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KATTETULU MEETOD 

Põllumajandusettevõtte edukuse eelduseks on oskus oma tootmist planeerida, et leida võimali-
kult ökonoomne tee lähemate ja kaugemate eesmärkide saavutamiseks. Üheks võimaluseks nii 
tootmise planeerimisel kui ka hilisemal tulemuste analüüsimisel on kasutada kattetulu arvesta-
mise põhimõtteid. Kuna põllumajandusettevõtte struktuur on enamasti mitmekülgne, siis katte-
tulu arvestus võimaldab lihtsal viisil hinnata majapidamise erinevate harude tulukust nii taime- 
kui loomakasvatuses. Kattetulu arvestamise metoodika abil saab analüüsida tootmise tasuvust 
erinevate stsenaariumide puhul ja prognoosida tulude-kulude eelarvet erinevaid riskitegureid 
arvesse võttes. 

Kattetulu on kogutoodangu väärtuse ja muutuvkulude vahe. Kattetulu arvutatakse iga ettevõt-
tes kasvatatava põllumajanduskultuuri hektari ja loomaliigi pea kohta. Lähtudes erinevate kul-
tuuride kasvupinnast ja loomade arvust arvutatakse ettevõtte kogu kattetulu.  

Kogutoodang on aasta jooksul toodetud toodangu väärtus antud tootmistasemel turuhindades. 
Toodang võib olla toodetud müügiks, kasutamiseks ettevõtte siseselt või jääda varudeks. Kogu-
toodangu väärtusele lisatakse ka antud toodanguliigiga seotud otsetoetused. 

Muutuvkulud on antud toodanguliigi tootmiseks vajalikud kulud antud tootmistaseme juures. 
Muutuvkulude tase muutub proportsionaalselt tootmise mahu kasvu või kahanemisega. Muu-
tuvkuludeks on näiteks seemned, väetised, taimekaitsevahendid, loomasöödad, mineraalained, 
ravimid, veterinaarteenused jne. 

Masinatööde kulud arvutatakse lähtuvalt tehnoloogiast ja vajalikest töödest põllumajanduskul-
tuuri kasvatamisel teatud saagitasemel. 

Iga konkreetse ettevõtte võimalused masinatööde tegemiseks on väga erinevad, seetõttu on 
otstarbekas masinatööde kulu eraldi välja tuua. Vastavalt sellele leitakse kattetulu kahel tase-
mel: kattetulu 1, kus kogutoodangu väärtusest on lahutatud muutuvkulud ning kattetulu 2, mille 
puhul võetakse arvesse ka masinatööde kulud. 

Püsikulud on tootmise teatud tasemeni enam-vähem kindel suurus ja neid on raske konkreetse 
tootmisharuga siduda. Püsikuludeks on näiteks tööjõukulud, ehitiste, masinate ja seadmete 
hooldekulud, kütuse ja energiakulud, kulum jne. 

Ettevõtte kogu kattetulu peab katma püsikulud ja kuna püsikulud on enamasti kindel suurus, siis 
kujuneb kasum seda suuremaks, mida suurem on kattetulu. Negatiivse kattetulu korral ei kata 
kogutoodangu väärtus selle tootmiseks tehtud muutuvkulusid ja masinatööde maksumust ning 
midagi ei jää üle ka ettevõtte püsikulude katmiseks. 
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TAIMEKASVATUS 

2020. aasta oli taimekasvatuses üsna soodne, ilmastikuolud soosisid kultuuride arengut ja saa-
gikust. Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvatati Eestis 2020. aastal põllukultuure kokku 
696 752 hektaril1. Võrreldes 2019. aastaga on põllukultuuride kasvupind 1% võrra suurenenud. 

Teravilja kasvatati kokku ligi 370 tuhandel hektaril, mis moodustas üle poole (53%) põllukultuu-
ride kasvupinnast (joonis 1). Ligi poole teravilja kasvupinnast (45%) moodustas taliteravili. 2019. 
aasta sügis võimaldas küll õigeaegselt teha taliviljade külvi, kuid oktoobrikuu soojalained ning 
kuni detsembrini vahelduvad pluss-ja miinuskraadid mõjutasid taliviljade arengut. Sõltuvalt sel-
lest, millal talivili külvati, võis juhtuda paiguti olukordi, kus taimestik oli tänu kõikuvatele tempe-
ratuuridele ja sademetele talvitumiseks liigselt arenenud. Viimastel aastatel on sügised olnud 
üsna pikad ja on keeruline taliviljade optimaalset külviaega planeerida. Taliteravilja kasvupind 
(167 tuhat hektarit) oli 2020. aastal enam vähem sama kui 2019. aastal. Suviteravilja kasvupind 
(203 tuhat hektarit) oli aga 3% võrra suurem kui 2019. aastal.  

 
Joonis 1. Põllukultuuride kasvupinna struktuur, 2020 (Allikas: SA, 2020 esialgne) 

Ligi poole (45%) teravilja kasvupinnast moodustas nisu, sealhulgas suvinisu kasvatati 50 tuhandel 
hektaril ja talinisu 118 tuhandel hektaril. Rohkem kui kolmandikul (35%) teravilja kasvupinnast  
kasvatati otra (131 tuhat hektarit). Kui suviodra kasvupind suurenes 2019. aastaga võrreldes 2%, 
siis taliodra kasvupind suurenes 31% ehk 22 tuhande hektarini. Tatart kasvatati 2020. aastal 3,3 
tuhandel hektaril. 

Söödakultuurid moodustasid veerandi (25%) põllukultuuride kasvupinnast(175 tuhat hektarit), 
söödakultuuride kasvupind jäi samasse suurusjärku kui 2019. aastal. 

Tehnilisi kultuure kasvatati kokku 80 tuhandel hektaril (12% põllukultuuride kasvupinnast). Rapsi 
ja rüpsi kasvatati kokku 71 tuhat hektarit, sealhulgas suvirapsi/-rüpsi 14 tuhat hektarit ning tali-
rapsi/-rüpsi 57 tuhat hektarit. Võrreldes 2019. aastaga on talirapsi/-rüpsi kasvupind 11% suure-
nenud ning suvirapsi/-rüpsi kasvupind 35% vähenenud. Muudest tehnilistest kultuuridest kasva-
tati kanepit viiel tuhandel hektaril ja ravim- ja maitsetaimi kolmel tuhandel hektaril. 

2020. aastal suurenes kaunviljade kasvupind ligi 50 tuhande hektarini, moodustades põllukul-
tuuride kasvupinnast 7%. Hernest kasvatati 36 tuhandel hektaril, mis oli võrreldes 2019. aastaga 
12% rohkem ja põlduba 14 tuhandel hektaril (25% rohkem kui 2019. aastal). 

                                                      
1 PM0281: Põllumajandusmaa ja -kultuurid maakonna järgi (stat.ee) 
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Kaunviljade kasvatamine on olnud ebastabiilne, kuna sageli on prognoositud saagid jäänud põl-
lule, sest liigniiskuse tõttu ei ole võimalik saaki koristada. Samuti võib mõjutada liigne kuivus 
taimede kasvu ja arengut sedavõrd, et kaunviljade osas head saaki ei ole võimalik saada. Sood-
sale kasvuaastale järgneb tavaliselt kultuuride pinna suurenemine, ebasoodsa aasta järel aga ol-
lakse ettevaatlikumad ja mõeldakse läbi, kas on mõistlik kaunviljade kasvupinda suurendada. 

Kogutoodang 

Taimekasvatuses koosneb kogutoodangu väärtus põhi- ja kõrvaltoodangu väärtusest ning lisaks 
arvestatakse juurde ka antud põllukultuuri tootmisega seotud otsetoetused: ühtne pindalatoe-
tus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk nn rohestamise toetus 
(ROH). 2020. aastal olid nende toetuste ühikumäärad: ÜPT 114,95 euro/ha ning ROH 
52,65 euro/ha2. 

Taimekasvatuse põhitoodangu (nt teravilja, rapsiseemne, kartuli jne) väärtus hektari kohta ar-
vestatakse realiseerimishindades vastavalt saagitasemele. Kattetulu arvestustes on toodud näi-
ted kolmel erineval saagitasemel. Paar viimast aastat on taimekasvatuses olnud üsna edukad. 
2019. aastal räägiti paljudes kohtades rekordsaakidest. 2020. aasta soodsad ilmad koristuspe-
rioodil võimaldasid taas korralikke saaginumbreid, mis aga jäid mõnevõrra madalamaks võrrel-
des 2019. aastaga. 

Võrreldes 2019. aastaga olid teraviljade keskmised saagikused 2020. aastal ligi 6% madalamad. 
Kui varasematel aastatel on taliteravilja osatähtsus olnud ligikaudu kolmandik teravilja kasvupin-
nast (v.a 2018. aasta, sest 2017. aasta sügisel ei olnud igal pool võimalik talivilja külvata), siis 
2019. ja 2020. aastal moodustas taliteravilja kasvupind ligi poole (vastavalt 46% ja 45%) teravilja 
kasvupinnast. 

Statistikaameti andmetel olid perioodil 2015–2020 suviteraviljadel (nisu, oder, kaer) kõige kõr-
gemad saagikused 2015. aastal ja taliteraviljadel 2019. aastal (joonised 2 ja 3). 

 
Joonis 2. Suviteraviljade saagikus, 2015–2020 (Allikas: SA, 2020* esialgne) 

2020. aastal oli piisavalt niiskust ja sooja ning taimed arenesid väga hästi. Koristusperioodi ajaks 
hakkas muutlik ilmastik teraviljade saagikusele mõju avaldama. Esialgsetel andmetel on kõrged 
saagid just taliteraviljade osas. 

                                                      
2 https://www.pria.ee/uudised/pria-kinnitas-2020-aasta-otsetoetuste-ja-uleminekutoetuste-uhikumaarad 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

kg
/h

a

suvinisu oder kaer segavili tatar

https://www.pria.ee/uudised/pria-kinnitas-2020-aasta-otsetoetuste-ja-uleminekutoetuste-uhikumaarad


7 

 
Joonis 3. Taliteraviljade saagikus, 2015–2020 (Allikas: SA, 2020* esialgne) 

2020. aastal on kattetulu arvestustes teraviljade puhul võrdluses saagitasemed 3,0 t/ha, 4,5 t/ha 
ja 6,0 t/ha. Talinisu puhul 3,0 t/ha, 5,0 t/ha ja 7,0 t/ha. 

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli kaunvilja saagikus oli 2020. aastal 27% madalam kui 
2019. aastal. Põldherne saagikus oli 2020. aastal keskmiselt 2,0 t/ha (23% madalam kui 2019. 
aastal) ja põldoa saagikus 1,8 t/ha (30% madalam). 2019. aastal olid kaunviljade keskmised saa-
gikused nii kõrged, et 2020. saagiaasta langus oli silmatorkav, kuid tegelikult oli kaunviljade saa-
gikus 2020. aastal üsna tavapärane.  

Põldherne kattetulu arvestused on tehtud saagitasemetel 2,0 t/ha, 3,0 t/ha ja 4,0 t/ha. Põldoa 
puhul on võrreldud saagitasemeid 3,0 t/ha, 4,0 t/ha ja 5,0 t/ha. 

Suvirapsi kattetulu arvestused on tehtud saagitasemetel 2,0 t/ha, 2,5 t/ha ja 3,0 t/ha ning tali-
rapsil saagikusega 2,0 t/ha, 3,0 t/ha ja 4,0 t/ha. 

Kui teraviljade ja kaunviljade saagikus on võrreldes 2019. aastaga mõnevõrra madalam, siis õli-
kultuuride osas võib esialgsetel andmetel märkida saagikuse tõusu (joonis 4). Suvirapsi/rüpsi 
keskmine saagikus on küll madalam võrreldes 2019. aastaga (1,8 t/ha), kuid talirapsi/rüpsi saa-
gikus on ligi 8% tõusnud (3,1 t/ha). 

 
Joonis 4. Kaunvilja ning rapsi- ja rüpsiseemne saagikus, 2015–2020 (Allikas: SA, 2020* esialgne) 
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2020. aasta oli Eestis kartuli kasvatamiseks üsna soodne. Kartuli keskmine saagikus oli esialgsetel 
andmetel 22,3 t/ha, mis on küll võrreldes 2019. aastaga 1% madalam, kuid kui võrrelda varase-
mate aastatega, siis saagikuse üle kurta ei tohiks (joonis 5). Kartuli kattetulu arvestused on saa-
gitasemel 20,0 t/ha, 40,0 t/ha ja 50,0 t/ha. 

 
Joonis 5. Kartuli saagikus, 2012–2020 (Allikas: SA, 2020* esialgne) 

Taimekasvatuskultuuride kogutoodangu väärtuse arvutamisel on lähtutud Eesti Konjunktuu-
riinstituudi (EKI) 2020. aasta esialgsetest kokkuostuhindadest: söödaoder 146 euro/tonn; söö-
dakaer 126 euro/tonn; söödanisu 157 euro/tonn; toidurukis 119 euro/tonn ja söödatritik 
137 euro/tonn3. Perioodil 2015–2020 olid teraviljade (v.a kaer) kokkuostuhinnad kõige madala-
mad 2016. aastal. Võrreldes 2019. aastaga on 2020. aastal keskmised kokkuostuhinnad mõne-
võrra langenud (joonis 6). 

 
Joonis 6. Teravilja kokkuostuhinnad, 2015–2020 (Allikas: EKI, 2020* esialgne) 

2019. aasta kõrged saagid on avaldanud märgatavat mõju kokkuostuhindadele 2020. aastal. Te-
raviljade puhul oli suurem hinnalangus toiduteraviljadel: toidukaer 11% ja -rukis 9%. Sööda-
kultuuride osas oli hinnalangus madalam: söödaodral 6%, -tritikul 4%, -nisul ja -rukkil 3%. 

Põldherne puhul on kattetulu arvestustes kasutatud kollase toiduherne kokkuostuhinda 
182 euro/tonn. Põlduba (toiduks) on arvestatud kokkuostuhinnaga 237 euro/tonn. Esialgsetel 
andmetel oli põldherne ja põldoa keskmine kokkuostuhind oli 4% kõrgem kui 2019. aastal. 

 

 

                                                      
3 Eesti Konjunktuuriinstituut (ki.ee) 
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2020. aastal oli rapsiseemne kokkuostuhind enam vähem samal tasemel kui 2019. aastal (kasv 
1%), hinnale lisandub tasu õlisisalduse ja kvaliteedi eest (joonis 7). 

 
Joonis 7. Rapsiseemne kokkuostuhind, 2015–2020 (Allikas: MEM, EKI 2020* esialgne) 

EKI andmetel oli 2020. aastal kartuli keskmine kokkuostuhind 165 euro/tonn, mis on 2019. aasta 
keskmisest hinnast kolmandiku võrra madalam. Selle põhjuseks olid kõrged saagid 2019. ja 2020. 
aastal, mis mõjutasid kokkuostuhindasid languse suunas. 

Teravilja puhul arvestatakse lisaks põhitoodangule kogutoodangu väärtuse hulka ka põhu väär-
tus, kui seda on võimalik söödaks kasutada või realiseerida. Kattetulu arvestustes on eeldatud, 
et põhku saadakse umbes 60–70% teravilja kogusaagist ja põhku koristatakse keskmiselt 25% 
teraviljakultuuri üldpinnast (v.a talivili). Põhu hind on 15 euro/tonn ja seega on 200 kg kaaluva 
põhurulli maksumus kolm eurot. 

Muutuvkulud 

Taimekasvatuses on muutuvkuludeks vastava kultuuri seemne, väetise, taimekaitsevahendite, 
materjalide (nt võrk) jne maksumus planeeritaval saagitasemel arvestatuna ühe hektari kohta. 
Kõik hinnad on ilma käibemaksuta. 

Muutuvkulude planeerimisel tuleb meeles pidada, et viljavaheldus, sertifitseeritud seemne ka-
sutamine ning tasakaalustatud väetamine on olulised ja kokkuvõttes võimaldavad kulusid kokku 
hoida ja keskkonda säästa. 

● Seeme 

Külvisenormi määramisel tuleb lähtuda sordi iseärasustest, seemne konditsionaalsusest, kül-
viajast ja -viisist, ilmastikutingimustest, mulla tüübist jne.  

Külvisenorm (kg/ha) =
idanevate seemnete arv m2 x tuhande tera mass (g)

idanevuse% x puhtuse%
 

 

Soovituslikke külvisenorme saab vaadata MTÜ Eesti Seemneliit kodulehelt. Külvisenormi arvuta-
misel on abiks külvisenormi kalkulaator4. 

Kattetulu arvestusnäidetes toodud külvisenormid ei ole ettekirjutus ühe või teise kultuuri kohta. 
Siin on eeldatud, et külvid on tehtud õigeaegselt ja idanevus (idanevate seemnete arv m2 kohta) 
on hea. Külvisenorm ei tohiks ka liiga suur olla, sest seeme vajab normaalseks arenguks ja kas-
vuks ruumi. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik optimaalsel ajal talivilja külvata, siis võiks seemne 
kogust suurendada 10% võrra.  

                                                      
4 http://www.seemneliit.ee/kulvisenormi-kalkulaatorid/ 
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Seemnete hinnad on võetud TÜ Farm In, Baltic Agro AS ja Eestimaa Kartul TÜ 2020. aasta hinna-
kirjadest. 

Kui kasutatav seeme on pakendatud vastavalt külvisenormile teatud arvu hektarite kohta, siis 
arvestuses on võetud aluseks seemne maksumus ühe hektari kohta: 

• Rukki puhul on kasutatud seemet, mis on pakendatud kuue hektari peale kuluva kogusena 
(pakendi hind 655 eurot), seega ühele hektarile kuluva seemne maksumus on 109,17 eurot. 

• Talirapsi külvamisel on kasutatud seemet, mis on pakendatud kolme hektari peale kuluva 
kogusena (pakendi hind 230 eurot), seega ühele hektarile kuluva seemne maksumus on 
76,67 eurot. 

• Suvirapsi seeme on pakendatud kolme hektari peale kuluva kogusena (pakendi hind 136 
eurot), ühele hektarile kuluva seemne maksumus on 45,33 eurot. 

Kartulikasvatajad peavad vähemalt 20% ulatuses kasutama sertifitseeritud seemet ja vastavalt 
sellele kujuneb ka seemne maksumus hektari kohta. Arvutusnäites on esimesel saagitasemel 
20% ulatuses kasutatud sertifitseeritud seemnekartulit hinnaga 0,50 euro/kg ja ülejäänud osa 
seemnekartulist on tootja enda kasvatatud (hind 0,20 euro/kg). Eeldades, et seemnekulu on 
2700 kg/ha, siis seemnekartuli hind on keskmiselt 0,26 euro/kg. Madalama kvaliteediga seemne 
kasutamise tulemusena on kartuli kaubalisus madalam (60%) ja eeldatav tulu müügist võib jääda 
väiksemaks. Saagitasemetel 40 t/ha ja 50 t/ha, on kasutatud ainult sertifitseeritud seemet (0,50 
euro/kg) ning sel juhul võib kaubalisus ulatuda 80%ni. 

● Väetised 

Tasakaalustatud väetamisel tuleb lähtuda mulla toitainete sisaldusest (määratakse mullaanalüü-
side põhjal), kasvatatavast kultuurist ja planeeritavast saagitasemest. Iga kasvatatava kultuuri 
juures tuleb arvestada ka sellega, millised olid eelkultuurid ning milliseks võivad kujuneda tai-
mede kasvu- ja koristustingimused. 

Teraviljade väetamisel on kattetulu arvestustes kasutatud põhiliselt kompleksväetisi, lihtväetiste 
puhul tuleb lämmastikväetis tasakaalustada PK- väetistega. Taliviljade juures on eeldatud, et sü-
gisel kasutatakse vähese lämmastikusisaldusega kompleksväetisi, kevadine väetamine toimub 
vegetatsiooniperioodi alguses, kui maa on tahenenud. 

Väetiste valikul ja koguste planeerimisel on eeldatud: 

 mulda tuleb viia sama palju toiteelemente kui saagiga eemaldatakse; 

 mulla väetistarbe aste on keskmine; 

 mulla lõimis on kerge liivsavi, pH 6,8, Corg 1,5%, P sisaldus 40 mg/kg ja K sisaldus 140 
mg/kg mullas; 

 eelkultuuri järelmõju ei ole siinkohal arvesse võetud. 

Väetiste hinnad on võetud TÜ Farm In ja Baltic Agro AS ja OÜ Novaviking hinnakirjadest. 

□  Mineraalväetised 

Kuna erinevate väetiste koostis on väga erinev, tuleb lisaks väetise maksumusele kindlaks teha, 
kui palju on antud väetises toiteelemente (NPK) ja milline on toiteelemendi maksumus. 

Näiteks, üks tonn lämmastikväetist AN 34,4 sisaldab 34,4% lämmastikku (N). Toiteelemendi mak-
sumus saadakse väetise maksumuse (225 euro/tonn) jagamisel lämmastiku sisaldusega ühes 
tonnis (344 kg), seega ühe toiteelemendi maksumus väetises AN 34,4 on 0,65 euro/kg. 

Kompleksväetise puhul arvutatakse välja keskmine toiteelemendi ühiku hind. Näiteks, Komp-
leksväetis NPK 18-11-13 märgistus näitab, et ühes tonnis väetises on 180 kg N, 110 kg P2O5 ja 
130 kg K2O. 
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Mineraalväetistele võib olla lisatud ka erinevaid mikroelemente (nt väävel, magneesium vms), 
mis on pakendi märgistustes kirjas. Elemendi keskmine hind arvutatakse välja põhitoitelemen-
tide sisaldusest (NPK) lähtuvalt. Põhitoiteelementide koguse kindlaksmääramiseks korrutatakse 
väetises sisalduva oksiidtegevaine kogus vastava lihtelemendi ja oksiidtegevaine vahelise koefit-
siendiga: 

 N 18% = 180 kg N x 1,00 = 180 kg N 

 P2O5 11% = 110 kg P2O5 x 0,44 =  48 kg P 

 K2O 13% = 130 kg K2O x 0,83 = 108 kg K 

 Kokku NPK:     336 kg 

Üks tonn kompleksväetist NPK 18-11-13 sisaldab seega 336 kg põhitoiteelemente ja ülejäänud 
664 kg sisaldab muid elemente (nt väävel, magneesium) ning nn ballastainet. Kui väetis maksab 
336 euro/tonn, siis ühe põhitoiteelemendi maksumus on keskmiselt 1,00 euro/kg. 

