides analüüsitavatel aastatel suurem kui 

loomakasvatuses (joonised 7, 8). Suurusgrupis 0-<40 hektarit on märgatav vahe 2015. aastal 

kui segatootmise erikulude tootlikkus ületab 155 protsendiga loomakasvatuse oma. Põhjus 

peitub loomakasvatuse erikuludes, mis on oluliselt suuremad kui segatootmises. See 

tähendab seda, et loomakasvatuse harus on söödakulu küllaltki kõrge, kuid 

loomakasvatustoodangu väärtus ei ületa tehtud kulusid kas üldse või väga vähesel määral. 

Keskmises suurusgrupis (40-<100 ha) on 2017. aastal segatootmise erikulude tootlikkus 40 

protsenti suurem loomakasvatuse tootlikkusest. Taimekasvatustoodangu väärtus on sellel 

aastal segatootmises oluliselt suurem.  
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Suurimas grupis (100-<400 ha) ületab segatootmise erikulude tootlikkus aastatel 2014-2017 

loomakasvatuse oma kolmandiku võrra, 2018. aastal erinevus väiksem (8%), kuna nii 

taimekasvatustoodangu kui loomakasvatustoodangu väärtus on segatoomises väiksem, 

samuti on erikulud suuremad. Loomakasvatuses on erikulude tootlikkuse näitaja kõige 

kõrgem keskmises suurusgrupis, segatootmises väikseimas suurusgrupis. Ettevõtete 

keskmistes tootlikkuse näitajate dünaamikas pole suuri muutusi toimunud, loomakasvatuses 

on erikulude tootlikkus 2018. aastal võrreldes 2014. aastaga kasvanud 2,1 protsenti, 

segatootmises 0,86 protsenti.  

 

 

2.2.4. Kogutootlikkus 

 

Kogutootlikkuse näitaja leitakse jagades kogutoodangu väärtuse kogukuludega, see näitab 

mitme euro eest kogutoodangut toodeti ühe tootmises kasutatud sisendite euro kohta.  Kuna 

analüüsitavates ettevõtetes on väga oluline osa peretööjõul on kogukuludesse arvestatud ka 

tasustamata tööjõu väärtus tasustatud tööjõu palgatasemel.  

Kogutoodang koosneb taimekasvatustoodangust, loomakasvatustoodangust ja muust 

toodangust ning selle väärtus sõltub põllukultuuride saagikusest ja loomade 

produktiivsusnäitajatest ning vaatlusaluste aastate hindadest 
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Joonis 8. Erikulude tootlikkus 

segatootmises. 

Joonis 7. Erikulude tootlikkus 

loomakasvatuses. 
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(Põllumajandusuuringute...2020). Töös on kogutoodangu väärtust kajastatud nii toetusteta 

kui toetustega. Segatootmises koosneb taimekasvatuse kogutoodang peamiselt 

söödakultuuridest ja teraviljast. Loomadest kasvatatakse veiseid, lambaid ja kitsi, sigu ja 

linde. Maheloomakasvatuses moodustavad kogutoodangu küllaltki vähesed toodanguliigid, 

kasvatatakse peamiselt söödakultuure ja vähesel määral ka teravilja, loomade osas 

keskendutakse peamiselt veiste või lammaste kasvatamisele.  

Uuritavate tootmisüüpide kogutootlikkuse näitajad on väljendatud hektari gruppides, samuti 

on välja toodud tootmistüübi keskmine (joonised 9, 10). Üldiselt võib väita, et nii 

segatootmisega kui loomakasvatusega tegelevad ettevõtted ei suuda ilma toetusteta 

tootmissisendite väärtust katta, kuna kogutoodangu väärtus ei ületa üheski suurusgrupis 

uuritavatel aastatel kogukulusid. Kui võrrelda suurugruppe omavahel, siis segatootmises on 

kõige paremad kogutootlikkuse näitajad väikseimas ja suurimas hektari grupis. 

Loomakasvatuses on just väikseim grupp märkimisväärselt kehvemate tulemustega. 

Suurusgrupis 40-<100 hektarit jäävad tootlikkuse näitajad mõlemas tootmistüübis suhteliselt 

sarnasesse vahemikku, erandiks võib lugeda aastat 2017, kui segatootmises oli 

kogutoodangu suhe kogukuludesse 0,23 eurot euro kohta kõrgem kui loomakasvatuses. 

Suurimas hektari grupis on märgatavad erinevused kahe tootmistüübi vahel aastatel 2015, 

2016 ja 2017, kui segatootmise näitajad ületasid loomakasvatuse omi vastavalt 0,13, 0,29 ja 

0,34 euroga euro kohta. 
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Joonis 9. Kogutoodangu suhe 

kogukuludesse loomakasvatuse tüübis. 

