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Kattetulu metoodika 
Põllumajandusettevõtte edukuse eelduseks on oskus oma tootmist planeerida, et leida 

võimalikult ökonoomne tee lähemate ja kaugemate eesmärkide saavutamiseks. Üheks 

võimaluseks tootmise planeerimisel järgnevaks paariks aastaks, aga ka hilisemal tulemuste 

analüüsimisel, on lihtsustatud ökonoomilise arvestuse mudel, milles kasutatakse kattetulu 

arvestamise põhimõtteid. 

Põllumajandusettevõtte struktuur on mitmekülgne. Paljudel juhtudel on tegemist nn 

segatootmisega, kus tegeletakse nii taime- kui loomakasvatusega ja lisaks saadakse sissetulekut 

ka kõrvaltegevustest. Sellise struktuuriga ettevõtte puhul on üsna keeruline välja tuua, kas 

tasuvam on kasvatada otra või kaera, pidada piimalehmi või nuumsigu jne (joonis 1). 

 

Joonis 1. Põllumajandusettevõtte struktuur 

Ühelt poolt on vaja kindlaks teha ettevõtte sissetulekud, mis saadakse põllumajanduslikust 

tootmisest, kusjuures arvestatavaks sissetulekute osaks on ka toetused. Teisalt on igas 

ettevõttes tegemist mitmesuguste kulutustega, mis tuleb tasuvusarvestustes samuti arvesse 

võtta (joonis 2). 

Kogutoodangu väärtus on otseselt seotud saagikus- ja produktiivsusnäitajatega. Vastavalt 

tootmise tasemele on vaja teha teatud kulutused, need on muutuvkulud. Lisaks muutuvkuludele 

on igas ettevõttes püsikulud, arvestada tuleb ka põhivara väärtuse languse ehk kulumiga, 

makstavate intresside ja tootmisest tulenevate maksudega. Kuidas siis kõige lihtsamalt selgeks 

teha, kas ettevõtte sissetulekud katavad kõik kulutused ja kas ettevõtte tegevus on tasuv? 
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Joonis 2. Põllumajandusettevõtte sissetulekud ja kulud  

Kattetulu metoodika võimaldab lihtsal viisil hinnata majapidamise eri harude tulukust, 

analüüsida tootmise tasuvust erinevate stsenaariumide puhul ning prognoosida tulude-kulude 

eelarvet ja raha liikumist mitmesuguseid riskitegureid arvesse võttes. 

Kattetulu on kogutoodangu väärtuse ja muutuvkulude vahe. 

Kattetulu arvutatakse kahel tasemel: kattetulu 1, kus kogutoodangu väärtusest lahutatakse 

muutuvkulud, ning kattetulu 2, mis võtab arvesse ka masinatööde kulud 

Kogutoodangu väärtus on aasta jooksul toodetud toodangu (teravili, piim, liha jne) väärtus 

turuhindades. Toodang võib olla toodetud müügiks, kasutamiseks ettevõtte siseselt või jääda 

varudeks. Kogutoodangu väärtusele lisatakse ka toodanguliigiga seotud otsetoetused. 

Muutuvkulud on konkreetse toodanguliigi tootmiseks vajalikud kulud planeeritud 

tootmistaseme juures. Muutuvkuludeks on taimekasvatuses seemned, väetised, 

taimekaitsevahendid, loomakasvatuses söödad, ravimid, veterinaarteenused jne. Muutuvkulude 

tase muutub kooskõlas tootmise mahu kasvu või kahanemisega. 

Seemned 

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

Külvisenorm (kg/ha) =
idanevate seemne arv m2  ×  tuhande tera mass (g)

idanevuse % ×  puhtuse %
 

Külvisenormi arvutamisel on abiks MTÜ Eesti Seemneliit külvisenormi kalkulaator1. 

Kattetulu arvestusnäidetes toodud külvisenormid ei ole ettekirjutus ühe või teise kultuuri kohta. 
Eeldatud on, 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 kasvuks 
ruumi.   

                                                                 
1 Külvisenormi kalkulaator  

Sissetulekud Kulud

http://www.seemneliit.ee/kulvisenormi-kalkulaatorid/
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Väetised 

Kaasaegse väetamise ülesandeks on kasutada väetisi nii, et koos saakide suurenemise ja saagi 
omaduste paranemisega paraneks mullaviljakus ning ei kaasneks keskkonna reostumist2. 

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

Teraviljade väetamisel on kattetulu arvestusnäidetes kasutatud põhiliselt kompleksväetisi, 
lihtväetiste puhul tuleb lämmastikväetis tasakaalustada PK- väetistega. Taliviljade juures on 
eeldatud, et sügisel 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; 

 eel- või vahekultuuri järelmõju kajastub kaudselt põllukultuuridele planeeritud väetiste 
koguses. 

Väetiste hinnad on võetud TÜ Farm In, Baltic Agro AS ja OÜ Novaviking 2020/2021 
hinnakirjadest. 

Väetise toiteelementide maksumus 

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

Näiteks, üks tonn lämmastikväetist AN 34,4 (hind 247 euro/tonn) sisaldab 34,4% lämmastikku 
(N). Toiteelemendi maksumus saadakse väetise maksumuse jagamisel lämmastiku sisaldusega 
ühes tonnis (344 kg). Seega ühe toiteelemendi N maksumus on 0,72 euro/kg. 

Kompleksväetise puhul arvutatakse välja keskmine toiteelemendi ühiku hind. Näiteks 
kompleksväetise NPK 13-19-19 märgistus näitab, et ühes tonnis väetises on 130 kg N, 190 kg 
P2O5 ja 190 kg K2O. Toiteelemendi keskmine hind arvutatakse välja põhitoiteelementide 
sisaldusest lähtuvalt. Põhitoiteelementide koguse kindlaksmääramiseks korrutatakse väetises 
sisalduva oksiidtegevaine kogus vastava lihtelemendi ja oksiidtegevaine vahelise koefitsiendiga: 

 N 13% = 130 kg N x 1,00 = 130 kg N 

 P2O5 19% = 190 kg P2O5 x 0,44 =   84 kg P 

 K2O 19% = 190 kg K2O x 0,83 = 156 kg K 

 Kokku NPK      370 kg 

Üks tonn kompleksväetist NPK 13-19-19 sisaldab seega 370 kg põhitoiteelemente ja ülejäänud 
630 kg koosneb muudest elementidest ning nn ballastainest. Kui väetis maksab 299 euro/tonn, 
siis ühe põhitoiteelemendi maksumus on keskmiselt 0,81 euro/kg. 

Mineraalväetistele võib olla lisatud ka erinevaid mikroelemente (nt väävel, magneesium vms), 
mis on pakendi märgistustes kirjas.  

                                                                 
2 Hea põllumajandustava  

https://etki.ee/wp-content/uploads/2021/04/Hea_pollumajandustava.pdf
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Vastavalt väetusplaanis planeeritud saagitasemele ja mullaanalüüsi näitajatele arvestatakse 
välja optimaalne väetisega antav toiteelementide kogus hektari kohta ning vastavalt sellele 
leitakse ka hektari kohta kuluv kompleksväetise füüsiline kogus. 

Orgaanilise väetise maksumus 

Orgaanilise väetise maksumus arvutatakse lähtudes mineraalväetise toiteelementide 
maksumusest. Selleks on vaja teada, milline on põhitoiteelementide (NPK) sisaldus ühes tonnis 
sõnnikus. Eelkõige sõltub see looma liigist, allapanust, sõnniku kuivaine sisaldusest ja säilitamise 
tingimustest. 

Orgaanilise väetise toitainete sisaldus arvestatakse lähtuvalt eri tüüpi sõnnikus sisalduva 
taimedele omastava lämmastiku, fosfori ja kaaliumi arvestuslikust väärtusest3. 

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

 Ammooniumnitraat (N 34,4%), hind 247 euro/tonn, lämmastiku sisaldus ühes tonnis on 
344 kg. 
Toiteelemendi N maksumus on seega 247 : 344 = 0,72 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 349 euro/tonn), mis sisaldab 12% N ja 
52% P2O5. 
P = P2O5 x 0,44 ehk fosfori sisaldus ühes tonnis väetises on 520 x 0,44 = 229 kg. 
Lämmastiku sisaldus ühes tonnis väetises on 120 kg, toiteelemendi N hind oli 0,72 
euro/kg. Seega on lämmastiku maksumus selles väetises 120 x 0,72 = 86 euro/tonn ja 
fosfori maksumus 349 - 86 = 263 euro/tonn. 

Toiteelemendi P maksumus on seega 263 : 229 = 1,15 euro/kg. 

 Kaaliumkloriid (K2O 60%); hind 309 euro/tonn. 

K = K2O x 0,83 ehk kaaliumi sisaldus ühes tonnis mineraalväetises on 600 x 0,83 = 498 kg. 

Toiteelemendi K maksumus on seega 309 : 498 = 0,62 euro/kg. 

Korrutades orgaanilises väetises sisalduvad taimedele omastatavate elementide arvestuslikud 
kogused eelpool arvutatud toiteelementide hindadega, kujuneb ühe tonni orgaanilise väetise 
(piimalehma tahesõnnik) maksumuseks arvestuslikult: 

 N 1,75 x 0,72 = 1,26 

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

 K 3,68 x 0,62 = 2,28   

 Kokku            4,64 euro/tonn 

Iga taliviljale antud sõnnikutonn vähendab mineraalväetistega antavat N 1,0–1,5 kg/ha, 
P 0,3–0,5 kg/ha ja K 2,0–3,0 kg/ha võrra. Orgaaniline väetis katab seega olenevalt kogusest 
taimede lämmastikuvajadusest 25 kuni 35 kg/ha; kõrgete saakide saamiseks tuleks kasutada 
lisaks mineraalväetisi. 

Kattetulu arvestusnäidetes aluseks võetud väetiste nimetused, hinnad ja kogused ning väetiste 
toiteelementide maksumused on iga põllumajanduskultuuri juures detailselt lahti kirjutatud. 
Orgaanilisi väetisi kattetulu arvestusnäidetes kasutatud ei ole.  

                                                                 
3 Orgaanilise väetise toitainete sisaldus 

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

Taimekaitsevahendite kasutamisel on soovitav järgida head taimekaitsetava ja integreeritud 
taimekaitse põhimõtteid. Muudatustega, sealhulgas nii kustutatud kui ka lisandunud 
taimekaitsevahenditega kursis olemiseks ning kõige ajakohasema info saamiseks on soovitatav 
regulaarselt külastada Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehte ning seal asuvat taime-
kaitsevahendite registrit4. 

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

Masinatööde tegemiseks on igas konkreetses ettevõttes erinevad võimalused, seetõttu on 

otstarbekas masinatööde kulu eraldi välja arvutada. Kui ettevõttes ei ole võimalik masinatööde 

maksumust iga põllukultuuri juures eraldi välja tuua, siis võetakse aluseks teenustööde 

maksumus (nt taimekaitsetööd, silo tegemine jne). 

Kattetulu metoodika järgi arvutatakse kõigepealt kattetulu iga ettevõttes kasvatatava 

põllukultuuri hektari ja loomaliigi pea kohta ning seejärel leitakse vastavalt külvipinnale ja 

loomade aasta keskmisele arvule kattetulu kogu ettevõttes. 

Lisaks muutuvkuludele on igas ettevõttes püsikulud, mis on tootmise teatud tasemeni enam-

vähem samal tasemel 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.  

Teraviljade kattetulu arvestusnäidetes on võrreldud erinevate teraviljade (oder, kaer, nisu, rukis, 
tritik) kattetulu kolmel erineval saagitasemel ja kolme erineva mullaharimise süsteemi juures. 
Kuigi 2021. aasta keskmised saagikused olid teraviljadel ligi 20% madalamad kui 2020. aastal, siis 
kokkuostuhinnad on tõusnud mõnede kultuuride osas isegi 25%. Need tootjad, kes oma 
toodangut realiseerisid 2021. aasta teises pooles, said realiseeritud toodangu eest head hinda ja 
kattetulu arvestused näitavad, et teraviljakasvatuseks oli hea aasta.  

Tehniliste kultuuride kattetulu arvestusnäidetes on vaatluse all suvi- ja taliraps kolmel 

saagitasemel erinevate mullaharimise süsteemide kasutamise juures. Talirapsi puhul joonistub 

välja, kuidas head talvitumistingimused annavad tunduvalt kõrgema saagikuse. Hästi talvitunud 

ja arenenud taimed võimaldasid saada talirapsi rohkem kui kolm tonni hektarilt. Suvirapsi osas 

avaldas ilmastik rohkem mõju, seda nii liigkuumade kui ka liigniiskete ilmastikuolude poolest, ja 

võrreldes 2020. aastaga langes saagikus 28%. Rapsi kokkuostuhinnad tõusid 2021. aasta teises 

pooles. Hinnatõus oli niivõrd kõrge, et aasta keskmisest kokkuostu hinnaks kujunes esialgsetel 

andmetel 498 euro/tonn. Selline hinnatõus oli tootjatele suureks abiks ja kattetulu arvestused 

õlikultuuridele peaksid kõikidel tootjatel olema positiivsed.   

                                                                 
4 Taimekaitsevahendite register  

https://portaal.agri.ee/avalik/
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Kaunviljade kattetulu arvestustes on võrreldud põldherne ja põldoa kattetulu erinevate 

saagitasemete ja mullaharimise süsteemide juures. 2021. aasta keskmised saagikused jäid alla 

2019. ja 2020. aasta saagikusele. Põldherne saagikus oli 19% madalam, põlduba aga oli rohkem 

kui poole väiksema saagikusega. Saagikuse langus oli seotud paljuski ilmastikutingimustest, kord 

liiga kuum ja siis jälle palju niiskust. Kaunviljade kvaliteet oli kohati väga ebaühtlane, mistõttu 

osad põllud jäid teraks koristamata. See toodang, mis põllult kätte saadi, oli võimalik realiseerida 

võrreldes 2020. aastaga keskmiselt kõrgemate hindadega. Põldherne puhul oli hinnatõus 33%, 

põldoa puhul oli hind 12% kõrgem. Kui põldherne kattetulu on võrreldes 2020. aastaga suurem, 

siis põldoa kattetulu on vähenenud. 

Loomakasvatuses arvutatakse esmalt kogutoodangu väärtus koos antud loomaliigiga seotud 

otsetoetustega ja sellest lahutatakse muutuvkulud. Kattetulu väljatoomisel käsitletakse iga 

loomaliiki eraldi tootmisharuna. Arvestused tehakse ühe looma kohta, põhikarja loomade puhul 

koos arvestuslikult tema juurde kuuluvate noorloomadega kuni võõrutuseni või prakeeritud 

loomade asendamiseks kuni poegimiseni. 

Piimalehma kattetulu arvestused on tehtud neljal 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. Piima aasta keskmine kokkuostuhind oli küll 

kõrgem võrreldes 2020. aastaga, kuid söödakulud nii palju suurenenud, et kattetulud on kõikidel 

tootmistasemetel vähenenud (kuni 3%). Lisaks muutuvkuludele (ostusööt, allapanu, veterinaar-

kulud), on 2021. aasta teisel poolel suurenenud ka kütuse- ja elektrikulud, mida samuti ei tohiks 

jätta tähelepanuta. 

Kui piimakarjas kasvatatakse pullvasikad tapaküpsuseni (18 kuu vanuseni), siis kattetulu 

metoodikas käsitletakse seda kui eraldi tootmisharu. Selle turuhinnaga, mis piimalehma 

kogutoodangu juures pullvasika realiseerimisel arvesse on võetud, on nuumpulli kogutoodangu 

väärtus väiksem. Veiseliha prognoositav kokkuostuhind on kõrgem kui 2020. aastal, söödakulu 

on küll suurenenud 20%, kuid kokkuvõttes oli 2021. aastal nuumpulli kattetulu positiivne.  

Lihaveiste kattetulu oli 2021. aastal nii ammlehma kui nuumlooma puhul negatiivne. See annab 

märku sellest, et lihaveisekasvatajatel on keerulised ajad. Võrreldes 2021. aastaga on kokkuostu-

hinnad jäänud samale tasemele, kuid lihaveiste söödakulud on suurenenud keskmiselt 33%. 

Viimase viie aasta kattetulu arvestused on näidanud, et lihaveisekasvatus ei ole tootjatele 

kasumlik.  

Kattetulu arvestused seakasvatuses peegeldavad keerulist olukorda sektoris. Kui eelmistel 

aastatel olid madalad kokkuostuhinnad ja tootjad püüdsid kulutusi planeerida nii, et ots-otsaga 

kokku tulla, siis 2021. aastal mõjutasid tootjaid ka suurenenud kulutused. Võrreldes 2020. 

aastaga suurenesid 2021. aastal seakasvatuses söödakulud ostusöötade osas ligikaudu kaks 

korda. Emiste kattetulu oli 2021. aastal väga suure miinusega ja nuumiku kasvatamine ei ole 

samuti kasumlik.  
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Teravili 
Ülevaade 

Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvatati Eestis 2021. aastal põllukultuure kokku 
699 592 hektaril5. Võrreldes 2020. aastaga on põllukultuuride kasvupind jäänud praktiliselt 
samaks. Teravilja kasvatati kokku 367 237 hektaril, mis moodustas üle poole (52%) 
põllukultuuride kasvupinnast. Ligi poole teravilja kasvupinnast (49%) moodustas taliteravili. 

Teravilja kasvupinnast moodustas kõige suurema osa (49%) nisu, sealhulgas suvinisu kasvatati 
44 027 hektaril ja talinisu 135 961 hektaril. Rohkem kui kolmandikul (33%) teravilja kasvupinnast 
kasvatati otra (sh suviotra 121 540 ha ja taliotra 24 534 ha). Suviodra kasvupind vähenes 
2020. aastaga võrreldes 10%, taliodra kasvupind suurenes 9%. Kaera kasvatati ligikaudu 
kümnendikul teravilja kasvupinnast (40 104 ha). Tatart kasvatati 2021. aastal 5972 hektaril 
(2020. aastal 3293 ha) (joonis 1). 