Vastavalt väetusplaanis planeeritud saagitasemele ja mullaanalüüsi näitajatele arvestatakse 
välja optimaalne väetisega antav toiteelementide kogus hektari kohta ning vastavalt sellele lei-
takse ka hektari kohta kuluv kompleksväetise füüsiline kogus. 

Rapsi väetamisel on väga oluline tasakaalustatud väetamine – ainult lämmastikväetise või ainult 
PK- väetisega väetamisel saadakse võimalikust saagist ca 50%. Rapsi väetamisel tuleb arvestada 
ka mikroelementide vajadusega, eelkõige on nendeks väävel (S), magneesium (Mg) ja boor (B). 
Võrreldes suvirapsiga vajab taliraps talvekahjustustest taastumiseks rohkem toitaineid, eriti olu-
line on varane lämmastikuga väetamine kevadel. 

□  Orgaanilised väetised 

Tootjad, kes kasutavad oma põldudel orgaanilist väetist, saavad arvutada orgaanilise väetise 
maksumuse lähtudes mineraalväetise elementide hindadest. Selleks on vaja teada, milline on 
põhitoiteelementide (NPK) sisaldus ühes tonnis sõnnikus. Eelkõige sõltub see looma liigist, alla-
panust, sõnniku kuivaine sisaldusest ja säilitamise tingimustest. 

Orgaanilise väetise toitainete sisaldus arvestatakse lähtuvalt eri tüüpi sõnnikus sisalduva taime-
dele omastava lämmastiku, fosfori ja kaaliumi arvestuslikust väärtusest5. 

Näiteks, ühes tonnis piimalehmade tahesõnnikus (20,0%–24,9% kuivainet) on taimedele omas-
tatavate toiteelementide sisaldus: N = 1,75 kg, P = 0,96 kg ja K = 3,68 kg. Olemasolevate mine-
raalväetiste hindade põhjal arvutatakse toitelemendi kilogrammi maksumus: 

• Ammooniumnitraat (N 34,4%), hind 225 euro/tonn, lämmastiku sisaldus ühes tonnis on 
344 kg. Toitelemendi N maksumus on seega 225 : 344 = 0,65 euro/kg. 

• Kui fosforväetist (nt superfosfaat) hinnakirjadest ei leia, siis on toiteelemendi maksumuse 
arvutamisel soovitatav aluseks võtta kõige suurema fosforisisaldusega mineraalväetis (nt 
MAP ammofoss (NP 12-52); hind 342 euro/tonn). 
P = P2O5 x 0,44 ehk fosfori sisaldus ühes tonnis väetises on 52 x 0,44 x 10 = 229 kg. 
Lämmastiku sisaldus ühes tonnis väetises on 120 kg, toiteelemendi N hind oli 0,65 euro/kg. 
Seega on lämmastiku maksumus selles väetises 120 x 0,65 = 78 euro/tonn ja fosfori mak-
sumus 342 - 78 = 264 euro/tonn. 
Toiteelemendi P maksumus on seega 264 : 229 = 1,15 euro/kg. 

• Kaaliumkloriid (K2O 60%); hind 313 euro/tonn.  
K = K2O x 0,83 ehk kaaliumi sisaldus ühes tonnis mineraalväetises on 60 x 0,83 x 10 = 498 kg. 

  Toiteelemendi K maksumus on seega 313 : 498 = 0,63 euro/kg.  

                                                      
5 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf
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Korrutades orgaanilises väetises sisalduvad taimedele omastatavate elementide arvestuslikud 
kogused eelpool arvutatud toiteelementide hindadega, kujuneb ühe tonni eelpool nimetatud 
orgaanilise väetise maksumuseks arvestuslikult: 

 N 1,75 x 0,65 = 1,14 

 P 0,96 x 1,15 = 1,10 

 K 3,68 x 0,63 = 2,32   

 Kokku        4,56 euro/tonn 

Kattetulu arvestusnäidetes aluseks võetud väetiste nimetused, hinnad ja kogused ning väetiste 
toiteelementide maksumused on iga põllumajanduskultuuri juures detailselt lahti kirjutatud. 

● Taimekaitsevahendid 

Taimekaitsevahendite kasutamisel on soovitav järgida head taimekaitsetava ja integreeritud tai-
mekaitse põhimõtteid. Kattetulu arvestusnäidetes on pestitsiidide hinnad võetud Baltic Agro AS 
ja TÜ Farm In hinnakirjadest. Muudatustega, sealhulgas nii kustutatud kui ka lisandunud taime-
kaitsevahenditega kursis olemiseks ning kõige ajakohasema info saamiseks on soovitatav regu-
laarselt külastada Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehte ja seal asuvat taimekaitsevahendite 
registrit6. 

Kattetulu arvestusnäidetes on iga põllumajanduskultuuri juures kasutatud taimekaitsevahendite 
nimetused, kulunormid ja ühe pritsimiskorra maksumus detailselt lahti kirjutatud. Taimekaitse-
vahendite maksumus on esitatud kuluna ühe hektari kohta vastavalt kulunormile antud saagita-
semel. Arvestada tuleb ka pritsimiskordade arvuga. 

Näiteks, kui odra puhul saagitasemel 6,0 t/ha kasutatakse insektitsiidi Proteus OD (hind 
22,50 euro/l, kulunorm 0,60 l/ha), siis üks kord pritsides on insektitsiidi kulu 13,50 euro/ha. Kui 
pritsitakse ainult 50% põldudest, siis on pritsimiskordade arv 0,5 ja insektitsiidi kulu keskmiselt 
6,75 euro/ha. 

● Materjalid 

Põhu rullimiseks kasutatava võrgu kulu hektari kohta sõltub koristatava põhu kogusest ja rullide 
suurusest. TÜ Farm In 2020. aasta hinnakirja järgi on võrgu hind 128,52 euro/rull (3600 m). Kui 
põhurull kaalub keskmiselt 200 kg, siis ühest võrgurullist jätkub 60 tonni põhu rullimiseks, seega 
on materjali kulu ühe tonni põhu rullimisel arvestuslikult 2,14 eurot. 

Masinatööd 

Taimekasvatuses kasutatakse traktoreid mitmetel töödel koos erinevate töömasinatega. See tin-
gib vajaduse eraldi arvestada töömasina ja traktori kulud kas töötunni, hektari või konkreetse 
toodanguühiku (näiteks heinarull) kohta. Töö- ja jõumasina kulude kokku liitmisel saame agre-
gaadi kulud antud tööl. 

Taimekasvatustööde kulusid mõjutavad mitmed tegurid: tööks valitud masina tüüp ja tootlus, 
masinate hinnad, pinnase kivisus, mulla niiskus, harimise sügavus, põldude suurus, saagikuse 
tase, vilja niiskus, veokaugused jne. Seega, sõltuvalt kohalikest tingimustest ja valitud tehnoloo-
giast võib ühe ja sama töö maksumus varieeruda suures ulatuses. Riski, kasumit ja käibemaksu 
ei ole masinatööde kuludesse arvestatud. 

Kattetulu arvutustes valiti masinatööde kulude leidmiseks igale tööle teatud kindlad tingimused 
ja tehnoloogia. 

Masinatööde kulude arvutamisel kasutati Eesti Taimekasvatuse Instituudis koostatud algo-
ritme7. 

                                                      
6 https://portaal.agri.ee/avalik/   
7 http://etki.ee/index.php/publikatsioonid/andmebaasid/masinakulude-algoritmid 

https://portaal.agri.ee/avalik/
http://etki.ee/index.php/publikatsioonid/andmebaasid/masinakulude-algoritmid
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Masinatööde maksumuse arvutamisel on lähtutud järgmisest põhimõtetest: 

• Teravilja ja rapsi masinatööde kulude arvutamisel on eeldatud, et nende kasvupind ette-
võttes on 400–500 ha, põldude suurus on vähemalt 10 ha ja mullaharimistöid tehakse 2. 
raskusgrupi (vähekivises) pinnases. 

• Suvinisu, kaera ja odra põhk koristatakse osaliselt (arvutusnäidetes 25%), ülejäänud osa 
ning teiste kultuuride põhk purustatakse kombainiga ja puistatakse põllule. 

• Diiselkütuse kuluks jõumasinatele on arvestatud 206 g/kW, nende koormusteguriks 0,7 ja 
erimärgistusega diiselkütuse hinnaks 0,42 euro/l. 

• Elektrienergia hinnaks on võetud 0,17 euro/kWh. 

• Töötasuks on arvestatud masinatöödel 6,1 euro/h, kombaini tööl 6,4 euro/h ja abitöölisel 
5,2 euro/h, millele lisanduvad tööjõumaksud. 

• Kulumi arvestamisel on aluseks keskmise hinnaklassi uute masinate hinnad ja nende töö-
ressurss. 

• Masinatööde kulud sisaldavad intressikulu 3% ja ettevõtte üldkulusid 7%. 

Teravilja, kaunvilja ja rapsi kasvatamise masinatööde kulude arvutamisel on aluseks kolm eri-
neva mullaharimise intensiivsusega süsteemi: künnipõhine, pindharimine ja otsekülv. 

A Künnipõhine (KP) – kõrre koorimine, kündmine pöördadraga, libistamine, kultiveerimine, 
kivide koristamine, seemne ja kompleksväetise külvamine kombikülvikuga. 

B Pindharimine (PH) – kõrre koorimine, randaalimine, kivide koristamine, seemne ja väetise 
külvamine mullaharimisseadmega varustatud kombikülvikuga. 

C Otsekülv (OK) – külvieelset mullaharimist ei tehta, seeme ja väetis külvatakse otsekülvikuga 
otse eelkultuuri tüüsse. 

Kattetulu arvestuse tabelites on masinatööde maksumused erinevate mullaharimise süsteemide 
puhul eraldi välja toodud, mis annab võimaluse võrrelda masinatööde kulu erinevate tehnoloo-
giate puhul. Masinatööd on tabelites jagatud nelja gruppi: 

• külvieelsed tööd – kõrrekoorimine, randaalimine, kündmine pöördadraga, libistamine kerg-
libistiga, kivide koristamine, kultiveerimine, mineraalväetise ja seemne laadimine ja külva-
mine kombikülvikuga. 

• kasvuaegsed tööd – taimekaitsetööd (k.a vee vedu) vastavalt pritsimiskordade arvule ning 
kasvuaegne väetamine (väetiste vedu, laadimine ja laotamine). Taimekaitsetööd ja pealt-
väetamine eraldi välja toodud. 

• koristustööd – kombainkoristus ja vilja vedu kuivatisse. 

• koristusjärgsed tööd – vilja kuivatamine (teraviljal 20–13%), vilja hoiustamine, põhu rulli-
mine ja kokkuvedu ning muud abitööd (2,5–3% masinatööde kuludest, v.a kartul, mille kor-
ral on muud abitööd 5%). 

Kartuli ja rohusöötade masinatööde kulud on arvestatud künnitehnoloogia alusel. 

Heintaimede seemnete külvi puhul on arvestatud, et kasutatakse peenseemnekülvikut. 
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ODER                1 ha

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (söödaks) 3,00 t 146,00 438,00 4,50 t 146,00 657,00 6,00 t 146,00 876,00 

Põhk (25%) 0,47 t 15,00 7,05 0,71 t 15,00 10,65 0,95 t 15,00 14,25 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    612,65    835,25    1 057,85 

MUUTUVKULUD             
Seeme (Milford ) 180 kg 0,41 73,80 180 kg 0,41 73,80 180 kg 0,41 73,80 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 69 kg 0,65 44,85 69 kg 0,65 44,85 103 kg 0,65 66,95 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 20 kg 0,77 15,40 30 kg 0,77 23,10 40 kg 0,77 33,60 

Fosfor (P) 23 kg 0,77 17,71 34 kg 0,77 26,18 46 kg 0,77 38,64 

Kaalium (K) 43 kg 0,77 33,11 65 kg 0,77 50,05 86 kg 0,77 72,24 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 9,50 9,50 1,0 kord 9,50 9,50 1,0 kord 9,50 9,50 

Fungitsiidid     1,0 kord 41,00 41,00 1,0 kord 41,00 41,00 

Insektitsiidid     1,0 kord 13,50 13,50 1,0 kord 13,50 13,50 

Pallivõrk 0,47 t 2,14 1,01 0,71 t 2,14 1,52 0,95 t 2,14 2,03 
KOKKU muutuvkulud    195,38    283,50    339,22 

KATTETULU 1    417,27    551,75    718,63 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 154,06    154,64    155,23 
Taimekaitsetööd  1 kord 14,38  2 korda 28,76  2 korda 28,76 

Pealtväetamine  1 kord 9,34  1 kord 9,34  2 korda 18,09 

Kombainikoristus ja vilja vedu 105,60    116,00    127,40 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 72,89    106,32    139,85 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 356,27    415,06    469,33 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  356,27    415,06    469,33 

KATTETULU 2    61,00    136,69    249,30 

Muutuvkulud + masinatööd    551,65    698,56    808,55 

Tootmiskulud 1 t odra tootmiseks 184    155    135 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  318,85    377,64    431,90 

KATTETULU 2    69,92    145,61    258,23 

Muutuvkulud* + masinatööd    542,73    689,64    799,62 

Tootmiskulud 1 t odra tootmiseks 181    153    133 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  263,92    322,71    376,97 

KATTETULU 2    124,85    200,54    313,16 

Muutuvkulud* + masinatööd    487,80    634,71    744,69 

Tootmiskulud 1 t odra tootmiseks 163    141    124 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

3,0 t/ha 4,5 t/ha 6,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 225,00 0,65 200 200 300 

Kompleksväetis NPK 10-26-26 331,00 0,77 200 300 400 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Ühe pritsimiskorra maksumus, 

euro/ha 

Herbitsiid Dicoherb Super 750L 9,50 1,00 9,50 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,00 28,50 

Fungitsiid Prosaro 41,00 1,00 41,00 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,60 13,50 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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KAER                 1 ha 
 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (söödaks) 3,00 t 126,00 378,00 4,50 t 126,00 567,00 6,00 t 126,00 756,00 

Põhk (25%) 0,47 t 15,00 7,05 0,70 t 15,00 10,50 0,94 t 15,00 14,10 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    552,65    745,10    937,70 

MUUTUVKULUD             
Seeme (Scorpion) 200 kg 0,36 72,00 200 kg 0,36 72,00 200 kg 0,36 72,00 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 69 kg 0,65 44,85 69 kg 0,65 44,85 103 kg 0,65 66,95 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 20 kg 0,77 15,40 30 kg 0,77 23,10 40 kg 0,77 30,80 

Fosfor (P) 23 kg 0,77 17,71 34 kg 0,77 26,18 46 kg 0,77 35,42 

Kaalium (K) 43 kg 0,77 33,11 65 kg 0,77 50,05 86 kg 0,77 66,22 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 9,50 9,50 1,0 kord 9,50 9,50 1,0 kord 9,50 9,50 

Fungitsiidid     0,5 korda 41,00 20,50 1,0 kord 41,00 41,00 

Insektitsiidid     0,5 korda 13,50 6,75 1,0 kord 13,50 13,50 

Retardandid     0,5 korda 21,50 10,75 1,0 kord 21,50 21,50 
Pallivõrk 0,47 t 2,14 1,01 0,70 t 2,14 1,50 0,94 t 2,14 2,01 

KOKKU muutuvkulud    193,58    265,18    358,90 

KATTETULU 1    359,07    479,92    578,80 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 154,18    154,76    155,35 
Taimekaitsetööd  1 kord 14,38  2 korda 28,76  3 korda 43,14 

Pealtväetamine  1 kord 9,34  1 kord 9,34  2 korda 18,09 

Kombainikoristus ja vilja vedu 105,60    116,00    127,40 
Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 72,89    106,33    140,21 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 356,39    415,19    484,19 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  356,39    415,19    484,19 

KATTETULU 2    2,68    64,73    94,61 

Muutuvkulud + masinatööd    549,97    680,37    843,09 

Tootmiskulud 1 t kaera tootmiseks 183    151    141 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  318,35    377,76    446,77 

KATTETULU 2    12,22    73,66    103,53 

Muutuvkulud* + masinatööd    540,43    671,44    834,17 

Tootmiskulud 1 t kaera tootmiseks 180    149    139 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  263,42    322,83    391,84 

KATTETULU 2    67,15    128,59    158,46 

Muutuvkulud *+ masinatööd    485,50    616,51    779,24 

Tootmiskulud 1 t kaera tootmiseks 162    137    130 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

3,0 t/ha 4,5 t/ha 6,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 225,00 0,65 200 200 300 

Kompleksväetis NPK 10-26-26 331,00 0,77 200 300 400 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Ühe pritsimiskorra maksumus, 

euro/ha 

Herbitsiid Dicoherb Super 750L 9,50 1,0 9,50 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,0 28,50 

Fungitsiid Prosaro 41,00 1,0 41,00 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,6 13,50 

Retardant Moddus Start 43,00 0,5 21,50 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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SUVINISU                1 ha 

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (söödaks) 3,00 t 157,00 471,00 4,50 t 157,00 706,50 6,00 t 157,00 942,00 

Põhk (25%) 0,47 t 15,00 7,05 0,71 t 15,00 10,65 0,95 t 15,00 14,25 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    645,65    884,75    1 123,85 

MUUTUVKULUD             
Seeme (Wicki) 220 kg 0,42 92,40 220 kg 0,42 92,40 220 kg 0,42 92,40 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N)     69 kg 0,65 44,85 86 kg 0,65 55,90 

Lihtväetis (N) 63 kg 0,98 61,74 42 kg 0,98 41,16 53 kg 0,98 51,94 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 30 kg 0,77 23,10 50 kg 0,77 42,00 50 kg 0,77 42,00 

Fosfor (P) 34 kg 0,77 26,18 57 kg 0,77 47,88 57 kg 0,77 47,88 

Kaalium (K) 65 kg 0,77 50,05 108 kg 0,77 90,72 108 kg 0,77 90,72 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 9,50 9,50 1,0 kord 9,50 9,50 1,0 kord 9,50 9,50 

Fungitsiidid 1,0 kord 41,00 41,00 1,0 kord 41,00 41,00 1,0 kord 41,00 41,00 

Insektitsiidid 0,5 korda 13,50 6,75 1,0 kord 13,50 13,50 1,0 kord 13,50 13,50 
Retardandid     0,5 korda 13,00 6,50 1,0 kord 13,00 13,00 

Pallivõrk 0,47 t 2,14 1,01 0,71 t 2,14 1,52 0,95 t 2,14 2,03 

KOKKU muutuvkulud    311,73    415,98    444,82 

KATTETULU 1    333,92    468,77    679,03 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 154,88    156,05    156,05 
Taimekaitsetööd  2 korda 28,76  3 korda 43,14  3 korda 43,14 

Pealtväetamine  1 kord 9,92  2 korda 18,67  2 korda 19,26 
Kombainikoristus ja vilja vedu  105,60    116,00    127,40 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd  73,28    106,95    140,26 

KOKKU masinatööd, künnipõhine  372,44    440,81    486,11 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  372,44    440,81    486,11 

KATTETULU 2    -38,52    27,96    192,92 

Muutuvkulud + masinatööd    684,17    856,79    930,93 

Tootmiskulud 1 t suvinisu tootmiseks  228    190    155 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  335,38    403,75    449,04 

KATTETULU 2    -29,96    36,52    201,49 

Muutuvkulud* + masinatööd    675,61    848,23    922,36 

Tootmiskulud 1 t suvinisu tootmiseks  225    188    154 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  280,45    348,82    394,11 

KATTETULU 2    24,97    91,45    256,42 

Muutuvkulud* + masinatööd    620,68    793,30    867,43 

Tootmiskulud 1 t suvinisu tootmiseks  207    176    145 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

3,0 t/ha 4,5 t/ha 6,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 225,00 0,65  200 250 

Lämmastikväetis N 21 206,00 0,98 300 200 250 

Kompleksväetis NPK 10-26-26 331,00 0,77 300 500 500 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Ühe pritsimiskorra maksumus, 

euro/ha 

Herbitsiid Dicoherb Super 750L 9,50 1,00 9,50 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,00 28,50 

Fungitsiid Prosaro 41,00 1,00 41,00 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,60 13,50 

Retardant Cerone 13,00 1,00 13,00 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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TALINISU                1 ha 

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (söödaks) 3,00 t 157,00 471,00 5,00 t 157,00 785,00 7,00 t 157,00 1 099,00 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    638,60    952,60    1 266,60 

MUUTUVKULUD             
Seeme (Skagen) 220 kg 0,37 81,40 220 kg 0,37 81,40 220 kg 0,37 81,40 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 52 kg 0,65 33,80 69 kg 0,65 44,85 103 kg 0,65 66,95 

Lihtväetis (N) 39 kg 0,96 37,44 52 kg 0,96 49,92 65 kg 0,96 62,40 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 16 kg 0,76 12,16 28 kg 0,76 21,28 32 kg 0,76 24,32 

Fosfor (P) 18 kg 0,76 13,68 31 kg 0,76 23,56 35 kg 0,76 26,60 

Kaalium (K) 50 kg 0,76 38,00 87 kg 0,76 66,12 100 kg 0,76 76,00 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 29,40 29,40 1,0 kord 29,40 29,40 1,0 kord 29,40 29,40 

Fungitsiidid     1,0 kord 32,80 32,80 1,0 kord 32,80 32,80 

Insektitsiidid 1,0 kord 13,50 13,50 1,0 kord 13,50 13,50 1,0 kord 13,50 13,50 

Retardandid     0,5 korda 13,00 6,50 1,0 kord 13,00 13,00 
KOKKU muutuvkulud    259,38    369,33    426,37 

KATTETULU 1    379,22    583,27    840,23 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 164,49    165,37    165,67 
Taimekaitsetööd  1,5 korda 21,58  3 korda 43,15  3 korda 43,15 