 

Joonis 10. Kogutoodangu suhe 

kogukuludesse segatootmise tüübis. 
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Kui võtta arvesse kõikide aastate keskmine tulemus, siis segatootmises oli tootlikkus 

suhteliselt parem nendel ettevõtted kelle põllumajandusliku maa suurus jääb vähemikku 0-

<40 või 100-<400 hektarit. Loomakasvatuses on edukaim suurim grupp (100-<400 ha), 

kindlalt kõige madalamate tootlikkusnäitajatega väikseim suurusgrupp, kus kõigi aastate 

keskmine kogutootlikkuse näitaja on 0,37 eurot euro kohta väiksem kui suurima grupi 

keskmine. Kui võrrelda tootmistüübi keskmisi loomakasvatuses 2018. ja 2014. aastal, siis 

kogutootlikkuse näitaja on suurenenud 12%, segatootmises on nende aastate võrdluses 

tootlikkus kasvanud 14%.  

Liites kogutoodangu väärtusele ka toetused (v.a. investeeringutoetused) (joonised 11 ja 12) 

on näha, et kogutootlikkuse näitaja suureneb vaadeldaval perioodil kõikides 

suurusgruppides olulisel määral.  Loomakasvatuses on toetustest kõige enam abi olnud 

väikseimasse suurusgruppi (0-<40 ha) kuuluvatel ettevõtetel. Aastal 2015 suurenes kulude 

tootlikkus selles suurusgrupis tänu toetustele 110 protsenti, teistel analüüsitavatel aastatel on 

toetused suurendanud kogutootlikkust 77-85 protsendi võrra. Keskmises grupis (40-<100 

ha) on tootlikkus toetuste mõjul suurenenud aastate keskmisena 68 protsenti ning suurimas 

grupis 73 protsenti.  
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Joonis 12. Kogutoodangu (toetustega) 

suhe kogukuludesse segatootmises 

 

Joonis 11. Kogutoodangu (toetustega) 

suhe kogukuludesse loomakasvatuses. 
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Segatootmises ei ole toetuste mõju olnud nii suur kui loomakasvatuses. Suurusgrupis 0-<40  

ha, 40-<100 ha ja 100-<400 ha on tootlikkus kasvanud tänu toetustele vastavalt 40, 65 ja 55 

protsenti. Kuigi toetuste mõju on segatootmises mõnevõrra väiksem, ületavad tootmistüübi 

keskmised tootlikkusnäitajad kõikidel aastatel siiski loomakasvatuse omi. Toetused 

suurendavad küll tootlikkust, kuid loomakasvatuse tootmistüübis arvestuslikku kasumisse 

jõudnud vaid suurim ha grupp, seda aastatel 2015 ja 2018, kus tootlikkusnäitaja koos 

toetustega oli vastavalt 1,03 ja 1,05 (lisa 1). Segatootmises on ületab kogutoodang koos 

toetustega kogukulusid kõikides suurusgruppides, kuid mitte igal aastal. Ilmselt kui mitte 

arvestada kulusid peretööjõule, oleksid tulemused paremad, sest tasustamata tööjõu tunnid 

moodustavad suurema osa tööajafondist.  

 

 

2.3. Kogutootlikkuse kujunemist mõjutanud tegurid 
 

Käesolevas peatükis analüüsitakse kogutoolikkust (y) mõjutavaid tegureid 

mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses ja segatoomises. Korrelatsioonanalüüsi kaasatud 

muutujad on valitud lähtudes FADN andmebaasi võimalustest ning nende näitajate 

eeldatavast mõjust kogutootlikkusele. Töös kasutatud sõltumatud muutujad (x) on toodud 

tabelis 4. 

 

Tabel 4. Analüüsis kasutatavad sõltumatud muutujad 

Tootlikkus- ja mahukusnäitajad Osakaalunäitajad Muud näitajad 
1. kogutoodang, €/ha 

(segatootmises 
netolisandväärtus, €/ha) 

2. kogutoodang/erikulud, €/€ 
(segatootmises 
erikulud/kogutoodang, €/€) 

3. netolisandväärtus, €/ha 
4. muud sissetulekud, €/ha 
5. loomakasvatustoodangu 

müük, €/ha 

6. söödakultuuride osa 
maakasutuses, % 

7. tasustamata tööjõu 
tööaja osa kogu tööajast, 
% 

8. üldkulude osa 
kogutoodangust, % 

9. põllumajandusmaa, ha 
10. toetused, €/ha 
11. tööaeg, h/ha 
12. loomühikute arv, lü/ha 
13. netoinvesteering, €/ha 