 
Joonis 1. Teraviljade kasvupinna struktuur, 2021 (Allikas: SA, 2021 esialgne) 

Viimased aastad on teraviljakasvatuses olnud üsna edukad. Kui 2019. aastal räägiti paljudes 
kohtades rekordsaakidest, siis 2020. aasta soodsad ilmad koristusperioodil võimaldasid taas 
korralikke saaginumbreid, mis aga jäid mõnevõrra madalamaks võrreldes 2019. aastaga. 

2021. aasta oli taimekasvatuses samuti üsna soodne. Teravilja saagikus oli küll viiendiku võrra 
madalam kui 2020. aastal, kuid jäi siiski keskmise saagitaseme juurde (3467 kg/ha).  

Saagikuse langus oli suurem suviviljadel (keskmiselt 32%), taliteraviljadel langes saagikus 15%. 
2021. aastal oli soe ja kuiv suvi, mistõttu taimed arenesid väga kiiresti, paljud tali- ja suviviljad 
valmisid korraga, mis tegi koristusperioodi kohati väga keeruliseks. 2020. aasta sügis võimaldas 
õigeaegselt teha taliviljade külvi, kuid paiguti arenes taimestik kõikuvate temperatuuride ja 
sademetele tõttu liigselt. Pikalt püsinud lumikate, miinuskraadid ja jäised olud kahjustasid 
paiguti taliteraviljade arengut ja lõpptulemusena ka saagikust.  

Suvi- ja taliteraviljade saagikused aastatel 2015–2021 on toodud joonistel 2 ja 3. 

                                                                 
5 Statistika andmebaas 
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https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__pellumajandus__pellumajandussaaduste-tootmine__taimekasvatussaaduste-tootmine/PM0281
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Joonis 2. Suviteraviljade saagikus, 2015–2021 (Allikas: SA, 2021* esialgne) 

 

Joonis 3. Taliteraviljade saagikus, 2015–2021 (Allikas: SA, 2021* esialgne) 

Perioodil 2015–2021 olid teraviljade kokkuostuhinnad 2021. aastal kõige kõrgemad ja võrreldes 
2020. aastaga on keskmised kokkuostuhinnad tõusnud üle 20% (joonis 4). 

 
Joonis 4. Teravilja kokkuostuhinnad, 2015–2021 (Allikas: EKI, 2021* esialgne) 
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Kogutoodang 
Taimekasvatuses koosneb kogutoodangu väärtus põhi- ja kõrvaltoodangu väärtusest ning lisaks 
arvestatakse juurde ka antud põllukultuuri tootmisega seotud otsetoetused: ühtne 
pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk nn rohestamise 
toetus. 2021. aastal olid nende toetuste ühikumäärad: ühtne pindalatoetus 129,76 euro/ha ja 
rohestamine 59,18 euro/ha6. 

Teravilja kogutoodangu väärtus hektari kohta arvestatakse realiseerimishindades vastavalt 
saagitasemele. Kattetulu arvestusnäidetes on kasutatud Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) poolt 
avaldatud 2021. aasta teravilja kokkuostuhindasid: söödaoder 178 euro/tonn; söödakaer 
148 euro/tonn; söödanisu 191 euro/tonn; toidurukis 157 euro/tonn ja söödatritik 
170 euro/tonn7. 

Kõrvaltoodanguna tuleb arvesse põhu väärtus, kui seda koristatakse. Näidetes koristatakse odra, 
kaera ja suvinisu põhk 25% ulatuses, hind 15 euro/tonn. 

Muutuvkulud 

Taimekasvatuses on muutuvkuludeks 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 
kasutamine ning tasakaalustatud väetamine on olulised ja kokkuvõttes võimaldavad kulusid 
kokku hoida ja keskkonda säästa. 

Kattetulu arvestuste aluseks on ettevõtte keskmised näitajad. Taimekasvatuses on oluline 
arvestada sellega, et põllud võivad olla erineva mullaviljakusega. Kulude planeerimise esimene 
samm on mullaanalüüsid. Alljärgnevates näidetes ei ole arvestatud eel- või vahekultuuride mõju 
põllukultuuride saagikusele, kuid külvikord ja viljavaheldus on olulised agrotehnilised võtted ning 
võimalusel võiks nende teguritega saagikuse ja muutuvkulude planeerimisel arvestada.  

● Seeme 

Alljärgnevates näidetes toodud külvisenormid ei ole ettekirjutus ühe või teise kultuuri kohta. Siin 
on eeldatud, et külvid on tehtud õigeaegselt ja idanevus on hea. Külvisenorm ei tohiks ka liiga 
suur olla, sest seeme vajab normaalseks arenguks ja kasvuks ruumi. Kui mingil põhjusel ei ole 
võimalik optimaalsel ajal talivilja külvata, siis võiks seemne kogust suurendada 10% võrra. 
Külvisenormi arvutamise alused on toodud metoodika peatükis. 

Teraviljaseemnete hinnad on võetud TÜ Farm In ja Baltic Agro AS 2020/2021 aasta hinna-
kirjadest. Kui kasutatav seeme on pakendatud vastavalt külvisenormile teatud arvu hektarite 
kohta, siis arvestuses on võetud aluseks seemne maksumus ühe hektari kohta. Näiteks rukki 
seeme on pakendis kulunormiga kuue hektari peale (hind 655 eurot), seega ühele hektarile 
kuluva seem-ne maksumus on 109,17 eurot. 

● Väetised 

Teraviljade väetamisel on kattetulu arvestusnäidetes kasutatud põhiliselt kompleksväetisi, 
lihtväetiste puhul tuleb lämmastikväetis tasakaalustada PK- väetistega. Taliviljade juures on 
eeldatud, et sügisel kasutatakse vähese lämmastikusisaldusega kompleksväetisi, kevadine 
väetamine toimub vegetatsiooniperioodi alguses, kui maa on tahenenud. Väetiste hinnad on 
võetud TÜ Farm In, Baltic Agro AS ja OÜ Novaviking 2020/2021 hinnakirjadest. 

                                                                 
6 2021. aasta otsetoetuste ühikumäärad  
7 Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) hinnainfo 

https://www.pria.ee/uudised/pria-kinnitas-2021-aasta-otsetoetuste-uhikumaarad
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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; 

 eel- või vahekultuuri järelmõju kajastub kaudselt põllukultuuridele planeeritud väetiste 
koguses. 

Kuna erinevate väetiste koostis on väga erinev, tuleb kindlaks teha, kui palju on antud väetises 
toiteelemente (NPK) ja milline on toiteelemendi maksumus. Toiteelementide maksumuse 
arvutusmetoodika on toodud metoodika peatükis. 

Suviteraviljade juures on arvestustes kasutatud lämmastikväetisi AN 34,4 (toiteelemendi N 
maksumus 0,72 euro/kg) ja N 21,0 (N = 1,02 euro/kg) ning väävli lisandiga kompleksväetist 
NPK 13-19-19-6S (põhitoiteelementide maksumus 0,81 euro/kg). 

Taliteraviljadele on kasutatud lämmastikväetist AN 34,4 (N = 0,72 euro/kg) ning kompleksväetist 
NPK 8-20-30 (põhitoiteelementide maksumus 0,80 euro/kg). Talinisu puhul on kasutatud ka 
väävlisisaldusega lämmastikväetist N26+S15 (põhitoiteelemendi maksumus 1,02 euro/kg), 
väävliga väetamine võib parandada nii talinisu saagikust kui ka kvaliteeti8.  

Vastavalt väetusplaanis planeeritud saagitasemele ja mullaanalüüsi näitajatele arvestatakse 
välja optimaalne väetisega antav toiteelementide kogus hektari kohta ning vastavalt sellele 
leitakse ka hektari kohta kuluv kompleksväetise füüsiline kogus. Väetiste nimetused, hinnad ja 
kogused ning väetiste toiteelementide maksumused on tabelites detailselt lahti kirjutatud. 

● Taimekaitsevahendid 

Kattetulu arvestusnäidetes on pestitsiidide hinnad võetud Baltic Agro AS ja TÜ Farm In hinna-
kirjadest. Iga põllumajanduskultuuri juures on kasutatud taimekaitsevahendite nimetused, 
kulunormid ja ühe pritsimiskorra maksumus detailselt lahti kirjutatud. Taimekaitsevahendite 
maksumus on esitatud kuluna ühe hektari kohta vastavalt kulunormile antud saagitasemel. 
Arvestada tuleb ka pritsimiskordade arvuga. 

Näiteks odra puhul saagitasemel 6,0 t/ha kasutatakse insektitsiidi Decis Mega (hind 23,61 euro/l, 
kulunorm 0,20 l/ha), siis üks kord pritsides on insektitsiidi kulu 4,72 euro/ha. Juhul kui ei ole 
plaanis kõiki põlde insektitsiidiga pritsida, näiteks pritsitakse ainult 50% põldudest, siis on 
pritsimiskordade arv 0,5 ja insektitsiidi kulu keskmiselt 2,36 euro/ha. 

● Materjalid 

Põhu rullimiseks kasutatava võrgu kulu hektari kohta sõltub koristatava põhu kogusest ja rullide 
suurusest. TÜ Farm In 2021. aasta hinnakirja järgi on võrgu hind 136,68 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 2,28 eurot. 

Masinatööd 

Kattetulu arvestuse tabelites on masinatööde maksumused erinevate mullaharimise süsteemide 
puhul eraldi välja toodud, mis annab võimaluse võrrelda masinatööde kulu erinevate 
tehnoloogiate puhul.  

                                                                 
8 Taliteraviljade väetamine  

https://www.pikk.ee/valdkonnad/taimekasvatus/teraviljakasvatus/taliteraviljad/vaetamine/
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Masinatööd on jagatud nelja gruppi: 

 külvieelsed tööd – kõrrekoorimine, randaalimine, kündmine pöördadraga, libistamine 
kerglibistiga, kivide koristamine, kultiveerimine, mineraalväetise ja seemne laadimine ja 
külvamine kombikülvikuga; 

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

 koristustööd – kombainkoristus ja vilja vedu kuivatisse; 

 koristusjärgsed tööd – vilja kuivatamine (teraviljal 20–13%), vilja hoiustamine, põhu 
rullimine ja kokkuvedu ning muud abitööd (2,5–3% masinatööde kuludest). 

Võrreldes 2020. aastaga on 2021. aastal masinatööde maksumus nii pindharimise kui ka 
otsekülvi puhul keskmiselt 9% suurenenud. Näiteks odra puhul on masinatööde maksumus 
keskmiselt 9% suurenenud, sh külvieelsed tööd 10%, kasvuaegsed tööd 6%, koristustööd 8% ning 
kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 12% (tabel 1). Künnipõhise mullaharimisviisi puhul kallinesid 
masinatööd keskmiselt 10%. 

Tabel 1. Masinatööde maksumus odra kasvatamisel 2020. ja 2021. aastal, euro/ha 

Masinatööde maksumus pindharimisel 
Oder, saagikus 4,5 t/ha 

2020 2021 muutus,      
% 

Vee vedu (250 l/ha) 0,85 1,04 22% 

Glüfosaadi pritsimine 13,53 14,02 4% 

Kõrrekoorimine 21,40 23,50 10% 

Randaalimine 24,70 26,90 9% 

Kivide koristamine  8,99 11,01 22% 

Min.väetise, seemne laadimine ja vedu 2,81 4,10 46% 

Külvamine mullaharimisseadmega varustatud kombikülvikuga 46,20 49,70 8% 

Külvieelsed tööd kokku 118,48 130,27 10% 

Vee vedu (250 l/ha) 1,70 2,08 22% 

Taimekaitsetööd 27,06 28,04 4% 

Väetise vedu, laadimine ja laotamine 9,34 10,45 12% 

Kasvuaegsed tööd kokku 38,10 40,57 6% 

Kombainkoristus 89,90 93,00 3% 

Vilja vedu kuivatisse 26,10 31,80 22% 

Koristustööd kokku 116,00 124,80 8% 

Vilja kuivatamine    (20%-13%) 65,90 76,00 15% 

Vilja hoiustamine 13,50 13,50 0% 

Põhu rullimine  13,80 14,70 7% 

Põhurullide kokkuvedu 3,00 3,50 17% 

muud abitööd 8,86 9,71 10% 

Koristusjärgsed tööd kokku 105,06 117,41 12% 

Masinatööd kokku 377,64 413,05 9% 
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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 178,00 534,00 4,50 t 178,00 801,00 6,00 t 178,00 1 068,0

0 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    129,76    129,76    129,76 
Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    729,99    1 000,59    1 271,1
9 MUUTUVKULUD             

Seeme (Soldo) 180 kg 0,33 59,40 180 kg 0,33 59,40 180 kg 0,33 59,40 
Väetise toiteelemendid:             
Lihtväetis (N) 52 kg 0,72 37,44 52 kg 0,72 37,44 76 kg 0,72 54,72 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 33 kg 0,81 26,73 52 kg 0,81 42,12 65 kg 0,81 52,65 
Fosfor (P) 21 kg 0,81 17,01 33 kg 0,81 26,73 42 kg 0,81 34,02 
Kaalium (K) 39 kg 0,81 31,59 63 kg 0,81 51,03 79 kg 0,81 63,99 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 7,80 7,80 1,0 kord 7,80 7,80 1,0 kord 7,80 7,80 

Fungitsiidid     1,0 kord 27,50 27,50 1,0 kord 27,50 27,50 
Insektitsiidid     1,0 kord 4,72 4,72 1,0 kord 4,72 4,72 

Pallivõrk 0,47 t 2,28 1,07 0,71 t 2,28 1,62 0,95 t 2,28 2,17 

KOKKU muutuvkulud    181,04    258,36    306,97 

KATTETULU 1    548,95    742,23    964,22 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 173,20    174,26    174,96 
Taimekaitsetööd  1 kord 15,06  2 korda 30,12  2 korda 30,12 
Pealtväetamine  1 kord 10,45  1 kord 10,45  2 korda 20,32 

Kombainikoristus ja vilja vedu 113,70    124,80    139,50 
Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 81,51    118,88    156,62 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 393,92    458,51    521,52 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  393,92    458,51    521,52 

KATTETULU 2    155,03    283,72    442,70 

Muutuvkulud + masinatööd    574,96    716,87    828,49 

Tootmiskulud 1 t odra tootmiseks 192    159    138 

KOKKU masinatööd, pindharimine  348,45    413,05    476,05 

KATTETULU 2    189,70    318,38    477,37 

Muutuvkulud + masinatööd*    540,29    682,21    793,82 

Tootmiskulud 1 t odra tootmiseks 180    152    132 

KOKKU masinatööd, otsekülv  287,35    351,95    414,95 

KATTETULU 2    250,80    379,48    538,47 

Muutuvkulud + masinatööd*    479,19    621,11    732,72 

Tootmiskulud 1 t odra tootmiseks 160    138    122 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 247,00 0,72 150 150 220 

Kompleksväetis NPK 13-19-19 +6S 299,00 0,81 250 400 500 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

euro/ha 

Herbitsiid Dicoherb Super 750SL 7,80 1,00 7,80 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,00 10,80 

Fungitsiid Zantara 27,50 1,00 27,50 

Insektitsiid Decis Mega 23,61 0,20 4,72 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud 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 148,00 444,00 4,50 t 148,00 666,00 6,00 t 148,00 888,00 
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)    129,76    129,76    129,76 

Rohestamine (ROH)    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    639,99    865,44    1 091,0
4 MUUTUVKULUD             

Seeme (Scorpion) 200 kg 0,32 64,00 200 kg 0,32 64,00 200 kg 0,32 64,00 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 52 kg 0,72 37,44 52 kg 0,72 37,44 76 kg 0,72 54,72 
Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 33 kg 0,81 26,73 52 kg 0,81 42,12 65 kg 0,81 52,65 

Fosfor (P) 21 kg 0,81 17,01 33 kg 0,81 26,73 42 kg 0,81 34,02 

Kaalium (K) 39 kg 0,81 31,59 63 kg 0,81 51,03 79 kg 0,81 63,99 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 7,80 7,80 1,0 kord 7,80 7,80 1,0 kord 7,80 7,80 
Fungitsiidid     0,5 korda 27,50 13,75 1,0 kord 27,50 27,50 

Insektitsiidid     0,5 korda 4,72 2,36 1,0 kord 4,72 4,72 
Retardandid     0,5 korda   1,0 kord   

Pallivõrk 0,47 t 2,28 1,07 0,70 t 2,28 1,60 0,94 t 2,28 2,14 
KOKKU muutuvkulud    185,64    246,83    311,54 

KATTETULU 1    454,35    618,61    779,50 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 173,34    174,40    175,11 
Taimekaitsetööd  1 kord 15,06  2 korda 30,12  3 korda 45,18 

Pealtväetamine  1 kord 10,45  1 kord 10,45  2 korda 20,32 

Kombainikoristus ja vilja vedu 113,70    124,80    139,50 
Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 81,51    118,89    157,00 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 394,06    458,66    537,11 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  394,06    458,66    537,11 

KATTETULU 2    60,29    159,95    242,39 

Muutuvkulud + masinatööd    579,70    705,49    848,65 

Tootmiskulud 1 t kaera tootmiseks 193    157    141 

KOKKU masinatööd, pindharimine  348,97    413,57    492,02 

KATTETULU 2    94,58    194,24    276,68 

Muutuvkulud + masinatööd    545,41    671,20    814,36 

Tootmiskulud 1 t kaera tootmiseks 182    149    136 

KOKKU masinatööd, otsekülv  287,87    352,47    430,92 

KATTETULU 2    155,68    255,34    337,78 

Muutuvkulud + masinatööd    484,31    610,10    753,26 

Tootmiskulud 1 t kaera tootmiseks 161    136    126 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 247,00 0,72 150 150 220 

