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SISSEJUHATUS 

Eestis kasütatakse glü fosaati sisaldavaid tooteid taimikü ha vitamiseks ja ümbrohüto rjeks ü mberkü n-

nile minevatel po ldheinapo ldüdel, ristikü-, lütserni- ja linapo ldüdel, rohümaade üüendamiseks ilma 

ü mberkü nnita, viljapüüaedade ja marjaaedade reavahedes, teravilja ko rrepo ldüdel, kesal, karüpütke 

to rjeks, mittepo llümajandüslikel aladel (teerajad ja jüürdepa a süd, mitteharitav maa, parkimisalad, 

kodüaiad), rapsipo ldüdel, ka ndüde to o tlemisel, enne kü lvi ning enne taimede istütamist. Lisaks ka-

sütatakse seda veel herne- ja po ldoapo ldüdel saagikoristüsele eelnevaks ümbrohüto rjeks, mille tege-

lik eesma rk on ilmselt taimede na rvütamine, samüti kartüli- ja tatrapo ldüdel, metsataimlates ja jo ü-

lüpüüistandüstes.  

Sarnaselt paljüde teiste Eüroopa Liidü liikmesriikidega on Eesti jüba praegü seadnüd piirangüid glü -

fosaati sisaldavate preparaatide kasütamisele. Eestis keelati 2018. aastal glü fosaadi koristüseelne ka-

sütüs saagi na rvütamise vo i küivatamise eesma rgil. Samüti on Eestis keelatüd glü fosaati kasütada 

koolialadel, laste ma ngüva ljakütel ja tervishoiüasütüste vahetüs la hedüses. Glü fosaadi kasütamise 

piiramisele on eelneval rahastüsperioodil (MAK 2014–2020) kaasa aidanüd toetüsmeetmed: kesk-

konnaso bralik majandamine (KSM) ja keskkonnaso bralik püüvilja- ja marjakasvatüs (KSA).  

Küigi toimeainena glü fosaati sisaldavate herbitsiidide kasütamise ta ielik keelüstamine Eüroopa Lii-

düs ei ole veel lo plikült otsüstatüd, liigütakse kindlalt mitteselektiivsete preparaatide kasütamise va -

hendamise poole. Uüringü ka igüs tehtavad vo rdlüsed erinevate taimekasvatüstehnoloogiate ning 

tootmistü ü pidega po llümajandüsettevo tete külütüste osas annavad alüse arvestüseks, millises süm-

mas on otstarbekas kompenseerida külütüsi tootjatele, kes oma ettevo ttes glü fosaati sisaldavaid her-

bitsiide ei kasüta.  
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1. UURINGU METOODIKA 

1.1. Uuringu eesmärk ja ülesanded 

Uüringü eesma rk on kirjeldada teravilja, o likültüüride, ko o giviljade ja so o dakültüüride kasvatamise 

külüde müütüsi ja kattetülü 5-va ljalise soovitüslikü kü lvikorra pühül herbitsiidide kasütamise poo-

lest erinevate taimekasvatüstehnoloogiate korral. Vo rreldavad taimekasvatüstehnoloogiad selle 

üüringü kontekstis on: 

1) glü fosaati sisaldavate ja müüde herbitsiidide kasütamine (edaspidi: kasütab glü fosaati); 

2) müüde herbitsiidide küi glü fosaadi kasütamine (edaspidi: ei kasüta glü fosaati); 

3) müüde tehnoloogiate kasütamine ümbrohüto rjeks (edaspidi: ei kasüta herbitsiide). 

Tootmistü ü bid ja kültüürirü hmad kü lvikorras on selles üüringüs ja rgmised: 

1) taimekasvatüs: teravili ja o likültüürid; 

2) loomakasvatüs: so o dakültüürid, teravili ja o likültüürid; 

3) ko o giviljakasvatüs: avamaako o giviljad (süürtel po ldüdel). 

Analü ü sis keskendüti taimekasvatüse, loomakasvatüse ja ko o giviljakasvatüse tootmistü ü pide 5-va l-

jalise kü lvikorra kattetülüde vo rdlemisele vastavalt planeeritüd saagitasemele ja kasütatüd agroteh-

noloogiale. Analü ü si tülemüsena on arüandes va lja toodüd ja rgmised na itajad: 

1) kogütoodangü va a rtüs; 

2) müütüvkülüd, sh va etamiste ja taimekaitsevahendite maksümüs; 

3) masina- ja ka sitsito o de maksümüs; 

4) kattetülü 1 (toodangü va a rtüs – müütüvkülüd) ja kattetülü 2 (kattetülü 1 – masinato o de mak-

sümüs) ha kohta; 

5) tootmiskülüd ü he tonni toodangü tootmisel. 

Arüandes on parema loetavüse hüvides esitatüd vaid koondtabelid. Kattetülü arvestüstabelid on 

koondatüd eraldi lisafaili. 

Kattetülü arvestüstes on kasütatüd kültüüride keskmisi kokküostühindü, va etiste, taimekaitsevahen-

dite ja materjalide hindü ja masinato o de maksümüsi 2021. aasta kohta. Arvestüsed on tehtüd ü he 

hektari kohta. Kültüüride saagiküse na itajana on arvestüstes kasütatüd FADN ja Statistikaameti and-

mebaasis olevate tavatootjate viie aasta (2017–2021) keskmisi saagiküsi. 

Uüringü eesma rkide ta itmiseks viidi la bi ja rgmised tegevüsed:  

 modelleeriti igale tootmistü ü bile vastav teoreetiline 5-va ljaline kü lvikord, milles kasvata-

takse vastavaid kültüüre ja kasütatakse vastavaid agrotehnoloogiaid; 

 moodüstati igale toomistü ü bile vastavad kolm teoreetilist grüppi la htüvalt herbitsiidide ka-

sütamisest: 1) kasütab glü fosaati, 2) ei kasüta glü fosaati ja 3) ei kasüta herbitsiide; 

 arvütati igale tootmistü ü bile ja taimekasvatüstehnoloogiale vastav kattetülü tavatootja viie 

aasta keskmise saagiküse tasemel FADNi andmete po hjal (sh arvütüsed on tehtüd ilma toetüsi 

arvestamata); 

 analü ü siti kattetülü erisüsi tootmistü ü pide ja taimekasvatüstehnoloogiate lo ikes. 

Uüringü sihtgrüpp on Eestis tegütsev tavapo llümajandüstootja. Mahetootjaid selles üüringüs ei vaa-

delda.  
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1.2. Kattetulu metoodika  

Kattetülü metoodika vo imaldab lihtsal viisil hinnata ettevo tte erinevate harüde tülüküst, analü ü sida 

tootmise tasüvüst erinevate stsenaariümide pühül ning prognoosida tülüde-külüde eelarvet ja raha 

liikümist mitmesügüseid riskitegüreid arvesse vo ttes. 

Kattetulu on kogütoodangü va a rtüse ja müütüvkülüde vahe. 

Kogutoodangu väärtus on aasta jooksül toodetüd toodangü va a rtüs türühindades. Toodang vo ib olla 

toodetüd mü ü giks, kasütamiseks ettevo tte siseselt vo i ja a da varüdeks.  

Muutuvkulud on konkreetse toodangüliigi tootmiseks vajaliküd külüd planeeritüd tootmistaseme 

jüüres. Müütüvkülüde tase on koosko las tootmise mahü kasvü vo i kahanemisega.  

Po llükültüüre kasvatatakse enamasti mitmel po llül, mis erinevad müllaviljaküse ja ka saagiküse poo-

lest. Samüti ei va etata ko iki po lde ü htemoodi ja ka vajadüs taimekaitseto o deks vo ib olla erinev. Po l-

lükültüüride kogütoodangü va a rtüse planeerimisel on alüseks vastava kültüüri keskmine saagiküs ja 

hind, millega on vo imalik toodangüt türüstada, ning seda ka sel jühül, küi toodangüt kasütatakse sa-

mas ettevo ttes (nt seeme, loomaso o t jne). 

Taimekasvatüses on müütüvkülüdeks seemne, va etiste, taimekaitsevahendite ja mitmesügüste ma-

terjalide (nt kile, vo rk jne) maksümüs. Seemnekülü leitakse vastavalt kü lvisenormile ja ostühinnale. 

Kü lvisenorm so ltüb sordi isea rasüstest, seemne kvaliteedist, kü lviajast ja -viisist, mülla tü ü bist jne. 

Küi on vaja eraldi kasütada pühtimisvahendit, siis lisatakse ka selle külü.  

Va etiste optimaalse kogüse planeerimisel tüleb la htüda mülla toitainesisaldüsest, kasvatatavast kül-

tüürist ja planeeritavast saagitasemest. Küna va etised on va ga erineva koostisega, tüleb kindlaks teha, 

küi paljü on antüd va etises toiteelemente (NPK) ja milline on toiteelemendi maksümüs. 

Taimekaitsevahendite kasütamisel on soovitatav ja rgida head taimekaitsetava. Külü arvestamisel la h-

tütakse vastava preparaadi külünormist ü hele hektarile ja pritsimiskordade arvüst. 

Po hü pakkimiseks kasütatava materjali külü so ltüb koristatava po hü kogüsest, rüllide süürüsest ja 

kasütatavast tehnoloogiast. 

Rohümaid kasütatakse enamasti mitü aastat, seeto ttü jagatakse rohümaa rajamisel tehtavad külüd 

seemnetele, va etistele, taimekaitsele jne kasütüsaastatega, sest igal aastal neid teha ei tüle. Kasütü-

saastatel tehtavad külüd tüleb arvestada ta ies mahüs.  

Ettevo tete vo imalüsed masinato o de tegemiseks on va ga erinevad, seeto ttü on otstarbekas masina-

to o de külü eraldi va lja tüüa. Vastavalt sellele leitakse kattetülü kahel tasemel: kattetulu 1, küs kogü-

toodangü va a rtüsest lahütatakse müütüvkülüd, ning kattetulu 2, mis vo tab arvesse ka masinato o de 

külüd. Küi ei ole vo imalik masinato o de maksümüst iga po llükültüüri jüüres eraldi planeerida, siis 

vo etakse alüseks vastavate teenüsto o de hinnad (nt taimekaitseto o d, silo tegemine jne). 

Masinato o de külüd so ltüvad kasütatavast tehnoloogiast ja selle maksümüsest, pinnase kivisüsest, 

po ldüde süürüsest, saagiküse tasemest, vilja niisküsest, veokaügüstest jne. Seega on nende külüde 

arvestamine igale taimekasvatüskültüürile ü sna keerüline ja so ltüb ettevo tte konkreetsetest tingi-

müstest. Rohümaade masinato o de külü arvestamisel tüleb silmas pidada, milliseid to id tüleb teha 

rajamisaastal ja milliseid kasütüsaastal. 

Ka esolevas üüringüs on kattetülü arvestüsi kasütatüd lihtsüstatüd o konoomilise müdelina taimekas-

vatüses erinevate viljelüsviiside tasüvüse analü ü simiseks.   
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1.3. Andmeallikad 

Uüringü teostamiseks kasütati erinevaid andmeallikaid ja to o tati la bi erialast kirjandüst. U levaade 

kasütatüd andmeallikatest ja kirjandüsest on toodüd tabelis 1. 

Tabel 1. Andmeallikad andmevaldajate lo ikes 

Andmete 
haldajad 

Kasutatud andmed 

SA Statistika andmebaas 

ETKI Masinato o de maksümüs erinevate tehnoloogiate pühül  

PTA Taimekaitsevahendite register 

PMK 
Po llümajandüslikü raamatüpidamise andmebaasi (FADN) andmed 
Kattetülü arvestüsed taime- ja loomakasvatüses 2021 
Va etamise ABC 

EKI Hinnainfo 

Lisaks analü ü siti po llümajandüstootmise sisendeid türüstavate ettevo tete taimekasvatüse katseand-

meid ja hinnakirjü. 

Kü lvikordade ja kattetülü arvestüste valideerimiseks viidi la bi arütelüd ko igi tootmistü ü pide esinda-

jatega, kaasates ka vastava valdkonna konsülente. Taime- ja loomakasvatüse tootmistü ü pide kü lvi-

korda no üstas po llümajandüse ü ks tippjühte Margüs Lepp. Lisaks konsülteeriti PMK Küüsikü katse-

kesküse jühataja Rüt Kaevaliga, kellel tegevtootjana oli asjalikke no üandeid eriti rapsi kasvatamise 

kohta. Masinato o de maksümüse arvütüses konsülteeriti Raivo Vettiküga (ETKI). So nnikü kasütamise 

kohta andis soovitüsi Taavi Vo sa (ETKI). Ko o giviljakasvatüse poole pealt oli abiks Eesti Maaü likooli 

lektor ja aiandüskonsülent Priit Po ldma.  