 
 

 
 

Segatootmises on maa tootlikkuse näitaja puhul väljundina kasutatud netolisandväärtust 

ning erikulude tootlikkuse pöördnäitajat, kuna need varieeruvad vähem ning on seetõttu 

sobilikumad analüüsi kaasamiseks. Loomakasvatuse kogutootlikkuse tegurite 

korrelatsioonimaatriks on toodud lisas 3. Regressioonanalüüsi kaasatakse sõltumatud 



 
 

 31 

muutujad, mille seos kogutootlikkusega on suurem, kui 0,259 (korrelatsioonikordaja 

kriitiline väärtus n=58 korral) ning seos teise sõltumatu muutujaga on väiksem kui 

kogutootlikkusega. Juhul kui sõltumatute muutujate omavaheline seos on suurem, kui 

kogutootlikkuse näitajaga, siis multikollineaaruse vältimiseks eemaldatakse mudelist üks 

sõltumatutest muutujatest (Studenmund 2017: 236-238).  

Regressioonianalüüsi kaasati loomakasvatuse tootmistüübi puhul järgmised sõltumatud 

muutujad: muud sissetulekud, kogutoodangu väärtus ha kohta, netolisandväärtus töötunni 

kohta, tööajakulu hektari kohta, erikulude tootlikkus, üldkulude osa kogutoodangust ning 

netoinvesteering hektari kohta. Sõltumatute muutujate omavahelise seose tõttu jäeti välja 

kaks näitajat: loomakasvatustoodangu müük ning põllumajandusmaa (ha). Seejärel 

eemaldati sammhaaval need muutujad mille olulisuse tõenäosus (p-value) oli suurem kui 

0,05, alustades suurimast. Seda korrati niikaua kuni mudelisse jäid ainult statistiliselt 

olulised muutujad. Saadud regressioonimudelisse jäi viis sõltumatut muutujat, mudel 

kirjeldab 94,4% sõltuva muutuja varieeruvusest (tabel 5). Kogutootlikkus ning üldkulude 

osa kogutoodangust on negatiivses seoses. Kui üldkulude osa kogutoodangust suureneb 10 

protsendi võrra, siis kogutoodangu suhe kogukuludesse väheneb 0,018 eurot euro kohta. 

Kuna üldkuludel on kogukuludes märkimisväärne osa (joonis 2), siis on näha, et nende 

suurenemisel on otsene mõju  kogutootlikkusele. Tööviljakusel netolisandväärtuse alusel on 

kogutootlikkusega positiivne seos. Kui netolisandväärtus töötunni kohta suureneb 10 euro 

võrra, siis kogutootlikkus suureneb 0,05 eurot euro kohta (5%). Tõesti võib eeldada, et kui 

sama töötundide arvu kohta luuakse rohkem lisandunud väärtust, siis kogutootlikkus 

suureneb. Vastupidine seos esineb tööaja kasvul, kui tööajakulu hektari kohta suureneb 10 

tunni võrra, siis kogutootlikkus väheneb 0,024 eurot euro kohta. 

 
Tabel 5. Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse tootmistüübi kogutootlikkuse 

regressioonimudel 
Sõltumatud muutujad Regressioonikordaja Standardviga t-väärtus p-väärtus 

Üldkulud/kogutoodang, % -0,0018*** 0,0002 -7,4836 0,0000 
NLV, €/h 0,0050*** 0,0009 5,7468 0,0000 
Tööajakulu, h/ha -0,0024*** 0,0002 -11,8278 0,0000 
Kogutoodang, €/ha 0,0005*** 0,0000 11,9741 0,0000 
Kogutoodang/erikulud €/€ 0,0596*** 0,0112 5,3360 0,0000 
R2= 0,944         
p-väärtus=0,05**      
F-väärtus= 176,32         

märkus: statistiline olulisus on märgitud järgmiselt 0,01***, 0,05**, 0,1* 
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Maa tootlikkus on kogutootlikkusega positiivses seoses. Andmetest ilmneb seos, et kui 

kogutoodangu väärtus suureneb 100 euro võrra hektari kohta, siis kogutoodangu suhe 

kogukuludesse suureneb 0,05 eurot euro kohta. Statistiliselt oluliseks tootlikkust mõjutavaks 

teguriks osutus ka erikulude tootlikkus. Kui erikulude tootlikkus kasvab 1 euro võrra euro 

kohta, siis kogutootlikkuse näitaja suureneb 0,0596 eurot euro kohta. Kõikide 

regressioonikordaja parameetri hinnangud on statistiliselt olulised kuna p-väärtused on 

väiksemad kui olulisuse nivoo (0,05). Regressioonanalüüsi tulemused näitavad, et 

maheloomakasvatuse kogutootlikkusel on oluline seos maa, erikulude ja töö tootlikkusega 

ning üldkulude ja tööajakuluga. 