Pealtväetamine  2 korda 18,09  2 korda 18,67  3 korda 27,72 

Kombainikoristus ja vilja vedu 105,60    116,00    127,40 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 63,78    93,62    122,98 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 373,54    436,81    486,92 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  373,54    436,81    486,92 

KATTETULU 2    5,68    146,46    353,31 

Muutuvkulud + masinatööd    632,92    806,14    913,29 

Tootmiskulud 1 t talinisu tootmiseks 211    161    130 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  336,29    399,57    449,68 

KATTETULU 2    14,43    155,20    362,05 

Muutuvkulud* + masinatööd    624,17    797,40    904,55 

Tootmiskulud 1 t talinisu tootmiseks 208    159    129 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  281,10    344,37    394,48 

KATTETULU 2    69,62    210,40    417,25 

Muutuvkulud* + masinatööd    568,98    742,20    849,35 

Tootmiskulud 1 t talinisu tootmiseks 190    148    121 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

3,0 t/ha 5,0 t/ha 7,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 225,00 0,65 150 200 300 

Lämmastikväetis N 26; S 18 249,00 0,96 150 200 250 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 319,00 0,76 200 350 400 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Ühe pritsimiskorra maksumus, 

euro/ha 

Herbitsiid Tombo WG 147,00 0,20 29,40 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,00 28,50 

Fungitsiid Prosaro 41,00 0,80 32,80 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,60 13,50 

Retardant Cerone 13,00 1,00 13,00 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
 

 



22 

RUKIS                 1 ha 

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (toiduks) 3,00 t 119,00 357,00 4,50 t 119,00 535,50 6,00 t 119,00 714,00 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    524,60    703,10    881,60 

Seeme (KWS Bono)             
(1 ühik =6 ha) 0,167 ühik  109,17 0,167 ühik  109,17 0,167 ühik  109,17 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 103 kg 0,65 66,95 120 kg 0,65 78,00 155 kg 0,65 100,75 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 20 kg 0,76 15,20 24 kg 0,76 18,24 32 kg 0,76 24,32 

Fosfor (P) 22 kg 0,76 16,72 26 kg 0,76 19,76 35 kg 0,76 26,60 

Kaalium (K) 62 kg 0,76 47,12 75 kg 0,76 57,00 100 kg 0,76 76,00 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 29,40 29,40 1,0 kord 29,40 29,40 1,0 kord 29,40 29,40 

Fungitsiidid 0,5 korda 32,80 16,40 1,0 kord 32,80 32,80 1,0 kord 32,80 32,80 

Insektitsiidid     1,0 kord 13,50 13,50 1,0 kord 13,50 13,50 

Retardandid 0,5 korda 13,00 6,50 0,5 korda 13,00 6,50 0,5 korda 13,00 6,50 

KOKKU muutuvkulud    307,46    364,37    419,04 

KATTETULU 1    217,14    338,73    462,56 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 163,91    164,20    164,79 
Taimekaitsetööd  1,5 korda 21,58  3 korda 43,14  3 korda 43,14 
Pealtväetamine  2 korda 18,09  2 korda 18,38  2 korda 18,97 

Kombainikoristus ja vilja vedu 105,60    116,00    127,40 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 63,76    92,03    119,60 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 372,94    433,75    473,90 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  372,94    433,75    473,90 

KATTETULU 2    -155,80    -95,02    -11,34 

Muutuvkulud + masinatööd    680,40    798,12    892,94 

Tootmiskulud 1 t rukki tootmiseks 227    177    149 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  335,70    396,51    436,66 

KATTETULU 2    -147,06    -86,28    -2,60 

Muutuvkulud* + masinatööd    671,66    789,38    884,20 

Tootmiskulud 1 t rukki tootmiseks 224    175    147 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  280,50    341,31    381,46 

KATTETULU 2    -91,86    -31,08    52,60 

Muutuvkulud* + masinatööd    616,46    734,18    829,00 

Tootmiskulud 1 t rukki tootmiseks 205    163    138 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

3,0 t/ha 4,5 t/ha 6,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 225,00 0,65 300 350 450 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 319,00 0,76 250 300 400 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Ühe pritsimiskorra maksumus, 

euro/ha 

Herbitsiid Tombo WG 147,00 0,2 29,40 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,0 28,50 

Fungitsiid Prosaro 41,00 0,8 32,80 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,6 13,50 

Retardant Cerone 13,00 1,0 13,00 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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TRITIK                 1 ha 

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (söödaks) 3,00 t 137,00 411,00 4,50 t 137,00 616,50 6,00 t 137,00 822,00 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    578,60    784,10    989,60 

Seeme (Remiko) 200 kg 0,38 76,00 200 kg 0,38 76,00 200 kg 0,38 76,00 
Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 69 kg 0,65 44,85 103 kg 0,65 66,95 138 kg 0,65 89,70 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 20 kg 0,76 15,20 20 kg 0,76 15,20 20 kg 0,76 15,20 

Fosfor (P) 22 kg 0,76 16,72 22 kg 0,76 16,72 22 kg 0,76 16,72 

Kaalium (K) 62 kg 0,76 47,12 62 kg 0,76 47,12 62 kg 0,76 47,12 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 29,00 29,00 1,0 kord 29,00 29,00 1,0 kord 29,00 29,00 

Fungitsiidid     1,0 kord 32,80 32,80 1,0 kord 32,80 32,80 

Insektitsiidid     0,5 korda 13,50 6,75 1,0 kord 13,50 13,50 

Retardandid     0,5 korda 13,00 6,50 1,0 kord 13,00 13,00 

KOKKU muutuvkulud    228,89    297,04    333,04 

KATTETULU 1    349,71    487,06    656,56 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 164,67    164,67    164,67 
Taimekaitsetööd  1,5 korda 21,58  2,5 korda 35,96  3 korda 43,14 

Pealtväetamine  1 kord 9,34  2 korda 18,09  2 korda 18,67 
Kombainikoristus ja vilja vedu 105,60    116,00    127,40 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 63,52    91,82    119,59 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 364,71    426,54    473,47 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  364,71    426,54    473,47 

KATTETULU 2    -15,00    60,52    183,09 

Muutuvkulud + masinatööd    593,60    723,58    806,51 

Tootmiskulud 1 t tritiku tootmiseks 198    161    134 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  327,47    389,30    436,23 

KATTETULU 2    -6,26    69,26    191,83 

Muutuvkulud* + masinatööd    584,86    714,84    797,77 

Tootmiskulud 1 t tritiku tootmiseks 195    159    133 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  272,27    334,10    381,03 

KATTETULU 2    48,94    124,46    247,03 

Muutuvkulud* + masinatööd    529,66    659,64    742,57 

Tootmiskulud 1 t tritiku tootmiseks 177    147    124 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

3,0 t/ha 4,5 t/ha 6,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 225,00 0,65 200 300 400 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 319,00 0,76 250 250 250 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Ühe pritsimiskorra maksumus, 

euro/ha 

Herbitsiid Tombo WG 147,00 0,2 29,40 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,0 28,50 

Fungitsiid Prosaro 41,00 0,8 32,80 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,6 13,50 

Retardant Cerone 13,00 1,0 13,00 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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SUVIRAPS                1 ha 

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Seeme 2,00 t 376,00 752,00 2,50 t 376,00 940,00 3,00 t 376,00 1 128,00 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    919,60    1 107,60    1 295,60 

Seeme (Mirakel)             
(1 ühik =3 ha) 0,333 ühik  45,33 0,333 ühik  45,33 0,333 ühik  45,33 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 52 kg 0,96 49,92 104 kg 0,96 99,84 104 kg 0,96 99,84 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 81 kg 1,00 81,00 81 kg 1,00 81,00 90 kg 1,00 90,00 

Fosfor (P) 22 kg 1,00 22,00 22 kg 1,00 22,00 24 kg 1,00 24,00 

Kaalium (K) 49 kg 1,00 49,00 49 kg 1,00 49,00 54 kg 1,00 54,00 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 20,80 20,80 1,0 kord 20,80 20,80 1,0 kord 20,80 20,80 

Herbitsiidid 1,0 kord 32,94 32,94 1,0 kord 32,94 32,94 1,0 kord 32,94 32,94 

Fungitsiidid 1,0 kord 31,20 31,20 1,0 kord 31,20 31,20 1,0 kord 31,20 31,20 

Insektitsiidid 1,0 kord 15,00 15,00 1,0 kord 15,00 15,00 1,0 kord 15,00 15,00 

Insektitsiidid 1,0 kord 11,25 11,25 1,0 kord 11,25 11,25 1,0 kord 11,25 11,25 
KOKKU muutuvkulud    358,44    408,36    424,36 

KATTETULU 1    561,16    699,24    871,24 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 154,50    154,50    154,79 
Taimekaitsetööd  3 korda 43,14  3 korda 43,14  3 korda 43,14 

Pealtväetamine  1 kord 9,34  2 korda 18,68  2 korda 18,68 

Kombainikoristus ja vilja vedu 112,80    118,30    123,90 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 50,38    66,17    71,40 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 370,16    400,79    411,91 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  370,16    400,79    411,91 

KATTETULU 2    191,00    298,45    459,33 

Muutuvkulud + masinatööd    728,60    809,15    836,27 

Tootmiskulud 1 t suvirapsi tootmiseks 364    324    279 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  332,92    363,55    374,66 

KATTETULU 2    199,74 
 

   307,19    468,08 

Muutuvkulud* + masinatööd    719,86    800,41    827,52 

Tootmiskulud 1 t suvirapsi tootmiseks 360    320    276 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  277,72    308,35    319,46 

KATTETULU 2    254,94    362,39    523,28 

Muutuvkulud* + masinatööd    664,66    745,21    772,32 

Tootmiskulud 1 t suvirapsi tootmiseks 332    298    257 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

2,0 t/ha 2,5 t/ha 3,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis N 26; S 18 249,00 0,96 200 400 400 

Kompleksväetis NPK 18-11-13 336,00 1,00 450 450 500 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Ühe pritsimiskorra maksumus, 

euro/ha 

Herbitsiid Agil 100 EC 20,80 1,0 20,80 

Herbitsiid Rapsan 400 SC 18,30 1,8 32,94 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,0 28,50 

Fungitsiid Propulse 39,00 0,8 31,20 

Insektitsiid Biscaya  50,00 0,3 15,00 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,5 11,25 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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TALIRAPS                1 ha 

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Seeme  2,00 t 376,00 752,00 3,00 t 376,00 1 128,00 4,00 t 376,00 1 504,00 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    919,60    1 295,60    1 671,60 

Seeme (Mentor)             
(1 ühik =3 ha) 0,333 ühik  76,67 0,333 ühik  76,67 0,333 ühik  76,67 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 52 kg 0,65 33,80 69 kg 0,65 44,85 69 kg 0,65 44,85 

Lihtväetis (N)     39 kg 0,96 37,44 39 kg 0,96 37,44 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 24 kg 0,76 18,24 36 kg 0,76 27,36 44 kg 0,76 33,44 

Fosfor (P) 26 kg 0,76 19,76 40 kg 0,76 30,40 48 kg 0,76 36,48 

Kaalium (K) 75 kg 0,76 57,00 112 kg 0,76 85,12 137 kg 0,76 104,12 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 32,94 32,94 1,0 kord 32,94 32,94 1,0 kord 32,94 32,94 

Herbitsiidid 1,0 kord 31,50 31,50 1,0 kord 31,50 31,50 1,0 kord 31,50 31,50 

Fungitsiidid 1,0 kord 31,20 31,20 1,0 kord 31,20 31,20 1,0 kord 31,20 31,20 

Insektitsiidid 0,5 korda 15,00 7,50 0,5 korda 15,00 7,50 0,5 korda 15,00 7,50 
Insektitsiidid 0,3 korda 42,00 12,60 0,3 korda 42,00 12,60 0,3 korda 42,00 12,60 

KOKKU muutuvkulud    321,21    417,58    448,74 

KATTETULU 1    598,39    878,02    1 222,86 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 163,82    164,70    165,28 
Taimekaitsetööd  3,3 korda 47,46  3,3 korda 47,46  3,3 korda 47,46 

Pealtväetamine  1 kord 9,04  2 korda 18,38  2 korda 18,38 

Kombainikoristus ja vilja vedu 112,80    123,90    133,20 
Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 47,28    66,56    85,50 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 380,40    421,00    449,82 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  380,40    421,00    449,82 

KATTETULU 2    217,99    457,02    773,04 

Muutuvkulud + masinatööd    701,61    838,58    898,56 

Tootmiskulud 1 t talirapsi tootmiseks 351    280    225 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  343,15    383,76    412,58 

KATTETULU 2    226,74    465,76    781,78 

Muutuvkulud* + masinatööd    692,86    829,84    889,82 

Tootmiskulud 1 t talirapsi tootmiseks 346    277    222 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  287,96    328,56    357,38 

KATTETULU 2    281,93    520,96    836,98 

Muutuvkulud* + masinatööd    637,67    774,64    834,62 

Tootmiskulud 1 t talirapsi tootmiseks 319    258    209 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

2,0 t/ha 3,0 t/ha 4,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 225,00 0,65 150 200 200 

Lämmastikväetis N 26; S 18 249,00 0,96  150 150 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 319,00 0,76 300 450 550 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Ühe pritsimiskorra maksumus, 

euro/ha 

Herbitsiid Rapsan 400 SC 18,30 1,8 32,94 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,0 28,50 

Herbitsiid Caryx 31,50 1,0 31,50 

Fungitsiid Propulse 39,00 0,8 31,20 

Insektitsiid Biscaya  50,00 0,3 15,00 

Insektitsiid Sluxx HP 6,00 7,0 42,00 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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PÕLDHERNES                1 ha 
 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (toiduks) 2,00 t 184,00 368,00 3,00 t 184,00 552,00 4,00 t 184,00 736,00 

Ühtne pindalatoetus 
(ÜPT) 

   114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    535,60    719,60    903,60 

MUUTUVKULUD             
Seeme (Respect) 250 kg 0,44 110,00 250 kg 0,44 110,00 250 kg 0,44 110,00 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 20 kg 0,76 15,20 24 kg 0,76 18,24 28 kg 0,76 21,28 

Fosfor (P) 22 kg 0,76 16,72 26 kg 0,76 19,76 31 kg 0,76 23,56 

Kaalium (K) 62 kg 0,76 47,12 75 kg 0,76 57,00 87 kg 0,76 66,12 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 61,50 61,50 1,0 kord 61,50 61,50 1,0 kord 61,50 61,50 

Herbitsiidid 0,5 korda 20,80 10,40 0,5 korda 20,80 10,40 1,0 kord 20,80 20,80 

Fungitsiidid 0,5 korda 32,80 16,40 1,0 kord 32,80 32,80 1,0 kord 32,80 32,80 

Insektitsiidid 0,5 korda 11,25 5,63 0,5 korda 11,25 5,63 2,0 korda 11,25 22,50 

KOKKU muutuvkulud    282,97    315,33    358,56 

KATTETULU 1    252,63    404,27    545,04 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 154,76    155,06    155,35 
Taimekaitsetööd  2 korda 28,76  2 korda 28,76  3 korda 43,14 

Kombainikoristus ja vilja vedu 104,70    115,40    124,40 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 46,57    66,42    86,69 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 334,79    365,64    409,58 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  334,79    365,64    409,58 

KATTETULU 2    -82,16    38,63    135,46 

Muutuvkulud + masinatööd 617,76    680,97    768,14 

Tootmiskulud 1 t põldherne tootmiseks 309    227    192 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  297,72    328,57    372,52 

KATTETULU 2    -73,59    47,20    144,02 

Muutuvkulud* + masinatööd 609,19    672,40    759,58 

Tootmiskulud 1 t põldherne tootmiseks 305    224    190 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  242,79    273,64    317,59 

KATTETULU 2    -18,66    102,13    198,95 

Muutuvkulud* + masinatööd 554,26    617,47    704,65 

Tootmiskulud 1 t põldherne tootmiseks 277    206    176 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

2,0 t/ha 3,0 t/ha 4,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 319,00 0,76 250 300 350 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha Ühe pritsimiskorra maksumus, euro/ha 

Herbitsiid Fenix 20,50 3,0 61,50 

Herbitsiid Agil 100 EC 20,80 1,0 20,80 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,0 28,50 

Fungitsiid Prosaro 41,00 0,8 32,80 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,5 11,25 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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PÕLDUBA                1 ha 
 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (toiduks) 3,00 t 232,00 696,00 4,00 t 232,00 928,00 5,00 t 232,00 1 160,00 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT) 
(ÜPT) 

   114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU    863,60    1 095,60    1 327,60 

MUUTUVKULUD             
Seeme (Vertigo) 300 kg 0,55 165,00 300 kg 0,55 165,00 300 kg 0,55 165,00 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 20 kg 0,76 15,20 24 kg 0,76 18,24 32 kg 0,76 24,32 

Fosfor (P) 22 kg 0,76 16,72 26 kg 0,76 19,76 35 kg 0,76 26,60 

Kaalium (K) 62 kg 0,76 47,12 75 kg 0,76 57,00 100 kg 0,76 76,00 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 61,50 61,50 1,0 kord 61,50 61,50 1,0 kord 61,50 61,50 

Fungitsiidid 1,0 kord 32,80 32,80 1,0 kord 32,80 32,80 1,0 kord 32,80 32,80 

Insektitsiidid 1,0 kord 11,25 11,25 1,0 kord 11,25 11,25 1,0 kord 11,25 11,25 

KOKKU muutuvkulud    349,59    365,55    397,47 

KATTETULU 1    514,01    730,05    930,13 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 155,06    155,35    155,93 
Taimekaitsetööd  3 korda 43,14  3 korda 43,14  3 korda 43,14 

Kombainikoristus ja vilja vedu 115,40    124,40    133,20 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 75,29    97,96    120,75 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 388,89    420,85    453,02 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine (KP)  388,89    420,85    453,02 

KATTETULU 2    125,12    309,20    477,11 

Muutuvkulud + masinatööd 738,48    786,40    850,49 

Tootmiskulud 1 t põldoa tootmiseks 246    197    170 

 
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)  351,82    383,79    415,96 

KATTETULU 2    133,69    317,76    485,67 

Muutuvkulud* + masinatööd 729,91    777,84    841,93 

Tootmiskulud 1 t põldoa tootmiseks 243    194    168 

 
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)  296,89    328,86    361,03 

KATTETULU 2    188,62    372,69    540,60 

Muutuvkulud* + masinatööd 674,98    722,91    787,00 

Tootmiskulud 1 t põldoa tootmiseks 225    181    157 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

3,0 t/ha 4,0 t/ha 5,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 319,00 0,76 250 300 400 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha Ühe pritsimiskorra maksumus, euro/ha 

Herbitsiid Fenix 20,50 3,0 61,50 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,0 28,50 

Fungitsiid Prosaro 41,00 0,8 32,80 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,5 11,25 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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KARTUL                1 ha 
 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, euro 

TOODANG             

Müügikartul (60%; 80%) 12,0 t 165,0
0 

1 980,00 32,00 t 165,00 5 280,00 40,00 t 165,00 6 600,00 

Söödakartul (40%; 20%) 8,0 t 50,00 400,00 8,00 t 50,00 400,00 10,00 t 50,00 500,00 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95    114,95 

Rohestamine (ROH)    52,65    52,65    52,65 

KOKKU 20,00 t  2 547,600 40,00 t  5 847,60 50,00 t  7 267,60 

MUUTUVKULUD             
Seeme (Laura) 2 700 kg 0,26 702,00 2 700 kg 0,50 1 350,00 2 700 kg 0,50 1 350,00 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N)     41 kg 0,65 26,65 100 kg 0,65 65,00 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 100 kg 1,06 106,00 100 kg 1,06 106,00 100 kg 1,06 106,00 

Fosfor (P) 44 kg 1,06 46,64 44 kg 1,06 46,64 44 kg 1,06 46,64 

Kaalium (K) 166 kg 1,06 175,96 166 kg 1,06 175,96 166 kg 1,06 175,96 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 18,40 18,40 1,0 kord 18,40 18,40 1,0 kord 18,40 18,40 

Fungitsiidid 1,0 kord 48,33 48,33 1,0 kord 48,33 48,33 2,0 korda 48,33 96,66 

Fungitsiidid 1,0 kord 24,48 24,48 1,0 kord 24,48 24,48 1,0 kord 24,48 24,48 

Fungitsiidid 1,0 kord 17,32 17,32 1,0 kord 17,32 17,32 1,0 kord 16,14 16,14 
Insektitsiidid 2,0 korda 4,50 9,00 2,0 korda 4,50 9,00 2,0 korda 4,50 9,00 

Insektitsiidid 2,0 korda 17,85 35,70 2,0 korda 17,85 35,70 2,0 korda 17,85 35,70 

KOKKU muutuvkulud    1 183,83    1 858,48    1 943,98 

KATTETULU 1    1 363,77    3 989,12    5 323,62 

MASINATÖÖD             

Tüü randaalimine 24,70    24,70    24,70 
Kündmine pöördadraga 69,60    69,60    69,60 

Korduskünd 63,60    63,60    63,60 
Kivide koristamine 11,23    11,23    11,23 

Libistamine, kerglibisti 6,30    6,30    6,30 
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Kultiveerimine   17,80    17,80    17,80 
Sorteerimisjääkide äravedu 15,83    15,83    15,83 

Seemnekartuli ja väetiste vedu/laadimstööd 5,86    5,86    5,86 

Kartuli mahapanek 123,47    123,47    123,47 
Taimekaitsetööd  4 korda 57,52  4 korda 57,52  6 korda 86,28 
Väetiste laadimine      1 kord 8,87  1 kord 9,86 

Vaheltharimine 63,00    63,00    63,00 

Pealsete eemaldamine 37,34    37,34    37,34 

Kombainkoristus 539,68    539,68    539,68 

Kartuli vedu hoidlasse 136,67    273,33    341,67 

Muud (abi)tööd 58,95    66,55    71,62 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 1 237,99    1 397,56    1 503,94 

KATTETULU 2    125,78    2 591,56    3 819,68 

Säilitus- ja turustuskulud 951,40    2 370,40
0 

   2 963,00 

Muutuvkulud + muud kulud + masinatööd 3 373,22    5 626,44    6 410,92 

Tootmiskulud 1 t kartuli tootmiseks 169    141    128 

 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 
Elemendi maksumus, 

euro/kg 

20,0 t/ha 40,0 t/ha 50,0 t/ha 

Väetise kogus hektarile, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 225 0,65  120 290 

Kompleksväetis NPK 10-10-20 919 1,06 1 000 1 000 1 000 

 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha Ühe pritsimiskorra maksumus, euro/ha 

Herbitsiid Mistral 700 WG 36,80 0,5 18,40 

Fungitsiid Ridomil Gold MZ 68 WG 19,33 2,5 48,33 

Fungitsiid Infinito 20,40 1,2 24,48 

Fungitsiid Dithane NT 8,66 2,0 17,32 

Fungitsiid Shirlan 500 SC 53,80 0,3 16,14 

Insektitsiid Proteus OD 22,50 0,2 4,50 

Insektitsiid Karate Zeon 5 CS 35,70 0,5 17,85 
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Tatra kasvatamine on levinud pigem mahetootjate seas, kuna mahetatra järele on suur nõud-
mine ja hind võrreldes tavatoodanguga tunduvalt kõrgem. Kattetulu arvestusnäide on tehtud 
kahel saagitasemel, kusjuures madalam tase on mahetootmine ja kõrgem tase tavatootmine. 