Ja rgnevates peatü kkides on ta psemalt kirjeldatüd taime-, looma- ja ko o giviljakasvatüse tootmistü ü -

pide müdel-kü lvikordi ja kattetülü vo rdlüseid erinevate taimekasvatüstehnoloogiate kasütamise kor-

ral. Külvikordade kattetulu arvestuse tabelid on toodud eraldi lisafailis (Excel).  
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2. TAIMEKASVATUS 

Taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorra müdelisse valiti Eestis laialdaselt kasvatatavad teravilja-

kültüürid ja rgnevas viljavaheldüses: 

1. taliraps; 

2. talinisü;  

3. po ldhernes;  

4. süvinisü;  

5. süvioder. 

Arvesse vo eti, et kü lvikorra viljavaheldüses oleks iga eelnev kültüür talle ja rgnevale kültüürile agro-

noomiliselt optimaalse vo i keskmise sobivüsega. Müllaviljaküse parandamiseks ja toiteelementide 

leostümise va hendamiseks lisati kü lvikorda vahekültüürid, mis kü lvatakse peale tali- ja süvinisü ko-

ristamist. Selle kü lvikorra jüüres on ta idetüd ka KSM-toetüse no üded talvisele taimkattele (va hemalt 

30%) ja libliko ieliste kasvatamisele (va hemalt 15%). 

Eestis on kültüüride saagiküst olüliselt mo jütav vegetatsiooniaegne sademete kogüs ja jaotüs ning 

o hütemperatüür, mis on aastate lo ikes kü llaltki müütlik. Lisaks varieerüvad saagid ettevo tete vahel 

ma rkimisva a rselt ka müllaviljaküse, agrotehnoloogia, va etamise ja taimekaitse kasütüse erinevüste 

to ttü. Sellest tülenevalt otsüstati kattetülü arvestüses kültüüride kogütoodangü va a rtüste alüseks 

vo tta Eesti FADNi andmebaasis tavaviljelüsega tegelevate po llümajandüsettevo tete viie aasta (2017–

2021) kültüüride keskmised saagiküsed. Talirapsil oli keskmine saagiküs 3,0 t/ha, talinisül 5,0 t/ha, 

süvinisül ja -odral 4,0 t/ha ning po ldhernel 2,5 t/ha.  

Arvütüstes eeldati, et taimekasvatüsettevo ttel on haritavat maad 400 ha ning kasütatakse la a ne pa -

ritolü masinaid, mille to o de maksümüsed küjünevad vastavalt masinapargi vo imsüsele ja to o külüle. 

Igale kasvatatüd po hi- ja vahekültüürile tehti eraldi kattetülü arvestüsed ja need on esitatüd lisades 

1–5. Kü lvikorra kattetülü arvestüstes vo rreldi omavahel kolme varianti: 

 kasütab glü fosaati (ja teisi herbitsiide);  

 ei kasüta glü fosaati (küid kasütab teisi herbitsiide); 

 ei kasüta herbitsiide. 

Eeldati, et variandis kasutab glüfosaati süüdetakse ümbrohtümüs kontrolli all hoida eelko ige glü -

fosaadi sü gisese ja va hemalt ü he kültüüride kasvüaegse herbitsiidiga pritsimisega ja kasütatakse po -

hiliselt pindmist müllaharimist. Variandis ei kasuta glüfosaati tüleb glü fosaadi asemel aga kasütada 

mitüt kasvüaegset vo i müllale pritsitavat herbitsiidi ning mo nevo rra intensiivistada ka müllaharimist 

ümbrohtüde to rjümiseks.  

Variandis ei kasuta herbitsiide tüleb aga sü gisese ja kevadise müllaharimise intensiivsüst veelgi 

süürendada, et vegetatiivselt levivad ja lü hiajalised ümbrohüd kontrolli all hoida. Nimelt on Eestis 

eelmisel sajandil ja ka praegüseni Küüsikü katsekesküses toimüvatest pikaajalistest agrotehnoloogi-

listest katsetest selgünüd, et küi rakendada sobivat kültüüride viljavaheldüst kü lvikordades ning 

ümbrohtüde arengübioloogiast la htüvat kohandatüd harimissü gavüsega sü gisest müllaharimist 

(tü ü koorimine koos kü nniga) ning ta iendavat kevadist a estamist ta rkavate ümbrohtüde ha vitami-

seks, on vo imalik hoida ümbrohtümüs kültüürides sühteliselt madalal tasemel, mis saagiküst ma rga-

tavalt ei va henda. Samas tüleb seda intensiivsemat müllaharimissü steemi ü heaastaste po llükültüüri-

dega po ldüdel kasütada pidevalt. 
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Eeltoodüle tüginedes otsüstati, et saagid on vo rdlüsvariantides vo rdsed ja need vo rdsed saagid on ka 

alüseks kattetülü arvestüste tegemisel. 

Vastavalt kültüüride keskmisele saagiküsele planeeriti kattetülü arvestüsse ka kültüüridele antavad 

mineraalva etisekogüsed ja nende jaotamine kasvüperioodi jooksül. So nniküga selles kü lvikorras ei 

va etatüd. Va etisenormide ma a ramisel vo eti alüseks Va etamise ABC–s1 soovitatüd la mmastikü (N), 

fosfori (P) ja kaaliümi (K) kogüsed, mis omakorda la htüsid sellest, et mülla kü nnikihi taimedele omas-

tatav fosfori sisaldüs on madal, kaaliümisisaldüs keskmine, orgaanilise sü sinikü (org C) sisaldüs  

1–2% ja müllalo imiseks on kerge liivsavi. Lisaks eeldati, et mülla pH on neütraalne. Eeltoodüd agro-

keemilised na itajad peaks olema iseloomüliküd süürele osale nn keskmise müllaviljaküsega mine-

raalmüldadele Eestis. Kü lvikorramüdelisse vo eti Eestis türüstatavad ja laialdasemalt kasütatavad 

liht- ning kompleksva etised, mille kasütamisel olid NPK-normid sühteliselt la hedased Va etamise 

ABC-s esitatüd normidega. Seejüüres arvestati, et va etistega sü gisel ja kevadel antavad mineraalse 

la mmastikü normid ei ü letaks veeseadüsega2 kehtestatüd piirnorme. 

Osa keemilistest taimekaitsevahenditest ja leheva etistest pritsitakse ü he següna. Seeto ttü on pritsi-

miskordade arv kattetülü arvestüstes enamüsel jühtüdel va iksem küi pritsitavate preparaatide ko-

güarv. Teatüd keemilisi taimekaitsevahendeid (insektitsiid, retardant, herbitsiid) pole ettevo ttes igal 

aastal vo i ko igil po ldüdel vaja kasütada. Seeto ttü on nende pritsimiskordade arv kattetülü arvestüstes 

(lisad 1–5) ta isarvüst erinev, na iteks 0,5 vm korda. 

 

2.1. Kogutoodangu väärtus  

Taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras saadi kogütoodangü va a rtüs hektari kohta vastava kültüüri 

saagiküse korrütamisel selle realiseerimishinnaga (tabel 2 ja lisad 1–5). Kültüüride po hk pürüstati 

ta ielikült po llüle, seeto ttü seda kogütoodangü va a rtüses ei arvestatüd. Küna eeldati, et kültüüri saa-

giküs, selle kvaliteet ja hind on ü he kültüüri ko igis variantides vo rdne, on ka kogütoodangü va a rtüs 

sama süür. Kü lvikorra keskmiseks kogütoodangü va a rtüseks küjünes ko igi kolme variandi pühül 

907 eüro/ha (tabel 2). 

Tabel 2. Kogütoodangü va a rtüs taimekasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha

 Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Taliraps 1 494 1 494 1 494 

Talinisü 955 955 955 

Po ldhernes 608 608 608 

Süvinisü 764 764 764 

Süvioder 712 712 712 

Külvikorra keskmine 907 907 907 

 

  

                                                             
1 Va etamise ABC, Po llümajandüsüüringüte Kesküs  
2 Veeseadüs 

https://pmk.agri.ee/sites/default/files/uploads/sites/2/2017/02/VaetamiseABC.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001
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2.2. Muutuvkulud 

Müütüvkülüdeks olid kü lviseemne, va etiste ja taimekaitsevahendite külüd. Küna kü lviseemne, va e-

tiste, füngitsiidide, insektitsiidide ja retardandi kogüsed olid vo rdlüsvariantides samad, so ltüsid 

müütüvkülüd herbitsiidide kasütamisest vo rdlüsvariantide vahel. 

Variandis ei kasuta herbitsiide pritsiti keemilistest taimekaitsevahenditest vaid füngitsiide, insek-

titsiide ja retardanti. Seeto ttü oli taimekaitsevahendite maksümüs siin olüliselt va iksem küi varianti-

des, küs herbitsiide kasütati (tabel 3). 

Tabel 3. Taimekaitsevahendite maksümüs taimekasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Taliraps 134 148 72 14 -62 

Talinisü 68 82 49 14 -19 

Po ldhernes 91 80 17 -11 -74 

Süvinisü 65 62 30 -3 -35 

Süvioder 38 38 30 0 -8 

Külvikorra keskmine  79 82 40 3 -39 

Talirapsil tüli variandis ei kasuta glüfosaati sü gisel glü fosaadist loobümise to ttü selle asemel kasü-

tada kaheidülehelisi ja mo ningaid ko rrelisi ümbrohte ha vitavat ning olüliselt kallimat müllaherbit-

siidi Rapsan 400 SC. Lisaks tüli mo lemas herbitsiididega variandis kevadel ta rkavate ümbrohtüde 

to rjeks pritsida ka Korvettoga.  

Talinisül tüli glü fosaadist loobümise to ttü variandis ei kasuta glüfosaati lisada ümbrohtüde to rjes-

pektri süürendamiseks següsse teine, glü fosaadist samüti tündüvalt kallim herbitsiid (Tombo WG).  

Po ldhernele pritsiti variandis ei kasuta glüfosaati va hem herbitsiide (Fenix kevadel müllale ja vaja-

düsel osadel po ldüdel Agil tüülekaera to rjeks). Variandis kasutab glüfosaati lisandüs neile ka glü -

fosaadiga pritsimine. Seeto ttü olid po ldherne müütüvkülüd selles variandis süürimad.  

Ka süvinisü pühül oli variandis kasutab glüfosaati, herbitsiidide külü pisüt süürem (3 eüro/ha) küi 

variandis ei kasuta glüfosaati. Selle po hjüseks oli kevadel kallima herbitsiidiga Tombo WG pritsi-

mine lisaks sü gisesele glü fosaadiga pritsimisele.  

Süvioder oli ainüke kültüür kü lvikorras, küs eelnevatel kültüüridel intensiivsema herbitsiidide kasü-

tamise to ttü ei olnüd variandis kasutab glüfosaati tegelikült vajadüst glü fosaadiga pritsida. Seeto ttü 

kasütati siin samü herbitsiide küi variandis ei kasuta glüfosaati ja müütüvkülüd olid nendes varian-

tides vo rdsed. 

Ko ige süüremad olid müütüvkülüd talirapsi kasvatamisel, küna talirapsi va etiste ja taimekaitse külüd 

olid süüremad küi teistel kültüüridel (tabelid 3 ja 4, lisad 1–5). Talirapsi kasvatamisel viidi sisse mik-

rova etisega (Yara Vita Brassitrel Pro) ja biopreparaadiga (Rüter AA) pritsimine, küna taliraps vajab 

sellise saagitaseme (3,0 t/ha) saavütamiseks kasvü türgütamist ka nendega. Tali- ja süvinisü, odra 

ning po ldherne saagitasemed ei olnüd aga nii ko rged, et vajaksid peale mineraalsete po hiva etiste li-

saks leheva etiste vo i bioloogiliste preparaatide andmist ning seeto ttü neid antüd kültüüridele katte-

tülü arvestüses ei planeeritüd.  
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Tabel 4. Müütüvkülüd taimekasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Taliraps 469 483 407 14 -62 

Talinisü 371 385 352 14 -19 

Po ldhernes 279 268 206 -11 -73 

Süvinisü 331 328 295 -3 -36 

Süvioder 238 238 230 0 -8 

Külvikorra keskmine 338 340 298 2 -40 

Kültüüride müütüvkülüd olid süüremad variantides ei kasuta glüfosaati ja kasutab glüfosaati ning 

olüliselt va iksemad variandis ei kasuta herbitsiide. Kü lvikorra keskmisena olid müütüvkülüd  kahe 

esimese variandi pühül tasemel 338–340 eüro/ha, variandis ei kasuta herbitsiide 298 eüro/ha (ta-

bel 4).  