Mahepõllumajandusliku segatootmise mõjurite korrelatsioonimaatriks on toodud lisas 4. 

Kuue näitaja seos kogutoolikkusega on suurem kui 0,349 (kriitiline väärtus n= 32), seega on 

neil oluline mõju sõltuvale muutujale. Regressioonanalüüsi kaasati muud sissetulekud, 

loomakasvatustoodangu müük, netolisandväärtus töötunni kohta, netolisandväärtus hektari 

kohta, erikulude osa kogutoodangust ja üldkulude osa kogutoodangust. Sammregressioon 

teostati samade põhimõtete alusel nagu loomakasvatuses ning selle tulemusena jäi mudelisse 

neli statistiliselt olulist muutujat. Saadud segatootmise mudel (tabel 6) kirjeldab 78  protsenti 

sõltuva muutuja varieeruvusest.  

 

Tabel 6. Mahepõllumajandusliku segatootmise kogutootlikkuse regressioonimudel.  
Sõltumatud muutujad Regressioonikordaja Standardviga t-väärtus p-väärtus 

Loomakasvatustoodangu 
müük, €/ha 0,0007*** 0,0002 3,2854 0,0030 
NLV, €/ha 0,0003*** 0,0001 3,2164 0,0036 
Erikulud/kogutoodang, €/€  -0,0047*** 0,0015 -3,1794 0,0039 
NLV €/h 0,0141*** 0,0033 4,2234 0,0003 
R2= 0,7785      
p-väärtus=0,05**      
F-väärtus= 21,967         

märkus: statistiline olulisus on märgitud järgmiselt 0,01***, 0,05**, 0,1* 

 

Positiivne seos kogutootlikkusega segatootmise tootmistüübis on loomakasvatustoodangu 

müügil. Kui loomakasvatustoodangu müük suureneb 100 euro võrra hektari kohta, siis 

kogutootlikkus suureneb 0,07 eurot hektari kohta. Kui netolisandväärtus suureneb 100 euro 

võrra hektari kohta, siis kogutoodangu suhe kogukuludesse suureneb 0,03 euro võrra. Kui 

erikulude osa kogutoodangu väärtusest suureneb 10 protsendi võrra, siis kogutootlikkus 

väheneb 0,047 eurot euro kohta. Kui netolisandväärtus suureneb 10 euro võrra töötunni 
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kohta, siis kogutootlikkus kasvab 0,14 eurot euro kohta. Tööviljakuse kasv avaldab suurimat 

mõju segatootmise kogutootlikkusele.   

 

 

2.4. Tulemuste arutelu 
 

Tootlikkusnäitajate võrdlusest selgus, et maa ja erikulude tootlikkus on tootmistüüpide 

keskmiste näitajate põhjal kõrgemad segatootmises. Kuna segatootmise tootmistüübi 

valimis moodustavad loomakasvatuse tootmistüübiga võrreldes suhteliselt suurema osa 

väikseimad ettevõtted (0-<40 ha), siis on neil suurem mõju ka tootmistüübi keskmistele 

näitajatele. Väikesed ettevõtted on tootmiselt ja tegevuselt hästi mitmekesised, nad 

kasvatavad väärtuslikumaid põllukultuure ning peale põhitootmise moodustavad 

märkimisväärse osa kogutoodangust ka muud sissetulekud (olenevalt aastast 11-29%). 

Võrreldes tööviljakust segatootmises ja loomakasvatuses on töö tootlikkus teiste 

suurusgruppidega võrreldes oluliselt kõrgem segatootmises suurusgrupis 100-<400 ha 

aastatel 2015-2018. Põhjuseks on segatootmise kõrgem netolisandväärtus, seda selgitavad 

nii suurem kogutoodangu väärtus kui ka kõrgemad tööjõu-, rendi- ja intressikulud ja 

põhivara kulum hektari kohta.  

 

Vaadates kogutootlikkuse näitajaid, siis kogutoodangu väärtus ei ületa kogukulusid 

kummaski tootmistüübis ühelgi aastal. Tootmistüüpide omavahelises võrdluses on 

segatootmise kogutootlikkuse näitajad tüübi keskmisena kõrgemad kui loomakasvatuses. 