Tatra keskmine saagikus on tavatootjate puhul 1,0–1,5 t/ha. Mahetootjate saagikus on keskmi-
selt 80% tavatootjate saagikusest. Kuigi Statistikaameti andmetel oli tatra keskmine saagikus 
2020. aastal ainult 0,6 t/ha, siis kattetulu arvestustes on võetud aluseks saagitasemed mahe-
tootjatel 1,0 t/ha ja tavatootjatel 1,3 t/ha. Tatra põhku ei koristata. 

Tavatootjatel ei ole tatra realiseerimiseks häid võimalusi ja kokkuostuhinnad on pigem madalad. 
Tatra realiseerimise hinnaks on tavatoodangu puhul arvestatud 225 euro/tonn, mahetatral 
500 euro/tonn. Mahetatra realiseerimisel võis saada ka rohkem kui 600 euro/tonn.  

Tavatootmise muutuvkuludes on kajastatud tatra seemne, mineraalväetiste ja taimekaitseva-
hendite kulud vastavalt saagitasemele. Taimekaitset tehakse tatrale vähem kui teistele teravilja-
dele. 

Mahetootmises on väetamiseks kasutatud veise tahesõnnikut 30 t/ha. Sõnnikut antakse üks kord 
rotatsiooni jooksul sügiskünni alla, seega tuleb see kulu jagada kolmega.  

Mahetootmise agrotehnika erineb tavatootmisest, sest rohkem tuleb tegeleda umbrohu mehaa-
nilise tõrjumisega. Külvikorras võiks enne tatrakülvi olla must kesa, eelviljaks kaera ei soovitata. 

Kombainkoristuse ja vilja veokulud ning kuivatus- ja sorteerimiskulud kokku on ühe tonni vilja 
kohta mahetootjatel enamasti suuremad, kuna vili on prahisem. Kokkuvõttes on mahetootmises 
masinatööde kulud hektari kohta mõnevõrra suuremad kui tavatootmises. 

Tavatootjad kasvatavad tatart harva ja pigem vahekultuurina ning kui saagikus jääb madalaks, 
siis küntakse sisse. Mahetootjatel on tatra kattetulu üsna tihti suurem kui tavatootjatel, kuid 
tootmiskulud ühe tonni tatra tootmisel on mahetootmises siiski kõrgemad kui tavatootmises. 
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TATAR             1 ha 
MAHE  1,0 t/ha 
TAVA   1,3 t/ha 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG         
Vili 1,00 t 500,0

0 
500,00 1,30 t 225,00 292,50 

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)    114,95    114,95 
Rohestamine (ROH)    52,65    52,65 

KOKKU    667,60    460,10 

MUUTUVKULUD         
Seeme (Nojai VB) 80 kg 0,90 72,00 80 kg 0,72 57,60 
Sõnnik, järelmõju 3 aastat 10 t 4,56 45,60     
Väetise toiteelemendid:         

Lämmastik (N)     32 kg 0,76 24,32 
Fosfor (P)     35 kg 0,76 26,60 

Kaalium (K)     100 kg 0,76 76,00 
Pestitsiidid:         

Herbitsiidid*     1,0 kord 6,90 6,90 
KOKKU muutuvkulud    117,60    191,42 

KATTETULU 1    550,00    268,68 

MASINATÖÖD         

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 170,20    153,74 
Tahesõnniku laadimine ja laotamine (3 aasta järel) 25,00     

Taimekaitsetööd      1 kord 14,38 

Kombainikoristus ja vilja vedu  90,50    93,10 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd  29,92    32,98 

KOKKU masinatööd, künnipõhine  315,62    294,20 

KATTETULU 2    234,38    -25,52 

Muutuvkulud + masinatööd  433,22    485,62 

Tootmiskulud 1 t tatra tootmiseks  433    374 

         
KOKKU masinatööd, pindharimine (PH)      258,05 

KATTETULU 2        -17,87 

Muutuvkulud* + masinatööd      477,97 

Tootmiskulud 1 t tatra tootmiseks      368 

         
KOKKU masinatööd, otsekülv (OK)      203,12 

KATTETULU 2        37,06 

Muutuvkulud* + masinatööd      423,04 

Tootmiskulud 1 t tatra tootmiseks      325 

         

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Elemendi 
maksumus, 

euro/kg 

1,0 t/ha 1,3 t/ha 

Väetis, t/ha Väetis, kg/ha 

Sõnnik, k.a sisaldus 20,0-24,9% 4,56  30  

Kompleksväetis NPK 8-20-30 319 0,76  400 

       

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

Kulunorm, l/ha; kg/ha 
Pritsimiskord, 

euro/ha 
Herbitsiid Nufarm MCPA 750 6,90 1,00 6,90 

Herbitsiid Roundup Flex (PH ja OK) 9,50 3,00 28,50 

* Herbitsiid Roundup Flex kulu on arvestatud muutuvkuludesse juhul, kui tegemist on pindharimise või 
  otsekülviga 
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ROHUMAAD 

Lühiajalistel rohumaadel kasvatatakse kiirema algarenguga ja lühema kestusega heintaimi. 
Seemnesegudesse võetakse 2–3 liiki, mis arengukiiruselt oluliselt ei erine. Karjatatavad rohu-
maad võivad olla liigirikkamad (3–6 liiki). Liikide valikul tuleb lähtuda kasvukoha tingimustest ja 
rohumaa kasutusotstarbest. Karjamaasegudesse võetakse tallamiskindlad liigid. Rohusöötade 
tootmisel lähtutakse eelkõige loomade söödavajadusest, toitainete mitmekesistamise tagami-
seks tuleb kasvatada nii kõrrelisi kui ka liblikõielisi kultuure. Liikide valikul peab arvestama mulla 
omadustega ja rohumaalt toodetud saagi kasutamise sihtotstarbest (silo, hein, karjatamine)8. 

Piimaveistele rajatakse kõrge toiteväärtusega rohumaad. Niitelised segud baseeruvad peamiselt 
lühiajalise kasutuse puhul punase ristiku ja kõrreliste (nt põldraihein, põldtimut), pikaajalise ka-
sutuse puhul lutserni-kõrreliste (nt karjamaa raihein, roog-aruhein, põldtimut) või idakitseherne-
kõrreliste segudel. Turvasmuldadel annab häid tulemusi pikaajalisel kasutusel päideroog, aas-
rebasesaba ja ohtetu luste, lühiajalisel kasutusega rohumaal roosa ristik ja üheaastane raihein. 
Karjamaad rajatakse võimaluse korral valge ristiku baasil, vähemsobivate tingimuste korral lut-
serni ja kõrreliste (karjamaa raihein, harilik aruhein, aasnurmikas) segudena, eritingimustes ka 
keraheina puhaskülvina. 

Lammastele rajatakse liigirikkad, tiheda taimikuga rohumaad kuivematel ja parasniisketel mul-
dadel. Karjamaasegudes kasutatakse põhiliselt madalakasvulisi liike, nagu aasnurmikas, punane- 
ja lambaaruhein, valge kastehein jne. Niiteliseks kasutamiseks (hein ja silo) sobivad punane ristik, 
lutsern, valge ristik, harilik aruhein, karjamaa raihein jne9. 

Rohusöötade tootmisega kaasnevad kulud jagatakse kahte gruppi: kulud rajamisaastal ja kasutu-
saastal. Mida pikema kasutuseaga on rohumaa, seda odavamaks kujunevad keskmised rajamis-
kulud. 

Kui rohumaalt saadakse kaks niidet, millest esimest kasutatakse silo valmistamiseks ning teist 
karjatamiseks, siis arvestuslikult on esimene niide 2/3 ja teine niide 1/3 kogusaagist. Osa kogu-
toodangust (20–30%) läheb kaduma nii karjatamise kui ka haljasmassi kogumise ja sileerimise 
käigus. Samuti võiks söötmiskadude katteks arvestada lisaks vähemalt 10%, madalakvaliteedilise 
rohusööda puhul on kaod veel suuremad. 

Rohumaade rajamisel tuleb arvestada, milline on mulla toitainete sisaldus ja millist eelvilja on 
kasutatud. Sügisesel rajamiseelsel väetamisel on olulisteks toitaineteks fosfor ja kaalium. Fosfor 
aitab taimikul välja arendada tugeva juurestiku, mis omakorda paneb aluse tugevale taimikule, 
andmaks kevadel kõrget rohusaaki. Kaalium suurendab taimede külmakindlust, tagades parema 
talvitumise. Fosfori ja kaaliumi koguste vajadus selgub mullaproovidest. 

Lisaks muutuvkuludele (seeme, väetis, taimekaitse jne) arvestatakse rohusöötade maksumusele 
juurde ka masinatööde maksumus ja abimaterjalid (kile, konservant, võrk jmt). 

Rohusöötade tootmiskulude arvestusnäited on tehtud põldheina, kultuurkarjamaa ja kultuur-
niidu kohta. Põldheina kasutatakse peamiselt silo valmistamiseks, kultuurkarjamaad karjatami-
seks ning kultuurniitu heina tootmiseks. Need arvestused on aluseks rohusöötade (silo, hein, 
karjamaarohi) maksumusele, mida on kasutatud loomakasvatuse kattetulude arvestusnäidetes. 
Lammaste ja lihaveiste kattetulude juures on eeldatud, et karjatamine toimub osaliselt loodusli-
kel rohumaadel. Looduslike rohumaade puhul on söödatootmise kulud küll väiksemad, kuid tu-
leb arvesse võtta, et rohusöötade saagikus ja söödaväärtus on tunduvalt madalamad. 

                                                      
8 Kohalikud söödad. Koostanud H.Older, 2011 
9 Older Grupp Infoleht, 2009 
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PÕLDHEIN 

Kvaliteetne sööt tagab loomadele hea tervise ja kõrge tootlikkuse. Tuleb planeerida kõik tööprot-
sessid rohumaadel: kus ja kuidas väetatakse, millal niidetakse, kuidas silohoidla suletakse ning 
kuidas silohoidla avatakse ja loomi söödetakse. 

Oluline on leida oma põllu mulla- ja niiskusrežiimiga sobiv heinaseemnesegu, kus kindlasti võiks 
olla ka punast ristikut. Niide peaks olema tehtud õigeaegselt, 8–9 päevaga, et taimik ei vananeks 
ja ei tekiks saagikadusid. Niite kõrgus võiks olla 6 cm. Oluline on muljuri kasutamine, et tagada 
rohumassi närvutamine. Samuti on vajalik kaarutada, et närvutamine oleks kiirem (seda just eriti 
esimese niite juures). 

Rohumaade väetamisel võiks soovitada lihtväetisi. Väetamise puhul ei saa nõus olla sellega, et 
kui raha on vähe, siis paneme väetist vähem. Pigem tuleks mõni põld jätta väetamata, aga teisi 
põlde väetada korralikult täisnormiga. Läga kasutamisel tuleks seda anda varakevadel lohisvoo-
likuga ning vajadusel pärast 1. ja 2. niidet kamarasse, soovitatav kogus 25–30 tonni hektarile. 
Reeglina annab esimene niide kõige kvaliteetsema rohumassi, seega peaks rõhk olema kevadi-
sele saagile (100 N hektarile oleks ideaalne). Kui mullas ei ole piisavalt kaaliumit (80 K hektarile), 
jääb ka lämmastik kasutamata10. 

Silo tegemisel on oluline ühtlane heksel, mis sõltub nii tehnikast kui ka rohumassi niiskusest. 
Kindlasti tasuks kasutada bioloogilist silokindlustuslisandit, keemilist konservanti kasutada siis, 
kui rohumassil on proteiinisisaldus üle 18% ja kuivainesisaldus alla 26%.  

Silomassi tuleb tallata korralikult, korraga tallatav kiht võiks olla 25–30 cm paksune. Silohoidla 
tuleb täita võimalikult kiiresti, sest muidu tekivad kaod ja kvaliteet halveneb. Suure silohoidla 
puhul tuleks see eraldada vaheseintega väiksemateks osadeks. Silo kate peaks olema veekindel. 

Kattetulu arvestusnäites on eeldatud, et põldhein külvatakse kevadel puhaskülvina. Kasutatakse 
silo tootmiseks, sügisel karjatamiseks. Kuna levinud on nii hoidla- kui ka pallisilo tootmine, siis 
on nende tootmise kulud eraldi välja toodud. 

Alljärgnevas näites on rohumaa kasutuskestus kolm aastat (üks rajamis- ja kaks kasutusaastat), 
seega jagatakse rajamiskulud (muutuvkulud ja masinatööd) kolmega. 

2020. aastal olid ilmastikuolud heintaimede kasvule soodsad. Lisaks saagile tuleb hinnata ka ro-
husööda kvaliteeti. Silo kuivaine sisaldus on arvutusnäidete söödaratsioonides arvestatud kesk-
miselt 33%. 2020. aasta rohusööda kasv ja varumine olid head ning omatoodetud söötadele teh-
tud kulutused võimaldasid rohusööda ühiku hinda madalamale tuua. 

Rajamisaastal on arvestatud üks niide (saagikus 8 t/ha) ja järgnevatel aastatel kahe niitega saa-
gikus 20 t/ha aastas. Seega on põldheina saagikus keskmiselt (8 + 20 + 20 ) : 3 = 16 t/ha aastas. 

Seeme: Ehkki seemneid turustavad firmad pakuvad valmis seemnesegusid, on paljudel juhtudel 
otstarbekas tootjal seemnesegud ise koostada, sest kasvutingimused ja rohumaale püstitatud 
eesmärgid on erinevate tootjate juures tihti vägagi erinevad.  

Põldheina seemnesegu külvisenorm rajamisel on antud näites 18 kg/ha. Kasutades isevalmista-
tud seemnesegu on seemne kulu 50,04 euro/ha11. Toodud näites kujuneb heinaseemnesegu hin-
naks 2,78 euro/kg ja see koosneb järgmistest komponentidest: 

• harilik timut Zolis;  5 kg/ha, hind 1,96 euro/kg; 

• karjamaa raihein 4n Raite; 5 kg/ha, hind 1,85 euro/kg; 

• punane ristik Dajana 2n; 5 kg/ha, hind 3,71 euro/kg; 

• lutsern Birute;   3 kg/ha, hind 4,12 euro/kg. 

                                                      
10 Sööda varumine ja hoiustamine – kvaliteedist, puudustest ja võimalustest www.pollumajandus.ee 
11 Heinaseemnesegude hinnad TÜ Farm In 2020. aasta kevadisest hinnakirjast 
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Väetamine: rajamisel kompleksväetis NPK 8-20-30, kulunormiga 400 kg/ha. Väetise hind 
319 euro/tonn, toiteelemendi (NPK) maksumus 0,76 euro/kg. Kasutusaastatel lämmastikväetis 
AN 34,4 kulunormiga 150 kg/ha. Väetise hind 225 euro/tonn, toiteelemendi N maksumus 0,65 
euro/kg). 

Masinatööd: aluseks on võetud ettevõte, kus silotööde maht on küllaltki suur. Niidetakse mul-
jurniidukiga, vihmaste ilmade korral osa rohumassist kaarutatakse ja enne koristamist rohumass 
vaalutatakse. 

Pallisilo korral on arvestatud närbrohu pallimisega presskiletajaga, palli läbimõõt 1,2 m ja silo-
pallid veetakse 49–59 kW esihaaratsiga traktoriga põllu äärde.  

Sõltuvalt masinapargist ja põldude kaugusest peaks kindlasti arvestama ka silorullide veokuluga 
põllu äärest farmi juurde. Masinatööde maksumus rajamisaastal on 318,96 euro/ha, kasutusaas-
tal 385,37 euro/ha. Võttes arvesse, et rohumaad kasutatakse kolm aastat, on masinatööde mak-
sumus keskmiselt 363,23 euro/ha. 

Hoidlasilo korral koristatakse rohumass suure tootlikkusega (40–50 t/h) liikurhekseldiga 
(325 kW), millega suudetakse koristada 2–3 niitega kokku 1800–2000 ha rohumaid. Väiksema 
koristuspinna puhul sobib kasutada haagishekseldit, haagiskogurit või teha pallisilo. Masina-
tööde maksumus rajamisaastal on 268,07 euro/ha, kasutusaastal 259,82 euro/ha. Kui rohumaad 
kasutatakse kolm aastat, siis masinatööde maksumus on keskmiselt 262,57 euro/ha. 

Materjalid: pallisilo tegemisel on arvestatud silokile (4,80 eurot tonni silo kohta) ja võrgu 
(0,61 eurot tonni silo kohta) maksumusega. 

Hoidlasilo puhul on aluseks võetud 500 t mahutavusega hoidla (maksumus 225 tuhat eurot, ka-
sutusaeg 35 aastat). Hoidla katmiseks kuluva katte-, kopeerkile ja linnuvõrgu maksumus on ar-
vestuslikult kokku 0,64 eurot ühe tonni haljasmassi kohta, sellest 0,22 eurot on kattekile, 0,09 
eurot kopeerkile ja 0,33 eurot linnuvõrgu maksumus. 

Silokile ja -võrgu utiliseerimise ning hoidlasilo puhul silohoidla puhastamise, desinfitseerimise 
jne kulusid ei ole arvesse võetud. Hoidlasilo puhul on eeldatud, et kasutatakse bioloogilist kon-
servanti arvestusliku maksumusega kaks eurot ühe tonni haljasmassi kohta. Kokku kulub mater-
jalidele pallisilo näite puhul 86,56 euro/ha ja hoidlasilo puhul 25,12 euro/ha. 

Arvestused näitavad, et hoidlasilo on mõnevõrra odavam toota kui pallisilo: hoidlasilo tootmis-
kulud on 29,19 euro/tonn ja pallisilo puhul 41,94 euro/tonn. Ühe palli (700 kg) maksumus on 
29,36 eurot. 

KULTUURNIIT 

Kultuurniidu rajamine toimub katteviljata külviga, korraliku hoolduse ja väetamise korral on ka-
sutuskestus kuus aastat (üks rajamis- ja viis kasutusaastat). Arvestuslikult on saagikus rajami-
saastal 1,3 t/ha, kasutusaastal 6,0 t/ha. Seega on kultuurniidul saagikus keskmiselt 5,2 t/ha. 

Seeme: kõrreliste seemnesegu külvisenorm rajamisel on 25 kg/ha. 

Kõrreliste heinaseemnesegu on antud näites järgmistest komponentidest kokku segatud: 

• harilik timut Zolis;  9 kg/ha, hind 1,96 euro/kg; 

• karjamaa raihein 2n Gunta; 9 kg/ha, hind 2,50 euro/kg; 

• harilik aruhein Arni;  7 kg/ha, hind 2,06 euro/kg. 

Kõrreliste heinaseemnesegu hinnaks kujuneb 2,18 euro/kg ja seemne kulu on 54,50 euro/ha. 
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Väetamine: rajamisel antakse kompleksväetis NPK 8-20-30, kulunorm 400 kg/ha. Väetise hind 
319 euro/tonn, toiteelemendi (NPK) maksumus 0,76 euro/kg. 

Kõrrelised heintaimed vajavad korralikku väetamist, seetõttu tuleb lisaks anda ka lämmastikväe-
tist. Kasutusaastal lämmastikväetis AN 34,4 kulunormiga 200 kg/ha ja igal teisel kasutusaastal 
lisaks pealtväetisena kompleksväetis NPK 8-20-30, kulunorm 200 kg/ha, mis arvestuslikult teeb 
aasta kohta keskmiselt 100 kg/ha. Lämmastikväetise AN 34,4 hind 225 euro/tonn, toiteelemendi 
N maksumus 0,65 euro/kg. 

Masinatööd: Kattetulu arvestuses on eeldatud, et niitmiseks kasutatakse muljurniidukit. Seejä-
rel kaarutatakse, vaalutatakse ja rullitakse ruloonpressiga (rulli läbimõõt 1,2–1,5 m, kaal 250 kg). 
Heinarullid veetakse 49–59 kW esihaaratsiga traktoriga põllu äärde.  

Sõltuvalt masinapargist ja põldude kaugusest peaks kindlasti arvestama ka heinarullide veoku-
luga põllu äärest farmi juurde. 

Materjalid: heina rullimisel kasutatakse võrku, mille hind on 128,52 euro/rull. Ühest võrgurullist 
jätkub 62,50 tonni kuiva heina rullimiseks, seega võrgu maksumuseks võib arvestada 2,06 eurot 
tonni heina kohta. 

Arvestuse tulemusena selgus, et heina tootmiskulud on 75,03 euro/tonn ning ühe heinarulli 
(250 kg) maksumus on keskmiselt 18,76 eurot. 

KULTUURKARJAMAA 

2020. aasta ilmastikutingimused olid soodsad ning rohukasv oli hea. Arvestuses on eeldatud, et 
kultuurkarjamaa rajamine toimub katteviljata külviga. Keskmine kasutuskestus on intensiivse ka-
sutuse korral neli aastat (üks rajamis- ja kolm kasutusaastat). Rajamisaastal karjatatakse keskmi-
selt kaks ringi (saagikus kokku 8 t/ha), kasutusaastal keskmiselt viis ringi (saagikus kokku 20 t/ha). 
Seega on kultuurkarjamaa saagikus keskmiselt (8 + 20 + 20 + 20) : 4 = 17 t/ha aastas. 