Kompleksväetis NPK 13-19-19 +6S 299,00 0,81 250 400 500 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

euro/ha 

Herbitsiid Dicoherb Super 750SL 7,80 1,0 7,80 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,0 10,80 

Fungitsiid Zantara 27,50 1,0 27,50 

Insektitsiid Decis Mega 23,61 0,2 4,72 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud 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 191,00 573,00 4,50 t 191,00 859,50 6,00 t 191,00 1 146,0

0 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    129,76    129,76    129,76 

Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    768,99    1 059,0
9 

   1 349,1
9 MUUTUVKULUD             

Seeme (Granny) 220 kg 0,35 77,00 220 kg 0,35 77,00 220 kg 0,35 77,00 

Väetise toiteelemendid:             
Lihtväetis (N)     52 kg 0,72 37,44 69 kg 0,72 49,68 
Lihtväetis (N) 42 kg 1,02 42,84 32 kg 1,02 32,64 42 kg 1,02 42,84 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 52 kg 0,81 42,12 78 kg 0,81 63,18 78 kg 0,81 63,18 
Fosfor (P) 33 kg 0,81 26,73 50 kg 0,81 40,50 50 kg 0,81 40,50 
Kaalium (K) 63 kg 0,81 51,03 95 kg 0,81 76,95 95 kg 0,81 76,95 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 7,80 7,80 1,0 kord 7,80 7,80 1,0 kord 7,80 7,80 

Fungitsiidid 1,0 kord 27,50 27,50 1,0 kord 27,50 27,50 1,0 kord 27,50 27,50 
Insektitsiidid 0,5 korda 4,72 2,36 1,0 kord 4,72 4,72 1,0 kord 4,72 4,72 

Pallivõrk 0,47 t 2,28 1,07 0,71 t 2,28 1,62 0,95 t 2,28 2,17 

KOKKU muutuvkulud    278,45    369,35    392,34 

KATTETULU 1    490,54    689,74    956,85 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 173,34    174,40    175,11 
Taimekaitsetööd  2 korda 30,12  3 korda 45,18  3 korda 45,18 
Pealtväetamine  1 kord 10,80  2 korda 20,90  2 korda 21,60 

Kombainikoristus ja vilja vedu  113,70    124,80    139,50 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd  81,90    119,52    157,03 

KOKKU masinatööd, künnipõhine  409,86    484,80    538,42 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  409,86    484,80    538,42 

KATTETULU 2    80,68    204,94    418,43 

Muutuvkulud + masinatööd    688,31    854,15    930,76 

Tootmiskulud 1 t suvinisu tootmiseks  229    190    155 

KOKKU masinatööd, pindharimine  364,77    439,71    493,33 

KATTETULU 2    114,97    239,23    452,72 

Muutuvkulud + masinatööd*    654,02    819,86    896,47 

Tootmiskulud 1 t suvinisu tootmiseks  218    182    149 

KOKKU masinatööd, otsekülv  303,67    378,61    432,23 

KATTETULU 2    176,07    300,33    513,82 

Muutuvkulud + masinatööd*    592,92    758,76    835,37 

Tootmiskulud 1 t suvinisu tootmiseks  198    169    139 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 247,00 0,72  150 200 

Lämmastikväetis N 21,0 215,00 1,02 200 150 200 

Kompleksväetis NPK 13-19-19 +6S 299,00 0,81 400 600 600 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

euro/ha 

Herbitsiid Dicoherb Super 750SL 7,80 1,00 7,80 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,00 10,80 

Fungitsiid Zantara 27,50 1,00 27,50 

Insektitsiid Decis Mega 23,61 0,20 4,72 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud 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 191,00 573,00 5,00 t 191,00 955,00 7,00 t 191,00 1 337,0
0 Ühtne pindalatoetus    129,76    129,76    129,76 

Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    761,94    1 143,9
4 

   1 525,9
4 MUUTUVKULUD             

Seeme (Skagen) 220 kg 0,38 83,60 220 kg 0,38 83,60 220 kg 0,38 83,60 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 52 kg 0,72 37,44 69 kg 0,72 49,68 103 kg 0,72 74,16 

Lihtväetis (N) 39 kg 1,02 39,78 52 kg 1,02 53,04 65 kg 1,02 66,30 
Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 16 kg 0,80 12,80 28 kg 0,80 22,40 32 kg 0,80 25,60 

Fosfor (P) 18 kg 0,80 14,40 31 kg 0,80 24,80 35 kg 0,80 28,00 

Kaalium (K) 50 kg 0,80 40,00 87 kg 0,80 69,60 100 kg 0,80 80,00 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 24,80 24,80 1,0 kord 24,80 24,80 1,0 kord 24,80 24,80 
Fungitsiidid     1,0 kord 28,40 28,40 1,0 kord 28,40 28,40 

Insektitsiidid 1,0 kord 4,27 4,27 1,0 kord 4,27 4,27 1,0 kord 4,27 4,27 
Retardandid     0,5 korda 11,80 5,90 1,0 kord 11,80 11,80 

KOKKU muutuvkulud    257,09    366,49    426,93 

KATTETULU 1    504,85    777,45    1 099,0
1 MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 184,13    185,19    185,54 
Taimekaitsetööd  1,5 korda 22,59  3 korda 45,18  3 korda 45,18 

Pealtväetamine  2 korda 20,90  2 korda 21,60  3 korda 32,05 

Kombainikoristus ja vilja vedu 113,70    124,80    139,50 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 84,30    123,78    163,38 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 425,62    500,55    565,65 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  425,62    500,55    565,65 

KATTETULU 2    79,23    276,90    533,36 

Muutuvkulud + masinatööd    682,71    867,04    992,58 

Tootmiskulud 1 t talinisu tootmiseks 228    173    142 

KOKKU masinatööd, pindharimine  380,31    455,24    520,34 

KATTETULU 2    113,74    311,41    567,87 

Muutuvkulud + masinatööd    648,20    832,53    958,07 

Tootmiskulud 1 t talinisu tootmiseks 216    167    137 

KOKKU masinatööd, otsekülv  318,91    393,84    458,94 

KATTETULU 2    175,14    372,81    629,27 

Muutuvkulud + masinatööd    586,80    771,13    896,67 

Tootmiskulud 1 t talinisu tootmiseks 196    154    128 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 247,00 0,72 150 200 300 

Lämmastikväetis N 26; S 15 265,00 1,02 150 200 250 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 332,00 0,80 200 350 400 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

euro/ha 

Herbitsiid Tombo WG 124,00 0,20 24,80 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,00 10,80 

Fungitsiid Prosaro 35,50 0,80 28,40 

Insektitsiid Cyperkill 500 EC 28,50 0,15 4,27 

Retardant Cerone 11,80 1,00 11,80 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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 RUKIS                 1 ha 

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             

Vili (toiduks) 3,00 t 149,00 447,00 4,50 t 149,00 670,50 6,00 t 149,00 894,00 
Ühtne pindalatoetus    129,76    129,76    129,76 
Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    635,94    859,44    1 082,9
4 Seeme (KWS Bono)             

(pakend, 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 0,72 74,16 120 kg 0,72 86,40 155 kg 0,72 111,60 

Kompleksväetis:             
Lämmastik (N) 20 kg 0,80 16,00 24 kg 0,80 19,20 32 kg 0,80 25,60 

Fosfor (P) 22 kg 0,80 17,60 26 kg 0,80 20,80 35 kg 0,80 28,00 

Kaalium (K) 62 kg 0,80 49,60 75 kg 0,80 60,00 100 kg 0,80 80,00 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 24,80 24,80 1,0 kord 24,80 24,80 1,0 kord 24,80 24,80 

Fungitsiidid 0,5 korda 28,40 14,20 1,0 kord 28,40 28,40 1,0 kord 28,40 28,40 
Insektitsiidid     1,0 kord 4,27 4,27 1,0 kord 4,27 4,27 

Retardandid 0,5 korda 11,80 5,90 0,5 korda 11,80 5,90 0,5 korda 11,80 5,90 
KOKKU muutuvkulud    311,43    358,94    417,74 

KATTETULU 1    324,51    500,50    665,20 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 183,35    183,70    184,41 
Taimekaitsetööd  1,5 korda 22,59  3 korda 45,18  3 korda 45,18 

Pealtväetamine  2 korda 20,90  2 korda 21,25  2 korda 31,34 

Kombainikoristus ja vilja vedu 113,70    124,80    139,50 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 71,71    103,43    134,99 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 412,25    478,36    535,42 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  412,25    478,36    535,42 

KATTETULU 2    -87,74    22,14    129,78 

Muutuvkulud + masinatööd    723,68    837,30    953,16 

Tootmiskulud 1 t rukki tootmiseks 241    186    159 

KOKKU masinatööd, pindharimine  366,94    433,05    490,12 

KATTETULU 2    -53,23    56,65    164,28 

Muutuvkulud + masinatööd    689,17    802,79    918,66 

Tootmiskulud 1 t rukki tootmiseks 230    178    153 

KOKKU masinatööd, otsekülv  305,54    371,65    428,72 

KATTETULU 2    8,17    118,05    225,68 

Muutuvkulud + masinatööd    627,77    741,39    857,26 

Tootmiskulud 1 t rukki tootmiseks 209    165    143 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 247,00 0,72 300 350 450 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 332,00 0,80 250 300 400 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

euro/ha 

Herbitsiid Tombo WG 124,00 0,20 24,80 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,00 10,80 

Fungitsiid Prosaro 35,50 0,80 28,40 

Insektitsiid Cyperkill 500 EC 28,50 0,15 4,27 

Retardant Cerone 11,80 1,00 11,80 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud 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 170,00 510,00 4,50 t 170,00 765,00 6,00 t 170,00 1 020,0
0 Ühtne pindalatoetus    129,76    129,76    129,76 

Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    698,94    953,94    1 208,9
4 Seeme (Remiko) 200 kg 0,35 70,00 200 kg 0,35 70,00 200 kg 0,35 70,00 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 69 kg 0,72 49,68 103 kg 0,72 74,16 138 kg 0,72 99,36 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 20 kg 0,80 16,00 20 kg 0,80 16,00 20 kg 0,80 16,00 
Fosfor (P) 22 kg 0,80 17,60 22 kg 0,80 17,60 22 kg 0,80 17,60 

Kaalium (K) 62 kg 0,80 49,60 62 kg 0,80 49,60 62 kg 0,80 49,60 

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 28,40 28,40 1,0 kord 28,40 28,40 

Insektitsiidid     0,5 korda 4,27 2,13 1,0 kord 4,27 4,27 
Retardandid     0,5 korda 13,00 6,50 1,0 kord 13,00 13,00 

KOKKU muutuvkulud    231,88    293,39    327,23 

KATTETULU 1    467,06    660,55    881,71 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 184,34    184,34    184,34 
Taimekaitsetööd  1,5 korda 22,59  2,5 korda 37,65  3 korda 45,18 
Pealtväetamine  1 kord 10,80  2 korda 20,90  2 korda 21,60 

Kombainikoristus ja vilja vedu 113,70    124,80    139,50 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 71,43    103,22    134,70 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 402,86    470,91    525,32 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  402,86    470,91    525,32 

KATTETULU 2    64,20    189,64    356,39 

Muutuvkulud + masinatööd    634,74    764,30    852,55 

Tootmiskulud 1 t tritiku tootmiseks 212    170    142 

KOKKU masinatööd, pindharimine  357,55    425,60    480,01 

KATTETULU 2    98,71    224,15    390,90 

Muutuvkulud + masinatööd    600,23    729,79    818,04 

Tootmiskulud 1 t tritiku tootmiseks 200    162    136 

KOKKU masinatööd, otsekülv  296,16    364,20    418,61 

KATTETULU 2    160,10    285,55    452,30 

Muutuvkulud + masinatööd    538,84    668,39    756,64 

Tootmiskulud 1 t tritiku tootmiseks 180    149    126 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 247,00 0,72 200 300 400 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 332,00 0,80 250 250 250 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

euro/ha 

Herbitsiid Tombo WG 124,00 0,2 24,80 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,0 10,80 

Fungitsiid Prosaro 35,50 0,8 28,40 

Insektitsiid Decis Mega 23,61 0,2 4,72 

Retardant Cerone 11,80 1,0 11,80 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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Tehnilised kultuurid 
Ülevaade 

2021. aastal kasvatati tehnilisi kultuure kokku 85 297 hektaril, mis moodustas kümnendiku (12%) 
põllukultuuride kasvupinnast. Enamuse tehniliste kultuuride kasvupinnast (92%) moodustasid 
raps ja rüps (78 807 hektarit) ja sellest 85% olid taliraps ja -rüps (66 903 hektarit). Kanepit 
kasvatati kokku 4343 ha, õlilina 198 ha ja muid tehnilisi kultuure 695 ha9. 

Perioodil 2015–2021 on rapsi ja rüpsi kasvupind olnud 70–80 tuhande hektari piires. Kuni 
2018. aastani moodustas talirapsi/-rüpsi pind ligi 30% kogu rapsi/rüpsi kasvupinnast. Alates 
2019. aastast on talirapsi ja -rüpsi pind järjest suurenenud (joonis 1).  

 
Joonis 1. Rapsi ja rüpsi kasvupind ja struktuur, 2015-2021 (Allikas: SA, 2021* esialgne) 

Talirapsi saagikuse näitajad on olnud kõrgemad ja kui on soodsad kasvutingimused sügisel ning 
head talvitumistingimused, siis tasub talirapsi osas panustada. 2021. aasta alguses pikalt püsinud 
lumikate aitas talirapsil edukalt talve üle elada. Kui kevadel võis kohati märgata palju hävinenud 
pealmisi taimelehti, sest sügisel jõudsid rapsitaimed suureks kasvada, siis kokkuvõttes see üldist 
kasvu ei mõjutanud. Kevadine soojus andis taimedele hoogu ja lõpptulemusena olid talirapsi 
saagikuse näitajad väga head. Suvirapsi saagikuse näitajad jäid 2021. aastal kuumade 
ilmastikuolude tõttu madalaks (joonis 2).  

 
Joonis 2. Rapsi ja rüpsi saagikus, 2015–2021 (Allikas: SA, 2021* esialgne) 
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2021. aastal oli soe ja kuiv suvi, mistõttu taimed arenesid väga kiiresti. Korraga valmisid nii tali- 
kui suviviljad. Kuna rapsi ja rüpsi kasvatamine on vaheldumisi teraviljadega, siis 2021 aastal oli 
koristusperiood üsna pingeline. 

Perioodil 2015–2021 olid õlikultuuride kokkuostuhinnad 2021. aastal kõige kõrgemad10. 
Võrreldes 2020. aastaga on 2021. aastal keskmised kokkuostuhinnad tõusnud 33% (joonis 3). 
Kokkuostuhinnad hakkasid tõusma 2021 aasta teisest poolest, suurim tõus oli IV kvartalis, 
novembris ulatus keskmine hind 617 euroni/tonn. 

 
Joonis 3. Rapsi kokkuostuhinnad, 2015–2021 (Allikas: EKI, 2021* esialgne) 

Kogutoodang 

Toodangu väärtus hektari kohta arvestatakse realiseerimishindades vastavalt saagitasemele. 
Kattetulu arvestusnäited on toodud kolmel erineval saagitasemel: suvirapsi puhul on võrreldud 
saagitasemeid 2,0 t/ha, 2,5 t/ha ja 3,0 t/ha ning talirapsil 2,0 t/ha, 3,0 t/ha ja 4,0 t/ha. 
Kogutoodangu väärtuse arvutamisel on lähtutud Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) 2021. aasta 
esialgsetest kokkuostuhindadest, kus rapsi keskmine kokkuostuhind oli 498 euro/tonn. 

Põhitoodangu väärtusele arvestatakse juurde ka põllukultuuri tootmisega seotud otsetoetused: 
ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk nn 
rohestamise toetus. 2021. aastal olid nende toetuste ühikumäärad: ühtne pindalatoetus 
129,76 euro/ha ning rohestamine 59,18 euro/ha11. 

Muutuvkulud 

Taimekasvatuses on muutuvkuludeks seemne, väetise, taimekaitsevahendite, materjalide jne 
maksumus planeeritaval saagitasemel arvestatuna ühe hektari kohta. Kõik hinnad on ilma 
käibemaksuta. 

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

Kattetulu arvestuste aluseks on ettevõtte keskmised näitajad. Taimekasvatuses on oluline 
arvestada sellega, et põllud võivad olla erineva mullaviljakusega. Kulude planeerimise esimene 
samm on mullaanalüüsid. Alljärgnevates näidetes eel- või vahekultuuride järelmõju kultuuride 
saagikusele ei ole arvestatud, kuid külvikord ja viljavaheldus on olulised agrotehnilised võtted 
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ning võimalusel võiks nende teguritega saagikuse ja muutuvkulude planeerimisel arvestada. 
Rapsi ja rüpsi puhul on oluline, et ristõieliste kultuuride kasvatamisel on vajalik hoida pikemat 
järgnevuse vahet, optimaalne oleks 5–6 aastat, et vähendada ristõieliste haigustekitajate levikut 
mullas. 

● Seeme 

Alljärgnevates näidetes 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 kasvuks 
ruumi. Külvisenormi arvutamise põhimõtted on toodud metoodika peatükis.  