 

2.3. Kattetulu 1 

Kogütoodangü va a rtüsest müütüvkülüde lahütamisel saadakse kattetülü 1. Küna kogütoodangü va a r-

tüsed vo rdlüsvariantides olid vo rdsed ja müütüvkülüd kültüüridel kokkü süüremad herbitsiide kasü-

tavates variantides ja va iksemad herbitsiididest loobümisel, oligi kattetülü 1 süürim variandis ei ka-

suta herbitsiide ja olüliselt va iksem herbitsiididega variantides. Kü lvikorra keskmiselt oli katte-

tülü 1 variandis ei kasuta herbitsiide vastavalt 43 ja 40 eüro/ha süürem küi variantides ei kasuta 

glüfosaati ja kasutab glüfosaati (tabel 5). 

Tabel 5. Kattetülü 1 taimekasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused 
glüfosaadi 

kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Taliraps 1 025 1 011 1 087 -14 62 

Talinisü 584 570 603 -14 19 

Po ldhernes 328 339 402 11 74 

Süvinisü 433 436 469 3 36 

Süvioder 474 474 482 0 8 

Külvikorra keskmine  569 566 609 -3 40 

 

2.4. Masinatööde maksumus  

Masinato o de külüd olid ü ldiselt süürimad variandis ei kasuta herbitsiide (v.a. taliraps, tabel 6). Ve-

getatiivselt levivate ümbrohtüde to rjümiseks on sü gisel vaja igat po ldü ja rjepidevalt mitmekordselt 

harida (kahekordne tü ü koorimine koos kü nniga), et ümbrohtümüst kü lvikorras kontrolli alla saada. 

Samüti tüleb igas kültüüris kevadel ta rkavaid ümbrohte ha vitada po ldüde a estamisega (1–2 korda). 

Pikaajaliste katsetülemüste po hjal on teada, et sellist harimissü steemi rakendades on vo imalik ümb-

rohtümüst kontrolli all hoida ka herbitsiide kasütamata. Umbrohtümüs on kü ll süürem küi herbitsii-

didega pritsimisel, küid ei ole nii süür, et see kültüüride saake ma rkimisva a rselt mo jütaks.  
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Herbitsiidide mittekasütamisel vo ib siin teataval ma a ral siiski süüreneda tüülekaera levik. Nimelt 

ta rkab tüülekaer kevadel hiljem ja a estamist on seeto ttü keerülisem ajastada. Seeto ttü ongi olüline, 

et eeltoodüd müllaharimissü steemi rakendataks igal aastal ja iga kültüüri pühül, et sellel oleks to hüs 

mo jü nii vegetatiivselt levivate küi seemnetega paljünevate ning eri aegadel ta rkavate ümbrohtüde 

ha vitamisele. 

Tabel 6. Masinato o de külüd taimekasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Taliraps 523 547 540 24 17 

Talinisü 412 482 491 70 79 

Po ldhernes 342 411 423 69 81 

Süvinisü 365 346 465 -19 100 

Süvioder 349 345 465 -4 116 

Külvikorra keskmine 398 426 477 28 79 

Variandis kasutab glüfosaati olid masinato o de külüd kü lvikorras keskmisena ma rgatavalt va ikse-

mad küi teistes variantides. Ta nü glü fosaadiga ümbrohtüde ha vitamisele sai sü gisest müllaharimist 

olüliselt va hendada ja kasütada kü lvikorras po hiliselt odavamat pindmist müllaharimist. Pindmise 

müllaharimise to ttü ei olnüd kevadel vajalik ka eraldi to o operatsioonidena po ldü libistada ja külti-

veerida. Po llü sai ette valmistada hoopis kü lviga ü heaegselt, milleks kasütati müllaharimisseadmega 

varüstatüd kombikü lviküt. See oli aga kokküvo ttes va hem külükas, küi variantides ei kasuta herbit-

siide ja ei kasuta glüfosaati kü ntüd po lde eraldi libistades, kültiveerides ning kü lvates. Variandis 

kasutab glüfosaati kü nti vaid talirapsi alla minev po ld, et soodüstada rapsi jüürestikü sü gavamale 

mülda arenemist ja taimehaigüste, -kahjürite ha vitamist. Seeto ttü tüli siin mülla tasandamiseks ka 

libistamist ja kültiveerimist eraldi teha. 

 

2.5. Kattetulu 2 

Kattetülü 1-st masinato o de maksümüse lahütamisel saadakse kattetülü 2.  

Vo rdlüsvariantidest oli kattetülü 2 süürim talinisü, po ldherne ja süvinisü kasvatamisel variandis ka-

sutab glüfosaati. Po ldherne sühteliselt madala saagiküse (2,5 t/ha) jüüres ja i kattetülü 2 ko igis va-

riantides ainükesena negatiivseks ehk kahjümisse. Kü lvikorra keskmisena oli variandis kasutab glü-

fosaati kattetülü 2 ma rgatavalt süürem küi ü leja a nüd variantides ja va ikseim variandis ei kasuta 

herbitsiide (tabel 7).  

Tali- ja süvinisü koristüsja rgselt planeeriti kü lvikorda ka mittetalvitüvate vahekültüüride segü kasva-

tamine. Talinisü ja rele kü lvati vahekültüüridena keerispea ja tatra segü ning süvinisü ja rele valge si-

nepi ning po ldro ika segü. Po hikültüüride koristüsja rgselt kü lvatavate vahekültüüride mo jü ja rel-

kültüüri saagiküsele pole Eesti tingimüstes veel pa ris selge. Katsetülemüsed ja praktilised ta helepa-

neküd osütavad pigem sellele, et Eestis ei jo üta vahekültüüre sageli koristüsja rgselt piisavalt vara 

kü lvata ja nad ei jo üa sü gisperioodil sageli piisavalt süürt biomassi moodüstada. Seeto ttü vo ib ka bio-

massiga müllast seotüd toiteelementide kogüs ja a da liiga va ikseks, et ja relkültüüri saagiküst ma rga-

tavalt süürendada. Seeto ttü otsüstati vahekültüüride mo jü ja relkültüüri saagiküsele mitte arvestada 

ning mineraalva etiste norme selle arvelt kattetülü arvestüstes mitte va hendada.  
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Tabel 7. Kattetülü 2 taimekasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused 
glüfosaadi 

kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Taliraps 502 464 547 -38 45 

Talinisü 172 88 112 -84 -60 

Po ldhernes -13 -72 -21 -59 -8 

Süvinisü 68 90 3 22 -65 

Süvioder 125 129 17 4 -108 

Külvikorra keskmine 171 140 132 -31 -39 

Vahekültüüride kogükülüd 188 188 188 0 0 

Külvikorra keskmine koos 
vahekultuuride kuludega 

133 102 94 -31 -39 

Vahekültüüride seemne (müütüvkülüd) ja seemnete kü lvamise (masinato o d) külüde mahaarvamisel 

saadi lo plik kü lvikorra keskmine kattetülü. Vahekültüüride kü lviseeme ja kasvatamisega seotüd to o d 

ja seega ka külüd olid ko igis variantides vo rdsed (tabel 7, lisad 2 ja 4). Lo plik kü lvikorra keskmine 

kattetülü 2 oli variandis kasutab glüfosaati 133 eüro/ha, variandis ei kasuta glüfosaati 

102 eüro/ha ja variandis ei kasuta herbitsiide 94 eüro/ha. Glü fosaadiga variandis oli kü lvikorra 

keskmine lo plik kattetülü seega vastavalt 31 ja 39 eüro/ha (ehk 30% vo i 41%) süürem küi varianti-

des ei kasuta glüfosaati ja ei kasuta herbitsiide. 

Kokküvo tteks vo ib o elda, et taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras oli kogütoodangü va a rtüs vo rd-

lüsvariantides sama süür, küna kültüüride saagiküsed ja mü ü gihinnad olid vo rdsed (joonis 1). Varian-

dis kasutab glüfosaati olid kültüüride kasvatamise külüd va ikseimad ja kattetülü 2 süürim, küna 

glü fosaadi kasütamise to ttü sai kü lvikorras po hiliselt rakendada odavamat pindmist müllaharimist. 

U leja a nüd variantides tüli kasütada rohkem kü nnipo hist müllaharimist, mis süürendas olüliselt ma-

sinato o de külüsid ja va hendas kattetülü. Ko ige süüremad masinato o de külüd olid variandis ei kasuta 

herbitsiide, küna ümbrohüto rjet tehti vaid mehhaaniliselt. Variandis ei kasuta glüfosaati tüli glü -

fosaadi asendamiseks sageli pritsida ta iendavalt kallima herbitsiidiga, mis samüti süürendas selles 

variandis kü lvikorra keskmisena külüsid. Seega vo ib taimekasvatüse tootmissüünaga kü lvikorras, 

küs kasvatatakse nii teraviljü küi o likültüüre ning vahekültüüre, glü fosaadist loobümine va hendada 

kattetülü olülisel ma a ral. 

 
* Saamata jäänud tulu võrreldes variandiga "Kasutab glüfosaati". 

Joonis 1. Kogütoodangü va a rtüs, külüd kokkü ja kattetülü 2 taimekasvatüse tootmistü ü bis taimekas-

vatüstehnoloogiate lo ikes, eüro/ha  
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2.6. Tootmiskulud ühe tonni toodangu tootmisel 

Kültüüri kasvatamisel tehtüd külüde (müütüvkülüd + masinato o de maksümüs) jagamisel kogütoo-

dangüga saadakse tootmiskülüd ü he tonni toodangü tootmisel. Tootmiskülüd olid süürimad talirapsi 

kasvatamisel (tabel 8). Ka po ldherne tootmiskülüd olid kü llaltki süüred, küna kogütoodangü va a rtüs 

oli madala saagiküse to ttü sühteliselt va ike.  

Tootmiskülüd erinesid kültüüride lo ikes ka vo rdlüsvariantide vahel. Na iteks va hendas tootmiskülü-

sid variandis kasutab glüfosaati talinisü ja po ldherne po llül odavama pindmise müllaharimise ka-

sütamine. Süvinisüs hariti variantides kasutab glüfosaati ja ei kasuta glüfosaati po ldü aga mo lemal 

jühül pindmiselt. Küid glü fosaadi kasütamise to ttü oli variandis kasutab glüfosaati pritsimisto id ü he 

vo rra rohkem. See süürendas siin masinato o de külüsid ja seeto ttü olid tootmiskülüd variandis kasu-

tab glüfosaati natüke süüremad küi variandis ei kasuta glüfosaati.  Variandis ei kasuta herbitsiide 

olid masinato o de külüd kallima kü nnipo hise müllaharimise to ttü enamüsel kültüüridel kü ll süüri-

mad, küid küna herbitsiide ei kasütatüd, va hendas see omakorda müütüvkülüsid. Seeto ttü olid na i-

teks talirapsi tootmiskülüd selles variandis va ikseimad. 

Tabel 8. Tootmiskülüd ü he tonni toodangü tootmisel taimekasvatüse tootmistü ü bis, eüro/t 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Taliraps 331 343 316 12 -15 

Talinisü 157 173 169 16 12 

Po ldhernes 248 272 252 24 4 

Süvinisü 174 168 190 -6 16 

Süvioder 147 146 174 -1 27 
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3. LOOMAKASVATUS 

Loomakasvatüse tootmistü ü bile sobiva kü lvikorra müdeli koostamisel la htüti eeldüsest, et kasvata-

takse nii  so o daks vajalikke teraviljü küi ka po ldheina. See kü lvikord sobiks eelko ige veistele so o da 

tootmisel. Viljavaheldüs kü lvikorras on allja rgnev:  

1. talinisü; 

2. taliraps; 

3. süvioder allakü lviga; 

4. po ldhein 1. a; 

5. po ldhein 2. a. 

Igale kasvatatüd kültüürile tehti eraldi kattetülü arvestüsed ja need on esitatüd lisades 6–12. 

Küi teraviljü va etatakse kü lvikorras mineraalva etistega, siis po ldheina toiteainete vajadüs rahülda-

takse ettevo ttes toodetüd vedelso nniküga. Vedelso nnikü andmisel arvestati veeseadüsega kehtesta-

tüd piirangütega la mmastiküga va etamisele ja so nnik anti po ldheina kasvüajal jaotatült. Arvestati, et 

po ldhein koristatakse na rvütatüna rüloonisiloks.  