Seeme: Karjamaa seemneseguks on kattetulu arvestusnäites kasutatud valge ristiku ja kõrreliste 
segu, mis sisaldab järgmisi komponente: 

• valge ristik Rivendel;  3 kg/ha, hind 5,15 euro/kg; 

• harilik timut Zolis;  6 kg/ha, hind 1,96 euro/kg; 

• karjamaa raihein 2n Gunta; 6 kg/ha, hind 2,50 euro/kg; 

• karjamaa raihein 4n Raite; 6 kg/ha, hind 1,85 euro/kg. 

Seemnesegu hind on 2,54 euro/kg. Karjamaa seemnesegu külvisenorm on 21 kg/ha, seemne 
kulu 53,34 euro/ha. 

Väetamine: rajamisel antakse kompleksväetis NPK 8-20-30, kulunorm 500 kg/ha. Väetise hind 
319 euro/tonn, toiteelemendi (NPK) maksumus 0,76 euro/kg. 

Kasutusaastal lämmastikväetis AN 34,4 kulunormiga 200 kg/ha ja igal teisel kasutusaastal kasu-
tatakse lisaks pealtväetisena kompleksväetist NPK 8-20-30, kulunorm 400 kg/ha, mis arvestusli-
kult teeb aasta kohta keskmiselt 200 kg/ha. Lämmastikväetise AN 34,4 hind 225 euro/tonn, toi-
teelemendi N maksumus 0,65 euro/kg. Kasutusaastal on väetise kulu seega kokku 
108,69 euro/ha.  

Abitöödena võiks juurde arvestada ka karjaaedade parandamise ja ümberpaigutamise kulu. 

Karjamaarohu tootmiskulud on antud näite puhul 14,23 euro/tonn. Ammlehma ja lamba katte-
tulu puhul, kus karjatamine toimub osaliselt ka looduslikul rohumaal, on loodusliku karjamaa-
rohu maksumuseks 6,00 euro/tonn. 
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PÕLDHEIN (SILO)         1 ha 
 PÕLDHEIN 

pallisilo 
PÕLDHEIN 
hoidlasilo 

 
Kogus 

Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Rohumaa kasutuskestus, aasta 3    3    
Saak rajamisaastal 8,0 t   8,0 t   
Saak kasutusaastal 20,0 t   20,0 t   
Keskmine saak aastas 16,0 t   16,0 t   

Seemnesegu 18 kg 2,78 50,04 18 kg 2,78 50,04 

Kompleksväetis:         

Lämmastik (N) 32 kg 0,76 24,32 32 kg 0,76 24,32 

Fosfor (P) 35 kg 0,76 26,60 35 kg 0,76 26,60 

Kaalium (K) 100 kg 0,76 76,00 100 kg 0,76 76,00 

Tüü randaalimine    21,40    21,40 

Kündmine, kultiveerimine    66,60    66,60 

Kultiveerimine    17,80    17,80 

Kivide koristamine    11,23    11,23 

Libistamine    6,30    6,30 

Kompleksväetiste vedu ja külvamine    10,51    10,51 

Seemne vedu ja külvamine    16,10    16,10 

Rullimine    11,70    11,70 

Niitmine muljurniidukiga    17,90    17,90 

Vaalutamine    12,30    12,30 

Kogumine liikurhekseldiga        32,70 

Rohu pallimine koos kiletamisega    83,20     

Vedu põllu servale ja farmi juurde    34,63     

Rohu vedamine hoidlasse        31,52 

Rohu tihendamine hoidlas        4,20 

Muud abitööd    9,29    7,81 

Masinatööd rajamisaastal kokku    318,96    268,07 

Rajamisaasta kulud kokku    495,92    445,03 

Lihtväetis kasutusaastal: N 52 kg 0,65 33,80 52 kg 0,65 33,80 

Väetise vedu ja külvamine    9,04    9,04 

Niitmine muljurniidukiga    37,43    37,43 

Kaarutamine ja vaalutamine    32,95    32,95 

Kogumine liikurhekseldiga        77,09 

Rohu pallimine koos kiletamisega    208,10     

Vedu põllu servale ja farmi juurde    86,63     

Rohu vedamine hoidlasse        80,57 

Rohu tihendamine hoidlas        15,17 

Muud abitööd    11,22    7,57 

Masinatööd kasutusaastal    385,37    259,82 

Materjalid (kile, võrk jne)    86,56    25,12 

Kasutusaasta kulud kokku    505,73    318,74 

Kulud keskmiselt aastas    671,04    467,08 

Tootmiskulud 1 t silo tootmiseks    41,94    29,19 
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HEINAMAA JA KARJAMAA         1 ha 
 KULTUURNIIT 

hein 
KULTUURKARJAMAA 

karjamaarohi 

 
Kogus 

Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Rohumaa kasutuskestus, aasta 6    4    
Saak rajamisaastal 1,3 t   8,0 t   

Saak kasutusaastal 6,0 t   20,0 t   

Keskmine saak aastas 5,2 t   17,0 t   

Seemnesegu 25 kg 2,18 54,50 21 kg 2,54 53,34 

Väetise toiteelemendid:         

Lihtväetis (N) 52 kg 0,65 33,80     

Kompleksväetis:         

Lämmastik (N) 32 kg 0,76 24,32 40 kg 0,76 30,40 

Fosfor (P) 35 kg 0,76 26,60 44 kg 0,76 33,44 

Kaalium (K) 100 kg 0,76 76,00 125 kg 0,76 95,00 

Tüü randaalimine    21,40    21,40 

Kündmine, kultiveerimine    84,40    84,40 

Kivide koristamine    11,23    11,23 

Libistamine    6,30    6,30 

Väetiste vedu ja külvamine    10,51    11,10 

Seemne vedu ja külvamine    16,10    16,10 

Rullimine    11,70    11,70 

Umbr ohu niitmine    15,80    15,80 

Pealtväetamine    9,04     

Niitmine muljurniidukiga    17,90     

Kaarutamine ja vaalutamine    20,22     

Heina rullimine ja vedu farmi juurde    32,60     

Muud (abi)tööd    7,72    2,34 

Masinatööd rajamisaastal kokku    264,92    180,37 

Rajamisaasta kulud kokku    480,14    392,55 

Lihtväetis kasutusaastal: N 69 kg 0,65 44,85 69 kg 0,65 44,85 
Kompleksväetis:         

Lämmastik (N) 8 kg 0,76 6,08 16 kg 0,76 12,16 

Fosfor (P) 9 kg 0,76 6,84 18 kg 0,76 13,68 

Kaalium (K) 25 kg 0,76 19,00 50 kg 0,76 38,00 

Väetiste vedu ja külvamine    18,09    18,68 

Äestamine        5,30 

Niitmine, kaarutamine ja vaalutamine    47,58     

Heina rullimine ja vedu farmi juurde    150,50     

Karjamaa järelniitmine        9,80 

Muud (abi)tööd    6,49    1,23 

Masinatööd kasutusaastal kokku    222,66    35,01 

Materjalid    10,71     

Kasutusaasta kulud kokku    310,14    143,70 

Kulud keskmiselt aastas    390,16    241,84 

Tootmiskulud 1 t sööda tootmiseks    75,03    14,23 
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LOOMAKASVATUS 

Loomakasvatuses tehakse kattetulu arvestused põhimõtteliselt samamoodi, kui taimekasvatu-
seski – kõigepealt arvutatakse kogutoodangu väärtus koos antud loomaliigiga seotud otsetoe-
tustega ja sellest lahutatakse muutuvkulud. Kattetulu väljatoomisel käsitletakse iga loomaliiki 
eraldi tootmisharuna. 

PIIMALEHMAD 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli (EPJ) andmetel oli seisuga 30.12.2020 Eestis re-
gistreeritud 81 106 piimalehma ja 456 karja. Piimakarjade arv Eestis on olnud viimastel aastatel 
pidevas langustrendis. Võrreldes 2015. aastaga on karjade arv vähenenud 30%, piimalehmade 
arv on samal ajavahemikul vähenenud 8% (joonis 8). 

 
Joonis 8. Piimalehmade ja karjade arv, 2015–2020 (Allikas: EPJ seisuga 30.12.2020) 

2020. aastal oli 64% karjadest väiksemad kui 100 piimalehma ja neis peeti 11% aastalehmade 
koguarvust. Ligi pooled (45%) aastalehmadest peeti karjades suurusega 301–900 piimalehma ja 
26% aastalehmadest karjades suurusega rohkem kui 901 piimalehma. 

Võrreldes 2015. aastaga on väga väikeste karjade (kuni 10 piimalehma) arv vähenenud 43%. 
Peaaegu sama palju (42%) on vähenenud ka nende karjade arv, mille suurus on 11–50 piima-
lehma. Nende karjade arv, kus peetakse rohkem kui 901 piimalehma, on aga suurenenud 7% 
(tabel 1). 

Tabel 1. Karjade arv suurusgruppide lõikes, 2015–2020* 

Karja suurus 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2020*/2015 

1...10 157 130 116 101 79 90 -43% 

11...50 226 199 177 161 151 131 -42% 

51...100 83 86 87 84 81 70 -16% 

101...300 95 80 81 82 80 79 -17% 

301...900 72 68 72 71 71 70 -3% 

901... 15 15 16 16 16 16 7% 

Kokku 648 578 549 515 478 456 -30% 

*Allikas: EPJ seisuga 30.12.2020 

EPJi andmetel on keskmine piimatoodang lehma kohta aasta-aastalt tõusnud ja 2020. aasta 
prognoositav näitaja on 10 380 kg. 
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Piimalehma kattetulu arvestused tehakse karja keskmiste näitajate alusel. Piimakarjast saadava 
sissetuleku ja söödavajaduse planeerimisel on aluseks karja struktuur. Arvestused on tehtud nel-
jal erineval tootmistasemel: piimatoodang 7000 kg, 8000 kg, 9000 kg ja 10 000 kg lehma kohta 
aastas. Eraldi on välja toodud kattetulu karjatamisega ja karjatamiseta variandi puhul. 

Kogutoodang 

Kõige suurema osa kogutoodangu väärtusest moodustab piim. Arvesse võetakse kogu aasta 
jooksul toodetud piim – nii realiseerimiseks, vasikatele jootmiseks kui ka väikeettevõtja puhul 
oma pere tarbeks. 

Piima kokkuostuhinnale on viimastel aastatel osaks saanud nii järsud langused kui ka tõusud 
(joonis 9). 2020. aasta prognoositav kokkuostuhind on 293 euro/tonn12. 

 
Joonis 9. Piima kokkuostuhinnad, 2015–2020* (Allikas: SA, 2020* prognoos) 

Lisaks piimale tuleb piimalehma puhul kogutoodangu väärtusele lisada ka loomade realiseerimi-
sest saadav sissetulek karja taastootmisskeemi alusel. Taastootmisskeemi põhjal arvutatud koe-
fitsiendid näitavad, milline osa loomadest tuleb prakeerida, kui palju noorloomi jäetakse karja 
täienduseks ja kui palju jääb realiseerimiseks. Arvestada tuleb ka hukkumisega. 

Näiteks, karja suurus on 100 lehma, igal aastal vahetatakse välja 25 lehma (sh kaks hukkub ja 23 
realiseeritakse praaklehmana). 100 lüpsilehma kohta võib planeerida 100 vasikat aastas, sest 
ligikaudu pooled prakeeritud lehmadest poegivad enne karjast väljaviimist (tabel 2). 

Eeldusel, et 8% vasikatest hukkub, jääb kasvama 92 vasikat (sh arvestuslikult 46 pull- ja 46 
lehmvasikat). Kui lehmvasikatest hukkub üks ja prakeeritakse 12, jääb järele 33 seemendusele 
minevat mullikat, kellest 25 tuleb jätta karja täienduseks ja kaheksa võib realiseerida kas tiinete 
mullikatena või lihaloomadena. 

Seega on 100 lehma kohta võimalik realiseerida 23 praaklehma, 46 pullvasikat, 12 lehmvasikat 
ja kaheksa lehmmullikat. Olenevalt sellest, kas loomad realiseeritakse elusloomadena tõuaretu-
seks või lihatööstusele, on müügihind erinev. 

Vastavalt taastootmisskeemile kujunevad selles karjas järgmised koefitsiendid, mis näitavad rea-
liseerimisele minevate vasikate, mullikate ja praaklehmade arvu keskmiselt ühe lehma kohta 
aastas: 

• praaklehmad realiseerimiseks   23 : 100 = 0,23 
• pullvasikad realiseerimiseks  46 : 100 = 0,46 
• lehmvasikad realiseerimiseks  12 : 100 = 0,12 
• lehmmullikad realiseerimiseks   8 : 100 = 0,08 

                                                      
12 https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/pollumajandus-kalandus-ja-jahindus/pollumajan-
dus/piima-kokkuost-kuu 
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Tabel 2. Piimakarja taastootmine ja selle kajastamine kattetulu arvestustes 

 
Loomade liikumine karjas 

Kattetulu arvestuse 

 tabelis 

 Loomade Hukku- Prakee- Karja Müügiks  Koefit- 

 arv mine rimine täiendu-   sient 

    seks    

Karja vahetumine 4 aasta jooksul 

Piimalehmad 100 2 23  23 Praaklehmad 0,23 

Sündinud vasikad, sh: 

Lehmvasikad 50 4  46    

Pullvasikad 50 4   46 Pullvasikad 0,46 

Vasikad vanusega kuni 1 aasta, sh:  

Lehmvasikad 46 1 12 33 12 Lehmvasikad 0,12 

Noorloomad vanusega 1–2 aastat 

Lehmmullikad 33    8 Lehmmullikad 0,08 

Noorloomad vanusega üle 2 aasta karja täienduseks: 

Lehmmullikad 25   25    

Kõrvaltoodanguna võib kattetulus arvesse võtta ka sõnniku väärtuse, kui seda on võimalik väe-
tisena kasutada või realiseerida. Keskmiselt toodab piimalehm (aastatoodang 8725 kg piima) 
aastas 22,9 tonni sõnnikut (kuivaine 15,3 %)13. Kattetulu arvestustes kuulub piimalehma juurde 
0,78 noorlooma, noorloomade arvelt suureneb sõnniku kogus keskmiselt 2,3 tonni võrra ja seega 
aastas toodetud sõnniku kogus 25 tonni piimalehma kohta. Kõrgema piimatoodanguga lehmade 
puhul on toodetud sõnnikukogused suuremad. Lisaks on vaja teada sõnniku kuivaine sisaldust 
ehk millist tüüpi sõnnikust on jutt. Poolvedela- (8,0–19,9%) ja vedelsõnniku (7,9% ja vähem) aas-
tane toodetud kogus on suurem kui tahe- (20,0–24,9%) ja sügavallapanusõnnikul (25% ja roh-
kem)14. Karjatamise käigus jääb karjamaale ja liikumisteedele samuti arvestatav kogus sõnnikut, 
mis võiks karjatatavate loomade aastasest kogusest maha arvata15. Näidetes ei ole sõnniku väär-
tust kogutoodangule juurde arvestatud. 

2020. aastal oli võimalik taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust piimakarja pidajatele 
201,24 euro/pea, kui taotleja vastas kehtestatud nõuetele terves oma majapidamises. Saare-
maal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus oli piimalehma kasvatamise otsetoetuse määr 
245,58 euro/pea16. 

Muutuvkulud 

● Söödakulud 

Kõige suurema osa muutuvkuludest moodustavad söödakulud. Söödavajaduse kalkulatsioon te-
hakse ühe piimalehma kohta, arvestades ka tema juurde kuuluvate noorloomade söödavajadu-
sega. Tabelis 2 toodud näite puhul kulub lehmmullika realiseerimiseni kuni 2,5 aastat. Lehmmul-
likate söödavajaduse kindlaksmääramiseks on vaja vastavalt suurendada ka piimalehma juurde 
kuuluvate realiseeritavate lehmmullikate koefitsienti (0,08 + 0,08 + 0,04 = 0,20). Lisaks tuleb ar-
vestada ka realiseeritavate pull- ja lehmvasikate söödavajadusega (koefitsiendid vastavalt 0,46 
ja 0,12). 

                                                      
13 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf# 
14 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf 
15 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa5.pdf# 
16 https://www.pria.ee/uudised/pria-kinnitas-2020-aasta-otsetoetuste-ja-uleminekutoetuste-uhikumaarad 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa5.pdf
https://www.pria.ee/uudised/pria-kinnitas-2020-aasta-otsetoetuste-ja-uleminekutoetuste-uhikumaarad
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Seega, antud näite puhul kuulub vastavalt taastootmisskeemile piimalehma juurde 0,78 noor-
looma (0,46 + 0,12 + 0,20 = 0,78) ja vastavalt sellele on söödavajadus planeeritud. Loomale on 
eelkõige vaja söödast omastatavat energiat, mistõttu on otstarbekas loomade söödavajadust ja 
söötade toiteväärtust arvestada energiaühikutes. Söötade energiasisalduse hindamise ja loo-
made energiatarbe katmise määramise aluseks arvestuslik metaboliseeruv energia (ME) kuiv-
aine (KA) kg kohta megadžaulides (MJ). Tabelis 3 on toodud söödavajaduse arvestus nelja eri-
neva tootmistaseme juures, lähtuvalt piimalehma ja tema juurde arvestuslikult kuuluvate noor-
loomade energiatarbe vajadusest. Põllumajandusloomade söötmisnormid17 on välja töötatud 
550 kg kehamassiga piimalehma kohta. Kui piimalehma kehamass on suurem või väiksem kui 
550 kg, siis iga 50 kg kohta tuleks energiatarvet suurendada või vähendada 1314 MJ. 

Kattetulu arvestusnäidetes on söödavajaduse planeerimisel eeldatud, et 7000 kg aastatoodan-
guga lehma kehamass on 600 kg, 8000 kg aastatoodanguga lehmal 600 kg ning 9000 ja 10 000 kg 
aastatoodanguga lehmal 650 kg. Karja suuruseks on 100 piimalehma, karja struktuur on vastavalt 
tabelis 2 toodud näitele. 

Tabel 3. Piimalehmade ja noorkarja söödavajaduse määramine 

 Piimatoodang lehma kohta aastas, kg 

 7000 8000 9000 10 000 

Piimalehmade energiatarbenormid (MJ) 

 60 194 65 834 73 580 81 400 

Noorloomade energiatarve aastas (MJ)18 

Vasikad alla 1 aasta 0,46 x   7 134 = 3 282  

Mullikad 1–2 aastat 0,12 x  15 161 = 1 819  

Mullikad üle 2 aasta 0,20 x  39 768 = 7 954  

Kokku noorloomade energiatarve 0,78  13 055  

Piimalehma ja tema juurde kuuluva 0,78 noorlooma energiatarbe vajadus (MJ) 

 73 249 78 889 86 635 94 455 

Energiatarbe vajadus koos 10% garantiilisaga, ümardatult (MJ) 

 80 600 86 800 95 300 103 900 

Söödabilanss peab alati olema positiivne (soovitatavalt väikese varuga) ning söödavajadus kae-
tud karja tootmispotentsiaalile vastava söödaga. Söödad peavad tagama elatuseks, loote kasva-
tamiseks ja vastaval tasemel toodangu saamiseks vajalike toitainetega kindlustamise. Loomad 
vajavad küllaldaselt kvaliteetset karjamaarohtu suvel, ülejäänud osa söödavajadusest põhisöö-
tade osas tuleb katta silo ja heinaga. Täisväärtuslik rohusööt piimakarjale peab olema hea 
söömuse, kõrge seeduvuse ja mõõduka proteiinisisaldusega. Mitmesugustel põhjustel on karja-
maarohu ja heina osatähtsus söödaratsioonis pidevalt vähenenud ja rohi konserveeritakse põhi-
liselt siloks. 

Kui põhisöötade osas on piimakarja söödavajaduse katmine vastavate söötadega planeeritud, 
siis ülejäänud osas tuleb vaadata, millised on vajalikud täiendsöödad, et kokkuvõttes saaks kae-
tud antud piimakarja energiatarbevajadus ja oleks tagatud loomadele kõik vajalik piima tootmi-
seks ning tervise korras hoidmiseks. 

                                                      
17 Põllumajandusloomade söötmisnormid koos söötade lisatabelitega, Tartu, 1995 (lk 79 ja 80) 
18 Piimalehma juurde kuuluvate noorloomade koefitsiendid on tabelis 2 toodud näite alusel 
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Rohus on kuivainet 20–30%, madalaim on kuivaine sisaldus noores rohus taimede võrsumise 
faasis, hilisematesse kasvufaasidesse jõudmisel see suureneb ning saavutab maksimumi seem-
nete valmimise ajal. Märgsilo puhul on arvestuslik kuivaine sisaldus 15–25%, närbsilol 25–40%, 
kuivsilol 40–60% ja heinal 60–80%. ME sisaldus rohusöötades jääb piiresse 8–12 MJ/kg KA kohta, 
kusjuures rohusilodes on see näitaja enamasti 8–9 MJ/kg KA, hea toiteväärtusega silodes     
10–10,5 MJ/kg KA. Ülekasvanud rohu puhul on ME sisaldus alla 10 MJ/kg KA ning noores karja-
maarohus 10,5–12 MJ/kg KA. Vastavalt võimalustele võib kasutada valmis jõusööta või teravilja-
segu, millele lisatakse juurde jõusööda komponendid (rapsikook, soja, mais, mineraalid). Olene-
valt söötmisviisist (käsitsi etteandmine, jõusöödarobot, miksersöötmine) ja söötmise korraldu-
sest tuleks jõusööda kulu arvestustes 5–10% võrra suurendada. 

Sageli ei kata omatoodetud söödad täielikult loomade proteiinivajadust. Olenevalt laktatsiooni 
staadiumist ja rohusöötade kvaliteedist vajavad lehmad 15–17% proteiinisisaldusega jõusööta. 
Kuna odras on ligikaudu 11% proteiini, siis õige taseme saavutamiseks tuleks anda jõusööta, mil-
les on 70% otra ja 30% rapsikooki või mõnda muud proteiinsööta. Suvel, hea kvaliteediga karja-
maarohu korral võib jõusöödas olla vähem proteiini (11–12%).  