Seemnete hinnad on võetud TÜ Farm In ja Baltic Agro AS 2020/2021. aasta hinnakirjadest. Kui 
kasutatav seeme on pakendatud vastavalt külvisenormile teatud arvu hektarite kohta, siis 
arvestuses on võetud aluseks seemne maksumus ühe hektari kohta: 

Suvirapsi puhul on kasutatud seemet, mis on pakendatud kolme hektari peale kuluva kogusena 
(pakendi hind 172 eurot), seega seemne maksumus on 57,33 euro/ha. Talirapsi näites on seeme 
pakendatud kolme hektari peale kuluva kogusena (pakendi hind 185 eurot), seega seemne 
maksumus on 61,67 euro/ha. 

● Väetised 

Õlikultuuride kattetulu arvestusnäidetes on väetiste valikul ja koguste planeerimisel 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; 

 eel- või vahekultuuri järelmõju kajastub kaudselt põllukultuuridele planeeritud väetiste 
koguses. 

Väetiste hinnad on võetud TÜ Farm In, Baltic Agro AS ja OÜ Novaviking 2020/2021. aasta 
hinnakirjadest. Kuna erinevate väetiste koostis on väga erinev, tuleb kindlaks teha, kui palju on 
antud väetises toiteelemente (NPK) ja milline on toiteelemendi maksumus. Toiteelementide 
maksumuse arvutamise põhimõtted on toodud metoodika peatükis. 

Suvirapsi puhul on kasutatud lämmastikväetist AN 34,4 (hind 247 euro/tonn), toiteelemendi N 
maksumus 0,72 euro/kg ning kompleksväetist NPK 8-11-13.  

Talirapsile on kasutatud lämmastikväetist AN 34,4 (N = 0,72 euro/kg) ning kompleksväetist NPK 
8-20-30 (põhitoiteelementide maksumus 0,80 euro/kg). Lisaks on kasutatud ka väävli lisandiga 
lämmastikväetist N26 S15 (põhitoiteelementide maksumus 1,02 euro/kg). 

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

● Taimekaitsevahendid 

Kattetulu arvestusnäidetes on pestitsiidide hinnad võetud Baltic Agro AS ja TÜ Farm In hinna-
kirjadest. Taimekaitsevahendite maksumus on esitatud kuluna ühe hektari kohta vastavalt 
kulunormile antud saagitasemel. Arvestada tuleb ka pritsimiskordade arvuga. 

Näiteks talirapsi puhul saagitasemel 3,0 t/ha kasutatakse insektitsiidi Cyperkill 500 EC (hind 
50,00 euro/l, kulunorm 0,30 l/ha) on üks kord pritsides on insektitsiidi maksumus 15,00 euro/ha. 
Kui pritsitakse ainult 50% põldudest, siis on pritsimiskordade arv 0,5 ja insektitsiidi maksumus 
keskmiselt 7,50 euro/ha.  



30 
 

Masinatööd 

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

 külvieelsed tööd – kõrrekoorimine, randaalimine, kündmine pöördadraga, libistamine 
kerglibistiga, kivide koristamine, kultiveerimine, mineraalväetise ja seemne laadimine ja 
külvamine kombikülvikuga; 

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

 koristustööd – kombainkoristus ja vilja vedu kuivatisse; 

 koristusjärgsed tööd – vilja kuivatamine (raps kuni 9%), vilja hoiustamine ja abitööd. 

Võrreldes 2020. aastaga on 2021. aastal masinatööde maksumus nii pindharimise kui ka 
otsekülvi puhul keskmiselt 10% suurenenud. Näiteks talirapsi puhul on külvieelsete masinatööde 
maksumus suurenenud 9%, kasvuaegsed tööd 8%, koristustööd 5% ning kuivatamine ja 
koristusjärgsed tööd 22% (tabel 1). Künnipõhise mullaharimisviisi puhul kallinesid masinatööd 
keskmiselt 11%. 

Tabel 1. Masinatööde maksumus talirapsi kasvatamisel 2020. ja 2021. aastal, euro/ha 

Masinatööde maksumus pindharimisel 
Taliraps, saagikus 3,0 t/ha 

2020 2021 Muutus, 
% 

Vee vedu (250 l/ha) 0,85 1,04 22% 

Glüfosaadi pritsimine 13,53 14,02 4% 

Kõrrekoorimine 21,40 23,50 10% 

Randaalimine 24,70 26,90 9% 

Kivide koristamine  8,99 11,01 22% 

Min.väetise, seemne laadimine ja vedu 2,67 3,20 20% 

Külvamine mullaharimisseadmega varustatud kombikülvikuga 46,20 49,70 8% 

Orase äestamine 10,20 11,00 8% 

Külvieelsed tööd kokku 128,54 140,37 9% 

Vee vedu (250 l/ha) 2,81 3,43 22% 

Taimekaitsetööd 44,65 46,27 4% 

Väetise vedu, laadimine ja laotamine 18,38 21,25 16% 

Kasvuaegsed tööd kokku 65,84 70,95 8% 

Kombainkoristus 106,50 108,8 2% 

Vilja vedu kuivatisse 17,40 21,2 22% 

Koristustööd kokku 123,90 130,00 5% 

Vilja kuivatamine    (kuni 9%) 45,30 58,6 29% 

Vilja hoiustamine 9,00 9,00 0% 

Muud (abi)tööd 11,18 12,27 10% 

Koristusjärgsed tööd kokku 65,48 79,87 22% 

Masinatööd kokku 383,76 421,19 10% 
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 SUVIRAPS                 1 ha 

 Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG             
Seemned 2,00 t 498,00 996,00 2,50 t 498,00 1 245,0

0 
3,00 t 498,00 1 494,0

0 Ühtne pindalatoetus    129,76    129,76    129,76 

Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    1 184,9
4 

   1 433,9
4 

   1 682,9
4 Seeme (Menthal)             

(1 ühik =3 ha) 0,333 ühik  57,33 0,333 ühik  57,33 0,333 ühik  57,33 

Väetise toiteelemendid:             
Lihtväetis (N) 52 kg 1,02 53,04 104 kg 1,02 106,08 104 kg 1,02 106,08 

Kompleksväetis:             
Lämmastik (N) 81 kg 1,07 86,67 81 kg 1,07 86,67 90 kg 1,07 96,30 

Fosfor (P) 22 kg 1,07 23,54 22 kg 1,07 23,54 24 kg 1,07 25,68 
Kaalium (K) 49 kg 1,07 52,43 49 kg 1,07 52,43 54 kg 1,07 57,78 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 18,50 18,50 1,0 kord 18,50 18,50 1,0 kord 18,50 18,50 

Herbitsiidid 1,0 kord 31,35 31,35 1,0 kord 31,35 31,35 1,0 kord 31,35 31,35 

Fungitsiidid 1,0 kord 28,24 28,24 1,0 kord 28,24 28,24 1,0 kord 28,24 28,24 
Insektitsiidid 1,0 kord 4,27 4,27 1,0 kord 4,27 4,27 1,0 kord 4,27 4,27 

Insektitsiidid 1,0 kord 73,90 73,90 1,0 kord 73,90 73,90 1,0 kord 73,90 73,90 

KOKKU muutuvkulud    429,27    482,31    499,43 

KATTETULU 1    755,67    951,63    1 183,5
1 MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 173,36    173,36    173,71 
Taimekaitsetööd  3 korda 45,18  3 korda 45,18  3 korda 45,18 
Pealtväetamine  1 kord 10,80  2 korda 21,60  2 korda 21,60 

Kombainikoristus ja vilja vedu 117,50    123,80    130,00 
Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 58,82    71,38    83,73 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 405,66    435,32    454,22 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  405,66    435,32    454,22 

KATTETULU 2    350,01    516,31    729,29 

Muutuvkulud + masinatööd    834,93    917,63    953,65 

Tootmiskulud 1 t suvirapsi tootmiseks 417    367    318 

KOKKU masinatööd, pindharimine  360,35    390,01    408,91 

KATTETULU 2    384,52    550,82    763,80 

Muutuvkulud + masinatööd*    800,42    883,12    919,14 

Tootmiskulud 1 t suvirapsi tootmiseks 400    353    306 

KOKKU masinatööd, otsekülv  298,95    328,61    347,51 

KATTETULU 2    445,92    612,22    825,20 

Muutuvkulud + masinatööd*    739,02    821,72    857,74 

Tootmiskulud 1 t suvirapsi tootmiseks 370    329    286 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Lämmastikväetis N 26; S 15 265,00 1,02 200 400 400 

Kompleksväetis NPK 18-11-13 359,00 1,07 450 450 500 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

euro/ha 

Herbitsiid Agil 100 EC 18,50 1,00 18,50 

Herbitsiid Rapsan 400 SC 16,50 1,90 31,35 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,00 10,80 

Fungitsiid Propulse 35,30 0,80 28,24 

Insektitsiid Cyperkill 500 EC 28,50 0,15 4,27 

Insektitsiid Vertimec 018 EC 147,80 0,50 73,90 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud 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             
Seemned  2,00 t 498,00 996,00 3,00 t 498,00 1 494,0

0 
4,00 t 498,00 1 992,0

0 Ühtne pindalatoetus    129,76    129,76    129,76 

Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    1 184,9
4 

   1 682,9
4 

   2 180,9
4 Seeme (SY Annabela)             

(1 ühik =3 ha) 0,333 ühik  61,67 0,333 ühik  61,67 0,333 ühik  61,67 

Väetise toiteelemendid:             

Lihtväetis (N) 52 kg 0,72 37,44 69 kg 0,72 49,68 69 kg 0,72 49,68 
Lihtväetis (N)     39 kg 1,02 39,78 39 kg 1,02 39,78 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 24 kg 0,80 19,20 36 kg 0,80 28,80 44 kg 0,80 35,20 

Fosfor (P) 26 kg 0,80 20,80 40 kg 0,80 32,00 48 kg 0,80 38,40 
Kaalium (K) 75 kg 0,80 60,00 112 kg 0,80 89,60 137 kg 0,80 109,60 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 31,35 31,35 1,0 kord 31,35 31,35 1,0 kord 31,35 31,35 

Herbitsiidid     1,0 kord   1,0 kord   

Fungitsiidid 1,0 kord 28,24 28,24 1,0 kord 28,24 28,24 1,0 kord 28,24 28,24 
Fungitsiidid 1,0 kord 22,00 22,00 1,0 kord 22,00 22,00 1,0 kord 22,00 22,00 

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 32,90 9,87 0,3 korda 32,90 9,87 0,3 korda 32,90 9,87 

KOKKU muutuvkulud    298,07    400,49    433,29 

KATTETULU 1    886,87    1 282,4
5 

   1 747,6
5 MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 183,30    184,36    185,07 
Taimekaitsetööd  3,3 korda 49,70  3,3 korda 49,70  3,3 korda 82,70 

Pealtväetamine  1 kord 10,45  2 korda 21,25  2 korda 21,25 

Kombainikoristus ja vilja vedu 117,50    130,00    140,70 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 57,18    81,19    105,69 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 418,13    466,50    535,41 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  418,13    466,50    535,41 

KATTETULU 2    468,74    815,95    1 212,2
4 Muutuvkulud + masinatööd    716,20    866,99    968,70 

Tootmiskulud 1 t talirapsi tootmiseks 358    289    242 

KOKKU masinatööd, pindharimine  371,79    421,19    490,10 

KATTETULU 2    504,28    850,46    1 246,7
5 Muutuvkulud + masinatööd    680,66    832,48    934,19 

Tootmiskulud 1 t talirapsi tootmiseks 340    277    234 

KOKKU masinatööd, otsekülv  311,42    359,79    428,71 

KATTETULU 2    564,65    911,86    1 308,1
4 Muutuvkulud + masinatööd    620,29    771,08    872,80 

Tootmiskulud 1 t talirapsi tootmiseks 310    257    218 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Lämmastikväetis AN 34,4 247,00 0,72 150 200 200 

Lämmastikväetis N 26; S 15 265,00 1,02  150 150 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 332,00 0,80 300 450 550 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

euro/ha 

Herbitsiid Rapsan 400 SC 16,50 1,9 31,35 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,0 10,80 

Fungitsiid Caryx 31,50 1,0 31,50 

Fungitsiid Propulse 35,30 0,8 28,24 

Insektitsiid Cyperkill 500 EC 50,00 0,3 15,00 

Insektitsiid Sluxx HP 4,70 7,0 32,90 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 



35 
 

Kaunvili 
Ülevaade 

2021. aastal kasvatati Eestis kaunvilju kokku 48 934 hektaril, mis moodustas 7% põllukultuuride 
kasvupinnast, sealhulgas põldhernest 33 074 ha ja põlduba 15 812 ha. Viimasetel aastatel on 
kaunviljade kasvupind kokku on olnud 50 tuhande hektari piires, kusjuures ligikaudu 70% sellest 
moodustas põldhernes ja 30% põlduba. Erandiks oli 2017. aasta, mil kaunviljade kasvupind kokku 
oli 65,5 tuhat hektarit (joonis 1).  

 
Joonis 1. Kaunviljade kasvupind, 2015-2021 (Allikas: SA, 2021* esialgne) 

Perioodil 2015–2021 olid kaunviljade kõige kõrgemad saagikused 2015. aastal (joonis 2). 
Saagikuse kõrged näitajad (põlduba 3030 kg/ha ja põldhernes 2644 kg/ha) innustasid tootjaid 
sedavõrd, et 2016. aastal oli kaunviljade külvipind märgatavalt suurem. Järgnevatel aastatel 
paraku nii suuri saaginumbreid ei olnud ja kui terana ei ole õnnestunud saaki koristada, siis on 
haljasmass sisse küntud. Kaunviljad on head eelviljad, mis parandavad mullaviljakust ja tagavad 
tasakaalu huumusvaru säilitamisel. 

Ka 2021. aastal mõjutas ilmastik kaunviljade saagikust ja keskmised näitajad jäid võrreldes 
2020 aastaga väga palju madalamaks. 2021. aastal oli põldoa keskmine saagikus 1050 kg/ha, 
põldhernel 1837 kg/ha.  

 
Joonis 2. Kaunviljade saagikus, 2015–2021 (Allikas: SA, 2021* esialgne)
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Põldherne kokkuostuhind on tõusnud alates 2016. aastast, ulatudes 2021. aastal keskmiselt 
260 euroni/tonn12. Põldherne kokkuostuhind oli langustrendis aastatel 2016–2018 ja seejärel 
hakkas vähehaaval tõusma jõudes 2020. aastal 184 euroni/tonn. Võrreldes 2020. aastaga tõusis 
2021. aastal põldherne kokkuostuhind 32%, põldoal 12% (joonis 3). Kokkuostuhinnad hakkasid 
tõusma 2021 aasta teisest poolest, novembris ulatus keskmine hind põldhernel 300 euroni/tonn 
ja põldoal 312 euroni/tonn. 

 
Joonis 3. Kaunviljade kokkuostuhinnad, 2015–2021 (Allikas: EKI, 2021* esialgne) 

Kogutoodang 

Kogutoodangu väärtus hektari kohta arvestatakse realiseerimishindades vastavalt 
saagitasemele. Põldherne ja põldoa kattetulu on võrreldud saagitasemetel 2,0 t/ha; 3,0 t/ha ja 
4,0 t/ha. EKI esialgsetel andmetel oli 2021. aastal põldherne keskmine kokkuostuhind 
243 euro/tonn ja põldoal 260 euro/tonn. 

Põhitoodangu väärtusele arvestatakse juurde ka põllukultuuri tootmisega seotud otsetoetused: 
ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk nn 
rohestamise toetus. 2021. aastal olid nende toetuste ühikumäärad: ühtne pindalatoetus 
129,76 euro/ha ning rohestamine 59,18 euro/ha13. 

Muutuvkulud 

Taimekasvatuses on muutuvkuludeks 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 
kasutamine ning tasakaalustatud väetamine on olulised ja kokkuvõttes võimaldavad kulusid 
kokku hoida ja keskkonda säästa. 

Kattetulu arvestuste aluseks on ettevõtte keskmised näitajad. Taimekasvatuses on oluline 
arvestada sellega, et põllud võivad olla erineva mullaviljakusega. Kulude planeerimise esimene 
samm on mullaanalüüsid. Alljärgnevates näidetes ei ole arvestatud eel- ja vahekultuuride mõju 
saagikusele, kuid külvikord ja viljavaheldus on olulised agrotehnilised võtted ja võimalusel võiks 
nende teguritega saagikuse ja muutuvkulude planeerimisel arvestada. 

  

                                                                 
12 Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) hinnainfo 
13 2021. aasta otsetoetuste ühikumäärad  
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● Seeme 

Alljärgnevates näidetes 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 kasvuks 
ruumi. Külvisenormi arvutamise alused on toodud metoodika peatükis.  

Seemnete hinnad on võetud TÜ Farm In ja Baltic Agro AS 2020/2021. aasta hinnakirjadest: 
põldherne seeme 423 euro/tonn ja põldoa seeme 458 euro/tonn. 

● Väetised 

Kattetulu arvestusnäidetes on 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; 

 eel- või vahekultuuri järelmõju kajastub kaudselt põllukultuuridele planeeritud väetiste 
koguses. 

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

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. 
Toiteelementide maksumuse arvutamise põhimõtted on toodud metoodika peatükis. 

Kaunviljade arvutusnäidetes on väetisena kasutatud kompleksväetist NPK 8-20-30 hinnaga 
322 euro/tonn. Väetise toiteelemendi keskmine hind arvutatakse välja põhitoiteelementide 
sisaldusest lähtuvalt. Põhitoiteelementide koguse kindlaksmääramiseks korrutatakse väetises 
sisalduva oksiidtegevaine kogus vastava lihtelemendi ja oksiidtegevaine vahelise koefitsiendiga: 

 N   8% =   80 kg N x 1,00 =   80 kg N 

 P2O5 20% = 200 kg P2O5 x 0,44 =   88 kg P 

 K2O 30% = 300 kg K2O x 0,83 = 249 kg K 

 Kokku NPK:       417 kg 

Üks tonn kompleksväetist NPK 8-20-30 sisaldab seega 417 kg põhitoiteelemente ja ülejäänud 
583 kg koosneb muudest elementidest ning nn ballastainest. Kui väetis maksab 332 euro/tonn, 
siis ühe põhitoiteelemendi maksumus on keskmiselt 0,80 euro/kg. 