Kui arvestada kogutoodangu väärtusesse ka toetused, on analüüsitavatel aastatel 

kogutootlikkuse näitajad varieerunud loomakasvatuses tootmistüübi keskmisena 0,90 kuni 

0,95 €/€, segatootmises 0,98 kuni 1,11 €/€. Kuna kogukuludesse on käesolevas analüüsis 

arvestatud tasustamata tööjõu väärtust, siis selle kulu arvutustest välja jätmisel jääks 

kogutootlikkus koos toetustega üle 1,0 (lisa 1). Seega võib eeldada, et lähiaastatel need 

ettevõtted jätkavad tegutsemist, sest praktilises elus enda töö väärtust kuluna ei arvestata. 

Pikaajaliselt on siiski vaja, et ettevõtete efektiivsus suureneks, et suudetaks katta ka ettevõtja 

enda töö väärtus ning uuendada tootmises kasutatavaid varasid. 

Austrias tehtud uuringu põhjal (Darnhofer jt 2005) võib mahetootjad võib jagada kaheks: 

pragmaatilised ja pühendunud. Pragmaatilistele mahepõllumeestele jaoks ei ole tervislikkus, 

eetilisus ja jätkusuutlikkus domineerivad motiivid. Pigem mõistavad nad 
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mahepõllumajandust kui head sissetulekuallikat, nende jaoks on oluline roll ka 

mahetootmisega kaasnevatel toetustel. Pühendunud mahetootjatele on majanduslikud 

tulemused teisejärgulised ning nende peamine eesmärk on jääda truuks filosoofilisele 

ideaalile, mis põhineb mahepõllumajanduse alustõdedel. Mahepõllumajandusega tegelevad 

nad lähtudes elustiilist ja eetilistest kaalutlustest ning enda ja tarbijate tervise huvides. Nende 

jaoks on mahepõllumajandus ka sotsiaalne liikumine ja poliitiline avaldus. Võimalik, et ka 

analüüsitud Eesti mahetootjate hulgas on neid, kellele mahetootmine on eluviis ning kõrged 

tootlikkus- ja tasuvusnäitajad ei ole peamine eesmärk 

Loomakasvatuse ja segatootmise tootmistüübi mahepõllumajandusettevõtete 

kogutootlikkust kujundavad mõnevõrra erinevad tegurid. Regressioonanalüüsi tulemusena 

võib öelda, et kogutootlikkust kujundavad loomakasvatuse tüübis eelkõige  üldkulude osa 

kogutoodangust, tööviljakus, tööajakulu hektari kohta, kogutoodangu väärtus hektari kohta 

ning erikulude tootlikkus. Loomakasvatus on tootmistüüp, kus kasvatatakse peamiselt kas 

veiseid või lambaid. Uuritavatest ettevõtetest tegeles ainult veistega 52 protsenti tootjatest, 

puhtalt lambakasvatusega tegeles 36 protsenti ja mõlemat loomaliiki kasvatas 12 protsenti. 

Seega võib öelda, et spetsiifilisemaid kogutootlikust mõjutavaid tegureid on raskem välja 

tuua, kuna loomakasvatuse tootmistüüpi kuuluvad kahe erineva loomaliigi pidajad. Valimis 

olnud loomakasvatustüübi ettevõtetest 48% asub ka suhteliselt ebasoodsamates 

loodusoludes (Hiiu-, Saare- ja Pärnumaal).  

Segatootmises on FADN maheettevõtete valimi põhjal kogutootlikkuse taset mõjutavateks 

teguriteks loomakasvatustoodangu müügitulu hektari kohta, maa tootlikkus, erikulude osa 

kogutoodangust ning tööviljakus. Tootmistüüpe saab võrrelda tööviljakuse alusel, kui 

netolisandväärtus töötunni kohta suureneb 10 euro võrra, siis loomakasvatuses suureneb 

tööviljakus 0,05 eurot euro kohta ning segatootmises 0,141 eurot euro kohta.  