Kõrgema piimatoodangu taseme juures tuleb hakata kasutama lisasöötasid, et tagada loomale 
kõik vajalik piima tootmiseks ja tervise korras hoidmiseks. Vasikatele antakse piima, peale selle 
saavad lehmvasikad täispiimaasendajat. Kui täispiimaasendajat ei kasutata, on piima kogus söö-
dakulus vastavalt suurem. Vasikatele joodetud piim arvestatakse kuluks vastava kvaliteediga 
piima realiseerimishinnaga. 

Kattetulu arvestusnäidetes on aluseks silol põhinev söödaratsioon. Võrreldavuse tagamiseks on 
kõigil tootmistasemetel rohusöödad arvestatud sama kvaliteediga ning hinnad vastavalt eelpool-
toodud arvestustele hoidlasilo, heina ja karjamaarohu osas. Kuna paljud tootjad on karjatamisest 
loobunud või see ei ole võimalik, siis on kõigil neljal tootmistasemel võrdluseks toodud sööda-
kulude arvestus ka sel juhul, kui karjatamist ei toimu. 

Jõusöödana on kasutatud otra ja lisaks rapsikooki. Teravilja maksumus tuleb arvesse võtta turu-
hinnaga ka sel juhul, kui kasutatakse omatoodetud teravilja (oder, hernes jne), sest alati tasub 
kaaluda ka omatoodetud teravilja realiseerimist ja soodsama jõusööda sisse ostmist. 2020. aas-
tal oli söödaodra hind ligi 6% madalam kui 2019. aastal. Ka rohusöötade hinnad on võrreldes 
2019. aastaga madalamad, sest rohusöötade varumiseks oli hea aasta. 

Muud muutuvkulud 

Muude muutuvkulude alla kuuluvad mineraalsööda, allapanu, jõudluskontrolli, seemenduse, ra-
vimite ja veterinaarteenuste kulud. Seemenduskulude suurus sõltub sperma maksumusest. 
Keskmiselt tehakse Eestis kaks seemendust lehma kohta aastas, kuid kõrgema toodangutase-
mega lehmadele võiks arvestada vähemalt 2–3 seemendust. 

Kokkuvõttes võib öelda, et 2020. aastal olid rohusöötade ja söödateravilja hinnad madalamad 
kui 2019. aastal ning selle tulemusena olid piimalehmade söödakulud kuni 2% madalamad. Teisel 
poolaastal oli selge, et ilmastik soosib nii rohusööda kui teravilja kultuuride saagikust. Piima hin-
naga võis rahul olla märtsikuuni, mil kokkuostuhind oli veel 314 euro/tonn. Alates aprillikuust 
algas piima kokkuostuhindade langus ja 2020. aasta prognoositav piima kokkuostuhind on 
293 euro/tonn (5,5% madalam kui 2019. aastal). 

Karjatamiseta variandi puhul on söödakulud lehma kohta 4–9% kõrgemad ja kattetulu madalam 
kui karjatamisega variandi puhul. Suuremate karjade puhul on vajalik karjamaa pind väga suur ja 
sobivaid karjamaid ei pruugi farmide lähedal olla, mistõttu ei olegi võimalik loomi karjatada. Sa-
mas tuleb meeles pidada, et karjatamisega kaasnevad mitmesugused kaudsed kulud (tarasta-
mine, elektrikarjused, aja- ja tööjõukulu karjamaale ajamisel ning elektrikarjuste ümbertõstmi-
sel, elektrikulu jne), mida kattetulus ei kajastata.  
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PIIMALEHM   7000 kg aastas    (karjatamisega) 
 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    7 000  0,293 2 051,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 200 96,00 

Praaklehmad, kg (elusmass)    600 0,23 1,04 143,52 

Pullvasikad, pea     0,46 53,00 24,38 

Lehmvasikad, pea     0,12 90,00 10,80 

KOKKU 
     

 
2 325,70 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    80 600    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,5 2 755 26 173 8 348 0,029 242,09 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,075 63,22 

Karjamaarohi 21 9,8 1 850 18 130 8 810 0,014 123,34 

Jõusööt:        

Oder  11,5  26 450 2 300 0,146 335,80 

Rapsikook  12,8  3 648 285 0,285 81,22 

Mineraalained, sool     100 0,800 80,00 

Piim     70 0,293 20,51 

Piimapulber     35 1,970 68,95 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       20,85 

Söödad kokku    80 701   1 035,98 
Söödavajaduse katmine (+;-)    101    

Allapanu       35,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       40,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU       1 265,98 

KATTETULU 1 
      

1 059,72 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 181 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 151 

Söödakulu, euro/t piima kohta 148 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 11,5 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 

 



50 

PIIMALEHM   7000 kg aastas    (karjatamiseta) 
 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    7 000  0,293 2 051,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 200 96,00 

Praaklehmad, kg (elusmass)    600 0,23 1,04 143,52 

Pullvasikad, pea     0,46 53,00 24,38 

Lehmvasikad, pea     0,12 90,00 10,80 

KOKKU 
      

2 325,70 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    80 600    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,5 4 540 43 130 13 758 0,029 398,98 

Hein 83 9,0 730 6 570 880 0,075 66,00 

Karjamaarohi 21       

Jõusööt:        

Oder  11,5  27 370 2 380 0,146 347,48 

Rapsikook  12,8  3 648 285 0,285 81,22 

Mineraalained, sool     100 0,800 80,00 

Piim     70 0,293 20,51 

Piimapulber     35 1,970 68,95 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       21,44 

Söödad kokku    80 718   1 084,58 
Söödavajaduse katmine (+;-)    118    

Allapanu       35,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       40,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 314,58 

KATTETULU 1 
      

1 011,12 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 188 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 144 

Söödakulu, euro/t piima kohta 155 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 11,5 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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PIIMALEHM   8000 kg aastas    (karjatamisega) 
 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    8 000  0,293 2 344,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 200 96,00 

Praaklehmad, kg (elusmass)    600 0,23 1,04 143,52 

Pullvasikad, pea     0,46 53,00 24,38 

Lehmvasikad, pea     0,12 90,00 10,80 

KOKKU 
      

2 618,70 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    86 800    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,5 3 090 29 355 9 364 0,029 271,56 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,075 63,22 

Karjamaarohi 21 9,8 1 900 18 620 9 048 0,014 126,67 

Jõusööt:        

Oder  11,5  27 600 2 400 0,146 350,40 

Rapsikook  12,8  4 992 390 0,285 111,15 

Mineraalained, sool     110 0,800 88,00 

Piim     70 0,293 20,51 

Piimapulber     35 1,970 68,95 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       23,08 

Söödad kokku    86 867   1 123,54 
Söödavajaduse katmine (+;-)    67    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 368,54 

KATTETULU 1 
      

1 250,16 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 171 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 156 

Söödakulu, euro/t piima kohta 140 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,9 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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PIIMALEHM   8000 kg aastas    (karjatamiseta) 
 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    8 000  0,293 2 344,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 200 96,00 

Praaklehmad, kg (elusmass)    600 0,23 1,04 143,52 

Pullvasikad, pea     0,46 53,00 24,38 

Lehmvasikad, pea     0,12 90,00 10,80 

KOKKU 
      

2 618,70 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    86 800    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,5 4 860 46 170 14 727 0,029 427,08 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,075 63,22 

Karjamaarohi 21       

Jõusööt:        

Oder  11,5  28 750 2 500 0,146 365,00 

Rapsikook  12,8  5 760 450 0,285 128,25 

Mineraalained, sool     110 0,800 88,00 

Piim     70 0,293 20,51 

Piimapulber     35 1,970 68,95 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       24,66 

Söödad kokku    86 980   1 185,67 
Söödavajaduse katmine (+;-)    180    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 430,67 

KATTETULU 1 
      

1 188,03 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 179 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 149 

Söödakulu, euro/t piima kohta 148 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,9 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 

 



53 

PIIMALEHM   9000 kg aastas    (karjatamisega) 
 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    9 000  0,293 2 637,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 200 96,00 

Praaklehmad, kg (elusmass)    650 0,23 1,04 155,48 

Pullvasikad, pea     0,46 53,00 24,38 

Lehmvasikad, pea     0,12 90,00 10,80 

KOKKU       2 923,66 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    95 300    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,5 3 300 31 350 10 000 0,029 290,00 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,075 63,22 

Karjamaarohi 21 9,8 1 700 16 660 8 095 0,014 113,33 

Jõusööt:        

Oder  11,5  32 200 2 800 0,146 408,80 

Rapsikook  12,8  8 896 695 0,285 198,08 

Mineraalained, sool     114 0,800 91,20 

Piim     70 0,293 20,51 

Piimapulber     35 1,970 68,95 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       30,34 

Söödad kokku    95 406   1 284,43 
Söödavajaduse katmine (+;-)    106    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 529,43 

KATTETULU 1 
      

1 394,23 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 170 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 155 

Söödakulu, euro/t piima kohta 143 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,6 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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PIIMALEHM   9000 kg aastas    (karjatamiseta) 
 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    9 000  0,293 2 637,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 200 96,00 

Praaklehmad, kg (elusmass)    650 0,23 1,04 155,48 

Pullvasikad, pea     0,46 53,00 24,38 

Lehmvasikad, pea     0,12 90,00 10,80 

KOKKU 
      

2 923,66 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    95 300    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,5 3 960 37 620 12 000 0,029 348,00 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,075 63,22 

Karjamaarohi 21       

Jõusööt:        

Oder  11,5  39 043 3 395 0,146 495,67 

Rapsikook  12,8  12 416 970 0,285 276,45 

Mineraalained, sool     114 0,800 91,20 

Piim     70 0,293 20,51 

Piimapulber     35 1,970 68,95 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       38,61 

Söödad kokku    95 379   1 402,61 
Söödavajaduse katmine (+;-)    79    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU       1 647,61 

KATTETULU 1 
      

1 276,05 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 183 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 142 

Söödakulu, euro/t piima kohta 156 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,6 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 
noorlooma 
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PIIMALEHM   10 000 kg aastas    (karjatamisega) 
 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    10 000  0,293 2 930,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 200 96,00 

Praaklehmad, kg (elusmass)    650 0,23 1,04 155,48 

Pullvasikad, pea     0,46 53,00 24,38 

Lehmvasikad, pea     0,12 90,00 10,80 

KOKKU 
      

3 216,66 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    103 900    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,5 3 090 29 355 9 364 0,029 271,56 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,075 63,22 

Karjamaarohi 21 9,8 1 900 18 620 9 048 0,014 126,67 

Jõusööt:        

Oder  11,5  36 800 3 200 0,146 467,20 

Rapsikook  12,8  12 928 1 010 0,285 287,85 

Mineraalained, sool     114 0,800 91,20 

Piim     70 0,293 20,51 

Piimapulber     35 1,970 68,95 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       37,75 

Söödad kokku    104 003   1 434,91 
Söödavajaduse katmine (+;-)    103    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 679,91 

KATTETULU 1 
      

1 536,75 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 168 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 154 

Söödakulu, euro/t piima kohta 143 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,4 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma  
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PIIMALEHM   10 000 kg aastas    (karjatamiseta) 
 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    10 000  0,293 2 930,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 200 96,00 

Praaklehmad, kg (elusmass)    650 0,23 1,04 155,48 

Pullvasikad, pea     0,46 53,00 24,38 

Lehmvasikad, pea     0,12 90,00 10,80 

KOKKU 
      

3 216,66 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    103 900    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,5 4 770 45 315 14 455 0,029 419,20 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,075 63,22 

Karjamaarohi 21       

Jõusööt:        

Oder  11,5  38 295 3 330 0,146 486,18 

Rapsikook  12,8  14 080 1 100 0,285 313,50 

Mineraalained, sool     114 0,800 91,20 

Piim     70 0,293 20,51 

Piimapulber     35 1,970 68,95 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       39,98 

Söödad kokku    103 990   1 502,74 
Söödavajaduse katmine (+;-)    90    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 747,74 

KATTETULU 1 
      

1 468,92 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 175 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 147 

Söödakulu, euro/t piima kohta 150 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,4 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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NUUMPULLID  

Piimaveiste kasvatuse kõrvalharuna peetavate nuumpullide kattetulu leidmiseks võetakse ar-
vesse kogu realiseerimisest saadav sissetulek ja kõik tema üleskasvatamisega seotud muutuvku-
lud paari nädala vanusest vasikast (54 kg) kuni tapaküpse loomani (440 kg). Seega on arvestatav 
periood kokku kuni 18 kuud. Realiseerimisest saadava sissetuleku planeerimisel tuleb arvestada 
ka väljalangevusega ning selle võrra korrigeerida vasikate ja tapaküpsete loomade väärtust. Va-
sika maksumus tuleb kogutoodangu väärtusest maha arvestada. 

Statistikaameti andmetel olid aastatel 2015–2016 veiseliha kokkuostuhinnad väga madalad, kuid  
2017. aastal hakkasid jälle tõusma. 2018. aasta kokkuostuhind oli 2245 euro/tonn ja see kujunes 
viimaste aastate kõrgeimaks. 2020. aasta prognoositav veiseliha kokkuostuhind on 
2059 euro/tonn (joonis 10). 

 
Joonis 10. Veiseliha kokkuostuhinnad, 2015–2020 (Allikas: SA, 2020* esialgne) 

Kattetulu arvestusnäites on eeldatud, et väljalangevus on keskmiselt 3%, nuumpull realiseeri-
takse elusmassiga 440 kg (220 kg lihakeha) ja veiseliha kokkuostuhinnaks on 1,23 euro/kg (elus-
mass)19. 

Arvestuslikult toodab nuumpull keskmiselt üheksa tonni sõnnikut20, mille väärtus läheb samuti 
kogutoodangus arvesse, kui seda on võimalik väetisena kasutada või realiseerida. Arvestatud on 
pullvasika (kuni 6 kuud) aastane sõnniku kogus 2,4 tonni (kuivaine 12,5%) ja pullmullika (kuus 
kuud kuni realiseerimiseni) 7,0 tonni sõnnikut (kuivaine 17%). Sõnniku kogused muutuvad vas-
tavalt sõnniku tüübile (kuivaine sisalduse%)21. Näites ei ole sõnniku väärtust kogutoodangu väär-
tusele juurde arvestatud. 

Muutuvkuludest on kõige suurema osatähtsusega söödakulud, söödavajaduse planeerimisel on 
aluseks põllumajandusloomade söötmisnormid22. Näites on arvestatud, et rohusöötade toot-
mine ja karjatamine toimub kultuurrohumaadel, rohusöötade hinnad on vastavalt eelpooltoo-
dud arvestustele hoidlasilo, heina ja karjamaarohu osas. Jõusöödana on kasutatud teraviljasegu 
(oder, nisu, kaer), millele on lisatud mineraalaineid. Allapanuks on arvestatud 2,25 eurot (150 kg 
põhku) ning ravimite ja veterinaarteenuste peale 25 eurot keskmiselt nuumpulli kohta. Lisaks on 
muude kulude katteks juurde arvestatud 11 eurot. Kuigi söödakulu oli 2020. aastal madalam kui 
2019. aastal, siis loomade kokkuostuhinnad olid sellisel tasemel, et nuumpulli kattetulu tuli ik-
kagi negatiivne. Nuumpulli kattetulu oli viimati positiivne 2017. aastal. 

                                                      
19 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Lihaturg, 2020 
20 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf# 
21 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf 
22 Põllumajandusloomade söötmisnormid koos söötade lisatabelitega, Tartu, 1995 
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NUUMPULL 
Väljalangevus 3 % Elusmass,  

kg 
Koefisient 

Ühiku hind, 
euro 

Kokku, euro 

TOODANG     

Vasikad (54 kg), pea  -1,015 53,00 -53,79 

Nuumpullid (18 kuud) 440 0,985 1,23 530,92 

KOKKU    477,13 

MUUTUVKULUD MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, 
euro 

Söödavajadus* 35 860    

Rohusööt:     

Karjamaarohi 6 174 3 000 0,014 42,00 

Silo (hoidlasilo) 15 400 4 912 0,029 142,45 

Hein 756 101 0,075 7,57 

Jõusööt:     

Oder 5 535 450 0,146 65,70 

Nisu 4 968 360 0,162 58,32 

Kaer 3 035 255 0,120 30,60 

Piimapulber  30 1,970 59,10 

Mineraalained  40 0,800 32,00 

Söödapõhk 102 102 0,015 1,53 

Söötmise kadu (jõusööt), 5 %    7,72 

Söödad kokku 35 970   446,72 

Söödavajaduse katmine (+ ; -) 110    

Põhk allapanuks  150 0,015 2,25 

Ravimid ja veterinaarteenus    25,00 

Muud kulud    11,00 

Muutuvkulud kokku    484,97 

KATTETULU 1    -7,84 

Muutuvkulud, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  1 276 

Kattetulu 1, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  -21 

Söödakulu, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  1 175 

Energiakulu, toodangu tootmiseks (elusmass), MJ/kg  94,6 

* Söödavajaduse planeerimisel arvestatud periood on kokku kuni 1,5 aastat 

LIHAVEISED 

Lihaveisekasvatusel on Eestis kaks olulist rolli – liha tootmine, millel on otsene seos maamajan-
duse ja maaelu mitmekesistamisega ning maastikuhooldus, millel on tugev mõju elukeskkonna, 
loodusliku elurikkuse ja avatud maastike kujundamises. 

Eestis on head võimalused lihaveisekasvatuseks – ligi kolmandik 991 tuhandest hektarist põllu-
majandusmaast moodustab püsirohumaa. 

Veiseliha tootmise korraldamisel on määravaks teguriks see, kui palju ja millise kvaliteediga 
maad on ettevõtja kasutuses. Vastavalt sellele võib valida intensiivse nuumamise või eksten-
siivse loomakasvatuse rohumaadel. Lihaveiste suvine söötmine peaks toimuma just looduslikel, 
kultuur-, metsa-, ranna- või mõnel muul karjamaal karjatades. Hea saagikusega kultuurkarjamaal 
võib ühel hektaril karjatada 2,5 ammlehma koos vasikaga kui karjatatakse kopliviisiliselt. 
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Talvisteks söötadeks sobivad silo, teraviljapõhk, hein, juurvili, söödateravili. Hästihooldatud kar-
jamaa on eduka lihaveisekasvatuse alus. Rohumaaviljeluses tuleb silmas pidada, et Eestis on põ-
hisöötades puudujääk mikroelementide (seleen, vask, tsink ja mangaan) osas23. 

Lihaveisekasvatuses eristatakse kahte tootmismudelit: 

• Integreeritud lihaveisekasvatus, mis algab ammlehmalt vasika saamisega ja lõpeb vasika 
nuumamisega lihaloomaks. Sobib rohkem suuremale ettevõttele, kus on palju karjamaid. 
Väga oluline on ka head talvised pidamistingimused. Piisavalt ruumi peab olema nii amme-
dele kui noorkarjale, keda üldjuhul on ligi 2/3 kogu karjast. 

• Spetsialiseeritud lihaveisekasvatus, kus tegeldakse ainult ammede ja vasikate kasvatami-
sega kuni võõrutuseni või ainult lihaveiste nuumamisega. Sobib rohkem väiksemale ette-
võttele. 

Erinevate tootmismudelite puhul on loomade söödavajadus erinev. Lihaveis on aretatud saavu-
tamaks kiiret lihasmassi kasvu, kulutades iga kilogrammi juurdekasvu saavutamiseks minimaal-
selt sööta. Olenevalt tõust võib lihaveise kasutusiga ulatuda 10 aastani, mille jooksul võib amm-
lehmalt saada 7–8 vasikat. 

Seisuga 30.12.2020 oli PRIA andmetel põllumajandusloomade registris lihatõugu veiseid kokku 
79,1 tuhat, sh ammlehmi 31,5 tuhat (joonis 11). Võrreldes 2015. aastaga on ammlehmade arv 
kasvanud veerandi võrra (25%), võrreldes 2019. aastaga on ammlehmade arv jäänud praktiliselt 
samaks. 

  
Joonis 11. Lihaveiste arv, 2015–2020 (Allikas: PRIA, 2020* esialgne) 

EPJi andmetel oli seisuga 23.12.2020 kokku 468 lihaveise karja. Ligi pooled karjadest (47%) olid 
suurusega 11–50 lihaveist. Puhtatõulisi loomi oli kokku 16,4 tuhat, neist ammesid 6,9 tuhat. Puh-
tatõulistest loomadest on kõige rohkearvulisemalt esindatud Aberdiin-angus (4084 veist, sh 
1776 ammlehma), Limusiin (3006 veist, sh 1152 ammlehma) ja Šarolee (2411 veist, sh 1092 
ammlehma). 

Lihaveisekasvatuses tehakse kattetulu arvestused keskmiselt ühe ammlehma ja ühe nuumatava 
lihaveise kohta aastas. Kõigepealt leitakse kogutoodangu väärtus ja sellest lahutatakse kogutoo-
dangu saamiseks tehtavad muutuvkulud. Kogutoodangu väärtusele lisatakse ka ammlehma või 
lihaveisega otseselt seotud toetused.  

                                                      
23 Lihaveisekasvatus pärandkooslustel, Tartu 2013 
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AMMLEHMAD 

Ammlehma kasvataja eesmärk on võõrutada iga paaritatud lehma kohta üks terve vasikas aastas. 
Selleks peavad lehmad olema terved ja nende üldseisund tiinestamise ajal hea. 

Ammlehma kattetulu arvestamisel on abiks veisekarja taastootmisskeem, mille alusel analüüsi-
takse loomade liikumist ühest vanusegrupist teise ning seda, kui palju praakammesid tuleb rea-
liseerida, kui suur osa noorloomadest jääb oma karja täienduseks ja kui suur osa läheb realisee-
rimiseks (tõuloomadena või lihaks). Taastootmisskeemi alusel arvutatakse koefitsiendid, mis näi-
tavad kui palju praakammesid ja erinevates vanusegruppides noorloomi kuulub keskmiselt ühe 
ammlehma juurde ning see võetakse arvesse realiseerimisest saadava sissetuleku ja söödakulu 
arvestamisel. 