Kültüüride toodangü, kü lviseeme, va etiste, taimekaitsevahendite, materjalide ning masinato o de kü-

lüde pühül on kasütatüd 2021. a hindasid sarnaselt taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorrale. Arvü-

tüstes eeldati, et ettevo ttel on haritavat maad 400 ha ning kasütatakse la a ne pa ritolü masinaid, mille 

to o de maksümüsed küjünevad vastavalt masinapargi vo imsüsele ja to o külüle.  

Taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorraga sarnased olid ka loomakasvatüse tü ü bi kü lvikorra mülla 

agrokeemilised na itajad, mille alüsel planeeriti Va etamise ABC–s toodüd soovitüste ja rgi kültüüridele 

va etüsnormid. 

Kattetülü arvestüstes on sarnaselt taimekasvatüse tootmistü ü bile talinisü, talirapsi ja süviodra tera-

saagiks vo etüd viie aasta (2017–2021) FADN andmebaasi ettevo tete keskmised terasaagid tavavilje-

lüses. Po ldheina saagiküseks vo eti lü hiajaliste rohümaade na rvütatüd silo kahe niite eeldatav kesk-

mine saak Eestis. Po ldheina segü oli kattetülü arvestüses ko rreliste rohke (harilik timüt, karjamaa 

raihein, harilik arühein ja pünane ristik). Po hü saak leiti po hü ja terasaagi sühte alüsel. Talinisül oli 

see sühe 1:1 ja süviodral 0,7:1. 

 

3.1. Kogutoodangu väärtus 

Loomakasvatüse tootmissüüna kü lvikorras korrütati teraviljade terasaak ja po ldheina rüloonisilo ko-

güsed ning 25% talinisü ja süviodra po hü kogüs ü he hektari kohta toodangü mü ü gihindadega ja nii 

saadi kogütoodangü va a rtüsed igale kültüürile (tabel 9, lisad 6–10).  

Küna eeldüseks oli, et kültüüride saagiküs, kvaliteet ja ka mü ü gihind on ko igis vo rdlüsvariantides 

(kasutab glüfosaati, ei kasuta glüfosaati, ei kasuta herbitsiide) samad, on ka kogütoodangü va a r-

tüsed vo rdsed. 
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Tabel 9. Kogütoodangü va a rtüs loomakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Talinisü 974 974 974 

Taliraps 1 494 1 494 1 494 

Süvioder 723 723 723 

Po ldhein 1. a 908 908 908 

Po ldhein 2. a 908 908 908 

Külvikorra keskmine 1 001 1 001 1 001 

 

3.2. Muutuvkulud 

Teraviljade kü lviseemne ja va etiste kogüsed olid praktiliselt samad küi taimekasvatüse tootmistü ü bi 

kü lvikorras. Veeseadüsest tülenevalt va hendati po ldheinale antüd so nnikü ja relmo jü to ttü talinisüle 

antüd la mmastikükogüst siiski viie kg vo rra hektarile.  

Po hk koristati talinisü ja süviodra po llült ning sellele lisandüs müütüvkülüdesse ka rüloonivo rgü 

külü. Po ldheina koristamisel arvestati konservandi, rüloonivo rgü ja rüloonikile külüdega. Eeltoodüd 

külüd olid kültüüri vo rdlüsvariantides samad. 

Sarnaselt taimekasvatüse tü ü bi kü lvikorrale erinesid müütüvkülüd vastavalt sellele, kas herbitsiidi-

dega pritsiti vo i ei pritsitüd (tabelid 10 ja 11), küna herbitsiidide külü on müütüvkülü ü ks osa. Her-

bitsiide kasütati loomakasvatüstü ü bi kü lvikorras vaid teraviljade ja talirapsi kasvatamisel, küid po ld-

heinas vajadüs nende ja rele püüdüs. Seeto ttü olid nende külüd kü lvikorra keskmiselt olüliselt va ik-

semad küi taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras.  

Variandis kasutab glüfosaati ha vitati 2. a po ldhein ja seal olevad ümbrohüd talinisü po llü etteval-

mistamisel glü fosaadiga. Kevadel pritsiti talinisü po ldü veel kaheidüleheliste ümbrohtüde to rjümi-

seks sühteliselt odava herbitsiidiga (Dichoherb Süper 750 SL). Variandis ei kasuta glüfosaati, tüli 

glü fosaadi asemel kevadel lisaks Dichoherb Süperile següsse vo tta ka ko rrelisi jm ümbrohte ha vitav, 

küid kallim herbitsiid Tombo WG.  

Tabel 10. Taimekaitsevahendite maksümüs loomakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Talinisü 68 82 49 14 -19 

Taliraps 134 148 72 14 -62 

Süvioder 46 67 30 21 -16 

Po ldhein 1. a - - - - - 

Po ldhein 2. a - - - - - 

Külvikorra keskmine 50 59 30 9 -20 
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Tabel 11. Müütüvkülüd loomakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Talinisü 368 382 349 14 -19 

Taliraps 469 483 407 14 -62 

Süvioder 248 269 232 21 -16 

Po ldhein 1. a 336 336 336 0 0- 

Po ldhein 2. a 336 336 336 0 0- 

Külvikorra keskmine 351 361 332 10 -19 

Talirapsi va etamine ja taimekaitse oli sarnane talirapsi kasvatamisele taimekasvatüse tootmistü ü bi 

kü lvikorras. Ka siin anti lisaks po hiva etistele ta iendavalt leheva etisi (lisa 7). Siingi tüli variandis ei 

kasuta glüfosaati glü fosaadi asemel sü gisel ta iendavalt pritsida kallima herbitsiidiga Rapsan 400 SC. 

Ko rrelisi ümbrohte peale ta rkamist to rjüva preparaadi Targa Süper kasütamine oli kü ll osadel po ldü-

del vajalik, küid küna eelnevalt müllale pritsitav Rapsan 400 SC to rjüb ka idanevaid ko rrelisi, pole 

seda vaja kasütada ko igil po ldüdel (ehk kattetülüarvütüstes ü he korra asemel 0,5 korda). Variandis 

kasutab glüfosaati, ei saa glü fosaadiga varem pritsides hiljem idanevaid ko rrelisi ümbrohte siiski 

ha vitada, seepa rast tüleb selles variandis preparaadiga Targa Süper ü ldiselt ko iki po lde pritsida 

(1,0 korda). 

Süviodras tüli libliko ielisi sisaldava po ldheina allakü lvi to ttü kaheidülehelisi ümbrohte pritsida tava-

pa rase MCPA normi (2 l/ha) asemel va iksema normiga (1 l/ha). Seeto ttü lisati variandis ei kasuta 

glüfosaati MCPA-le lisaks pritsimissegüsse ümbrohtüde to rjespektri parandamiseks ka kallim Ba-

sagran 480. Variandis kasutab glüfosaati, pritsiti ümbrohte glü fosaadi sü gisese kasütamise to ttü ke-

vadel vaid MCPA-ga. 

Süviodrale allakü lvatava po ldheina seemnekülüd jaotati vo rdselt mo lema aasta po ldheina müütüvkü-

lüde vahel (lisad 9 ja 10). 

Po ldheina kasvatamisel taimekaitsevahendeid ei kasütatüd. Kaks korda aastas niidetav ja korralikü 

tihedüsega po ldhein sürüb ise kü llaltki ha sti ümbrohte alla. Orashein süüdab siiski po ldheinaga tea-

taval ma a ral kohaneda, küna on ka ise sarnane heintaimedele. Küid eelnevate kültüüride herbitsiidi-

dega pritsimisega, samüti tü ü koorimisel koos kü nniga saab orasheina sellises kü lvikorras sühteliselt 

to hüsalt kontrolli all hoida.  

Mo lemal aastal va etati po ldheina vedelso nniküga. Kattetülü arvestüses ma a rati so nniküs sisaldüvate 

toiteelementide hind üüringüs kasütatüd kompleksva etise (NPK 8-20-30) elemendi hinna alüsel. Ar-

vestati, et toodetava vedelso nniküga süüdetakse kogü po ldheina toiteelementide vajadüs rahüldada. 

Po ldheina va etamisel vo eti arvesse ka veeseadüse piirangüd la mmastiküga va etamisele. Sellest tüle-

nevalt anti vedelso nnik kasvüajal jaotatült – esimene kord kevadise kasvü algüses ja teine kord peale 

esimest niidet. So nnik veeti ja viidi kamarasse teenüsto o na. 

Sarnaselt taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorrale olid kü lvikorra keskmisena müütüvkülüd looma-

kasvatüse tü ü bi kü lvikorra variandis ei kasuta herbitsiide va ikseimad (332 eüro/ha) ja variandis 

ei kasuta glüfosaati süürimad (361 eüro/ha). 
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3.3. Kattetulu 1 

Kogütoodangü va a rtüsest müütüvkülüde lahütamisel saadakse kattetülü 1.  

Küna kogütoodangü va a rtüsed vo rdlüsvariantidel olid vo rdsed ja müütüvkülüd kültüüridel kokkü 

süüremad variantides ei kasuta glüfosaati ja kasutab glüfosaati ning va iksemad variandis ei ka-

suta herbitsiide, oli kattetülü 1 sarnaselt taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorrale süürim herbit-

siidide mittekasütamisel ja olüliselt va iksem herbitsiididega variantides (tabel 12). 

Seega, küi kü lvikorras kasvatati lisaks teraviljadele ja rapsile ka po ldheina, oli kattetülü 1 glü fosaadi 

kasütamisel kü ll süürem küi sellest loobümisel, küid va iksem küi herbitsiididest ta ielikül loobümisel.  

Tabel 12. Kattetülü 1 loomakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Talinisü 606 592 625 -14 19 

Taliraps 1 025 1 011 1 087 -14 62 

Süvioder 474 454 491 -20 17 

Po ldhein 1. a 571 571 571 0 0 

Po ldhein 2. a 571 571 571 0 0 

Külvikorra keskmine 649 640 669 -9 20 

 

3.4. Masinatööde maksumus  

Loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras hariti talinisü ja talirapsi po lde (lisad 6 ja 7) kü nnipo hiselt 

ko igis kolmes vo rdlüsvariandis.  

Talinisü kasvatamise eelselt oli po ldhein vaja sisse kü nda. Variandis kasutab glüfosaati kü nti po ld-

heina kamarat eelnevalt randaalimata, küna glü fosaadiga oli taimestik seal jüba ha vitatüd. Varianti-

des ei kasuta glüfosaati ja ei kasuta herbitsiide tüli kamarat aga eelnevalt randaalida ja seeja rel 

kü nda.  

Talirapsi eelselt kü nti selle pa rast, et vo imaldada talirapsi jüürestikül sü gavamale mülda tüngida ja 

paremini taimehaigüseid ning kahjüreid to rjüda. Variantides ei kasuta glüfosaati ja ei kasuta her-

bitsiide eelnes kü nnile ka tü ü koorimine ümbrohtüde paremaks to rjümiseks. 

Süviodra po ldü (lisa 8) sai glü fosaadi kasütamisel pindmiselt harida. Kevadel sai aga müllaharimise 

ja kü lvi teha ü he to o ka igüga ehk müllaharimisseadmega varüstatüd kombikü lviküga. Variantides 

ei kasuta glüfosaati ja ei kasuta herbitsiide tüli ümbrohüto rje to hüstamiseks terakültüüridel ka-

sütada nii sü gisest tü ü koorimist küi ka kü ndi ko igil teraviljapo ldüdel ja kevadel tüli po ldü veel eraldi 

libistada, kültiveerida ning seeja rel kü lvata. Seeto ttü olid masinato o de külüd nendes variantides olü-

liselt süüremad küi variandis kasutab glüfosaati. 

Loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras olid talinisü variandis kasutab glüfosaati ja süviodra va-

riandis ei kasuta glüfosaati masinato o de külüd kü nnipo hise müllaharimise to ttü olüliselt süüremad 

küi taimekasvatüse tootmistü ü bi pühül, küs kasütati pindmist harimist.  

Pindmisel müllaharimisel randaaliti sü gisel talinisü alla minev po ld ja seeja rel sai ta iendava mülla-

harimise teha ü heaegselt kü lviga, kasütades müllaharimisseadmega varüstatüd kombikü lviküt. 

Nende to o de kogükülü oli 73 eüro/ha (lisa 2). 
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Loomakasvatüse tootmistü ü bis tüli aga talinisü eelselt po ldhein sisse kü nda ja seeja rel po llü kobes-

tamiseks ja tasandamiseks eraldi kültiveerida ja libistada ning seeja rel kü lvata kombikü lviküga. 