Mahepõllumajandustootjad on FADN andmebaasi valimisse kaasatud mitte mahetootmist 

silmas pidades, vaid Eesti segatootmise ja loomakasvatuse ettevõtete iseloomustamiseks 

tervikuna. Seetõttu ei saa tulemusi otseselt laiendada nende tootmistüüpide maheettevõtetele 

Eestis tervikuna. Eestis toimub 2020 põllumajandusloendus, millest saadud andmed 

võimaldavad eeldatavalt saada täpsema ülevaate ka Eesti mahepõllumajanduslike 

majapidamiste tootmistüüpidesse ja suurusgruppidesse jagunemisest.  
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KOKKUVÕTE 
 
 

Mahepõllumajandus on oma põhimõtetelt loodushoidlik, mitmekesine ning suletud 

aineringel põhinev tootmisviis. Kuna mahetootmine põhineb ettevõttesiseste 

tootmissisendite kasutamisel, on mahetootmise põhimõtetega kooskõlas eelkõige 

loomakasvatuse või segatootmise suund, kus on võimalik saada vajalikud toitained taime- 

ja loomakasvatuses tekkivatest kõrvalsaadustest ja jääkproduktidest. Sel viisil kasutatakse 

kõiki tootmise kõrvalsaaduseid maksimaalselt ning säilitatakse mullaviljakust ja 

toitainevaru. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada mahepõllumajandusliku 

loomakasvatuse ja segatootmise testettevõtete tootlikkus aastatel 2014-2018. Eesmärgi 

saavutamiseks selgitati mahepõllumajanduse olemust ning tootmispõhimõtteid. Samuti 

toodi välja tootlikkuse olemus ning iseloomustati põllumajanduses kasutatavad 

tootlikkusnäitajaid ning nende leidmise põhimõtteid.  

Tootlikkuse leidmisel kasutati sisenditena põllumajandusmaad, tasustatud ja tasustamata 

tööjõu töötunde, erikulusid ning kogukulusid. Tootlikkusnäitajate hindamisel selgus, et 

loomakasvatuses jääb maa tootlikkus analüüsitavatel aastatel tootmistüübi keskmisena 

vahemikku 241-348 €/ha, segatootmises 351 kuni 644 €/ha, seega võib väita, et segatootjad 

on tootlikumad. Erikulude tootlikkus on samuti kõrgem segatootmise tüübis, eriti märgatav 

on erinevus väikseimate suurusgruppide  (0-<40 ha) vahel. Segatootmisega tegelevate 

ettevõtete keskmisi tulemusi kujundavad suures osas väikese maakasutusega ettevõtted (0-

<40 ha), kes moodustavad enam kui poole segatootmisega tegelevatest ettevõtetest. 

Väikseimate ettevõtete kogutoodangu väärtus on segatootmises kõrgem kui 

loomakasvatuses, sellest tulenevalt on maa ja erikulude tootlikkus kõrgemad. Tööviljakuse 

hindamise tulemusena selgus, et mõlemas tootmistüübis on kõrgemate näitajatega suurima 

maakasutusega ettevõtted (100-<400 ha). Tootmistüüpide keskmisi näitajaid võrreldes on 

loomakasvatuse tüübis tööviljakus kõrgem aastatel 2014 ja 2015, segatootmises aastatel 

2016-2018. Tööviljakust mõjutavad peamiselt netolisandväärtuse komponendid.  

Kogutootlikkuse hindamisel ei ületa kogutoodangu väärtus tootmistüübi keskmisena 

kogukulusid loomakasvatuses ja segatootmises ühelgi aastal. Kui mitte arvestada 
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tasustamata tööjõukulu, on toetustega kogutoodangu väärtuse alusel arvutatud  

kogutootlikkuse näitaja mõlemas tootmistüübis üle 1,0.  

Kogutootlikkuse mõjurite analüüsis selgus, et loomakasvatuses avaldavad kogutoolikkusele 

mõju üldkulude osa kogutoodangust, tööviljakus, tööajakulu hektari kohta, kogutoodangu 

väärtus hektari kohta ning erikulude tootlikkus. Segatootmises on mõjuriteks 

loomakasvatustoodangu müük hektari kohta, maa tootlikkus netolisandväärtuse alusel, 

erikulude osa kogutoodangust ning tööviljakus. 

Lähtudes mahetootmise üldistest põhimõttest, et ettevõttes peaksid olema loomad ja 

tootmine mitmekesine, siis käesoleva töö tulemused kinnitavad seda, et tootmise 

mitmekesistamine võimaldab tootlikkust tõsta. Segatootmise tootlikkusnäitajad ületavad 

enamasti loomakasvatuse tootmistüübi omi, seega võib väita, et nende majandustulemused 

on paremad kui loomakasvatajatel. Suurel määral sõltub nii mahepõllumajandusliku 

loomakasvatuse kui ka segatootmisega tegelevate ettevõtete jätkusuutlikkus siiski toetustest 

ja tasustamata peretööjõust.  
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Lisa 1. Tootlikkusnäitajate arvulised väärtused 

 
  