 Taimekaitsevahendid 

Kattetulu arvestusnäidetes on pestitsiidide hinnad võetud Baltic Agro AS ja TÜ Farm In 
hinnakirjadest. Taimekaitsevahendite nimetused, kulunormid ja ühe pritsimiskorra maksumus 
on tabelite lõpus detailselt lahti kirjutatud. Taimekaitsevahendite maksumus on esitatud kuluna 
ühe hektari kohta vastavalt kulunormile antud saagitasemel. Arvestada tuleb ka 
pritsimiskordade arvuga. 

Näiteks põldherne puhul saagitasemel 2,0 t/ha kasutatakse insektitsiidi Mavrik (hind 
31,80 euro/l, kulunorm 0,20 l/ha), siis üks kord pritsides on insektitsiidi kulu 6,36 euro/ha. Juhul 
kui ei ole plaanis kõiki põlde insektitsiidiga pritsida, näiteks pritsitakse ainult 50% põldudest, siis 
on pritsimiskordade arv 0,5 ja insektitsiidi kulu keskmiselt 3,18 euro/ha. 

  



38 
 

Masinatööd 

Kattetulu arvestuse tabelites on masinatööde maksumused erinevate mullaharimise süsteemide 
puhul eraldi välja toodud, mis annab võimaluse võrrelda masinatööde kulu erinevate 
tehnoloogiate puhul. 

Masinatööd on tabelites jagatud nelja gruppi: 

 külvieelsed tööd – kõrrekoorimine, randaalimine, kündmine pöördadraga, libistamine 
kerglibistiga, kivide koristamine, kultiveerimine, mineraalväetise ja seemne laadimine ja 
külvamine kombikülvikuga; 

 kasvuaegsed tööd – taimekaitsetööd (k.a vee vedu) vastavalt pritsimiskordade arvule 
ning kasvuaegne väetamine (väetiste vedu, laadimine ja laotamine); 

 koristustööd – kombainkoristus ja vilja vedu kuivatisse; 

 koristusjärgsed tööd – vilja kuivatamine (teraviljal 21–14%), vilja hoiustamine ja abitööd.  

Võrreldes 2020. aastaga on 2021. aastal kaunviljade kasvatamisel masinatööde maksumus nii 
pindharimise kui ka otsekülvi puhul keskmiselt 7% suurenenud. Näiteks põldherne puhul on 
külvieelsete masinatööde maksumus 9% suurenenud, kasvuaegsed tööd 5%, koristustööd 7% 
ning kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 5% (tabel 1). Künnipõhise mullaharimisviisi puhul 
kallinesid masinatööd keskmiselt 9%. 

Tabel 1. Masinatööde maksumus põldherne kasvatamisel 2020. ja 2021. aastal, euro/ha 

Masinatööde maksumus pindharimisel 
Põldhernes, saagikus 3,0 t/ha 

2020 2021 muutus,      
% 

Vee vedu (250 l/ha) 0,85 1,04 22% 

Glüfosaadi pritsimine 13,53 14,02 4% 

Kõrrekoorimine 21,40 23,50 10% 

Randaalimine 24,70 26,90 9% 

Kivide koristamine  8,99 11,01 22% 

Min.väetise, seemne laadimine ja vedu 3,23 3,89 20% 

Külvamine mullaharimisseadmega varustatud kombikülvikuga 46,20 49,70 8% 

Külvieelsed tööd kokku 118,90 130,06 9% 

Vee vedu (250 l/ha)                                   1,70 2,08 22% 

Taimekaitsetööd                              27,06 28,04 4% 

Kasvuaegsed tööd kokku 28,76 30,12 5% 

Kombainkoristus 98,00 102,8 5% 

Vilja vedu kuivatisse 17,40 21,2 22% 

Koristustööd kokku 115,40 124,00 7% 

Vilja kuivatamine (21–14%) 48,50 50,9 5% 

Vilja hoiustamine 9,00 9,00 0% 

Muud (abi)tööd 8,01 8,6 7% 

Koristusjärgsed tööd kokku 65,51 68,50 5% 

Masinatööd kokku 328,57 352,68 7% 
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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 243,00 486,00 3,00 t 243,00 729,00 4,00 t 243,00 972,00 
Ühtne pindalatoetus 
(ÜPT) 

   129,76    129,76    129,76 

Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    674,94    917,94    1 160,9
4 MUUTUVKULUD             

Seeme (Aurelia) 250 kg 0,42 105,00 250 kg 0,42 105,00 250 kg 0,42 105,00 

Kompleksväetis:             
Lämmastik (N) 20 kg 0,80 16,00 24 kg 0,80 19,20 28 kg 0,80 22,40 
Fosfor (P) 22 kg 0,80 17,60 26 kg 0,80 20,80 31 kg 0,80 24,80 
Kaalium (K) 62 kg 0,80 49,60 75 kg 0,80 60,00 87 kg 0,80 69,60 

Pestitsiidid:             
Herbitsiidid 1,0 kord 53,40 53,40 1,0 kord 53,40 53,40 1,0 kord 53,40 53,40 
Herbitsiidid 0,5 korda 18,50 9,25 0,5 korda 18,50 9,25 1,0 kord 18,50 18,50 

Fungitsiidid 0,5 korda 28,40 14,20 1,0 kord 28,40 28,40 1,0 kord 28,40 28,40 

Insektitsiidid 0,5 korda 6,36 3,18 0,5 korda 6,36 3,18 2,0 korda 6,36 12,72 

KOKKU muutuvkulud    268,23    299,23    334,82 

KATTETULU 1    406,71    618,71    826,12 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 173,69    174,05    174,40 
Taimekaitsetööd  2 korda 30,12  2 korda 30,12  3 korda 45,18 
Kombainikoristus ja vilja vedu 111,80    124,00    134,50 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 48,89    69,60    90,75 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 364,50    397,77    444,83 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  364,50    397,77    444,83 

KATTETULU 2    42,21    220,94    381,29 

Muutuvkulud + masinatööd 632,73    697,00    779,65 

Tootmiskulud 1 t põldherne tootmiseks 316    232    195 

KOKKU masinatööd, pindharimine  319,41    352,68    399,74 

KATTETULU 2    76,50    255,23    415,58 

Muutuvkulud + masinatööd 598,44    662,71    745,36 

Tootmiskulud 1 t põldherne tootmiseks 299    221    186 

KOKKU masinatööd, otsekülv  258,31    291,58    338,64 

KATTETULU 2    137,60    316,33    476,68 

Muutuvkulud + masinatööd 537,34    601,61    684,26 

Tootmiskulud 1 t põldherne tootmiseks 269    201    171 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 332,00 0,80 250 300 350 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

Herbitsiid Fenix 17,80 3,0 53,40 

Herbitsiid Agil 100 EC 18,50 1,0 18,50 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,0 10,80 

Fungitsiid Prosaro 35,50 0,8 28,40 

Insektitsiid Mavrik 31,80 0,2 6,36 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud 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) 2,00 t 260,00 520,00 3,00 t 260,00 780,00 4,00 t 260,00 1 040,0
0 Ühtne pindalatoetus 

(ÜPT) 
   129,76    129,76    129,76 

Rohestamine    59,18    59,18    59,18 

KOKKU    708,94    968,94    1 228,9
4 MUUTUVKULUD             

Seeme (Vertigo) 300 kg 0,46 138,00 300 kg 0,46 138,00 300 kg 0,46 138,00 

Kompleksväetis:             

Lämmastik (N) 16 kg 0,80 12,80 20 kg 0,80 16,00 24 kg 0,80 19,20 

Fosfor (P) 18 kg 0,80 14,40 22 kg 0,80 17,60 26 kg 0,80 20,80 
Kaalium (K) 50 kg 0,80 40,00 62 kg 0,80 49,60 75 kg 0,80 60,00 

Pestitsiidid:             

Herbitsiidid 1,0 kord 53,40 53,40 1,0 kord 53,40 53,40 1,0 kord 53,40 53,40 

Fungitsiidid 1,0 kord 28,40 28,40 1,0 kord 28,40 28,40 1,0 kord 28,40 28,40 

Insektitsiidid 1,0 kord 25,44 25,44 1,0 kord 25,44 25,44 1,0 kord 25,44 25,44 

KOKKU muutuvkulud    312,44    328,44    345,24 

KATTETULU 1    396,50    640,50    883,70 

MASINATÖÖD             

Külvieelne mullaharimine, väetamine ja külvamine 173,69    174,05    174,40 
Taimekaitsetööd  3 korda 45,18  3 korda 45,18  3 korda 45,18 
Kombainikoristus ja vilja vedu 111,80    124,00    134,50 

Kuivatamine ja koristusjärgsed tööd 49,27    69,98    90,75 

KOKKU masinatööd, künnipõhine 379,94    413,21    444,83 
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KOKKU masinatööd, künnipõhine  379,94    413,21    444,83 

KATTETULU 2    16,56    227,29    438,87 

Muutuvkulud + masinatööd 692,38    741,65    790,07 

Tootmiskulud 1 t põldoa tootmiseks 346    247    198 

KOKKU masinatööd, pindharimine  334,85    368,12    399,74 

KATTETULU 2    50,85    261,58    473,16 

Muutuvkulud + masinatööd 658,09    707,36    755,78 

Tootmiskulud 1 t põldoa tootmiseks 329    236    189 

KOKKU masinatööd, otsekülv  273,75    307,02    338,64 

KATTETULU 2    111,95    322,68    534,26 

Muutuvkulud + masinatööd 596,99    646,26    694,68 

Tootmiskulud 1 t põldoa tootmiseks 298    215    174 

Väetamine 
Väetise hind, 

euro/t 

Toiteelemendi 
maksumus, 

euro/kg 

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

Väetise kogus, kg/ha 

Kompleksväetis NPK 8-20-30 332,00 0,80 200 250 300 

Taimekaitse 
Preparaadi hind, 
euro/kg; euro/l 

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

Herbitsiid Fenix 17,80 3,0 53,40 

Herbitsiid Rodeo FL* 2,70 4,0 10,80 

Fungitsiid Prosaro 35,50 0,8 28,40 

Insektitsiid Mavrik 31,80 0,2 6,36 

* Herbitsiid Rodeo FL kulu on arvestatud juhul, kui tegemist on pindharimise või otsekülviga 
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Rohumaad 
Ülevaade 

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 2021. aastal rohumaid kokku 461 158 hektarit. 

Rohumaadena käsitletakse: 

• söödakultuure põllumaal (külvikordade süsteemis kuni viis aastat karjatamiseks, heinaks või 
siloks kasvatatavad heintaimed); 

• püsirohumaid, mida kasutatakse 5 aastat või kauem (külvikorras mitteolev mitmeaastaste 
heintaimede pind, mida kasutatakse haljasmassi või heina tootmiseks või karjatamiseks või 
mida hoitakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes). 

Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvatati Eestis 2021. aastal söödakultuure põllumaal kokku 

178 524 hektaril14. Valdava enamuse põllumaal kasvatatavatest söödakultuuridest moodustasid 

mitmeaastased söödakultuurid, sh lühiajaline rohumaa 121 752 ha ja liblikõielised 33 377 ha. 

Haljasmaisi kasvupind oli 13 044 ha, tera ja kaunvili haljassöödaks 8279 ha ning muud üheaastased 

söödakultuurid 2072 ha. Püsirohumaid oli 2021. aastal 282 634 ha (61% rohumaade kasvupinnast) 

(joonis 1). 

 

Joonis 1. Rohumaade kasvupinna struktuur, 2021 (Allikas: SA, esialgne) 

ROHUSÖÖDAD 

Lühiajalistel rohumaadel kasvatatakse kiirema algarenguga ja lühema kestusega heintaimi. 

Seemnesegudesse võetakse 2–3 liiki, mis arengukiiruselt oluliselt ei erine. Karjatatavad rohumaad 

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 tagamiseks tuleb 

kasvatada nii kõrrelisi kui ka liblikõielisi kultuure.  

                                                                 
14 Statistika andmebaas 

61%

26%

7%

3% 2%

Püsirohumaa Lühiajaline rohumaa
Liblikõielised Haljasmais
Tera- ja kaunvili haljassöödaks

https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__pellumajandus__pellumajandussaaduste-tootmine__taimekasvatussaaduste-tootmine/PM0281
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Liikide valik sõltub mulla omadustest ja rohumaalt toodetud saagi kasutamise sihtotstarbest (silo, 

hein, karjatamine)15. 

Piimaveistele rajatakse kõrge toiteväärtusega rohumaad. Niitelised segud baseeruvad peamiselt 

lühiajalise kasutuse puhul punase ristiku ja kõrreliste (nt põldraihein, põldtimut), pikaajalise kasutuse 

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 lutserni ja kõrreliste (karjamaa 

raihein, harilik aruhein, aasnurmikas) segudena, eritingimustes ka keraheina puhaskülvina. 

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 jne16. 

Rohusöötade tootmisega kaasnevad kulud jagatakse kahte gruppi: kulud rajamisaastal ja 

kasutusaastal. Mida pikema kasutuseaga on rohumaa, seda odavamaks kujunevad keskmised 

rajamiskulud. 

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 

kogutoodangust (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 kultuurniidu 
kohta. Põldheina kasutatakse peamiselt silo valmistamiseks, kultuurkarjamaad karjatamiseks ning 
kultuurniitu heina tootmiseks. Need arvestused on aluseks rohusöötade (silo, hein, karjamaarohi) 
maksumusele, mida on kasutatud loomakasvatuse kattetulude arvestusnäidetes. Lihaveiste kattetulu 
arvestusnäidete juures on eeldatud, et karjatamine toimub osaliselt looduslikel rohumaadel. 
Looduslike rohumaade puhul on söödatootmise kulud küll väiksemad, kuid tuleb arvesse võtta, et 
rohusöötade saagikus ja söödaväärtus on tunduvalt madalamad, mistõttu on vajamineva 
söödakoguse jaoks vajalik rohkem karjamaapinda omada või rentida maid juurde 

  

                                                                 
15 Kohalikud söödad. Koostanud H.Older, 2011 
16 Older Grupp Infoleht, 2009 
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PÕLDHEIN 

Kvaliteetne sööt tagab loomadele hea tervise ja kõrge tootlikkuse. Tuleb planeerida kõik 

tööprotsessid 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 lohisvoolikuga 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 kevadisele saagile. Kui mullas 

ei ole piisavalt kaaliumit, jääb ka lämmastik kasutamata17. 

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. Rohumaa kasutuskestus on kolm aastat (üks rajamis- ja kaks 

kasutusaastat), seega jagatakse rajamiskulud (muutuvkulud ja masinatööd) kolmega. 

2021. aastal olid ilmastikuolud heintaimede kasvule soodsad. Lisaks saagile tuleb hinnata ka 

rohusööda kvaliteeti. Silo kuivaine sisaldus on arvestatud keskmiselt 33%. 2021. aasta rohusööda 

kasv ja varumine olid head, kuid seoses kütuse ja sisendite hindade tõusuga olid varutud söötade 

hinnad kõrgemad võrreldes 2020. aastaga. 

Rajamisaastal on arvestatud üks niide (saagikus 8 t/ha) ja järgnevatel aastatel kahe niitega saagikus 

20 t/ha aastas. Seega on põldheina saagikus keskmiselt (8 + 20 + 20) : 3 = 16 t/ha aastas. 

Seeme: Heinaseemneid turustavad firmad pakuvad valmis seemnesegusid. Mõnedel juhtudel on 

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 25 kg/ha. Kasutades valmis seemne-
segu on kulu ühele hektarile 69,50 euro/ha18.  

  

                                                                 
17 Sööda varumine ja hoiustamine – kvaliteedist, puudustest ja võimalustest  
18 Heinaseemnesegude hinnad TÜ Farm In 2021. aasta kevadisest hinnakirjast 

https://www.anuait.ee/are-selge-silo-valmistamine-on-lihtne-kui-jalgida-ammu-teadaolevaid-reegleid/
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Heinaseemnesegu hinnaks kujuneb 2,78 euro/kg ja see koosneb järgmistest komponentidest: 

• harilik timut;   7,5 kg/ha; 

• karjamaa raihein;  7,5 kg/ha; 

• punane ristik;   5,0 kg/ha; 

• harilik aruhein;   5,0 kg/ha. 

Väetamine: rajamisel kompleksväetis NPK 8-20-30, kulunormiga 400 kg/ha. Väetise hind 

332 euro/tonn, toiteelemendi (NPK) maksumus 0,80 euro/kg. Kasutusaastatel lämmastikväetis 

AN 34,4 kulunormiga 150 kg/ha. Väetise hind 247 euro/tonn, toiteelemendi N maksumus 

0,72 euro/kg). Toiteelementide maksumuse arvutamise alused on toodud metoodika peatükis. 

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

Pallisilo korral on arvestatud närbrohu pallimisega presskiletajaga, palli läbimõõt 1,2 m ja silopallid 

veetakse 49–59 kW esihaaratsiga traktoriga põllu äärde. Sõltuvalt masinapargist ja põldude 

kaugusest peaks kindlasti arvestama ka silorullide veokuluga. Masinaööde maksumus rajamisaastal 

on 353,95 euro/ha, kasutusaastal 422,44 euro/ha. Võttes arvesse, et rohumaad kasutatakse kolm 

aastat, on masinatööde maksumus keskmiselt 399,61 euro/ha. 2020 aastaga võrreldes on 

masinatööde maksumus 10% tõusnud. 