Nende masinato o de kogümaksümüseks küjünes 133 eüro/ha, millele lisandüsid veel po hü rüllimise 

ja rüllide kokküveo külüd 18 eüro/ha (lisa 6). 

Po hiliselt samalaadsed müllaharimise ja masinato o de külüde erinevüsed tootmistü ü pide vahel olid 

ka süviodra kasvatamisel variandis ei kasuta glüfosaati (lisa 8). Seal oli loomakasvatüse tootmis-

tü ü bi kü lvikorras kü nnipo hisel harimisel koos kü lviga masinato o de külü lisandüva tü ü koorimise 

to ttü veelgi süürem (156 eüro/ha). 

Po ldheina kasvüajal müllaharimisto id ei tehtüd. Masinato o de külüd olid siin seotüd vedelso nnikü 

laotamise ja veo teenüsto o  ning rohüsaagi koristamisega. Po ldheina seemne kü lvi külü (allakü lvina 

süviodrale) jaotati vo rdselt mo lema po ldheina kasütüsaasta masinato o de külüdesse. Küna masina-

to o d olid vo rdlüsvariantides samad ja mo lema aasta po ldheina saak vo rdne, olid ka po ldheina masi-

nato o de külüd vo rdsed. 

Teraviljade vo rdlüsvariantide masinato o de külüde erinevüste to ttü olid masinato o de külüd kü lvi-

korra keskmisena variantides ei kasuta glüfosaati ja ei kasuta herbitsiide samal tasemel, küid mo -

nevo rra süüremad küi variandis kasutab glüfosaati (tabel 13). 

Tabel 13. Masinato o de külüd loomakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Talinisü 492 504 489 12 -3 

Taliraps 523 547 540 24 17 

Süvioder 377 450 459 73 82 

Po ldhein 1. a 535 535 535 0 0 

Po ldhein 2. a 535 535 535 0 0 

Külvikorra keskmine 492 514 512 22 29 

 

3.5. Kattetulu 2 

Loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras oli talinisü ja talirapsi kattetülü 2 variandis ei kasuta her-

bitsiide süürem küi ü leja a nüd variantides (tabel 14). Küigi ko igis variantides kasütati nende kültüü-

ride pühül kü nnipo hist müllaharimist, oli müllaharimine variandis ei kasuta herbitsiide ümbroh-

tüde to rjümise to ttü mo nevo rra intensiivsem, süürendades masinato o de külüsid. Samas herbitsiide 

siin ei kasütatüd, mis omakorda va hendas pritsimisto o de ja herbitsiidide külütüsi ja süürendas kat-

tetülü. Teistes variantides kasütati herbitsiide samas intensiivsemalt, millele lisandüsid ka herbitsii-

dide pritsimisto o de külüd. Selle to ttü oligi talinisü ja talirapsi kattetülü 2 herbitsiide kasütavates va-

riantides süürem. 

Süviodra pühül kasütati variandis kasutab glüfosaati odavamat pindmist müllaharimist (vt Masina-

to o de maksümüs), ü leja a nüd variantides aga kallimat kü nnipo hist harimist. Seeto ttü oli süviodra kat-

tetülü 2 selles variandis süürem küi ü leja a nüd variantides. 
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Tabel 14. Kattetülü 2 loomakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Talinisü 114 88 136 -26 22 

Taliraps 502 464 547 -38 45 

Süvioder 97 4 32 -93 -65 

Po ldhein 1. a 37 37 37 0 0 

Po ldhein 2. a 37 37 37 0 0 

Külvikorra keskmine 157 126 158 -31 1 

Kü lvikorra keskmine kattetülü 2 oli variantides ei kasuta herbitsiide ja kasutab glüfosaati prakti-

liselt vo rdsel tasemel. Olüliselt va iksem oli kattetülü 2 variandis ei kasuta glüfosaati. 

 
* Saamata jäänud tulu võrreldes variandiga "Kasutab glüfosaati". 

Joonis 2. Kogütoodangü va a rtüs, külüd kokkü ja kattetülü 2 loomakasvatüse tootmistü ü bis taimekas-

vatüstehnoloogiate lo ikes, eüro/ha 

Loomakasvatüse tootmissüüna kü lvikorras herbitsiide kahel po ldheina va ljal ei kasütatüd, mis va -

hendas ma rkimisva a rselt herbitsiidide keskmist külü variantides kasutab glüfosaati ja ei kasuta 

glüfosaati. Teraviljade ja talirapsi kasvatamisel kasütati kü lvikorras ko igis variantides po hiliselt kü n-

nipo hist müllaharimist. Eeltoodüst tülenevalt olid variantides kasutab glüfosaati ja ei kasuta her-

bitsiide keskmised külüd kültüüride kasvatamisel ja kattetülü 2 praktiliselt vo rdsed. Variandis ei ka-

suta glüfosaati olid aga herbitsiididega seotüd külüd glü fosaadi asendamisel teise, küid kallima her-

bitsiidi to ttü süüremad ja kattetülü va iksem (joonis 2). 

Loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras erines talinisü ja süviodra kattetülü 2 taimekasvatüse 

tootmissüüna talinisü ja süviodra kattetülüst 2-st. Nimelt lisandüs loomakasvatüse tootmistü ü bis 

nende kültüüride terasaagi va a rtüsele ka 25% po hü va a rtüsest (ettevo ttest va lja mü ü dav po hk). Sa-

müti tüli arvesse vo tta po hü koristamise ja rüloonivo rgü külüd, sest ettevo ttes kasütatakse po hkü ka 

noorkarjale allapanüks. Taimekasvatüse tootmistü ü bis tagastati kogü po hk po llüle ja eeltoodüd tülü 

ja külüde na itajaid kattetülüdesse ei arvestatüd. Lisaks va hendati loomakasvatüse tootmistü ü bi kü l-

vikorras talinisüle eelneva po ldheina ja relmo jü to ttü natüke talinisü la mmastikva etise normi veesea-

düsest tülenevalt (N -5 kg/ha). Süviodras kasütati aga allakü lvi to ttü teistsügüse hinna ja külüga her-

bitsiide, küi taimekasvatüse tootmissüüna kü lvikorras.  
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Küna ka müllaharimine looma- ja taimekasvatüstü ü bi kü lvikorras talinisü ja süvinisü kasvatamisel 

erines, mo jütas see kokküvo ttes nende kültüüride kattetülü 2 ka sitletüd tootmissüündades. 

Talirapsi kattetülü 2 oli nii taime- küi loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras aga vo rdse terasaagi 

va a rtüse ja sarnaste külüde to ttü samasügüne. 

 

3.6. Tootmiskulud ühe tonni toodangu tootmisel 

Kültüüri kasvatamisel tehtüd külüde (müütüvkülüd + masinato o de maksümüs) jagamisel kogütoo-

dangüga saadakse tootmiskülüd ü he tonni toodangü tootmisel. Tootmiskülüd olid süürimad talirapsi 

kasvatamisel (tabel 15). Po ldheina tootmiskülüd olid sühteliselt va ikesed, küna müllaharimisto id 

po ldheina kasvüajal ei tehtüd ja taimekaitsevahendeid ei kasütatüd.  

Talinisü ja talirapsi tootmiskülüd olid variandis ei kasuta herbitsiide va iksemad küi ü leja a nüd va-

riantides. Variandis ei kasuta herbitsiide olid masinato o de külüd intensiivsema müllaharimise to ttü 

kü ll mo nevo rra süüremad, küid herbitsiide siin ei kasütatüd, mis va hendas kokküvo ttes tootmiskü-

lüsid. Teistes variantides kasütati herbitsiide intensiivsemalt ning sellele lisandüsid ka herbitsiidide 

pritsimisto o de külüd. Seeto ttü olid talinisü ja talirapsi tootmiskülüd herbitsiide kasütavates varian-

tides süüremad. Süviodra tootmiskülüd olid variandis kasutab glüfosaati pindmise müllaharimise 

to ttü va iksemad, küi ü leja a nüd kü nnipo hise müllaharimisega variantides. 

Po ldheina kasvatamisel oli agrotehnoloogia ko igis variantides sama. Seeto ttü olid ka tootmiskülüd 

sarnase saagiküse tingimüstes vo rdsed. 

Tabel 15. Tootmiskülüd ü he tonni toodangü tootmisel loomakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/t 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Talinisü 172 177 168 5 -4 

Taliraps 331 343 316 12 -15 

Süvioder 156 180 173 24 17 

Po ldhein 1. a 45 45 45 0 0 

Po ldhein 2. a 45 45 45 0 0 

Küna müütüvkülüd ja masinato o de külüd erinesid talinisü ja süviodra kasvatamisel taime- ja looma-

kasvatüse tootmistü ü biga kü lvikorras, erinesid ka tootmiskülüd nende kültüüride kasvatamisel. Süü-

rimad erinevüsed olid talinisü tootmiskülüdes variandis kasutab glüfosaati. Nagü eespool jüba sel-

gitati (vt Masinato o de maksümüs), kasütati taimekasvatüse tootmistü ü bi pühül selle variandi talini-

süs pindmist müllaharimist aga loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras tündüvalt kallimat kü nni-

po hist müllaharimist, millele lisandüsid ka külüd po hü koristamisele.  

Variantides ei kasuta glüfosaati ja ei kasuta herbitsiide olid müllaharimiste erinevüsed olüliselt 

va iksemad ja seeto ttü  erinesid talinisü tootmiskülüd nende tootmistü ü pide vahel va hem.  

Süviodra tootmiskülüdes küjünesid sarnastel po himo tetel süüremad erinevüsed taime- ja loomakas-

vatüse tootmistü ü bi vahel variandis ei kasuta glüfosaati. Taimekasvatüse tü ü bi kü lvikorras kasütati 

odra kasvatamisel pindmist müllaharimist, küid loomakasvatüse tü ü bi kü lvikorras tündüvalt kallimat 

kü nnipo hist harimist, millele lisandüsid ka po hü koristamiskülüd. Samüti kasütati loomakasvatüse 

tü ü bi kü lvikorras allakü lvi isea rasüstest tülenevalt rohkem ja kallimaid herbitsiide. 
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4. KÖÖGIVILJAKASVATUS 

Eesti ko o giviljakasvatajad ei kasüta klassikalist kü lvikorda ehk nende kasütüses olevaid kü lvikorra 

va ljasid ei ole vo imalik va ga pikaajaliselt ning ja igalt ette planeerida. Kü ll aga tagavad nad vajalikü 

viljavaheldüse, va ltimaks ü he kültüüri kasvatamist samal va ljal mitmel ja rjestiküsel aastal. Ko o givil-

jakasvatajate viljavaheldüse po himo tteid mo jütavad süürel ma a ral kasütüses olev tehnika ning olü-

kord mü ü gitürül. PRIA maakasütüse andmetel ja ko o giviljakasvatüse konsülendiga vestlüstest vo ib 

va lja tüüa, et Eesti ko o giviljakasvatüs ettevo tted on valdavalt spetsialiseerünüd teatüd kültüüridele, 

mille kasvatamiseks saab kasütada samü seadmeid. Na iteks on tootjaid, kes kasvatavad ainült erine-

vaid kapsalisi; on neid, kes on valinüd jüürviljade kasvatamise (peet, kaalikas, porgand), mille jaoks 

saab kasütada sühteliselt sarnast kasvatüstehnoloogiat. So ltüvalt türü olükorrast, küs on ette na ha, 

et kasvatamiseks vajaminevate sisendite hinnad la hevad liiga ko rgeks, vo idakse aga mo ni tavapa ra-

selt kasvatüses olnüd kültüür asendada tasüvamaga. Küna ko o giviljakasvatüse mastaabid on paljü 

va iksemad ning konkürents imporditava kaübaga süürem küi na iteks teravilja pühül, siis viljavahel-

düses olevate kültüüride vahetamine ja asendamine teisega on viie aastase tsü kli lo ikes va ljapa a s-

matü. 

Eesti ko o giviljakasvatajate tootmismastaabid on va ga erinevad, mis samüti mo jütab kü lvikorda ning 

viljavaheldüst. Valdav enamüs on va iketootjad (küni viie ha süürüse maakasütüsega) vo i keskmised 

(15–20 ha), va hem on süüri (>50 ha süürüse maakasütüsega). Va iketootjaid iseloomüstab kasvatata-

vate kültüüride rohküs ning paljü to o vo tteid tehakse ka sitsi, samas mü ü vad nad valdava osa oma saa-

gist ise, saades nii paremat hinda. Süüremad kasvatajad on aga pigem spetsialiseerünüd kolmele küni 

maksimaalselt neljale ko o giviljakültüürile, kasvatades jüürde teravilja, millega on vo imalik optimee-

rida külütüsi ning hoida sissetüleküd stabiilsed. 