Maa tootlikkus (kogutoodang/põllumajandusmaa), €/ha  
Loomakasvatus Segatootmine  

0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 
2014 295,53 262,48 254,58 241,25 425,86 303,95 381,60 351,04 
2015 252,71 350,09 262,61 288,55 656,23 344,18 448,00 480,77 
2016 313,32 333,89 283,16 270,52 1087,90 305,02 619,40 637,63 
2017 278,36 452,90 339,80 348,75 961,09 536,69 606,63 644,43 
2018 297,02 312,11 327,16 326,27 900,05 344,16 452,91 540,65 

Tööviljakus [netolisandväärtus/(tasustamata+tasustatud tööjõu tunnid)], €/h  
Loomakasvatus Segatootmine  

0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 
2014 2,35 2,95 5,40 4,64 1,69 2,55 4,27 3,30 
2015 1,46 3,61 6,31 4,56 2,57 4,19 8,33 3,61 
2016 1,89 2,44 4,86 3,45 3,88 2,96 13,99 5,04 
2017 1,82 3,54 6,62 5,73 3,02 6,89 19,38 6,65 
2018 0,91 2,58 7,25 5,10 3,57 3,66 9,30 5,22 

Erikulude tootlikkus (kogutoodang/erikulud), €/€  
Loomakasvatus Segatootmine  

0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 
2014 1,78 1,74 1,63 1,74 2,59 2,32 2,20 2,37 
2015 1,37 1,97 1,75 1,76 3,49 2,88 2,35 2,85 
2016 1,87 1,69 1,75 1,60 3,25 2,13 2,41 2,67 
2017 1,68 2,31 2,01 1,97 2,90 3,27 2,57 2,75 
2018 1,35 1,96 1,92 1,78 2,99 2,24 2,08 2,39 

Kogutootlikkus (kogutoodang/kogukulud), €/€  
Loomakasvatus Segatootmine  

0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 
2014 0,52 0,45 0,51 0,47 0,84 0,51 0,59 0,56 
2015 0,23 0,57 0,57 0,53 0,58 0,58 0,71 0,61 
2016 0,38 0,53 0,57 0,50 0,86 0,50 0,79 0,75 
2017 0,30 0,59 0,61 0,57 0,67 0,82 0,97 0,79 
2018 0,28 0,48 0,62 0,52 0,62 0,48 0,66 0,64 

Kogutootlikkus(kogutoodang toetusega/kogukulud), €/€  
Loomakasvatus Segatootmine  

0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 
2014 0,92 0,87 0,96 0,90 1,36 0,90 0,98 0,98 
2015 0,49 0,94 1,03 0,93 0,86 1,00 1,14 0,99 
2016 0,68 0,88 0,96 0,88 1,09 0,85 1,12 1,06 
2017 0,55 0,87 0,99 0,95 0,86 1,12 1,37 1,11 
2018 0,52 0,81 1,05 0,92 0,84 0,79 1,09 0,98 
Kogutootlikkus [(Kogutoodangu väärtus + toetused )/ kogukulud v.a tasustamata tööjõu kulu] 

 Loomakasvatus Segatootmine 
 0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 0-<40 40-<100 100-<400 Keskmine 

2014 1,50 1,24 1,12 1,20 1,41 1,19 1,08 1,20 
2015 1,24 1,28 1,17 1,19 1,39 1,29 1,22 1,29 
2016 1,28 1,14 1,12 1,10 1,47 1,16 1,34 1,34 
2017 1,33 1,16 1,23 1,20 1,31 1,41 1,55 1,40 
2018 1,12 1,17 1,19 1,15 1,48 1,13 1,18 1,26 
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Lisa 2. Kogutoodangu väärtus (€) ja netolisandväärtus (€) mahepõllumajanduslikus 

loomakasvatuses ja segatootmises suurusgrupi keskmise ettevõtte kohta (FADN 

andmebaas) 

 
Netolisandväärtus, € 

  Loomakasvatus  Segatootmine 
  0-<40 40-<100 100-<400 0-<40 40-<100 100-<400 
2014 4435 7921 20081 3253 7205 23947 
2015 2838 9505 23870 5674 10423 50063 
2016 3909 5973 19510 9106 6547 54809 
2017 3376 8119 25268 6173 18369 67411 
2018 1700 5527 27674 7301 6272 47267 

 
 
  

Kogutoodangu väärtus, € 
 Loomakasvatus Segatootmine 
 0-<40 40-<100 100-<400 0-<40 40-<100 100-<400 