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. Masinatööde maksumus 

rajamisaastal on 299,09 euro/ha, kasutusaastal 287,64 euro/ha. Kui rohumaad kasutatakse kolm 

aastat, siis masinatööde maksumus on keskmiselt 291,46 euro/ha. 2020 aastaga võrreldes on 

hoidlasilo masintööde maksumus tõusnud 11%. 

Materjalid: pallisilo tegemisel on arvestatud silokile (4,39 eurot tonni silo kohta) ja võrgu (0,65 eurot 

tonni silo kohta) maksumusega. 

Hoidlasilo puhul on aluseks võetud 500 t mahutavusega hoidla (maksumus 225 tuhat eurot, 

kasutusaeg 35 aastat). Hoidla katmiseks kuluva katte-, külje-, kopeerkile ja linnuvõrgu maksumus on 

arvestuslikult kokku 1,32 eurot ühe tonni haljasmassi kohta, sellest 0,23 eurot on kattekile, 0,09 eurot 

kopeerkile, 0,11 eurot silohoidla küljekile ja 0,89 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 konservanti 

arvestusliku maksumusega kaks eurot ühe tonni haljasmassi kohta. Kokku kulub materjalidele 

pallisilo näite puhul 80,64 euro/ha ja hoidlasilo puhul 35,84 euro/ha. 

Arvestused näitavad, et hoidlasilo on mõnevõrra odavam toota kui pallisilo: hoidlasilo tootmiskulud 

on 33,02 euro/tonn ja pallisilo puhul 45,39 euro/tonn. Ühe palli (700 kg) maksumus on 31,77 eurot. 
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PÕLDHEIN           1 ha 

 PÕLDHEIN 
pallisilo 

PÕLDHEIN 
hoidlasilo 

 
Kogus 

Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Rohumaa kasutuskestus 3 aasta   3 aasta   
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 25 kg 2,78 69,50 25 kg 2,78 69,50 
Lämmastik (N) 32 kg 0,80 25,60 32 kg 0,80 25,60 

Fosfor (P) 35 kg 0,80 28,00 35 kg 0,80 28,00 

Kaalium (K) 100 kg 0,80 80,00 100 kg 0,80 80,00 

Tüü randaalimine    23,50    23,50 

Kündmine, kultiveerimine    73,70    73,70 

Kultiveerimine    19,50    19,50 

Kivide koristamine    13,76    13,76 

Libistamine    7,40    7,40 

Kompleksväetiste vedu ja külvamine    12,21    12,21 

Seemne vedu ja külvamine    18,50    18,50 

Rullimine    13,10    13,10 

Niitmine muljurniidukiga    19,70    19,70 

Vaalutamine    13,40    13,40 

Kogumine liikurhekseldiga        35,30 

Rohu pallimine koos kiletamisega    88,70     

Vedu põllu servale ja farmi juurde    40,17     

Rohu vedamine hoidlasse        35,31 

Rohu tihendamine hoidlas        5,00 

Muud abitööd    10,31    8,71 

Masinatööd rajamisaastal    353,95    299,09 

Rajamisaasta kulud kokku    557,05    502,19 

Lihtväetis kasutusaastal: N 52 kg 0,72 37,44 52 kg 0,72 37,44 

Väetise vedu ja külvamine    10,45    10,45 

Niitmine muljurniidukiga    41,28    41,28 

Kaarutamine ja vaalutamine    36,22    36,22 

Kogumine liikurhekseldiga        83,19 

Rohu pallimine koos kiletamisega    221,80     

Vedu põllu servale ja farmi juurde    100,39     

Rohu vedamine hoidlasse        90,37 

Rohu tihendamine hoidlas        17,75 

Muud abitööd    12,30    8,38 

Masinatööd kasutusaastal    422,44    287,64 

Materjalid (kile, võrk jne)    80,64    35,84 

Kasutusaasta kulud kokku    540,52    360,92 

Kulud keskmiselt aastas    726,20    528,32 

Tootmiskulud 1 t silo tootmiseks    45,39    33,02 
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KULTUURNIIT 

Kultuurniidu rajamine kattetulu arvestuste näites toimub katteviljata külviga, korraliku hoolduse ja 

väetamise korral on kasutuskestus kuus aastat (üks rajamis- ja viis kasutusaastat). Arvestuslikult on 

saagikus rajamisaastal 1,3 t/ha, kasutusaastal 6,0 t/ha. Seega on kultuurniidul saagikus keskmiselt 

5,2 t/ha. 

Seeme: kõrreliste seemnesegu külvisenorm rajamisel on 20 kg/ha. Kõrreliste heinaseemnesegu on 

antud näites niiteline universaalne valmis segu. Kõrreliste heinaseemnesegu hind on 2,53 euro/kg19 

ja seemne kulu on 50,60 euro/ha. 

Väetamine: rajamisel antakse kompleksväetis NPK 8-20-30, kulunorm 400 kg/ha. Väetise hind 

332 euro/tonn, toiteelemendi (NPK) maksumus 0,80 euro/kg. 

Kõrrelised heintaimed vajavad korralikku väetamist, seetõttu tuleb lisaks anda ka lämmastikväetist. 

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 247 euro/tonn, toiteelemendi N maksumus 

0,72 euro/kg. 

Väetiste toiteelementide maksumuse arvutusmetoodika on toodud metoodika peatükis. 

Masinatööd: Kattetulu arvestuses on eeldatud, et niitmiseks kasutatakse muljurniidukit. Seejärel 

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 veokuluga 

põllu äärest farmi juurde.  

Materjalid: heina rullimisel kasutatakse võrku, mille hind on 136,68 euro/rull. Ühest võrgurullist 

jätkub 62,50 tonni kuiva heina rullimiseks, seega võrgu maksumuseks võib arvestada 2,19 eurot tonni 

heina kohta. 

Arvestuse tulemusena selgus, et heina tootmiskulud on 89,03 euro/tonn ning ühe heinarulli (250 kg) 

maksumus on keskmiselt 22,26 eurot. 

KULTUURKARJAMAA 

2021. aasta ilmastikutingimused olid soodsad ning rohukasv oli hea. Arvestuses on eeldatud, et 

kultuurkarjamaa rajamine toimub katteviljata külviga. Keskmine kasutuskestus on intensiivse 

kasutuse korral neli aastat (üks rajamis- ja kolm kasutusaastat). Rajamisaastal karjatatakse keskmiselt 

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 karjamaa seemnesegu veistele. 

Seemnesegu hind on 2,94 euro/kg. Karjamaa seemnesegu külvisenorm on 25 kg/ha, seemne kulu 

73,50 euro/ha. 

                                                                 
19 Heinaseemnesegude hinnad TÜ Farm In 2021. aasta kevadisest hinnakirjast 

file://///pmin.agri/pmin/PMK%20failiserver/Osakond/Maamajanduse%20analüüsi%20osakond/fadn/Andmed2020/Kattetulu%202021/Lõplik%20Raamat%202021_18jaanuar2022/Raamat_2021.docx%23väetis
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Väetamine: rajamisel antakse kompleksväetis NPK 8-20-30, kulunorm 500 kg/ha. Väetise hind 332 

euro/tonn, toiteelemendi (NPK) maksumus 0,80 euro/kg. 

Kasutusaastal lämmastikväetis AN 34,4 kulunormiga 200 kg/ha ja igal teisel kasutusaastal kasutatakse 

lisaks pealtväetisena kompleksväetist NPK 8-20-30, kulunorm 400 kg/ha, mis arvestuslikult teeb aasta 

kohta keskmiselt 200 kg/ha. Lämmastikväetise AN 34,4 hind 247 euro/tonn, toiteelemendi N 

maksumus 0,72 euro/kg. Kasutusaastal on väetise kulu seega kokku 116,88 euro/ha.  

Masinatööd: Masinatööde maksumus rajamisaastal on 206,19 euro/ha, kasutusaastal 
48,10 euro/ha. Kui karjamaid kasutatakse neli aastat, siis masinatööde maksumus on keskmiselt 
87,62 euro/ha ühe kasutusaasta kohta. 2020. aastaga võrreldes on karjamaade rajamisel masintööde 
maksumus tõusnud 12% ja karjamaade hooldamisel (väetiste vedu, väetamine, äestamine ja 
järelniitmine) 14%.  

Abitöödena võiks juurde arvestada ka karjaaedade parandamise ja ümberpaigutamise kulu. 

Karjamaarohu tootmiskulud on antud näite puhul 16,28 euro/tonn. Kui karjatamine toimub osaliselt 

ka looduslikul rohumaal, on loodusliku karjamaarohu maksumuseks on 8,80 euro/tonn. 
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KULTUURNIIT JA -KARJAMAA        1 ha 

 KULTUURNIIT 
hein 

KULTUURKARJAMAA 
karjamaarohi 

 
Kogus 

Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Kogus 
Hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Rohumaa kasutuskestus 6 aasta   4 aasta   
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 20 kg 2,53 50,60 25 kg 2,94 73,50 

Väetise toiteelemendid:         

Lihtväetis (N) 52 kg 0,72 37,44     

Kompleksväetis:         

Lämmastik (N) 32 kg 0,80 25,60 40 kg 0,80 32,00 

Fosfor (P) 35 kg 0,80 28,00 44 kg 0,80 35,20 

Kaalium (K) 100 kg 0,80 80,00 125 kg 0,80 100,00 

Tüü randaalimine    23,50    23,50 

Kündmine, kultiveerimine    93,20    93,20 

Kivide koristamine    13,76    13,76 

Libistamine    7,40    7,40 

Väetiste vedu ja külvamine    12,21    12,92 

Seemne vedu ja külvamine    18,50    18,50 

Rullimine    13,10    13,10 

Umbrohu niitmine    17,80    17,80 

Pealtväetamine    10,45     

Niitmine muljurniidukiga    18,90     

Kaarutamine ja vaalutamine    21,84     

Heina rullimine ja vedu farmi juurde    36,00     

Muud (abi)tööd    8,60    6,01 

Masinatööd rajamisaastal    295,26    206,19 

Rajamisaasta kulud kokku    516,90    446,89 

Lihtväetis kasutusaastal: N 69 kg 0,72 49,68 69 kg 0,72 49,68 
Lämmastik (N) 8 kg 0,80 6,40 16 kg 0,80 12,80 

Fosfor (P) 9 kg 0,80 7,20 18 kg 0,80 14,40 

Kaalium (K) 25 kg 0,80 20,00 50 kg 0,80 40,00 

Väetiste vedu ja külvamine    20,89    21,60 

Äestamine        7,30 

Niitmine, kaarutamine ja vaalutamine    86,93     

Heina rullimine ja vedu farmi juurde    166,10     

Karjamaa järelniitmine        17,80 

Muud (abi)tööd    8,22    1,40 

Masinatööd kasutusaastal    282,14    48,10 

Materjalid    11,39     

Kasutusaasta kulud kokku    376,81    164,98 

Kulud keskmiselt aastas    462,96    276,70 

Tootmiskulud 1 t sööda tootmiseks    89,03    16,28 
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Piimaveised 
Ülevaade 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli (EPJ) andmetel oli seisuga 31.12.2021 Eestis 

registreeritud 80 804 piimalehma ja 412 karja. Piimakarjade arv Eestis on olnud viimastel aastatel 

pidevas langustrendis. Võrreldes 2015. aastaga on karjade arv vähenenud 36%, piimalehmade 

arv on samal ajavahemikul vähenenud 8% (joonis 1).  

 
Joonis 1. Piimalehmade ja karjade arv, 2015–2021 (Allikas: EPJ) 

2021. aastal oli 60% karjadest väiksemad kui 100 piimalehma ja neis peeti 10% 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 karjade arv kokku vähenenud 36%. Väikesed karjad (kuni 50 

piimalehma) on selle ajaga vähenenud ligi kaks korda (383 karja 2015 aastal ja 180 karja 

2021 aastal). Nende karjade arv, kus peetakse rohkem kui 900 piimalehma, on 2021. aasta 

lõpuks 16 (tabel 1). 

Tabel 1. Karjade arv suurusgruppide lõikes, 2015–2021 

Karja suurus 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2021*/2015 

1...10 157 130 116 101 79 72 60 -62% 

11...50 226 199 177 161 151 130 120 -47% 

51...100 83 86 87 84 81 70 65 -22% 

101...300 95 80 81 82 80 76 82 -14% 

301...900 72 68 72 71 71 71 69 -4% 

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

Kokku 648 578 549 515 478 435 412 -36% 

Allikas: EPJ, 2021*esialgne, seisuga 31.12 

Jõudluskontrolli andmetel on keskmine piimatoodang lehma kohta aasta-aastalt tõusnud ja 

2021. aasta prognoositav näitaja on 10 580 kg. 
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PIIMALEHMAD 

Piimalehma kattetulu arvestused tehakse karja keskmiste näitajate alusel. Piimakarjast saadava 

sissetuleku ja söödavajaduse planeerimisel on aluseks karja struktuur.  

Arvestused on tehtud neljal 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 2). 2021. aasta prognoositav kokkuostuhind on 313 euro/tonn20. 

 
Joonis 2. Piima kokkuostuhinnad, 2015–2021 (Allikas: SA, 2021* prognoos) 

Lisaks piimale tuleb piimalehma puhul kogutoodangu väärtusele lisada ka loomade 

realiseerimisest saadav sissetulek karja taastootmisskeemi alusel. Taastootmisskeemi põhjal 

arvutatud koefitsiendid näitavad, milline osa loomadest tuleb prakeerida, kui palju noorloomi 

jäetakse karja täienduseks ja kui palju jääb realiseerimiseks. Arvestada tuleb ka hukkumisega. 

Tabelis 2 on välja toodud piimakarja taastootmisskeem (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. 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, neist 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. Vastavalt taastootmisskeemile kujunevad selle näite põhjal karjas 

järgmised koefitsiendid, mis näitavad realiseerimisele minevate vasikate, mullikate ja 

praaklehmade arvu keskmiselt ühe lehma kohta aastas: 

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

Olenevalt sellest, kas loomad realiseeritakse elusloomadena tõuaretuseks või lihatööstusele, on 

müügihind erinev. 

Kattetulu arvestuse näites on kasutatud lihtsat taastootmisskeemi, eeldusel, et karja keskmine 

lüpsilehmade arv ei muutu. Juhul kui on plaanis piimakarja suurendada, siis tuleks planeerimisel 

seda arvesse võtta ja kasutata laiendatud taastootmisskeemi. 

Kui tavaspermaga seemendamisel eeldatakse, et lehmikuid sünnib karjas kuni 50%, siis 

suguselekteeritud spermaga seemendusest sünnib ligi 90% lehmikuid. Taastootmisskeemi 

juures on vajalik seda arvesse võtta, et planeerimisel saaks koefitsiendid täpsemalt määrata. 

Tabel 2. Piimakarja lihtne taastootmine ja selle kajastamine kattetulu arvestustes 

 
Loomade liikumine karjas 

Kattetulu arvestuse 

 tabelis 

 Loomade Hukku- Prakeeri- Karja Müügiks  Koefit- 
sient  arv mine mine täiendus   

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   
 

Suguselekteeritud sperma kasutamine piimakarjakasvatuses on viimastel aastatel maailmas 

suurenenud. Sel teel sünnib karjas piisavalt palju lehmvasikaid ning kaob vajadus osta karja 

täienduseks loomi väljastpoolt. Kui kogu karjatäiendus pärineb oma farmist, siis kaob 

loomapidajal vajadus kulutada raha uute loomade soetamisele ja mis vahel veelgi olulisem, 

riskeerida oma karja tervisega väljastpoolt loomi oma karja sisse tuues. 

Kui varem soovitati suguselekteerivat spermat kasutada vaid mullikate seemendamiseks, siis uus 
tehnoloogia võimaldab seda kasutada ka esmaspoeginutel ja vanematel lehmadel. Siiski on 
soovitatav seda kasutada vaid esimesel või teisel seemendusel. Pärast seda muutub 
suguselekteeriva sperma majanduslik efekt küsitavaks, sest pikem uuslüpsiperiood ja 
poegimisvahemik võib nullida loodetava kasu. 

Õigeaegseks seemendamiseks on oluline inna avastamine. Seni on Eestis suguselekteeritud 

spermaga seemendustest sündinud vasikatest 90% lehmvasikad, mis vastab loodetud 

tulemusele. Selline lehmvasikate sündimise tõenäosus kehtib suure arvu seemenduste korral. 

Näiteks vaid kümne tiinuse korral võib juhtuda, et sünnib kaks või isegi kolm pullvasikat. Samuti 

ei ole välistatud, et kõik kümme on lehmvasikad.  
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Arvestades, et karja taastootmisnäitajad on väliste tegurite mõju suhtes äärmiselt tundlikud, on 

kindel, et soovitud tiinestumisnäitajate saavutamiseks peavad tipptasemel olema nii söötmine 

kui karja tervis. 

2021. aasta lõpus on piima realiseerimise hind on tõusnud ja tootjate huvi suguselekteeritud 

sperma kasutamiseks kasvanud. Soovitakse oma karja parimatelt emasjärglastelt saada kõrge 

aretusväärtusega järglasi, tõstes nii oma karjas aretuse kvaliteeti läbi geneetilise edu 

suurendamise. Eksportturu olemasolul on karjakasvatajatel võimalik realiseerida mullikaid 

soodsa hinnaga. Seega võimaldab suguselekteeriva sperma kasutamine tõsta kiiremini karja 

aretusväärtust, arendada laiendatud taastootmist oma karja baasil ning saada lisasissetulekut 

tiinete mullikate realiseerimisest. 