Antüd üüringü jaoks müdeldati ko o giviljakasvatüse kü lvikord selliselt, et viiel va lja hülgas oleks siiski 

vo imalikült paljü ko o giviljakültüüre, küigi praktikas kasütatakse tihtipeale pikemaid kü lvikordi (nt 

seitsme vo i kaheksa va ljaga), kühü on lisatüd na iteks teraviljad vo i on mastaabid teised ning kültüü-

ride varieerüvüs on süürem. Pikema kü lvikorra eeliseks on ka see, et enamüs ko o giviljakültüüre va-

javad haigüste ja kahjürite levikü va ltimiseks va hemalt nelja- küni viieaastast kasvatamise paüsi sa-

mal va ljal. Samüti on valdav enamüs ko o giviljakültüüre süüre toitainete vajadüsega ning müllastikü 

sühtes no üdliküd (ei süüda konküreerida ümbrohtüdega), seeto ttü lisatakse kü lvikorda teraviljü (al-

lakü lviga), mis parandavad mülla viljaküst ning pa rsivad ümbrohtüde leviküt (nt talirükis, kaer jms). 

To o  ü htlüstamise mo ttes on müdelarvütüsteks kasütatüd aga sarnaselt taime- ja loomakasvatüse 

tootmistü ü pide kü lvikordadega viieva ljalist kü lvikorra müdelit, mis vo imaldab va lja tüüa erinevate 

ka sitlüses olevate kasvatüstehnoloogiate (kasütab glü fosaati, ei kasüta glü fosaati, ei kasüta herbit-

siide) eelised ja püüdüsed. Kü lvikord on koostatüd selliselt, et kültüüride ü ksteisele ja rgnevüs oleks 

sobiv ning saaks kasütada vo imalikült sarnast tehnikat. Müdelisse on valitüd ko o giviljakültüürid, 

mida kasvatatakse Eestis rohkem (valge peakapsas, porgand ja so o gipeet). Lisaks on arvestatüd, et 

tagatüd oleks nii libliko ieliste kasvatamise (15% toetüso igüsliküst maast) küi ka talvise taimkatte 

kasütamise no üe (30% toetüso igüsliküst maast). Kü lvikorda on lisatüd vahekültüür aedherne kasva-

tamise ja rel, et va ltida maa liiga pikalt taimkatteta seismist. Aiandüsvaldkonnas on vahekültüüride 

kasvatamine to üsüteel jüst müllaviljaküse to stmise eesma rgist la htüvalt. 

  



 

25 

 

Ko o giviljakasvatüse kü lvikorra müdel on: 

1. ristik (haljasva etiseks) 

2. peakapsas 

3. porgand 

4. aedhernes 

5. so o gipeet. 

Kasütatüd kültüüride kattetülüde arvestüstabelid on toodüd lisades 11–15. 

 

4.1. Kogutoodangu väärtus 

Müdelis on arvestatüd, et erinevate viljelüsviiside pühül tüleb teha planeeritüd saagiküse tagamiseks 

ko ik vajaliküd külütüsed. Seega ei so ltü kogütoodangü va a rtüs herbitsiidide kasütamisest vo i mitte 

kasütamisest (tabel 16). Samava a rse saagi saamiseks on müdelis vo rreldüd kolme varianti: 1) kasü-

tab glü fosaati, 2) ei kasüta glü fosaati (kasütab alternatiivseid herbitsiide), 3) ei kasüta herbitsiide, 

mille to ttü süürendatakse antüd variandis masina- ning ka sitsito o de mahtü.  

Tavapa raselt eristatakse ko o giviljakasvatüses kaübandüslikkü ja mittekaübandüslikkü saaki. Kaü-

bandüslik saak on türüstamiseks sobiva kvaliteediga, mittekaübandüsliküks saagiks loetakse katki-

sed, ma danenüd vo i müül viisil kahjüstünüd viljad. Mittekaübandüslik saak vo ib na iteks tekkida saagi 

koristamisel, sorteerimisel vo i hoiüstamisel. Ebakvaliteetse saagi osakaalüks kogütoodangüst on mü-

delarvütüstes vo etüd 20% (lisad 11–15), mis ho lmab erinevate ka itlüsetappide kadüsid.  

Mittekaübandüsliküle saagile ei anta rahalist va a rtüst, küna süür osa sellest sorteeritakse jüba koris-

tamise ka igüs va lja ning ja etakse po llüle. Ka hoidlas tehtavatel ja relsorteerimistel va lja vo etüd 

ebakvaliteetsed viljad pigem ütiliseeritakse küi mü ü akse kaübandüslikü saagi hinnast madalama 

va a rtüsega. Küna Eestis on va hestel ko o givilja tootjatel oma to o tlemisliinid, ja etakse ebakvaliteetne 

toodang kogütoodangü va a rtüse arvestüsest va lja. Eelpool nimetatüd arvesse vo ttes on tabelis 16 

na idatüd kogütoodangü va a rtüsed vo rdsed kaübandüslikü saagi va a rtüsega.  

Tabel 16. Kogütoodangü va a rtüs ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Ristik (haljasva etiseks) 0 0 0 

Peakapsas 11 930 11 930 11 930 

Porgand 8 535 8 535 8 535 

Aedhernes  8 050 8 050 8 050 

So o gipeet 5 125 5 125 5 125 

Külvikorra keskmine 6 728 6 728 6 728 

 

4.2. Muutuvkulud 

Ko o giviljakasvatüses loetakse müütüvkülüdeks kindla saagitaseme jüüres vajaminevatele sisenditele 

(seeme/istütüsmaterjal, va etised ja taimekaitsevahendid) tehtavaid külütüsi. Valdavalt ei so ltü seem-

nele ja istütüsmaterjalile tehtavad külütüsed herbitsiidide (sh glü fosaati sisaldavate preparaatide) 

kasütamisest vo i mitte kasütamisest. Seeto ttü on ko ikides analü ü sitavates taimekasvatüstehnoloo-

giate variantides kasütatüd sama kü lvisenormi vo i istütüsskeemi. Seemne kü lvisenormi on to stetüd 
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50% ainült aedherne kasvatamise pühül – süürem kü lvisenorm herne pühül aitab va hendada ü heaas-

taste ümbrohtüde leviküt.  

Samüti ei olene va etistele tehtavad külütüsed herbitsiidide kasütamisest. Sama süüre saagi saamiseks 

ko ikide analü ü sitüd variantide pühül on kasütatüd saagiküsele vastavat va etüsnormi ning arvestatüd 

Eestis valdavate po llümüldadega. Va etüsskeemiks kü lvikorras olevatel po hikültüüridel (peakapsas, 

porgand ja so o gipeet) on: po hiva etis (ü ks kord kompleksva etis NPK), pealtva etamine (kültüürile vas-

tav eriva etis, mis sisaldab la mmastikü ja vajadüspo hist elementi), leheva etised (kolm korda). Lehe-

va etised lisatakse iga pritsimiskorraga, küi tehakse teisi taimekaitseto id (haigüste ja kahjürite to rje).  

Erinevüsed müütüvkülüde osas tülenevad taimekaitsevahendite kasütamise vo imalüsest ja hinda-

dest so ltüvalt kasvatüstehnoloogiast. Ko ige va iksemad külütüsed taimekaitsevahenditele 

(67 eüro/ha kü lvikorra keskmiselt) tehakse jühül küi ei kasuta herbitsiide (tabel 17). Sama saa-

giküse saamiseks kasütatakse ko iki teisi pestitsiide (insektitsiidid ja füngitsiidid) variantide ü leselt 

sama moodi, küna nende kasütamine ei ole seotüd ümbrohtüde to rjümisega. Süürimad külütüsed tai-

mekaitsevahenditele (179 eüro/ha kü lvikorra keskmiselt) tehakse aga jühül, küi maa ettevalmista-

misel kü lvi eelselt vo i vahetült enne ta rkamist ei ole vo imalik kasütada glü fosaati sisaldavaid prepa-

raate (ei kasuta glüfosaati).  

Tabel 17. Taimekaitsevahendite maksümüs ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Ristik (haljasva etiseks) 21 55 0 34 -21 

Peakapsas 235 263 99 28 -136 

Porgand 210 243 100 34 -176 

Aedhernes 62 96 4 34 -92 

So o gipeet 249 238 131 -11 -118 

Külvikorra keskmine 155 179 67 24 -89 

Glü fosaati sisaldatavate preparaatide kasütamise asendamine alternatiivsete herbitsiididega to staks 

taimekaitsevahenditele tehtavaid külütüsi kü lvikorra keskmisena 24 eüro/ha kohta. Tootmissisendi-

tele tehtavad külütüsed on ko ige va iksemad (1148 eüro/ha) ilma herbitsiide kasutamata 

 (tabel 18), küna ja a vad a ra ümbrohüto rjevahenditele tehtavad külütüsed, mis va hendavad kü lvikorra 

keskmiselt taimekaitsevahenditele tehtavaid külütüsi vo rreldes glü fosaadi kasütamisega 89 eüro/ha.  

Tabel 18. Müütüvkülüd ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Ristik (haljasva etiseks) 70 104 49 34 -21 

Peakapsas 2 638 2 659 2 494 20 -144 

Porgand  1 491 1 525 1 382 34 -110 

Aedhernes 667 701 870 34 203 

So o gipeet  1 061 1 050 943 -11 -118 

Külvikorra keskmine 1 186 1 208 1 148 22 -38 

Ko ige süüremad müütüvkülüd (1208 eüro/ha) tekivad jühül, küi tootmiseks kasütatakse alternatiiv-

seid preparaate, mis glü fosaati ei sisalda. Külütüste süürenemine on tingitüd müid toimeaineid küi 
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glü fosaati sisaldavate herbitsiidide kahe- küni kolmekordsest hinnavahest (lisad 11–15). Erandlikült 

on müütüvkülüd ei kasuta glüfosaati variandis madalamad glü fosaati sisaldavate preparaatide ka-

sütamisest so o gipeedi kasvatamise korral, küna praktikas ei prüügi ainült glü fosaadiga maa etteval-

mistamine olla peedi kasvatamiseks piisav ning vajadüsel tehakse lisapritsimine (nt preparaadiga 

Betalan). Ilma herbitsiide kasutamata vo ivad müütüvkülüd vo rreldes teiste variantidega süüreneda 

ainült kü lvi- vo i istütüsnormi to stmise arvelt. Kü lvi- vo i istütüsnormi to stmise vajadüs ning vo imalüs 

ümbrohtüde kasvü pa rssimiseks ko o giviljakasvatüses on ainült va heste kültüüride pühül (antüd 

üüringüs nt aedhernes).  

 

4.3. Kattetulu 1  

Kattetülü 1 leitakse kogütoodangü va a rtüse ja müütüvkülüde vahena.  

Küna planeeritav saagiküs on ko igi variantide pühül sama, mo jütab kattetülü 1 ainült erinevate si-

sendite vajadüs so ltüvalt kasvatüstehnoloogiast. Ko ige madalam kattetülü 1 (5520 eüro/ha, lisad 11–

15, tabel 19) saadakse variandi ei kasuta glüfosaati pühül, mis on tingitüd vajadüsest teha süüre-

maid külütüsi alternatiivsetele ümbrohüto rjevahenditele. Glü fosaati mitte sisaldavate taimekaitseva-

hendite kasütamise pühül on kattetülü 1 vo rreldes glü fosaadi kasütamisega madalam 22 eüro/ha.  

Tabel 19. Kattetülü 1 ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Ristik (haljasva etiseks) -70 -104 -49 -34 21 

Peakapsas 9 292 9 271 9 436 -20 144 

Porgand 7 043 7 010 7 153 -34 110 

Aedhernes 7 383 7 349 7 180 -34 -203 

So o gipeet 4 064 4 075 4 182 11 118 

Külvikorra keskmine 5 542 5 520 5 580 -22 38 

Ko ige ko rgem kattetülü 1 (5580 eüro/ha) saadakse aga ilma herbitsiide kasutamata, mis on vo r-

reldes glü fosaati sisaldavate preparaatide kasütamisega 38 eüro/ha ko rgem. Valdavalt ongi 

 kattetülü 1 va a rtüs ko ige süürem keemilisi ümbrohüto rjevahendeid kasütamata, küna vo rreldes 

teiste variantidega ja a vad a ra külütüsed herbitsiididele. Erandina ei ole antüd kü lvikorra pühül kat-

tetülü 1 süürim aedherne kasvatamisel, küna selle kültüüri ümbrohtüdele vastüpanüvo ime to stmi-

seks tüleks süürendada kü lvisenormi ning seeto ttü tehakse vo rreldes teiste analü ü sitüd kasvatüsteh-

noloogiatega süüremad külütüsed seemne ostmisele. 