2014 7344 16063 48982 6739 16520 74257 
2015 6687 21908 53689 10670 19742 106597 
2016 8192 19921 56609 18713 18470 112117 
2017 7551 24969 56602 16399 39322 107585 
2018 7904 16372 63121 14439 21442 95727 
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Lisa 3. Korrelatsioonimaatriks kogutootlikkuse mõjurite kohta maheloomakasvatuses 
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Kogutoodang/kogukulud, 
€/€ 1              

Toetused, €/ha -0,1303 1             
Muud sissetulekud, €/ha 0,3817 0,0184 1            
Söödakultuuride osa 
maakasutusest, % -0,1833 -0,1130 -0,2166 1           

Loomade arv, lü/ha 0,2485 0,3893 0,1389 -0,0341 1          
Loomakasvatustoodangu 
müük, €/ha 0,3268 0,2222 0,0143 -0,1016 0,5826 1         

Põllumajandusmaa, ha 0,3844 -0,0892 0,0121 -0,0698 -0,1663 -0,1616 1        
Tasustamata tööjõu osa 
kogu tööjõust, % -0,2558 0,0819 0,0240 0,0073 0,0201 0,0400 -0,7143 1       

Kogutoodang, €/ha 0,5921 0,2260 0,4833 -0,3973 0,5816 0,7290 -0,1053 0,0904 1      
Netolisandväärtus 
töötunni kohta, €/h 0,5638 0,0559 0,0740 0,0144 -0,0180 -0,1284 0,6537 -0,4340 -0,0415 1     

Tööajakulu, h/ha -0,4621 0,3243 -0,0082 -0,2006 0,2207 0,1949 -0,5529 0,3940 0,2475 -0,4592 1    
Erikulude tootlikkus, €/€ 0,5999 -0,0343 0,4982 -0,1969 0,0055 0,0584 0,0201 0,0924 0,3714 0,3833 -0,1064 1   
Üldkulude osa 
kogutoodangust, % -0,6272 0,3502 -0,1635 0,1498 -0,1848 -0,2068 -0,1263 0,0930 -0,4653 -0,2150 0,0160 -0,2308 1  

Netoinvesteering, €/ha 0,5547 -0,0519 0,3037 -0,1893 0,0237 0,1330 0,1519 -0,0250 0,3374 0,3752 -0,1945 0,4632 -0,2588 1 

   - seos sõltuva ja sõltumatu muutuja vahel on suurem kui 0,254 
   - regressioonanalüüsist välja jäetud muutujad (sõltumatute muutujate vaheline seos tugevam kui sõltuva ja sõltumatu muutuja vahel) 
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Lisa 4. Korrelatsioonimaatriks kogutootlikkuse mõjurite kohta mahepõllumajanduslikus segatootmises 
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Kogutoodang/kogukulud, 
€/€ 1              

Toetused, €/ha -0,1019 1             
Muud sissetulekud, €/ha 0,3649 0,0380 1            
Söödakultuuride osa 
maakasutusest 0,2364 -0,1866 -0,0271 1           

Loomade arv, lü/ha -0,1035 0,0531 -0,1837 0,0246 1          
Loomakasvatustoodangu 
müük, €/ha 0,5689 0,2229 0,1578 0,3659 -0,0681 1         

Põllumajandusmaa, ha 0,0050 -0,0007 -0,2029 -0,0961 0,2081 -0,1250 1        
Tasustamata tööjõu osa 
kogu tööjõust, % -0,2118 0,0725 0,0459 -0,0049 0,0875 0,0901 -0,5721 1       

Netolisandväärtus, €/ha 0,7706 0,1584 0,3028 0,1880 -0,2143 0,6865 -0,2049 -0,2556 1      
NLV töötunni kohta, €/h 0,5329 0,0240 -0,0557 -0,1148 0,1041 0,1370 0,4781 -0,2193 0,2273 1     
Tööaeg, €/ha -0,1989 0,2038 0,0451 -0,2990 -0,1554 -0,0159 -0,3871 0,1044 0,1683 -0,3633 1    
Erikulud/kogutoodang, 
% -0,5978 0,1663 -0,3965 0,0365 0,5104 -0,1301 0,2636 0,1011 -0,5159 -0,2082 -0,1914 1   

Üldkulud/kogutoodang 
% -0,6808 0,1645 -0,2333 -0,1238 -0,2932 -0,3366 -0,0404 0,0840 -0,5838 -0,4707 0,0327 0,3254 1  

Netoinvesteering,  €/ha 0,2682 -0,1904 0,1578 -0,0869 -0,2189 0,0482 -0,0932 -0,1531 0,3316 0,0359 0,0207 -0,1736 -0,1177 1 

     - seos sõltuva ja sõltumatu muutuja vahel on suurem kui 0,361 
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