Kõrvaltoodanguna võib kattetulus arvesse võtta ka sõnniku väärtuse, kui seda on võimalik 

väetisena kasutada või realiseerida. Keskmiselt toodab piimalehm (aastatoodang 8725 kg piima) 

aastas 22,9 tonni sõnnikut (kuivaine 15,3%)21. 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. 

Poolvedela- (8,0–19,9%) ja vedelsõnniku (7,9% ja vähem) aastane toodetud kogus on suurem kui 

tahe- (20,0–24,9%) ja sügavallapanusõnnikul (25% ja rohkem)22. Karjatamise käigus jääb 

karjamaale ja liikumisteedele samuti arvestatav kogus sõnnikut, mis võiks karjatatavate loomade 

aastasest kogusest maha arvata23. Näidetes ei ole sõnniku väärtust kogutoodangule juurde 

arvestatud, kuid sõnniku väärtuse arvutamise metoodika on toodud metoodika peatükis. 

2021. aastal oli võimalik taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust piimakarja pidajatele 

218,61 euro/pea, kui taotleja vastas kehtestatud nõuetele terves oma majapidamises. 

Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus oli piimalehma kasvatamise otsetoetusele lisaks 

määr 198,43 euro/pea24. 

Muutuvkulud 

Kõige suurema osa muutuvkuludest moodustavad söödakulud. Söödabilanss peab alati olema 

positiivne (soovitatavalt väikese varuga) ning söödavajadus kaetud karja tootmispotentsiaalile 

vastava söödaga. Söödad peavad tagama elatuseks, loote kasvatamiseks ja vastaval tasemel 

toodangu saamiseks vajalike toitainetega kindlustamise. Loomad vajavad küllaldaselt 

kvaliteetset karjamaarohtu suvel, ülejäänud osa söödavajadusest põhisöötade osas tuleb katta 

silo ja heinaga. Täisväärtuslik rohusööt piimakarjale peab olema hea söömuse, kõrge seeduvuse 

ja mõõduka proteiinisisaldusega. Mitmesugustel põhjustel on karjamaarohu ja heina osatähtsus 

söödaratsioonis pidevalt vähenenud ja rohi konserveeritakse põhiliselt siloks. 

Kui põhisöötade osas on piimakarja söödavajaduse katmine vastavate söötadega planeeritud, 

siis ülejäänud osas tuleb vaadata, millised on vajalikud täiendsöödad, et kokkuvõttes saaks 

kaetud antud piimakarja energiatarbevajadus ja oleks tagatud loomadele kõik vajalik piima 

tootmiseks ning tervise korras hoidmiseks. 

                                                                 
21 Sõnniku toiteelementide sisaldus  
22 Eri tüüpi sõnnikus sisalduv taimedele omastatav lämmastik, fosfor ja kaalium  
23 Karjatamise käigus karjamaale jm sattuvate väljaheidete keskmine kogus ja toiteelementide sisaldus  
24 2021. aasta otsetoetuste ühikumäärad 

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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Loomale on eelkõige vaja söödast omastatavat energiat, mistõttu on otstarbekas loomade 

söödavajadust ja söötade toiteväärtust arvestada energiaühikutes. Söötade energiasisalduse 

hindamise ja loomade energiatarbe katmise määramise aluseks arvestuslik metaboliseeruv 

energia (ME) kuivaine (KA) kg kohta megadžaulides (MJ).  

Rohus on kuivainet 20–30%: kõige madalam on kuivaine sisaldus noores rohus taimede 

võrsumise faasis, hilisematesse kasvufaasidesse jõudmisel see suureneb ning saavutab 

maksimumi seemnete 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 

8,0–12,0 MJ/kg KA kohta, kusjuures rohusilodes on see näitaja enamasti 8,0–9,0 MJ/kg KA, hea 

toiteväärtusega silodes 10,0–10,5 MJ/kg KA. Ülekasvanud rohu puhul on ME sisaldus alla 

10,0 MJ/kg KA ning noores karjamaarohus 10,5–12,0 MJ/kg KA. Vastavalt võimalustele võib 

kasutada valmis jõusööta või teraviljasegu, millele lisatakse juurde jõusööda komponendid 

(rapsikook, soja, mais, mineraalid). Olenevalt söötmisviisist (käsitsi etteandmine, jõusöödarobot, 

miksersöötmine) ja söötmise korraldusest 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, 

milles on 70% otra ja 30% rapsikooki või mõnda muud proteiinsööta. Suvel, hea kvaliteediga 

karjamaarohu 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 

söödakulus vastavalt suurem. Vasikatele joodetud piim arvestatakse kuluks vastava kvaliteediga 

piima realiseerimishinnaga. Söödavajaduse kalkulatsioon tehakse ühe piimalehma kohta, 

arvestades ka tema juurde kuuluvate noorloomade söödavajadusega. Tabelis 2 toodud näite 

puhul kulub lehmmullika realiseerimiseni kuni 2,5 aastat. Lehmmullikate söödavajaduse 

kindlaksmääramiseks on vaja vastavalt suurendada ka piimalehma juurde kuuluvate 

realiseeritavate lehmmullikate koefitsienti (0,08+0,08+0,04=0,20). Lisaks tuleb arvestada ka 

realiseeritavate pull- ja lehmvasikate söödavajadusega (koefitsiendid vastavalt 0,46 ja 0,12). 

Seega, antud näite puhul kuulub vastavalt taastootmisskeemile piimalehma juurde 0,78 

noorlooma (0,46+0,12+0,20=0,78) ja vastavalt sellele on söödavajadus planeeritud. Tabelis 3 on 

toodud söödavajaduse arvestus nelja erineva tootmistaseme juures, lähtuvalt piimalehma ja 

tema juurde arvestuslikult kuuluvate noorloomade energiatarbe vajadusest. 

Põllumajandusloomade söötmisnormid25 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 aasta-

toodanguga 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.  

                                                                 
25 Põllumajandusloomade söötmisnormid koos söötade lisatabelitega. Tartu, 1995 
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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)26 

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 

Kattetulu arvestusnäidetes on aluseks silol põhinev söödaratsioon. Võrreldavuse tagamiseks on 

kõigil tootmistasemetel rohusöödad arvestatud sama kvaliteediga ning hinnad vastavalt 

eelpooltoodud arvestustele hoidlasilo, heina ja karjamaarohu osas. Kuna paljud tootjad on 

karjatamisest loobunud või see ei ole võimalik, siis on kõigil neljal tootmistasemel võrdluseks 

toodud söödakulude arvestus ka sel juhul, kui karjatamist ei toimu. 

Jõusöödana on kasutatud otra ja lisaks rapsikooki. Teravilja maksumus tuleb arvesse võtta 

turuhinnaga ka sel juhul, kui kasutatakse omatoodetud teravilja (oder, hernes jne), sest alati 

tasub kaaluda ka omatoodetud teravilja realiseerimist ja soodsama jõusööda sisse ostmist. 

2021. aastal oli söödaodra hind ligi 20% kõrgem kui 2020. aastal. Ka rohusöötade hinnad on 

võrreldes 2020. aastaga kõrgemad, sest kallinenud on kütuse ja sisendite kulud. Prognoositakse, 

et söötade hinnad tõusevad järgmisel aastal veelgi. 

Muude muutuvkulude alla kuuluvad mineraalsööda, allapanu, jõudluskontrolli, seemenduse, 

ravimite ja veterinaarteenuste kulud. Seemenduskulude suurus sõltub sperma maksumusest. 

Tavasperma ühe doosi maksumus on 6–14 eurot, suguselekteeriv sperma on ligi kaks korda 

kallim, 20–28 euro/doos. Keskmiselt tehakse Eestis kaks seemendust lehma kohta aastas, kuid 

kõrgema toodangutasemega lehmadele võiks arvestada vähemalt 2–3 seemendust. 

Kokkuvõttes võib öelda, et 2021. aastal olid rohusöötade ja söödateravilja hinnad kõrgemad kui 

2020. aastal ning selle tulemusena olid piimalehmade söödakulud kuni 17% kõrgemad. Piima 

kokkuostuhinnad olid aasta alguses madalad, kuid alates aprillikuust algas piima 

kokkuostuhindade tõus ja novembris maksti keskmiselt 341 euro/tonn. 2021. aasta keskmine 

prognoositav piima kokkuostuhind on 313 euro/tonn (6,8% kõrgem kui 2020. aastal). Kattetulu 

piimalehma kohta on kõikidel toodangu tasemetel aasta keskmiselt ikkagi 2–3% madalam kui 

2020. 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. Samas tuleb meeles pidada, et karjatamisega kaasnevad 

mitmesugused kaudsed kulud (tarastamine, elektrikarjused, aja- ja tööjõukulu karjamaale 

ajamisel ning elektrikarjuste ümbertõstmisel, elektrikulu jne), mida kattetulus ei kajastata. 

                                                                 
26 Piimalehma juurde kuuluvate noorloomade koefitsiendid on tabelis 2 toodud näite alusel 
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PIIMALEHM   7 000 kg aastas    (karjatamisega) 

 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    7 000  0,313 2 191,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 300 104,00 

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

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

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

Sõnnik, t    20    

KOKKU 
     

 
2 473,70 

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 0,033 275,48 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,089 75,03 

Karjamaarohi 21 9,8 1 850 18 130 8 810 0,016 140,96 

Jõusööt:        

Oder  11,5  26 450 2 300 0,178 409,40 

Rapsikook  12,8  3 648 285 0,335 95,48 

Mineraalained, sool     100 0,900 90,00 

Piim     70 0,313 21,91 

Piimapulber     35 2,000 70,00 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       25,24 

Söödad kokku    80 701   1 203,50 
Söödavajaduse katmine (+;-)    101    

Allapanu       35,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       40,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU       1 433,50 

KATTETULU 1 
      

1 040,20 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 205 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 149 

Söödakulu, euro/t piima kohta 172 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 11,5 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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PIIMALEHM   7 000 kg aastas    (karjatamiseta) 

 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    7 000  0,313 2 191,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 300 104,00 

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

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

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

Sõnnik, t    20    

KOKKU 
      

2 473,70 

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 0,033 454,01 

Hein 83 9,0 730 6 570 880 0,089 78,32 

Karjamaarohi 21       

Jõusööt:        

Oder  11,5  27 370 2 380 0,178 423,64 

Rapsikook  12,8  3 648 285 0,335 95,48 

Mineraalained, sool     100 0,900 90,00 

Piim     70 0,313 21,91 

Piimapulber     35 2,000 70,00 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       25,96 

Söödad kokku    80 718   1 259,32 
Söödavajaduse katmine (+;-)    118    

Allapanu       35,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       40,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 489,32 

KATTETULU 1 
      

984,38 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 213 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 141 

Söödakulu, euro/t piima kohta 180 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 11,5 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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PIIMALEHM   8 000 kg aastas    (karjatamisega) 

 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    8 000  0,313 2 504,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 300 104,00 

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

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

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

Sõnnik, t    25    

KOKKU 
      

2 786,70 

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 0,033 309,01 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,089 75,03 

Karjamaarohi 21 9,8 1 900 18 620 9 048 0,016 144,77 

Jõusööt:        

Oder  11,5  27 600 2 400 0,178 427,20 

Rapsikook  12,8  4 992 390 0,335 130,65 

Mineraalained, sool     110 0,900 99,00 

Piim     70 0,313 21,91 

Piimapulber     35 2,000 70,00 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       27,89 

Söödad kokku    86 867   1 305,46 
Söödavajaduse katmine (+;-)    67    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 550,46 

KATTETULU 1 
      

1 236,24 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 194 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 155 

Söödakulu, euro/t piima kohta 163 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,9 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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PIIMALEHM   8 000 kg aastas    (karjatamiseta) 

 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    8 000  0,313 2 504,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 300 104,00 

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

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

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

Sõnnik, t    25    

KOKKU 
      

2 786,70 

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 0,033 485,99 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,089 75,03 

Karjamaarohi 21       

Jõusööt:        

Oder  11,5  28 750 2 500 0,178 445,00 

Rapsikook  12,8  5 760 450 0,335 150,75 

Mineraalained, sool     110 0,900 99,00 

Piim     70 0,313 21,91 

Piimapulber     35 2,000 70,00 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       29,79 

Söödad kokku    86 980   1 377,47 
Söödavajaduse katmine (+;-)    180    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 622,47 

KATTETULU 1 
      

1 164,23 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 203 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 146 

Söödakulu, euro/t piima kohta 172 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,9 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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PIIMALEHM   9 000 kg aastas    (karjatamisega) 

 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    9 000  0,313 2 817,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 300 104,00 

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

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

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

Sõnnik, t    28    

KOKKU       3 111,66 

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 0,033 330,00 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,089 75,03 

Karjamaarohi 21 9,8 1 700 16 660 8 095 0,016 129,52 

Jõusööt:        

Oder  11,5  32 200 2 800 0,178 498,40 

Rapsikook  12,8  8 896 695 0,335 232,83 

Mineraalained, sool     114 0,900 102,60 

Piim     70 0,313 21,91 

Piimapulber     35 2,000 70,00 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       36,56 

Söödad kokku    95 406   1 496,85 
Söödavajaduse katmine (+;-)    106    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 741,85 

KATTETULU 1 
      

1 369,81 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 194 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 152 

Söödakulu, euro/t piima kohta 166 

Energiakulu, MJ/kg piima kohta 10,6 

* söödavajaduse arvestamisel on eeldatud, et piimalehma juurde kuulub 0,78 noorlooma 
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PIIMALEHM   9 000 kg aastas    (karjatamiseta) 

 

   Kogus 
Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, 
euro 

Kokku, 
euro 

Piim, kg    9 000  0,313 2 817,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 300 104,00 

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

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

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

Sõnnik, t    28    

KOKKU 
      

3 111,66 

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 0,033 396,00 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,089 75,03 

Karjamaarohi 21       

Jõusööt:        

Oder  11,5  39 043 3395 0,178 604,31 

Rapsikook  12,8  12 416 970 0,335 324,95 

Mineraalained, sool     114 0,900 102,60 

Piim     70 0,313 21,91 

Piimapulber     35 2,000 70,00 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       46,46 

Söödad kokku    95 379   1 641,26 
Söödavajaduse katmine (+;-)    79    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU       1 886,26 

KATTETULU 1 
      

1 225,40 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 210 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 136 

Söödakulu, euro/t piima kohta 182 

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  0,313 3 130,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 300 104,00 

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

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

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

Sõnnik, t    30    

KOKKU 
      

3 424,66 

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 0,033 309,01 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,089 75,03 

Karjamaarohi 21 9,8 1 900 18 620 9 048 0,016 144,77 

Jõusööt:        

Oder  11,5  36 800 3 200 0,178 569,60 

Rapsikook  12,8  12 928 1 010 0,335 338,35 

Mineraalained, sool     114 0,900 102,60 

Piim     70 0,313 21,91 

Piimapulber     35 2,000 70,00 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       45,40 

Söödad kokku    104 003   1 676,67 
Söödavajaduse katmine (+;-)    103    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

1 921,67 

KATTETULU 1 
      

1 502,99 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 192 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 150 

Söödakulu, euro/t piima kohta 168 

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  0,313 3 130,00 
Lehmmullikad, pea     0,08 1 300 104,00 

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

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

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

Sõnnik, t    30    

KOKKU 
      

3 424,66 

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 0,033 477,02 

Hein 83 9,0 700 6 300 843 0,089 75,03 

Karjamaarohi 21       

Jõusööt:        

Oder  11,5  38 295 3330 0,178 592,74 

Rapsikook  12,8  14 080 1100 0,335 368,50 

Mineraalained, sool     114 0,900 102,60 

Piim     70 0,313 21,91 

Piimapulber     35 2,000 70,00 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%       48,06 

Söödad kokku    103 990   1 755,86 
Söödavajaduse katmine (+;-)    90    

Allapanu       40,00 
Jõudluskontroll       30,00 

Seemendus       50,00 

Ravimid ja veterinaarteenused       60,00 

Muud kulud       65,00 

KOKKU 
      

2 000,86 

KATTETULU 1 
      

1 423,80 

Muutuvkulud, euro/t piima kohta 200 

Kattetulu 1, euro/t piima kohta 142 

Söödakulu, euro/t piima kohta 176 

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 

arvesse kogu realiseerimisest saadav sissetulek ja kõik nende üleskasvatamisega seotud 

muutuvkulud 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. Vasika 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. 2021. aastaks prognoositav veiseliha kokkuostuhind on 

2152 euro/tonn (joonis 1). 

 
Joonis 1. Veiseliha kokkuostuhinnad, 2015–2021 (Allikas: SA, 2021* esialgne) 

Kattetulu arvestusnäites on eeldatud, et väljalangevus on keskmiselt 3%, nuumpull 

realiseeritakse elusmassiga 460 kg (220 kg lihakeha) ja veiseliha kokkuostuhinnaks on 

1,40 euro/kg (elusmass)27. 

Arvestuslikult toodab nuumpull keskmiselt üheksa tonni sõnnikut28, mille väärtus läheb samuti 

kogutoodangus arvesse, kui seda on võimalik väetisena kasutada või realiseerida. Arvestatud on 

pullvasika (kuni kuus kuud) aastane sõnniku kogus 2,4 tonni (kuivaine 12,5%) ja pullmullikal (kuus 

kuud kuni realiseerimiseni) 7,0 tonni sõnnikut (kuivaine 17,0%). Sõnniku kogused muutuvad 

vastavalt sõnniku tüübile (kuivaine sisalduse%)29. Näites ei ole sõnniku väärtust kogutoodangu 

väärtusele juurde arvestatud. Sõnniku väärtuse arvutusmetoodika on toodud metoodika 

peatükis. 