 

4.4. Masina- ja käsitsitööde maksumus 

Ko o givilja tootmiseks vajaminevad masinato o d vo ib jaotada küüde plokki: kü lvieelne müllaharimine, 

kü lvamine/istütamine, va etamine, taimekaitseto o d, kasvüaegne harimine, saagikoristüs. Vaatamata 

kasütatavatele herbitsiididele vo i masinato o de vo tetele, tüleb ko o giviljade kasvatamise pühül ümb-

rohtüde to rjümiseks kasütada lisaks ka sitsi rohimist vo i ko plamist. Ka sitsi tehtavate to o de vajadüs 

on müdelarvütüstes lisatüd tünnipo hiselt ning ü he to o tünni hinnaks on arvestatüd 6,38 eürot (to o -

jo ükülü), mis on küjünenüd hetkel valdavaks to o tasüks aiandüse valdkonna lihtto o de tegemisel. Ka -
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sitsito o de maht (h/ha) on sama mo lemal herbitsiidide kasütamisega variandil. Ilma keemilisi prepa-

raate kasütamata tüleb aga ümbrohüto rjeks ko plamise vo i rohimisega külütada va hemalt kaks korda 

rohkem aega. 

Ko ikide to o s ka sitletüd kasvatüstehnoloogiate pühül on kü lvamisele/istütamisele, va etamisele ja saa-

gikoristüsele tehtavad külütüsed samad, küna planeeritavad saagid ning va etüsnorm on variantide 

ü leselt vo rdse tasemega. Erinevüsed masina- ja ka sitsi tehtavate to o de osas tülevad nii kü lvieelse (ta-

bel 20) küi ka kasvüaegse müllaharimise (tabel 21) pühül, sest ilma herbitsiide kasütamata on ümb-

rohtüde to rjümiseks vaja süürendada masina- ja ka sitsito o de mahtü. Taimekaitseto o dele tehtavad 

külütüsed (tabel 22) on seevastü herbitsiide mitte kasütades madalamad küi keemilisi preparaate 

kasütades, küna sellisel jühül ja a b a ra ü ks kord kü lvieelset vo i vahetült enne kültüürtaime ta rkamist 

tehtav keemiline ümbrohüto rje.  

Kü lvieelsele müllaharimisele tehtavad külütüsed on samad mo lema herbitsiidide kasütamise va-

riandi pühül. Küi aga keemilisi preparaate kasütada ei ole vo imalik (ei kasuta herbitsiide), siis tüleb 

ümbrohtüde to rjümiseks kasütada masinato o de vo tteid. Kü lvikorra keskmisena to üseks sellisel jühül 

kü lvieelsete masinato o de maksümüs 16 eüro/ha (tabel 20), st, et igal kü lvikorra va ljal tehakse lisaks 

tavapa rasele kü ndmisele ja kültiveerimisele jüürde veel ü ks to o ka ik, kas kültiveeritakse üüesti vo i 

a estatakse. Vastav to o  valitakse so ltüvalt kültüürist, kü lvi- vo i istütüsajast ning kevadistest ilmas-

tiküolüdest. 

Tabel 20. Kü lvieelse müllaharimise maksümüs ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlus glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c c-a 

Ristik (haljasva etiseks)   100 100 111 11 

Peakapsas  114 114 134 20 

Porgand  125 125 145 20 

Aedhernes  115 115 115 0 

So o gipeet  114 114 145 31 

Külvikorra keskmine 114 114 130 16 

Erandlikült ei to üse kü lvieelse müllaharimise maksümüs aedherne kasvatamise pühül (tabel 20), küs 

herbitsiidide mittekasütamist kompenseeritakse kasvüaegsete masinato o dega (tabel 21). Küna aed-

herne kasvüaeg on lü hike, ei ole herbitsiide kasütades vaja kasvüaegselt teha lisaks müid masina- vo i 

ka sitsito id. Valdavalt tüleb aga iga kasvatatava ko o giviljakültüüri pühül ilma herbitsiide kasuta-

mata teha jüürde va hemalt ü ks masinato o  ka ik ning ka sitsi tehtavate to o de maht so ltüvalt ümbroh-

tümüsest to üseb kahekordseks vo rreldes keemilisi herbitsiide kasütades. Sellest tülenevalt to üseb 

kasvüaegse müllaharimise maksümüs kü lvikorra keskmisena ilma herbitsiide kasütamata 

195 eüro/ha.  
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Tabel 21. Kasvüaegse müllaharimise maksümüs ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis (sh ka sitsito o d), 

eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlus glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c c-a 

Ristik (haljasva etiseks) 18 18 36 18 

Peakapsas  233 233 529 297 

Porgand  128 128 488 360 

Aedhernes 0 0 70 70 

So o gipeet 198 198 427 230 

Külvikorra keskmine 115 115 310 195 

Küigi nii kasvüeelsetele müllaharimise to o dele küi ka kasvüaegsele hooldüsele tehakse herbitsiide 

kasütamata süüremaid külütüsi, siis taimekaitseto o dega on olükord vastüpidine, küs kü lvikorra kesk-

misena tehakse ilma herbitsiide kasutamata 18 eüro/ha va hem külütüsi (tabel 22). Taimekaitse-

to o de maksümüs oleneb pritsimiskordade arvüst, st, et herbitsiide kasütades on vo rreldes ilma her-

bitsiidideta variandiga, ko igi kültüüride pühül jüüres va hemalt ü ks pritsimiskord. U ks lisandüv prit-

simisring tüleneb kü lvieelsest (vo i vahetült pa rast ta rkamist) tehtavast keemilisest ümbrohüto rjest, 

st, et herbitsiide kasütades tehakse po hikültüüridele (peakapsas, porgand, so o gipeet) neli pritsimis-

ringi ning ilma herbitsiide kasütamata kolm. Kü lvikorra po hikültüüride pritsimisskeem on:  

Kasutab glüfosaati ja ei kasuta glüfosaati:  

1. enne kü lvamist herbitsiid;  

2. I kü lviaegne herb + insekt+ lehev;  

3. II kü lviaegne herb + füng + insekt + lehev; 

4. insekt + füng + lehev.  

Ei kasuta herbitsiide:  

1. insekt + lehev;  

2. insekt + füng + lehev;  

3. insekt + füng + lehev (insektitsiidide vo i 

füngitsiidide vajadüs vo ib kültüüriti erineda). 

Erandlik on kü lvikorras haljasva etiseks kasütatav ristik, millele ei ole vaja teha haigüste ning kahjü-

rite to rjet ning herbitsiididega variantide pühül tüleb seeto ttü teha ainült kaks korda keemilist ümb-

rohtüde to rjet. Ilma herbitsiide kasütamata tehakse ristikül ümbrohtüde to rjeks kahekordne niit-

mine.  

Tabel 22. Taimekaitseto o de maksümüs ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlus glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c c-a 

Ristik (haljasva etiseks) 30 30 0 -30 

Peakapsas  60 60 46 -14 

Porgand  60 60 46 -14 

Aedhernes  30 30 15 -15 

So o gipeet  60 60 45 -15 

Külvikorra keskmine 48 48 31 -18 

Küigi kü lvikorra keskmisena tehakse ilma herbitsiide kasütamata va hem külütüsi taimekaitseto o -

dele, tüleb keemilisi ümbrohüto rjevahendeid sellisel jühül asendada nii kü lvieelsete küi ka kasvüaeg-
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sete lisandüvate masina- ja ka sitsi tehtavate to o dega, mis on külükamad küi taimekaitseto o d. Kokkü-

vo tvalt to üsevad kü lvikorra keskmisena ilma herbitsiide kasutamata masina- ja ka sitsito o de mak-

sümüs 203 eüro/ha vo rra (tabel 23).  

Tabel 23. Masina- ja ka sitsito o de maksümüs ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlus glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c c-a 

Ristik (haljasva etiseks) 166 166 165 -1 

Peakapsas  1 180 1 180 1 497 317 

Porgand  996 996 1 380 384 

Aedhernes  2 383 2 383 2 441 58 

So o gipeet 986 986 1 243 257 

Külvikorra keskmine 1 142 1 142 1 345 203 

 

4.5. Kattetulu 2 

Kattetülü 2 va a rtüseks loetakse kattetülü 1 ning masina- ja ka sitsito o de vahet, ehk selle va a rtüs so l-

tüb valitüd kasvütehnoloogiast so ltüvatest to o dest. Kattetülü 1 oli ko ige süürem ilma herbitsiide ka-

sütamata (5580 eüro/ha), süürim kattetülü 2 (4400 eüro/ha, tabel 24) saavütatakse aga glüfosaati 

sisaldavaid preparaate kasutades, st, et lisaks soodsamate keemiliste ümbrohüto rjevahendite ka-

sütamisele ei ole vaja lisaks teha külükaid masina- vo i ka sitsito id. Vastavalt ei kasuta herbitsiide 

variandi kasvatüstehnoloogiast tülenevatest külütüstest, saadakse sellisel jühül ko ige madalam kat-

tetülü 2 (4235 eüro/ha).  

Tabel 24. Kattetülü 2 ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/ha 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Ristik (haljasva etiseks) -237 -270 -214 -34 22 

Peakapsas 8 112 8 092 7 939 -20 -173 

Porgand  6 048 6 014 5 773 -34 -274 

Aedhernes 5 000 4 966 4 739 -34 -261 

So o gipeet 3 078 3 088 2 938 11 -139 

Külvikorra keskmine  4 400 4 378 4 235 -22 -165 

Joonisel 3 on na ha, et ko ikide analü ü sitüd taimekasvatüstehnoloogiate jüüres samava a rse kvalitee-

diga saagi küjünemiseks on vajalik teha erinevas mahüs külütüsi, mis omakorda mo jütab saamata 

ja a nüd tülü süürüst. Keemiliste ümbrohüto rjevahendite, mis ei sisalda glüfosaati, kasütamine lan-

getab kattetülü 2 va a rtüst antüd viieva ljalise kü lvikorra kohta 22 eüro/ha vo rra. Va iksem kattetülü 

on tingitüd glü fosaati sisaldavatele preparaatidele alternatiivsete herbitsiidide kahe- küni kolme-

kordsest hinnast, küna ko iki teisi taimekaitsevahendeid ja to o ka ike kasütatakse ning tehakse keemi-

liste ümbrohüto rjevahendite kasütamise pühül samamoodi. Samas aga langeb ilma herbitsiide ka-

sutamata kattetülü 2 va a rtüs vo rreldes ei kasuta glüfosaati variandiga 143 eüro/ha ning kasutab 

glüfosaati variandiga 165 eüro/ha, süürel ma a ral on see tingitüd lisandüvatest masina- vo i ka sitsi-

to o dest.  
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* Saamata jäänud tulu võrreldes variandiga "Kasutab glüfosaati". 

Joonis 3. Kogütoodangü va a rtüs, külüd kokkü ja kattetülü 2 ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis tai-

mekasvatüstehnoloogiate lo ikes, eüro/ha 

 

4.6. Tootmiskulud ühe tonni toodangu tootmisel 

Kültüüri kasvatamisel, hoiüstamisel ja sa ilitamisel ning türüstamisel tehtüd külüde (müütüvkülüd + 

masina- ja ka sitsito o de maksümüs + müüd külüd) jagamisel kogütoodangüga saadakse tootmiskülüd 

ü he tonni toodangü tootmisel. Madalaimad külütüsed ü he tonni toodangü tootmisel on glüfosaate 

kasutades ning ko rgeimad ilma herbitsiide kasutamata (tabel 25). Tootmiskülüde erinevüsed ka-

sutab glüfosaati ja ei kasuta glüfosaati, ei erinenüd süürel ma a ral, ko ige enam varieerüsid aedher-

nele tehtavad külütüsed (11 eüro/t). Kasutab glüfosaati ja ei kasuta herbitsiide variantide pühül 

erinesid tootmiskülüd ü he tonni toodangü tootmisel kolmest – seitsme eüroni, v.a aedherne pühül, 

küs ilma herbitsiide kasütamata to üsevad tootmiskülüd 87 eüro/t vo rra. Tootmiskülüd analü ü sitüd 

kü lvikorra müdelis ongi süürim jüst aedherne kasvatamisel, hernele tehtavaid külütüsi to stab süürel 

ma a ral mahükas ka sitsi saagikoristüse vajadüs, mida tüleb teha hooaja jooksül mitü korda.  