Tabelis 4 toodud lihaveiste taastootmine on koostatud integreeritud tootmismudeli alusel kar-
jale suurusega 35 ammlehma (Aberdiin-angus). Kari vahetub üheksa aasta jooksul, hukkumiseks 
on arvestatud 1% aastas. Prakeerimisele läheb selle arvestuse kohaselt keskmiselt neli amme 
aastas, ammlehma juurde kuulub seega 4 : 35 = 0,11 praakamme realiseerimiseks. 

Tabel 4. Lihaveiste taastootmine ja selle kajastamine kattetulu arvestustes 

 
Loomade liikumine karjas 

Kattetulu arvestuse 

 tabelis 

 Loomade Hukku- Prakee- Karja Müügiks  Koefit- 

 arv mine rimine täiendu-   sient 

    seks    

Karja vahetumine 9 aasta jooksul 

Ammed 35  4  4 Praaklehmad 0,11 

Sündinud vasikad kuni võõrutuseni, sh: 

Lehmvasikad 16 1  6 9 Lehmvasikad 0,26 

Pullvasikad 16 1   15 Pullvasikad 0,43 

Vasikad vanusega kuni paarituseni (seemenduseni):  

Lehmikud 6   5 1 Lehmvasikad 0,03 

Paaritusest poegimiseni 

Mullikad 5   4 1 Lehmmullikad 0,03 

Noorloomad karja täienduseks: 

Poeginud 4   4    

 

Kuna võib ette tulla nii aborteerumisi kui ka surnult sünde, siis 35 amme kohta on planeeritud 
30 elusalt sündinud vasikat, kellest pooled on lehm- ja pooled pullvasikad (15 : 15). Perioodil kuni 
võõrutuseni hukkub arvestuslikult üks lehm- ja üks pullvasikas. Seega kuulub ammlehma juurde 
keskmiselt 15 : 35 = 0,43 võõrutatud pullvasikat realiseerimiseks. 

Lehmvasikatest jäetakse oma karja täienduseks nelja praaklehma asemele esialgu kuus seemen-
damisele minevat lehmikut, ülejäänud üheksa võõrutatud lehmvasikat võib realiseerida         
(9 : 35 = 0,26). 

Oma karja täienduseks on vaja neli paaritusealist lehmikut, taastootmismudeli järgi võiks kaks 
lehmikut vastavalt võimalustele realiseerida kas tiinete mullikate või lihaloomadena. Paaritusea-
lised lehmikud ja tiined mullikad on mõlemad kattetulu näites koefitsiendiga 1 : 35 = 0,03. Seega 
on 35 ammlehma kohta võimalik realiseerida neli praakamme, üheksa lehmvasikat, 15 pullvasi-
kat, üks lehmik lihaks ja üks tiine mullikas. 
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Kogutoodang 

Kogutoodangu väärtuse arvutamisel võetakse aluseks taastootmisskeemi abil välja arvestatud 
koefitsiendid, mis näitavad kui suur osa karja noorloomadest ja praakammedest kuulub ühe 
ammlehma juurde. Kokkuostuhinnad sõltuvad sellest, kas realiseeritakse elusloomi üleskasvata-
miseks või lihakehasid. Veiseid realiseerides määrab hinnad lihakombinaat lihakeha kvaliteedi 
alusel, vastavalt lihakusele ja rasvasusele SEUROP süsteemi alusel. 

Arvutusnäites on kokkuostuhindadena kasutatud järgmisi hindasid:24 

• Praakamm (elusmass 650 kg), lihakeha mass 299 kg – 2,40 euro/kg; 
• Võõrutatud pullvasikas (6-kuune), võõrutusmass 279 kg – 2,40 euro/kg; 
• Võõrutatud lehmvasikas, elusmass 245 kg – 2,20 euro/kg; 
• Paaritusealine lehmik – 1400 euro/pea; 
• Tiine mullikas – 1700 euro/pea. 

Pooled võõrutatud pullvasikatest realiseeritakse kohalikul turul ning ülejäänud välisturul. Välis-
turul kauplemisel tuleb arvestada ka kaasnevate lisakulutustega: vaktsineerimised, vereuurin-
gud, transport jms. 

Kuna karja taastootmises mängib suurt rolli puhtatõulise pulli valik, on siin 35-pealise karja 
juurde arvestatud ka üks pull. Ühe ammlehma juurde kuulub seega keskmiselt 1 : 35 : 2 = 0,014 
pulli aastas. Pulli väärtus (2000 euro/pea) tuleb kogutoodangu väärtusest maha arvestada, kuna 
see kulu tekib iga kahe aasta tagant kui pull välja vahetatakse. Karja suuruse juures on vajalik 
pöörata tähelepanu ka tõupulli vanusele, et tiinestumise osatähtsus oleks normaalsel tasemel. 
Antud näite puhul (35-pealine kari) on soovituslik võtta karja üks kolmeaastane pull. 

Sõnniku väärtus tuleb kõrvaltoodanguna arvesse sel juhul, kui seda on võimalik väetisena kasu-
tada või realiseerida. Keskmiselt toodab ammlehm aastas 8,3 tonni sõnnikut (kuivaine 14,9 %)25. 
Kattetulu arvestustes kuulub ammlehma juurde 0,78 noorlooma, mistõttu on sõnniku kogus 
keskmiselt 2,1 tonni suurem (10,4 tonni aastas). Poolvedela sõnniku (8,0–19,9%) aastane toode-
tud kogus on väiksem kui tahe- (20,0 – 24,9%) ja sügavallapanusõnnikul (25% ja rohkem). Karja-
tamise käigus jääb karjamaale ja liikumisteedele samuti arvestatav kogus sõnnikut, mis võiks 
karjatatavate loomade aastasest kogusest maha arvata kuna seda ei ole võimalik realiseerida. 
Näites ei ole sõnniku väärtust kogutoodangu väärtusele juurde arvestatud. 

2020. aastal sai taotleda ammlehma kasvatamise üleminekutoetust, kui vastavad nõuded selleks 
olid täidetud.  

Muutuvkulud 

Kõige suurema osa muutuvkuludest moodustavad söödakulud. Söödavajaduse planeerimisel on 
koefitsientide abil arvesse võetud, kui kaua vasikad ja noorloomad amme juurde kuuluvad. Sel-
leks, et tiine mullikas vasika tooks läheb aega ligi kaks aastat, seega tuleb tiinete mullikate koe-
fitsient arvesse võtta kaks korda. Lisades siia juurde veel lihaks realiseeritavad lehmiku, pull- ja 
lehmvasikad (0,43 + 0,26 + 0,03 + (2 x 0,03) = 0,78), kuulub arvestuslikult ühe ammlehma juurde 
0,78 noorlooma. 

Söödavajaduse planeerimisel peab lisaks ammele arvestama ka noorloomadega. Lehm- ja pull-
vasikad on karjas 6–8 kuud (kuni võõrutamiseni), paaritusealine lehmik 5,3 kuud ja tiine lehmik 
üheksa kuud. Kuna loomale on eelkõige vaja söödast omastatavat energiat, siis on söödatarve 
arvestatud energiaühikutes (MJ). Arvestatud on nii elatussööda, lootetarbe kui ka piima tootmi-
seks vajaliku energiaga. Kokku on amme söödavajadus 41 620 MJ aastas (7% varuga). 

                                                      
24 Eksperthinnangud ETKÜ liikmete 2020. aasta tehingute põhjal 
25 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf# 
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Põhikarjal ja noorloomadel on erinevad toitainevajadused, kuid suurem osa nende ratsioonist 
peaks alati olema koresööt. Kvaliteetse kõrge toiteväärtusega silo ja heina tootmisel on kõige 
olulisem silmas pidada õigeaegset saagikoristust ja õiget säilitamist. 

Toodud arvutusnäites on arvestatud 220 talvise söötmispäeva ja 145 karjatamispäevaga. Rohu-
söötade hinnad on võetud eelpooltoodud arvestustest silo (hoidlasilo), heina ja karjamaarohu 
osas. Söötmise kadudeks on heina puhul arvestatud 15% ja silo puhul 7%. 

Oluline söödakomponent on sool. Kui veise ratsioonis ei ole piisavalt soola, võib noorloomade 
kasv pidurduda ja ammlehmade piimatoodang väheneda, seega peaks ligipääsetavas kohas nii 
laudas kui karjamaal olema alati soolakivid või lahtine sool. Lisaks soolale on tähtsal kohal mine-
raalid (kaltsium, fosfor, magneesium, kaalium jt) ja mikroelemendid (raud, vask jt). Mida suurem 
on looma kehakaal, seda suurem on vajadus mineraalide järele. Mineraalivajadust suurendavad 
kiire kasv, imetamine ja tiinus. 

AMMLEHM 
 

  
Koefit- 
sient 

Lihakeha 
kaal, kg 

Elus-
mass, 

kg 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Võõrutatud pullvasikas   0,43  279 2,40 287,93 

Võõrutatud lehmvasikas   0,26  245 2,20 140,14 

Paaritusealine lehmik   0,03  500 1 400,0
0 

42,00 

Tiine mullikas   0,03   1 700,0
0 

51,00 

Praakamm (elusmass 650 kg)   0,11 299  2,40 78,94 

Pull   -0,014   2 000,0
0 

-28,00 

KOKKU       572,01 

MUUTUVKULUD % KA 
Energia, 
MJ/kgKA 

Söödad Hind, 
euro/kg 

Kokku, 
euro kgKA MJ kg 

Söödavajadus*    41 620    

Rohusööt:        

Silo (hoidlasilo) 33 9,3 1 610 14 973 4 879 0,029 141,49 

Hein 83 9,0 1 030 9 270 1 241 0,075 93,08 

Karjamaarohi 21 9,8 900 8 820 4 286 0,014 60,00 

Looduslik karjamaarohi 21 8,7 1 000 8 700 4 762 0,006 28,57 

Mineraalained     36,50 1,150 41,97 

Sool     27,40 0,350 9,59 

Söötmise kadu (hein), 15%       13,96 

Söötmise kadu (silo), 7%       9,90 

Söödad kokku    41 763   398,56 
Söödavajaduse katmine (+;-)    143    

Allapanu     1 200 0,015 18,00 
Jõudluskontroll       2,60 

Seemendus        

Ravimid ja veterinaarteenused       25,00 

Muud kulud       9,50 

Muutuvkulud kokku       453,66 

KATTETULU 1       118,35 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et ammlehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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Karjatamise osas on arvutusnäites arvestatud, et pool karjatamisest toimub kultuurkarjamaal ja 
pool looduslikul karjamaal. Kuna looduslikul karjamaal muid kulutusi ei tehta peale järelniitmise 
ja karjamaa äestamise, siis on see tunduvalt odavam, kuid samas on ka toiteväärtus madalam 
kui kultuurkarjamaal. 

Lisaks söötadele tuleb arvestada ka allapanu, ravimite ja veterinaarteenuste, jõudluskontrolli ja 
muude kuludega. Samuti ka seemenduse kuluga, kui see on vaja lisada. Üsna arvestatav kulu on 
ka karjaaedade paigaldamine ja ümbertõstmine teatud aja tagant, võimaluse korral peaks ka 
selle kulu juurde arvestama kas muutuv- või püsikuludes. 

NUUMLOOMAD 

Vasikad sünnivad tavaliselt kevadel ja on koos emaga karjamaal kogu karjatamisperioodi jooksul. 
Vasikad võõrutatakse sügisel 6–8 kuu vanuselt. Nõudluse olemasolul võib tootmise korraldada 
ka nii, et vasikad sünnivad sügisel ja nad võõrutatakse kevadel. Sel juhul peab olema tagatud 
odav ja kõrgekvaliteediline talvesööt ning piisavalt ruumi nii ammedele kui ka kasvavatele vasi-
katele. Samuti peab võõrutatud vasikate eest saadav hind olema kõrge, et suuremate kulutuste 
juures oleks tootmine siiski majanduslikult kasulik. Võõrutatud vasikaid nuumatakse edasi samas 
farmis või müüakse nuumafarmidesse. Nuumafarmil ei ole tingimata vaja karjamaad, sest liha-
tõugu pullikutele sobib intensiivtootmine, mis põhineb silo-, heina- ja teraviljaratsioonil. 

Kogutoodang 

Nuumlooma kattetulu leidmiseks võetakse arvesse realiseerimisest saadav sissetulek ja kõik 
tema üleskasvatamisega seotud muutuvkulud võõrutatud vasikast (kattetulu arvestamise näites 
pullvasikas, vanus kuus kuud, elusmass 279 kg) kuni tapaküpse loomani (14–15 kuu vanune, 
500 kg elusmass). Realiseerimisest saadava sissetuleku planeerimisel tuleb arvestada ka välja-
langevusega (näites 3%). Võõrutatud vasika maksumus, mis on korrigeeritud väljalangevuse 
võrra, tuleb kogutoodangu väärtusest maha arvestada. 

Nuumlooma kattetulu arvestusnäites on aluseks võetud müügiks kasvatatava võõrutatud pull-
vasika maksumus 669,60 euro/pea (elusmass 279 kg x 2,40 euro/kg), mis on korrigeeritud koe-
fitsiendiga 1,015. Saadud vasika maksumus (679,64 euro/pea) on märgitud toodangu poolele 
miinusmärgiga, sest see tuleb kogutoodangu väärtusest maha arvestada. Võõrutatud lehmvasika 
puhul oleks maksumuseks 539 euro/pea (elusmass 245 kg x 2,20 euro/kg) ning korrigeeritult 
547,09 euro/pea.  

Arvestuste tegemisel tuleb arvestada sellega, kui kaua on vasikas amme juures või millise vanu-
sega vasikas ostetakse. Sõltuvalt sellest on võõrutatud vasika maksumus erinev ning vastavalt 
vanusele on erinev ka söödaratsioon ja sööda kulu. 

Väljalangevuseks on arvestatud 3%, nuumloom realiseeritakse elusmassiga 500 kg (tapasaagis 
52% ehk 260 kg lihakeha). Kokkuostuhinnaks on võetud lihakeha hind 3,00 eurot/kg26. 

Arvestuslikult toodab üks nuumloom keskmiselt üheksa tonni sõnnikut27, mille väärtus läheb sa-
muti kogutoodangus arvesse, kui seda on võimalik väetisena kasutada või realiseerida. Arvesta-
tud on pullvasika (kuni 6 kuud) toodetud aastane sõnniku kogus kaks tonni (kuivaine 12,5%) ja 
pullmullika (kuus kuud kuni realiseerimiseni) seitse tonni (kuivaine 17%). Sõnniku kogused muu-
tuvad vastavalt sõnniku tüübile (kuivaine sisalduse%)28. Näites ei ole sõnniku väärtust kogutoo-
dangu väärtusele juurde arvestatud. 

  

                                                      
26 Eksperthinnangud 2020. aasta hindade põhjal 
27 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf# 
28 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf
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Muutuvkulud 

Muutuvkuludest on kõige suurema osatähtsusega söödakulud. Näites on arvestatud, et rohu-
söötade tootmine toimub kultuurrohumaadel, rohusöötade hinnad on vastavalt eelpooltoodud 
arvestustele silo (hoidlasilo) ja heina osas. Jõusöödana on kasutatud otra, millele on lisatud mi-
neraalaineid. Lisaks on allapanuks arvestatud 270 kg põhku (4,05 eurot) ja muude kulude katteks 
viis eurot looma kohta. 

Kuigi rohukasv oli 2020. aastal hea, siis alati on vaja jälgida optimaalset koristusaega, et rohu-
söötade toiteväärtus oleks kõige kõrgem. Kuigi söötade hinnad olid 2020. aastal madalamad, siis 
kattetulu oli ligi 50% rohkem miinuses kui oldi 2019. aastal. Tootjad otsivad endiselt võimalusi 
realiseerida loomi Türki ning samas ollakse valmis sisenema ka uutele turgudele (Usbekistan, 
Malta). Paraku on suurem nõudlus selliste turgude puhul just suvel, kuid siis on vasikad liiga noo-
red ja tiineid loomi ei ole võimalik veel müüa. 

Mingil määral aitab madalate kokkuostuhindadega toime tulla see, et paljud lihaveisekasvatajad 
on mahetootjad, kes saavad suuremaid toetusi kui tavatootjad. 

NUUMLOOM 
Väljalangevus 3 % Tapa- 

saagis 
Elusmass, 

kg 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG      

Võõrutatud vasikas (6 kuud)  279 -1,015 2,40 -679,64 

Nuumloom (15 kuud) 52% 500 0,985 3,00 768,30 

KOKKU  
   88,66 

MUUTUVKULUD 
 

MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, 
euro 

Söödavajadus (7,4 kuud)  17 017    

Rohusööt:      

Silo (hoidlasilo)  8 407 2 739 0,029 79,43 

Hein  2 502 335 0,075 25,13 

Jõusööt:      

Oder  6 250 500 0,146 73,00 

Mineraalained   40 1,150 46,00 

Sool   10 0,350 3,50 

Söötmise kadu (jõusööt), 3%     2,19 

Söödad kokku  17 159   229,25 

Söödavajaduse katmine (+ ; -)  142    

Põhk allapanuks   270 0,015 4,05 

Ravimid ja veterinaarteenus     25,00 

Muud kulud     5,00 

Muutuvkulud kokku  
   263,30 

KATTETULU 1  
   -174,64 

Muutuvkulud, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  1 210 

Kattetulu 1, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  -802 

Söödakulu, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  1 053 

Energiakulu, toodangu tootmiseks (elusmass), MJ/kg  78,8 
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SEAKASVATUS 

Seakasvatuse kõrgaeg jääb aastatesse 2011–2013, mil sigade arvukus oli mõnel kuul ligi 380 tuhat 
looma. Madalseis seakasvatuses oli seotud sigade aafrika katkuga, 2016. aasta lõpuks oli kodusi-
gade arv langenud 266 tuhandeni. Järgnevatel aastatel on sigade arv kasvanud ja PRIA andmetel 
oli 2020. aasta septembri lõpus Eestis 321 tuhat kodusiga. 

Karjade arv on suurenenud: kui 2015. aasta lõpus oli EPJis 22 jõudluskontrolli alust karja, siis sei-
suga 01.12.2020 oli selliste karjade arv 30. Joonisel 12 on näha, et perioodil 2015–2020 on kar-
jade arv ja struktuur muutunud. Selliseid karjasid, kus peeti vähem kui 100 siga, oli 2020. aastal 
ainult kaks, samas kui suuremaid karju oli kuus kuni seitse. Selliseid karjasid, kus peeti 401–500 
siga oli ka ainult üks. 

 
Joonis 12. Karjade arv ja struktuur perioodil 2015–2020 (Allikas EPJ, 2020* esialgne) 

Emiste taastootmisnäitajad on paranenud, 2019. aastal oli elusalt sündinud põrsaste arv aastae-
mise kohta keskmiselt 28,5 ja võõrutatud põrsaste arv 25,2 (joonis 13). 

 
Joonis 13. Emiste taastootmisnäitajad perioodil 2015–2019 (Allikas: EPJ) 

Seakasvatuses tehakse kattetulu arvestused eraldi emistele (koos põrsastega) ja nuumsigadele. 
Arvestuse aluseks on üks aastaemis ja ühe nuumiku üleskasvatamine võõrutusest tapaküpsuse 
saavutamiseni. 
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EMISED 

Kattetulu arvestusnäites on aluseks võetud Eesti Tõusigade Aretusühistu hinnainfo29  eluspõr-
saste ja sigade kokkuostul 2020. aastal. 

Kogutoodang 

Emiste prakeerimine, nooremistega asendamine ja väljalangemine võetakse kogutoodangu väär-
tuses arvesse koefitsientide abil. 

Koefitsientide arvutamise aluseks on karja suurus. Alljärgnevas näites on arvutused tehtud kar-
jale suurusega 300 põhikarja emist. Eeldusel, et kahe aasta jooksul prakeeritakse 50% põhikarjast 
(150 emist) ja 3% hukkub (üheksa emist), tuleb karja keskmise loomade arvu säilitamiseks juurde 
võtta 159 nooremist: 

 Praakemised    150 : 300 = 0,50 

 Nooremised    159 : 300 = 0,53 

Emiste puhul moodustavad kogutoodangu aasta jooksul saadud põrsaste väärtus – arvestuslikult 
ühelt emiselt 2,3 poegimise kohta keskmiselt 25,2 põrsast30. Lisaks praakemiste realiseerimisest 
saadud sissetulek koefitsiendiga 0,50. Asendatud nooremiste väärtuse võrra tuleb emise katte-
tulu vähendada, seetõttu on rakendatud koefitsient 0,53 miinusmärgiga. 

Ühe põhikarja emise (koos põrsastega kaaluga seitse kg), kohta võib arvestada keskmiselt neli 
tonni sõnnikut (kuivaine 9,5%) aastas31, mille väärtus läheb samuti kogutoodangus arvesse, kui 
seda on võimalik väetisena kasutada või realiseerida. Sõnniku kogused muutuvad vastavalt 
sõnniku tüübile (kuivaine sisalduse%)32. Näites ei ole sõnniku väärtust kogutoodangu väärtusele 
juurde arvestatud. 

Muutuvkulud 

Sigade söödavajaduse planeerimisel tuleb lisaks energiavajaduse katmisele pöörata tähelepanu 
ka proteiini, lüsiini, S-aminohapete, Ca:P jne tarbe rahuldamisele. Võib kasutada valmissöötasid 
erinevatele emise vanusegruppidele ja põrsastele või segada vastavalt vajadusele sööt farmis ko-
hapeal. Söödateraviljaga söötmisel tuleb lisaks anda söödalisandeid, mineraale, vitamiine ja val-
gusöötasid. Omatoodetud sööda kasutamisel tuleb kindlasti tagada korralik segamine olenevalt 
kontsentraatsöötade lisamismäärast. 

Söödakulu sõltub sellest, millise kaaluni põrsaid enne realiseerimist kasvatatakse. Arvutusnäite 
puhul on eeldatud, et põrsad võõrutatakse 27 päeva vanuselt ja realiseeritakse kaaluga seitse kg. 
Emise söödaratsioon peab katma imetamis-, vaba- ja tiinusperioodi söödavajaduse ning imikpõr-
saste prestarteri kulu33 . Söötade hinnad on võetud AS Scandagra hinnakirjadest (november 
2020). 