Tabel 25. Tootmiskülüd ü he tonni toodangü tootmisel ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bis, eüro/t 

Kultuur 
Kasutab 

glüfosaati 
Ei kasuta 
glüfosaati 

Ei kasuta 
herbitsiide 

Võrdlused glüfosaadi 
kasutamisega 

 a b c b-a c-a 

Ristik (haljasva etiseks)*      

Peakapsas 146 147 149 1 3 

Porgand 139 140 146 1 7 

Aedhernes 1 822 1 833 1 909 11 87 

So o gipeet 150 149 155 -1 5 

* Ristik (haljasväetiseks) mõjutab peakapsa kasvatamiseks tehtud kulutusi. Ristik eelviljana annab hektarile 
juurde 40–50 kg lämmastikku, mistõttu kapsa väetamisel on jäetud ära üks kord pealtväetise (N) andmine.  

Lisaks po llül tehtavatele külütüstele mo jütavad süürel ma a ral ko o givilja tootmist hoiüstamiseks, sa i-

litamiseks ja türüstamiseks tehtavad külütüsed. Ko ikide ko o giviljakültüüride pühül on müdelarvü-

tüstes arvestatüd kogütoodangü va a rtüsest hoiükülüdeks 10%, sa ilitüskadüdeks 10% ning türüstüs-

külüdeks 15% kaübalise toodangü va a rtüsest. Hoiükülüdeks loetakse sa ilitamiseks vajaminevale 

energiale tehtavaid külütüsi ning saagi hoiüstamiseks vajaminevate konteinerite maksümüst (arves-
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tatakse, et konteinerite kasütüsiga on küni kü mme aastat). Türüstüskülüde alla loetakse na iteks pa-

kendid, kaübavedü mü ü gikohta jm. Praktikas vo ivad eelpool loetletüd protsendid varieerüda vasta-

valt ettevo ttes kasütüses olevale tootmistehnoloogiale. Müdelarvütüstes kasütatüd protsentide pü-

hül on eeldatüd, et enne toodangü türüstamist tehakse minimaalsed külütüsed saagi pühastamisele 

ning mü ü akse pakitüna süürtes kogüstes vo i lahtisena. Praktiline süünd aga liigüb ja rjest enam saagi 

ta ielikü va a rindamiseni ning  sellest so ltüvad ka külüd toodangü hoiüstamiseks sa ilitamiseks ja tü-

rüstamiseks.  
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5. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

Taime- ja loomakasvatuse tootmistüübi külvikord 

Taime- ja loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikordades, küs vo rreldavates variantides (kasutab glü-

fosaati, ei kasuta glüfosaati, ei kasuta herbitsiide) olid saagiküsed vo rdsed, so ltüs kattetülü olüli-

sel ma a ral kasütatavast kü lvikorrast.  

Taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras, küs kasvatati teravilja ja talirapsi, saadi süürim kattetülü 

(keskmiselt 133 eüro/ha) jühül, küi ümbrohüto rje po hines süüres osas glü fosaadi kasütamisel ja  

ta nü sellele sai rohkem kasütada odavamat pindmist müllaharimist. Variandi kasutab glüfosaati 

kattetülü ü letas variantide ei kasuta glüfosaati ja ei kasuta herbitsiide kattetülü keskmiselt vasta-

valt 31 ja 39 eüro/ha (ehk 30% vo i 41%). 

Seega vo ib kü lvikorras, küs viljavaheldüs po hineb teraviljade ja rapsi kasvatamisel, kattetülü glü -

fosaadist loobümisel olüliselt va heneda. 

Loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorras, küs taimekaitsevahendeid kahel po ldheina va ljal ei kasü-

tatüd, müllaharimist po ldheina kasvü ajal ei tehtüd ning teravilja ning rapsi po lde hariti enamasti 

kü nnipo hiselt, saadi süürimad ja praktiliselt vo rdsed kattetülüd  hoopis herbitsiididest loobümisel 

(keskmiselt 158 eüro/ha) ja glü fosaadi kasütamisel (157 eüro/ha). Variandi ei kasuta herbitsiide ja 

kasutab glüfosaati kattetülü ü letas variandi ei kasuta glüfosaati kattetülü kü lvikorra keskmiselt 

vastavalt 32 ja 31 eüro/ha (ehk 25%). 

Glü fosaadist loobümisel tüli kültüürides ümbrohüto rjeks sageli kasütada ü hte ja kallimat herbitsiidi 

lisaks. Nii sai ha vitada kaheidülehelisi küi ü heidülehelisi (ko rrelisi) ümbrohte, küid herbitsiididele 

tehtavad külütüsed süürenesid. Taimekasvatüse tootmissüüna kü lvikorras tüli glü fosaadist loobümi-

sel teataval ma a ral süürendada ka müllaharimise külüsid. 

Herbitsiididest loobümisel tüli teraviljade ja rapsi alla minevatel po ldüdel sü gisene müllaharimine 

kohandada vegetatiivselt levivate ümbrohtüde va ljakürnamisele. Selleks tüli kasütada tü ü koorimist 

koos kü nniga, mille tülemüsel süürenesid ka külütüsed kü lvieelsele müllaharimisele ning kü lvito o -

dele. Lü hiajalisi ümbrohte tüli ta iendavalt ha vitada kültüüride kasvüaegse a estamisega kevadel. Kok-

küvo ttes süürenesid herbitsiididest loobümisel masinato o de külüd olüliselt: kü lvikorra keskmisena 

süürenesid ei kasuta herbitsiide variandi puhul need 79 eüro/ha vo rreldes kasütab glü fosaati va-

riandiga.   

Loomakasvatüse tootmistü ü bi kü lvikorra keskmine kattetülü 2 oli taimekasvatüse tü ü bi kü lvikorra 

kattetülü 2-st ma rgatavalt süürem ehk variantides kasutab glüfosaati ja ei kasuta glüfosaati 

24 eüro/ha ning variandis ei kasuta herbitsiide 64 eüro/ha. Taimekasvatüse tootmistü ü bi kü lvikor-

ras vahekültüüride rajamiskülüsid arvestamata olnüks aga variantides kasutab glüfosaati ja ei ka-

suta glüfosaati kü lvikorra keskmine kattetülü 2 14 eüro/ha süürem küi loomakasvatüse tootmis-

tü ü bi kü lvikorras. 

Köögivilja kasvatuse tootmistüübi külvikord 

Ko o giviljakasvatüse tootmistü ü bi viieva ljaline kü lvikord pandi kokkü po himo ttel, et viiel kasütüses 

oleval va ljal oleks esindatüd vo imalikült paljü ko o giviljakültüüre, samüti arvestati libliko ieliste kas-

vatamise ja talvise taimkatte no üetega. So ltüvalt ko o giviljakasvatüs ettevo tete eriilmelisüsele on 

praktikas kasütatavad kü lvikorrad tihtipeale pikemad ning vastavalt türüolükorrale kiiresti varieerü-

vad. Nimetatüd asjaolüd aga ei takista glü fosaadi kasütamise vo rdlemist müdel-kü lvikorras.  
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Ko o giviljakültüürid on ta rgates ümbrohtüde sühtes madala konkürentsivo imega ning herbitsiidide 

mitte kasütamise korral peab olema vo imalüs süürendada ma rkimisva a rselt masina- ja ka sitsito o de 

mahtü. Ko o giviljakültüürid, mis istütakse po llüle taimena (nt kapsas) on ümbrohtüde sühtes süü-

rema konkürentsivo imega, küid ka need eeldavad vo imeküst süürel ma a ral to sta masina- ja ka sitsi-

to o de mahtü. Otse po llüle kü lvatavate ko o giviljakültüüride (nt porgand ja so o gipeet) konkürentsi-

vo ime ümbrohtümisele on tündüvalt madalam. Seeto ttü ei ole ilma herbitsiidideta kasvatüstehnoloo-

gia variandi kasütüsele vo tmine praktikas otstarbekas. Ilma keemilisi ümbrohüto rje vahendeid kasü-

tamata to üseb ma rgatavalt masina- ning ka sitsito o de vajadüs, mis on tündüvalt kallim küi herbitsii-

dide kasütamine. Tasüvam oleks minna ü le ta ielikült mahekasvatüsele, küs kü ll langeb kaübandüslikü 

saagi osakaal, küid on vo imalik oma toodangü eest saada ko rgemat hinda. Mahekasvatüstehnoloogia 

pühül kasütatakse ümbrohtüde to rjümiseks nt leegitamist, küid ilma herbitsiiditeta variandi pühül ei 

ole otstarbekas seda teha, küna leegitamiseks kasütatavad seadmed on kallid ning vajavad eraldi in-

vesteerimise vo imeküst. Eestis on selliseid seadmeid ainült kolmel- neljal mahekasvatajal. 

Po hilised erinevüsed analü ü sitüd taimekasvatüstehnoloogiate osas seisnevad taimekaitsevahendite 

(herbitsiidide) kasütamises ning masina- ja ka sitsito o de mahtüdes. Kattetülü 1 erinevüsed arvütüs-

tes tülenevad peamiselt herbitsiidide hinnast ning nende kasütamisest ja mitte kasütamisest. Taime-

kaitsevahenditele tehtavad külütüsed to üseksid glü fosaati sisaldavatele preparaatidele alternatiiv-

sete ümbrohüto rjevahendite kasütamise korral 24 eüro/ha vo rra, mis tüleneb nende kahe- küni kol-

mekordsest ko rgemast hinnast. Ko ige va iksemad müütüvkülüd on herbitsiidide mitte kasütamise 

korral, sellisel jühül on kattetülü 1 va a rtüs vo rreldes glü fosaadi kasütamisega ko rgem 38 eüro/ha 

vo rra. See ta hendab, et ja a vad a ra külütüsed keemilistele ümbrohüto rjevahenditele, küid ü ksiküte 

kültüüride pühül (nt aedhernes) vo ivad kü lvisenormi to stmise vajadüse to ttü süüreneda külütüsed 

seemnetele. Kü lvi tihedüse to stmine aitab osade kültüüride pühül va hendada ü heaastaste ümbroh-

tüde leviküt. 

Kattetülü 2 va a rtüst mo jütavad taimekasvatüstehnoloogiale vastavate masina- ja ka sitsito o de ma-

hüd. Herbitsiide kasütavates variantides (kasutab glüfosaati ja ei kasuta glüfosaati) on tehtavad 

masinato o de ka igüd ning ka sitsito o de mahüd samad. Ilma herbitsiide kasutamata tüleb aga tün-

düvalt süürendada nii masina- küi ka ka sitsito o de mahtüsid. See ta hendab, et kü lvieelse müllahari-

mise pühül tehakse lisaks tavapa rasele kü ndmisele ja kültiveerimisele ü ks to o ka ik veel (kas kültivee-

ritakse üüesti vo i a estatakse) ning kasvüaegselt tüleb süürendada vaheltharimise kordi va hemalt 

kaks korda. Samüti külüb ilma herbitsiide kasütamata va hemalt topelt tünde ka sitsi rohimisele vo r-

reldes keemiliste ümbrohüto rjevahendite kasütamisega. 

Samava a rse saagi tootmiseks tehtavaid külütüsi (müütüvkülüd ning masina- ja ka sitsito o d) arvesse 

vo ttes va heneks kattetülü 2va a rtüs glü fosaati sisaldavate preparaatide asendamisega alternatiivsete 

vastü 22 eüro/ha kü lvikorra keskmisena. Ilma herbitsiide kasutamata (vo rreldes kasutab glü-

fosaati) oleks kattetükü 2 kü lvikorra keskmisena 165 eüro/ha vo rra va iksem.  

Muud järeldused uuringu kohta 

Eeltoodüd kattetülü arvestüse tülemüsed kehtivad 2021. aasta kohta. Ka esoleval aastal (2022) on 

eelko ige kü tüse- ja va etisehindade ja rsü kallinemise to ttü müütüv- ja masinato o de külüd kültüüride 

kasvatamisel ma rkimisva a rselt süürenenüd. Müütünüd on ka toodangü realiseerimishinnad. See-

to ttü erinevad ka kattetülüd 2022. aastal 2021. aasta tülemüstest teataval ma a ral  

Arüande lisadena esitatüd kattetülü arvestüste tabeleid saab kasütada ka ja rgnevate aastate arvü-

tüste jaoks. Küid igal aastal tüleb üüendada andmeid kültüüride saagiküse, kogütoodangü va a rtüse, 

müütüv- ja masinato o de külüde kohta. 