Kui põrsaid kasvatatakse realiseerimiskaaluni 25 kg, lisandub emise kattetulu arvestuses sööda-
ratsiooni ka põrsaste startersööt. 

Lisaks söödakulule kuuluvad muutuvkulude hulka ka ravimite ja veterinaarteenuste kulu. Hukku-
nud looma puhul tuleb enamasti arvestada ka utiliseerimise ja transpordi kuluga (muud kulud). 

  

                                                      
29 https://www.estpig.ee/?TEENUS/Turuinfo&search=hinnad 
30 Eesti Jõudluskontrolli aastaraamat, 2019 
31 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf# 
32 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf 
33 Põllumajandusloomade söötmisnormid koos söötade lisatabelitega, Tartu, 1995 

https://www.estpig.ee/?TEENUS/Turuinfo&search=hinnad
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf
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EMIS 
 

Elusmass, kg 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG     

Põrsad (25,2 põrsast aastas) 7  3,80 670,32 

Praakemised 200 0,50 0,66 66,00 

Ostetavad nooremised 155 -0,53 0,89 -73,11 

KOKKU    663,21 

MUUTUVKULUD MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, 
euro 

Söödavajadus  16 105    

Sööt:     

Imetavad emised (69 päeva) 5 198 385 0,240 92,40 

Vabad ja tiined emised 9 612 801 0,250 200,25 

Põrsaste prestarter 1 302 95 0,500 47,50 

     

Söödad kokku 16 112   340,15 

Söödavajaduse katmine (+ ; -) 7    

Ravimid ja veterinaarteenus    29,00 

Muud kulud    35,00 

Muutuvkulud kokku    404,15 

KATTETULU 1    259,06 

NUUMSEAD 

Kattetulu arvestused nuumsea kohta on tehtud ühe nuumsea kohta põrsast (elusmass seitse kg) 
kuni tapaküpsuseni (elusmass 114 kg, lihakeha 78–80 kg). Nuumaperiood kestab 4,5–5 kuud. 

Kogutoodang 

Sealiha keskmiseks realiseerimishinnaks on 2020. aastaks prognoositud 1,144 eurot elusmassi 
kilogrammist (lihakeha hind 1,630 euro/kg).  

Väljalangevusest tingitud riski kompenseerimiseks on tapaküpsete sigade arvu vähendatud 1,5% 
ja põrsaste arvu suurendatud 1,5% võrra (koefitsiendid vastavalt 0,985 ja -1,015). Kuna nuumsea 
kogutoodangu väärtusest tuleb põrsa väärtus maha arvestada, siis on rakendatav koefitsient mii-
nusmärgiga). 

Sõnnikut arvestatakse nuumsea kohta keskmiselt 0,6 t, kui seda on võimalik väetisena kasutada 
või realiseerida. Arvestatud on võõrdepõrsa (7–30 kg) toodetud aastane sõnniku kogus 0,07 
tonni (kuivaine 5,0%) ja nuumsea (30–110 kg) kohta 0,5 tonni sõnnikut (kuivaine 7,2%)34. Sõnniku 
kogused muutuvad vastavalt sõnniku tüübile (kuivaine sisalduse%)35. Näites ei ole sõnniku väär-
tust kogutoodangu väärtusele juurde arvestatud. 

  

                                                      
34 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf# 
35 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa6.pdf
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Muutuvkulud 

Muutuvkuludest on kõige suurema osatähtsusega söödakulud, söödavajaduse planeerimisel on 
aluseks põllumajandusloomade söötmisnormid36. Söödavajaduse katmine on antud näites pla-
neeritud ostujõusöötadega. 

Ravimite ja veterinaarteenuste peale on arvestatud 0,87 eurot ning lisaks muude kulude katteks 
4,90 eurot keskmiselt nuumsea kohta. 

NUUMSIGA 
Väljalangevus 3 % Elusmass, 

kg 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG     

Nuumsiga 114 0,985 0,835 93,76 

Põrsas 7 -1,015 3,800 -27,00 

KOKKU    66,76 

MUUTUVKULUD MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, 
euro 

Söödavajadus  4 011    

Sööt:     

Prestarter 411 30 0,500 15,00 

Starter II 630 50 0,270 13,50 

Kesiku sööt 1 125 90 0,222 19,98 

Nuumiku sööt 1 845 150 0,215 32,25 

Söödad kokku 4 011   80,73 

Söödavajaduse katmine (+ ; -)     

Ravimid ja veterinaarteenus    0,87 

Muud kulud    4,90 

Muutuvkulud kokku    86,50 

KATTETULU 1    -19,74 

Muutuvkulud sealiha tootmisel (elusmass), euro/t   821 

Kattetulu sealiha tootmisel (elusmass), euro/t   -187 

Söödakulu sealiha tootmisel (elusmass), euro/t   766 

Energiakulu 1kg toodangu saamiseks (elusmass), MJ/kg   38,1 

Kattetulu arvestused näitavad, et 2020. aasta oli seakasvatuses raskem kui 2019. aastal. Seakas-
vatuse kasumlikkus oleneb suurel määral söödateravilja hinnast, sest söödakulud moodustavad 
ligikaudu 70% kõigist kuludest. Kuigi söödateraviljade hinnad on võrreldes 2019. aastaga mada-
lamad, siis 2020 aasta kokkuostuhinnad langesid aasta lõpuks sedavõrd madalale, et tootjad hin-
dasid aastat väga keeruliseks.  
  

                                                      
36 Põllumajandusloomade söötmisnormid koos söötade lisatabelitega, Tartu, 1995 
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LAMBAKASVATUS 

Alates 2008. aastast suurenes lammaste ja kitsede arv stabiilselt kuni 2015. aastani, mil lambaid 
ja kitsi oli kokku üle 90 tuhande. Aastal 2017. hakkas loomade arv vähenema ja seisuga 
29.12.2020 oli lammaste ja kitsede arv kokku 70,9 tuhat looma, sh lambaid oli 66,4 tuhat ja kitsi 
4,5 tuhat (joonis 14). 

 
Joonis 14. Lammaste ja kitsede arv, 2015–2020 (Allikas: SA, 2020* esialgne) 

PRIA põllumajandusloomade registri andmetel kasvatati 2020. aastal kõige enam lambaid Saare-
maal (17% kõigist registreeritud lammastest), Pärnu-, Rapla- ja Lääne-Virumaal (10%). Registri 
andmetel on kitsede arvukus on kõige suurem Pärnumaal (16%), Ida-Virumaal (15%) ja Võrumaal 
(13%). 

Eestis on suhteliselt palju väikeseid lambakasvatajaid, kelle toodangu kvaliteet on väga ebaüht-
lane ja tegevus ei ole konkurentsivõimeline. Selle asemel, et arendada välja kohalik tööstus, 
müüakse suurem osa lambaid madala hinnaga välismaale lihaks.  

Paaril viimasel aastal on lambaliha hind madalseisust välja tulnud ja 2020. aastaks on keskmine 
kokkuostuhind võrreldes 2018. aastaga tõusnud ligi 8%. SA esialgsetel andmetel on 2020. aasta 
kümne kuu keskmine hind 3014 euro/tonn, mis jääb 2019. aasta hinnale küll alla, aga on siiski 
piisavalt heal tasemel. (joonis 15). 

 
Joonis 15. Lamba- ja kitseliha keskmine hind, 2015–2020 (Allikas: SA, 2020* esialgne) 
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Lammaste pidamise eesmärgid on ajas muutunud ja aretustegevus on suunatud lihajõudluse 
suurendamisele. Lambakasvatajate suureks probleemiks on tapamajade vähesus ja väike jõudlus, 
mistõttu tekivad probleemid loomade õigeaegse realiseerimisega, lambad kasvavad üle ja sellega 
seoses on ka hind madalam. Probleeme tekitab ka see, et lambakasvatajad ei pööra piisavalt tä-
helepanu kohaliku tõumaterjali kasutamisele. Eestis aretatud tõud on kohaliku kliimaga paremini 
kohanenud ja nende kasvatamine on lihtsam. Kvaliteetsele toodangule on turg olemas ja lamba-
liha realiseerimisel on võimalik saada konkurentsivõimelist hinda. 

Lisaks lambalihale võiks lambakasvatusest saada tulu ka villa ja nahkade realiseerimisest. Villa 
tootmise teeb keeruliseks sobivate lambatõugude ja villatüüpide vähesus, mistõttu villa välis-
maale realiseerimine on sealsete kvaliteedinõuete tõttu väga keeruline. Villa pesemiseks ja tööt-
lemiseks puuduvad Eestis tänapäevased seadmed ja nii lähebki vill enamasti prügimäele või põ-
letatakse. 

Kogutoodang 

Võimalused realiseerida eluslambaid või lambaliha on tootjatel erinevad. Need, kes panustavad 
liha kvaliteedile ja tõuloomade kasvatamisele, saavad ka kõrgemat hinda loomade realiseerimi-
sest. Kindlasti peab arvestama sellega, et rohumaade rajamine, uuendamine ja sealt saadava ro-
husööda kvaliteet tagavad lambaliha kvaliteedi, mis omakorda mõjutab realiseerimisel saadavat 
hinda. 

Kattetulu arvestusnäites on aluseks võetud kari suurusega 50 põhikarja utte, karja uuendamine 
toimub keskmiselt iga kuue aasta järel. Igal aastal tuleb osa põhikarja loomadest prakeerida ja 
osa võib ka hukkuda. Taastootmisskeemi põhjal arvutatud koefitsiendid näitavad, milline osa loo-
madest tuleb prakeerida, kui palju noorloomi jäetakse karja täienduseks ja kui palju jääb reali-
seerimiseks (tabel 5). 

Kui karjast prakeeritakse kaheksa utte, kellest üks hukkub (väljalangevus 2%), siis karja keskmise 
loomade arvu säilitamiseks tuleb oma karjast kasvatada kaheksa noorutte (8 : 50 = 0,16) ja reali-
seerimiseks läheb seitse praakutte (7 : 50 = 0,14). Nooruttedele määratakse kattetulu arvestuses 
hind ka siis, kui need on oma karjast kasvatatud. Aluseks võetakse see hind, millega võiks sama-
väärse talle sisse osta. Nooruttede karjatäienduse kulud on sissetulekute poolel miinusmärgiga. 

Ühe ute kohta sünnib keskmiselt 1,4 talle, seega võiks 50-pealise karja puhul tallede arv olla 70 
(neist arvestuslikult 35 utt- ja 35 jäärtalle). Eeldades, et kaks talle hukkub ja kaheksa utt-talle 
läheb karja täienduseks, jääb realiseerimiseks 26 utt-talle ja 34 jäärtalle (26 : 50 = 0,52 ja       
34 : 50 = 0,68).  

50 põhikarja ute kohta peaks arvestama ka ühe jäära, seega 0,02 jäära keskmiselt ühe ute kohta. 
Eeldusel, et täiskasvanud jäära maksumus on 280 eurot ja produktiivne eluiga karjas on viis aas-
tat, siis jäära soetamiseks tuleb 50-pealise karja puhul arvestada koefitsiendiks 0,004. Kui oste-
takse noor jäär, siis peab arvestama ka üleskasvatamiseks vajaminevate kulutustega. Kui karja 
täienduseks jäetakse utt-tallesid oma karjast, siis tuleks jäär välja vahetada vähemalt igal teisel 
aastal. Kui prakeeritud ja hukkunud uted asendatakse sisse ostetud nooruttedega, on võimalik 
kasutada sama sugujäära kauem. Näites ei ole jäärapidamisega kaasnevat kulu juurde arvestatud. 

Arvestusnäites on karja täiendatud nooruttedega oma karjast. Tootjad müüvad oma nooruttesid 
100–150 euro/pea, keskmine hind 137 eurot. Kuna arvestus käib nooruttede ostu puhul ühe 
isendi kohta, siis kaal on tabelis hinnanguline.  
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Tabel 5. Uttede taastootmine ja selle kajastamine kattetulu arvestustes 

 
Loomade liikumine karjas 

Kattetulu arvestuse 

 tabelis 

 Loomade Hukku- Prakee- Karja Müügiks  Koefit- 

 arv mine rimine täiendu-   sient 

    seks    

Karja vahetumine 6 aasta jooksul 

Uted 50 1 7  7 Praakuted 0,14 

Sündinud talled, sh: 

Utt-talled 35 1  8 26 Utt-talled 0,52 

Jäärtalled 35 1   34 Jäärtalled 0,68 

Noorloomad karja täienduseks: 

Nooruted 8   8  Nooruted 0,16 

 

EKI hinnainfos on 2020. aasta kaalutud keskmised kokkuostuhinnad: alla 12 kuu vanused utt- ja 
jäärtalled 3,72 euro/kg (elusmassi hind 1,49 euro/kg) ning vanemad 2,13 euro/kg (0,85 euro/kg 
elusmass). Liha väljatulek on arvestuslikult 40% elusmassist. 

Turu olemasolul võib kogutoodangule juurde arvestada ka villa ja naha realiseerimise väärtuse. 

Ühe põhikarja ute (koos kuni üheaastase tallega), kohta võib arvestada keskmiselt 2,3 tonni sõn-
nikut (kuivaine 16%) aastas37, mille väärtus läheb samuti kogutoodangus arvesse, kui seda on 
võimalik väetisena kasutada või realiseerida. Näites ei ole sõnniku väärtust kogutoodangu väär-
tusele juurde arvestatud. 

Muutuvkulud 

Kõige suurema osa muutuvkuludest moodustavad kulutused söödale. Võrreldes 2019. aastaga 
oli 2020. aasta söödavarumise osas soodsam. Sellest tulenevalt on kattetulu arvestuses rohu-
sööda hinnad madalamad. 

Söödavajaduse planeerimisel on arvestatud, et lisaks utele on karjas 1,44 noorlooma (koefitsien-
did 0,52 + 0,68 + 0,16 + 0,08 = 1,44) keskmiselt ute kohta. Karjatamine toimub nii looduslikul kui 
ka pikaajalisel kultuurrohumaal, sh loodusliku karjamaarohu hind on odavam (0,006 euro/kg). 

Arvestama peaks sellega, et kultuurkarjamaa toidab ära 6–8 lammast hektari kohta ning puisniit 
või väheväärtuslik karjamaa 2–4 lammast hektari kohta. Talvesöödaks tuleb arvestada 2,5 rulli 
heina ühele lambale. Kui on vajadus jõusööta lisada, siis selleks sobivad erinevad teraviljad (kaer, 
oder) või ka spetsiaalselt lammastele mõeldud valmissegud. Muu sööda kõrval peavad kindlasti 
olema pidevalt saadaval mineraalained ja sool. Oluline on valida spetsiaalselt lammastele mõel-
dud mineraalained, milles on kõrge seleeni sisaldus. 

Lammaste (k.a noorloomade) pügamise kuluks on arvestatud keskmiselt 2,60 eurot ute kohta, 
sellele lisandub transpordikulu. Suuremate karjade puhul on pügamisteenus kuni 2,40 eurot ute 
kohta. Ravimite ja veterinaarteenuste peale on arvestatud keskmiselt 4,80 eurot ute kohta. 

Lisaks on juurde arvestatud kaks eurot keskmiselt ute kohta muude kulude katteks (näiteks lamba 
elektrooniline kõrvamärk). 

  

                                                      
37 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf# 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf
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UTT 
 

Elusmass 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, euro 

Kokku, euro 

TOODANG     

Noorutt, pea 50 -0,16 137,00 -21,92 

Praakutt, kg 65 0,14 0,85 7,74 

Jäärtalled lihaks, kg 35 0,68 1,49 35,46 

Utt-talled lihaks, kg 38 0,52 1,49 29,44 

KOKKU    50,72 

MUUTUVKULUD MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, euro 

Söödavajadus* 6 220    

Sööt:     

Oder 1 063 85 0,146 12,41 

Karjamaarohi 998 500 0,014 7,00 

Looduslik karjamaarohi 783 429 0,006 2,57 

Hein 3 400 482 0,075 36,15 

Mineraalained  7 0,800 5,60 

Söötmise kadu, 5 %    0,62 

Söödad kokku 6 244   64,35 

Söödavajaduse katmine (+ ; -) 24    

Põhk allapanuks  166 0,015 2,49 

Ravimid ja veterinaarteenus    4,80 

Pügamine    2,60 

Muud kulud    2,00 

Muutuvkulud kokku    76,24 

KATTETULU 1    -25,52 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et ute juurde kuulub 1,44 noorlooma 
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KOKKUVÕTTEKS 

Käesolevas väljaandes toodud kattetulu arvestusnäited on abiks ja meeldetuletuseks, mida tu-
leks planeerimise käigus silmas pidada. Iga tootja peaks siiski arvestama konkreetseid tingimusi 
ja andmeid ja järgima väljaandes esitatud metoodikat. Taimekasvatuses mõjutavad kattetulu 
peamiselt kultuuride saagikus, toodangu kokkuostu- ja sisendite hinnad, loomakasvatuses pro-
duktiivsus, toodangu kokkuostuhinnad ja söödakulud. 

Paar viimast aastat on taimekasvatuses olnud üsna edukad. Kui 2019. aastal räägiti paljudes koh-
tades rekordsaakidest, siis 2020. aastal olid teraviljade keskmised saagikused ligi 6% madalamad. 
Kõrgemad saagid olid taliteraviljade osas. 

2019. aasta kõrged saagid on avaldanud märgatavat mõju kokkuostuhindadele 2020. aastal. Te-
raviljade puhul oli suurem hinnalangus toiduteraviljadel, söödateraviljade puhul oli hinnalangus 
väiksem. 

Kaunviljade puhul olid 2019. aastal keskmised saagikused nii kõrged, et 2020. saagiaasta langus 
võrreldes eelmise aastaga oli silmatorkav, kuid tegelikult oli kaunviljade saagikus 2020. aastal 
üsna tavapärane. Suvirapsi/rüpsi keskmine saagikus oli küll mõnevõrra madalam võrreldes 2019. 
aastaga, kuid talirapsi/rüpsi saagikus oli ligi 8% kõrgem. 

Piimatootmise kattetulule avaldavad kõige rohkem mõju piima kokkuostuhind ja söödakulud. 
Piima kokkuostuhinnale on viimastel aastatel osaks saanud nii järsud langused kui ka tõusud. 
2020. aasta prognoositav kokkuostuhind on 293 euro/tonn (5,5% madalam kui 2019. aastal). 

2020. aastal oli söödaodra hind veidi madalam kui 2019. aastal. Ka rohusöötade hinnad olid ma-
dalamad, sest rohusöötade varumiseks oli hea aasta ning kokkuvõttes olid piimalehmade söö-
dakulud kuni 2% madalamad kui 2019. aastal. 

Nuumpullide söödakulu oli madalam kui 2019. aastal, kuid loomade kokkuostuhinnad olid väga 
madalad ja nuumpullide pidamine ei olnud tasuv. 

PRIA andmetel oli 2020. aasta lõpus Eestis 79,1 tuhat lihatõugu veist ,sh 31,5 tuhat ammlehma. 
Võrreldes 2015. aastaga on ammlehmade arv kasvanud veerandi võrra, kuid võrreldes 2019. aas-
taga on ammlehmade arv jäänud praktiliselt samaks. Kuigi söötade hinnad olid 2020. aastal ma-
dalamad, siis kattetulu oli nuumloomade osas ligi 50% rohkem miinuses kui oldi 2019. aastal. 
Tootjad otsivad endiselt võimalusi realiseerida loomi Türki, kuid samas ollakse valmis sisenema 
ka uutele turgudele.  

Kattetulu arvestused näitavad, et 2020. aasta oli seakasvatuses negatiivne, mis on tingitud sel-

lest, et aasta teisel poolel hakkasid kokkuostuhinnad langema ja langustrend jätkus ka aasta lõ-

pus. Lisaks eelnevale tõusid aasta lõpus ka söödahinnad ja see muutis seakasvatajate olukorra 

taas keeruliseks. Seakasvatuses valitsev ebastabiilsus kokkuostuhindade osas, on aasta lõpuks 

tekitanud olukorra, kus osad tootjad ei pea seda sektorit jätkusuutlikuks. 

2020. aasta lõpus oli Eestis 66,4 tuhat lammast ja 4,5 tuhat kitse. Eestis on väga head looduslikud 

ja klimaatilised tingimused lamba- ja kitsekasvatuseks. Paaril viimasel aastal on lambaliha hind 

madalseisust välja tulnud ja 2020. aastaks on keskmine kokkuostuhind võrreldes 2018. aastaga 

tõusnud ligi 8%. Eestis on suhteliselt palju väikeseid lambakasvatajaid, kelle toodangu kvaliteet 

on väga ebaühtlane ja tegevus ei ole konkurentsivõimeline. Selle asemel, et arendada välja ko-

halik tööstus, müüakse suurem osa lambaid madala hinnaga välismaale lihaks. Villa pesemiseks 

ja töötlemiseks puuduvad kaasaegsed seadmed, mistõttu viiakse vill enamasti prügimäele või 

põletatakse. 
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Analüüs on näidanud, et mitme erineva tootmissuunaga tegelevatel tootjatel on suhteliselt roh-
kem võimalusi ka majanduslike või looduslike tingimuste poolest raskematel aastatel positiivse 
tulemusega lõpetada. Seega tuleks otsida võimalusi mitmekesise tootmistegevuse arendami-
seks. 

Viimaste aastate kogemused on näidanud, et ükski tootja ei tohiks mingil juhul alahinnata oma 
toodangu turustamise ja ühistegevuse võimaluste kasutamise vajalikkust. 

Keerulises majanduslikus olukorras on eriti tähtis endale selgeks teha, kui palju millegi tootmine 
maksab ja kui palju sellega on võimalik teenida. 

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning aitab meeles pidada, 
milliste kulutustega peab kindlasti arvestama. Kattetulu arvestused võimaldavad ettevõtjal enne 
oluliste otsuste tegemist kaaluda, millised toodanguliigid vajavad edasiarendamist, et ettevõte 
suudaks üha tihenevas konkurentsis püsima jääda. Kattetulu meetodit saab kasutada mitte ai-
nult tootmistegevuse planeerimisel, vaid ka hilisemal tulemuste analüüsimisel. 