  

                                                                 
27 Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) hinnainfo 
28 Sõnniku toiteelementide sisaldus 
29 Eri tüüpi sõnnikus sisalduv taimedele omastatav lämmastik, fosfor ja kaalium 
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NUUMPULL

Väljalangevus 3% Elusmass,  
kg 

Koefit- 
sient 

Ühiku hind, 
euro 

Kokku,    
euro 

TOODANG     

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

Nuumpullid (18 kuud) 460 0,985 1,40 634,34 

KOKKU    580,55 

MUUTUVKULUD MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, 
euro 

Söödavajadus* 35 860    

Rohusööt:     

     

Silo (hoidlasilo) 21 575 6 882 0,033 227,11 

Hein 756 101 0,089 8,99 

Jõusööt:     

Oder 5 532 481 0,178 85,62 

Nisu 4 968 360 0,191 68,76 

Kaer 3 035 255 0,148 37,74 

Piimapulber  30 2,000 60,00 

Mineraalained  40 0,900 36,00 

Söödapõhk 102 125 0,015 1,88 

Söötmise kadu (jõusööt), 5%    9,61 

Söödad kokku 35 968   535,71 

Söödavajaduse katmine (+ ; -) 108    

Põhk allapanuks  150 0,015 2,25 
Ravimid ja veterinaarteenus    25,00 

Muud kulud    11,00 

Muutuvkulud kokku    573,96 

KATTETULU 1    6,59 

Muutuvkulud, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  1 435 

Kattetulu 1, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  16 

Söödakulu, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  1 340 

Energiakulu, toodangu tootmiseks (elusmass), MJ/kg  89,9 

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

Muutuvkuludest on kõige suurema osatähtsusega söödakulud, söödavajaduse planeerimisel on 

aluseks põllumajandusloomade söötmisnormid30. Näites on arvestatud, et rohusöötade 

tootmine toimub kultuurrohumaadel, rohusöötade hinnad on vastavalt eelpooltoodud 

arvestustele hoidlasilo ja heina 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. Söödakulu oli 2021. aastal 20% kõrgem kui 

2020. aastal, kuid tänu loomade kokkuostuhindade tõusule oli nuumpulli kattetulu üle mitme 

aasta positiivne.  

                                                                 
30 Põllumajandusloomade söötmisnormid koos söötade lisatabelitega. Tartu, 1995 
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Lihaveised 
Ülevaade 

Lihaveisekasvatusel on Eestis kaks olulist rolli: liha tootmine, millel on otsene seos 

maamajanduse ja maaelu mitmekesistamisega ning maastikuhooldus, millel on tugev mõju 

elukeskkonna, loodusliku elurikkuse ja avatud maastike kujundamises.  

Eestis on head võimalused lihaveisekasvatuseks – ligi 40% hektarist põllu-majandusmaast 

moodustab püsirohumaa (282 634 hektarit). Seisuga 31.12.2021 oli PRIA andmetel 

põllumajandusloomade registris lihatõugu veiseid kokku 77 406 looma, sh ammlehmi 31 324 

(joonis 1).  

 

Joonis 1. Lihatõugu veiste arv, 2015–2021 (Allikas: PRIA, *seisuga 31.12.2021)  

Võrreldes 2015. aastaga on ammlehmade arv küll veerandi võrra (25%) kasvanud, kuid 2020. 

aastaga võrreldes on põhikarja loomade arv vähenenud.  

Jõudluskontrolli andmetel oli seisuga 27.12.2021 kokku 458 lihaveise karja. Ligi pooled karjadest 

(45%) olid suurusega 11–50 lihaveist. Puhtatõulisi loomi oli kokku 16,4 tuhat, neist ammesid 6,9 

tuhat. Puhtatõulistest loomadest on kõige rohkearvulisemalt esindatud aberdiin-angus (4565 

veist, sh 1867 ammlehma), limusiin (3061 veist, sh 1167 ammlehma) ja hereford (2309 veist, sh 

986 ammlehma).  

Veiseliha tootmise korraldamisel on määravaks teguriks see, kui palju ja millise kvaliteediga 

maad on ettevõtja kasutuses. Vastavalt sellele võib valida intensiivse nuumamise või 

ekstensiivse 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. Talvisteks söötadeks sobivad silo, teraviljapõhk, hein, juurvili, söödateravili. 

Hästihooldatud karjamaa on eduka lihaveisekasvatuse alus. Rohumaaviljeluses tuleb silmas 

pidada, et Eestis on põhisöötades puudujääk mikroelementide (seleen, vask, tsink ja mangaan) 

osas. 
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Lihaveisekasvatuses eristatakse kahte tootmismudelit:  

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

2. Spetsialiseeritud lihaveisekasvatus, kus tegeldakse ainult ammede ja vasikate 
kasvatamisega kuni võõrutuseni või ainult lihaveiste nuumamisega. Sobib rohkem 
väiksemale ettevõttele.  

Erinevate tootmismudelite puhul on loomade söödavajadus erinev. Lihaveis on aretatud 

saavutamaks kiiret lihasmassi kasvu, kulutades iga kilogrammi juurdekasvu saavutamiseks 

minimaalselt sööta. Olenevalt tõust võib lihaveise kasutusiga ulatuda kümne aastani, mille 

jooksul võib ammlehmalt saada 7–8 vasikat.  

Lihaveisekasvatuses tehakse kattetulu arvestused keskmiselt ühe ammlehma ja ühe nuumatava 

lihaveise kohta aastas. Kõigepealt leitakse kogutoodangu väärtus ja sellest lahutatakse 

kogutoodangu saamiseks tehtavad muutuvkulud. Kogutoodangu väärtusele lisatakse ka 

ammlehma või lihaveisega otseselt seotud toetused. 

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 

analüüsitakse loomade liikumist ühest vanusegrupist teise ning seda, kui palju praakammesid 

tuleb realiseerida, kui suur osa noorloomadest jääb oma karja täienduseks ja kui suur osa läheb 

realiseerimiseks (tõuloomadena või lihaks). Taastootmisskeemi alusel arvutatakse koefitsiendid, 

mis näitavad kui palju praakammesid ja erinevates vanusegruppides noorloomi kuulub 

keskmiselt ühe ammlehma juurde ning see võetakse arvesse realiseerimisest saadava 

sissetuleku ja söödakulu arvestamisel. 

Kogutoodang 

Ammlehma kattetulu arvestusnäites aluseks lihaveiste kasvatamise integreeritud tootmismudel. 

Kogutoodangu väärtuse arvutamisel võetakse aluseks taastootmisskeemi abil välja arvestatud 

koefitsiendid, mis näitavad kui suur osa karja noorloomadest ja praakammedest kuulub ühe 

ammlehma juurde (tabel 1). Karja suurus on 35 ammlehma (aberdiin-angus). Kari vahetub 

üheksa aasta jooksul, hukkumiseks on arvestatud keskmiselt 1% aastas. Prakeerimisele läheb 

selle arvestuse kohaselt keskmiselt neli amme aastas, ammlehma juurde kuulub seega 4 : 35 = 

0,11 praakamme realiseerimiseks. 

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 seemendamisele 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. Paaritusealised 



69 
 

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 pullvasikat, 

üks lehmik lihaks ja üks tiine mullikas. 

Tabel 1. Lihaveiste taastootmine ja selle kajastamine kattetulu arvestustes 

 
Loomade liikumine karjas 

Kattetulu arvestuse 

 tabelis 

 Loomad
e 

Hukku- Prakee- Karja Müügiks  Koefit
-  arv mine rimine täiendus   sient 

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 Lehmmullika
d 

0,03 

Noorloomad karja täienduseks: 

Poeginud 4   4    

Kokkuostuhinnad sõltuvad sellest, kas realiseeritakse elusloomi üleskasvatamiseks või 

lihakehasid. Veiseid realiseerides määrab hinnad lihakombinaat lihakeha kvaliteedi alusel, 

vastavalt lihakusele ja rasvasusele SEUROP süsteemi alusel. Arvutusnäites on 

kokkuostuhindadena kasutatud järgmisi hindasid31: 

• praakamm (elusmass 650 kg), lihakeha mass 299 kg – 2,56 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. 

Arvestusnäites on eeldatud, et pooled võõrutatud pullvasikatest realiseeritakse kohalikul turul 

ning ülejäänud välisturul. Välisturul kauplemisel tuleb arvestada ka kaasnevate lisakulutustega: 

vaktsineerimised, vereuuringud, 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 

kasutada või realiseerida. Keskmiselt toodab ammlehm aastas 8,3 tonni sõnnikut (kuivaine 14,9 

%)32. Kattetulu arvestustes kuulub ammlehma juurde 0,78 noorlooma, mistõttu on sõnniku 
                                                                 
31 Eksperthinnangud ETKÜ liikmete 2021. aasta tehingute põhjal 
32 Sõnniku toiteelementide sisaldus  
 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/7201/4008/PM_m71_lisa1.pdf
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kogus keskmiselt 2,1 tonni suurem (10,4 tonni aastas). Karjatamise 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, kuid sõnniku väärtuse arvutamise metoodika on 

toodud metoodika peatükis. 

2021. 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. 

Selleks, et tiine mullikas vasika tooks läheb aega ligi kaks aastat, seega tuleb tiinete mullikate 

koefitsient arvesse võtta kaks korda. Lisades siia juurde veel lihaks realiseeritavad lehmiku, pull- 

ja lehmvasikad (0,43+0,26+0,03+(2x0,03)=0,78), kuulub arvestuslikult ühe ammlehma juurde 

0,78 noorlooma. 

Söödavajaduse planeerimisel peab lisaks ammele arvestama ka noorloomadega. Lehm- ja 

pullvasikad 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 tootmiseks vajaliku energiaga. Kokku on amme söödavajadus 41 620 MJ aastas 

(7% varuga). 

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. Rohusöötade hinnad on võetud 

eelpooltoodud arvestustest silo (pallisilo), 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 mineraalid (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. 

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, ümbertõstmine ja hooldamine (nt trimmerdamine) teatud aja 

tagant, võimaluse korral peaks ka selle kulu juurde arvestama kas muutuv- või püsikuludes.  
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AMMLEHM 

 

  
Koefit- 
sient 

Lihakeha 
kaal, kg 

Elusmass, 
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 42,00 

Tiine mullikas   0,03   1 700 51,00 

Praakamm (elusmass 650 kg)   0,11 299  2,56 84,20 

Pull   -0,014   2 000 -28,00 

KOKKU       577,27 

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 0,045 219,55 

Hein 83 9,0 1 030 9 270 1 241 0,089 110,45 

Karjamaarohi 21 9,8 900 8 820 4 286 0,016 68,58 

Looduslik karjamaarohi 21 8,7 1 000 8 700 4 762 0,009 42,86 

Mineraalained     36,50 1,260 45,99 

Sool     27,40 0,350 9,59 

Söötmise kadu (hein), 15%       16,57 

Söötmise kadu (silo), 7%       15,37 

Söödad kokku    41 763   528,96 

Söödavajaduse katmine (+;-)    143    

Allapanu     1 200 0,015 18,00 
Jõudluskontroll       3,08 

Seemendus        

Ravimid ja veterinaarteenused       25,00 

Muud kulud       25,00 

Muutuvkulud kokku       600,04 

KATTETULU 1       -22,77 

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

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 

vasikatele. 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 lihatõugu pullikutele sobib intensiivtootmine, mis põhineb silo-, heina- ja 

teraviljaratsioonil.  
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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 

väljalangevusega (näites 3%). Võõrutatud vasika maksumus, mis on korrigeeritud väljalangevuse 

võrra, tuleb kogutoodangu väärtusest maha arvestada. 

Nuumlooma kattetulu arvestusnäites on aluseks võetud müügiks kasvatatava võõrutatud 

pullvasika maksumus 669,60 euro/pea (elusmass 279 kg x 2,40 euro/kg), mis on korrigeeritud 

koefitsiendiga 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 

vanusega 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 3,20 eurot/kg33. 

Arvestuslikult toodab üks nuumloom keskmiselt üheksa tonni sõnnikut34, mille väärtus läheb 

samuti kogutoodangus arvesse, kui seda on võimalik väetisena kasutada või realiseerida. 

Arvestatud 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 muutuvad vastavalt sõnniku tüübile (kuivaine sisalduse%)35. Arvutusnäites ei ole 

sõnniku väärtust kogutoodangu väärtusele juurde arvestatud. 

Muutuvkulud 

Muutuvkuludest on kõige suurema osatähtsusega söödakulud. Näites on arvestatud, et 

rohusöötade tootmine toimub kultuurrohumaadel, rohusöötade hinnad on vastavalt 

eelpooltoodud arvestustele silo (hoidlasilo) ja heina osas. Jõusöödana on kasutatud otra, millele 

on lisatud mineraalaineid. Lisaks on allapanuks arvestatud 270 kg põhku (4,05 eurot) ja muude 

kulude katteks viis eurot looma kohta. 

Kuigi rohukasv oli 2021. aastal hea, siis alati on vaja jälgida optimaalset koristusaega, et 

rohusöötade toiteväärtus oleks kõige kõrgem. Rohukasvu mõjutas mõnes piirkonnas suve 

alguses põuaperiood sedavõrd, et peale rohusööda koristust oli vaja pikalt oodata, et saaks teist 

niidet teha. Söötade hinnad olid 2021. aastal ligi 33% kõrgemad kui 2020. aastal. Sellest 

tulenevalt oli kattetulu rohkem kui kümnendiku võrra suuremas miinuses kui 2020. aastal.  

  

                                                                 
33 Eksperthinnangud 2021. aasta hindade põhjal 
34 Sõnniku toiteelementide sisaldus 
35 Eri tüüpi sõnnikus sisalduv taimedele omastatav lämmastik, fosfor ja kaalium 

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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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 3,20 819,52 

KOKKU  
   139,88 

MUUTUVKULUD 
 

MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, 
euro 

Söödavajadus (7,4 kuud)  17 017    

Rohusööt:      

Silo (pallisilo)  8 407 2 739 0,045 123,27 

Hein  2 502 335 0,089 29,81 

Jõusööt:      

Oder  6 153 535 0,178 95,23 

Mineraalained   40 1,260 50,40 

Sool   10 0,350 3,50 

Söötmise kadu (jõusööt), 3%     2,86 

Söödad kokku  17 062   305,07 

Söödavajaduse katmine (+ ; -)  45    

Põhk allapanuks   270 0,015 4,05 

Ravimid ja veterinaarteenus     25,00 

Muud kulud     5,00 

Muutuvkulud kokku  
   339,12 

KATTETULU 1  
   -199,24 

Muutuvkulud, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  1 558 

Kattetulu 1, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  -915 

Söödakulu, toodangu tootmiseks (elusmass), euro/t  1 401 

Energiakulu, toodangu tootmiseks (elusmass), MJ/kg  78,4 
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Seakasvatus 
Ülevaade 

Seakasvatuse kõrgaeg jäi aastatesse 2011–2013, mil sigade arvukus oli mõnel kuul ligi 380 tuhat 

looma. Madalseis seakasvatuses oli seotud sigade aafrika katkuga, 2016. aasta lõpuks oli 

kodusigade arv langenud 265,9 tuhandeni. Järgnevatel aastatel on sigade arv kasvanud ja PRIA 

andmetel oli 2021. aasta septembri lõpus Eestis 322,7 tuhat kodusiga (joonis 1). 

 

Joonis 1. Sigade arv perioodil 2015–2021* (Allikas: PRIA, 2021* 30. sept.) 

Kui 2015. aasta lõpus oli Eestis 22 jõudluskontrolli alust karja, siis viimasel kahel aastal on 

selliseid karjasid olnud 25 (joonis 2). 

 
Joonis 2. Karjade arv perioodil 2015–2021* (Allikas: EPJ, 2021* esialgne) 

PRIA andmetel oli seisuga 30.09.2021 116 tegevuskohta. Kõige rohkem tegeleti seakasvatusega 

Lääne-Virumaal (23 tegevuskohta; 58 tuhat siga). Viljandi ja Saare maakondades oli 

septembrikuu seisuga 13 tegevuskohta (vastavalt 86 tuhat ja 29 tuhat siga), teistes piirkondades 

kasvatati sigu vähem.
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Arvutused näitavad, et seakasvatussektoris valitseb äärmiselt keeruline olukord, kus 

tootmiskulud on kasvanud ja sealiha kokkuostuhind kukkunud väga madalale (joonis 3). Kui 

2021. aasta keskel mõned kuud oli mõningane hinnatõus, siis mida aasta lõpu poole, seda 

madalamaks kokkuostuhinnad langesid. Madalatest kokkuostuhindadest oli juttu juba 2020. 

aastal, kuid siis olid teraviljahinnad madalad ja seetõttu seakasvatuses kattetulu näitajad 

positiivsed.  

 

Joonis 3. Sealiha kokkuostuhinnad (SEUROP) 2015-2021* (Allikas: SA, 2021* esialgne) 

Seakasvatuses tehakse kattetulu arvestused eraldi emistele (koos põrsastega) ja nuumsigadele. 

Arvestuse aluseks on üks aastaemis ja ühe nuumiku üleskasvatamine võõrutusest tapaküpsuse 

saavutamiseni. 

Võrreldes 2020. aastaga suurenesid söödakulud ostusööda puhul ligi kaks korda. Kui 2020. aasta 

kattetulu arvestustes olid söödakulud keskmiselt 340,15 eurot emise kohta, siis 2021. aastal 

565,58 eurot. Emiste kattetulu oli 2021. aastal negatiivne kuna sisendite hinnad on oluliselt 

tõusnud, samas põrsaste realiseerimise hind oli väga madal. 

Ka nuumsigade söödakulu on suurenenud, kuid kuna suurem hinnatõus toimus alates 2021. 

aasta teisest poolest, siis aasta keskmisele tulemusele see veel suurt mõju avaldanud. Kattetulu 

nuumsea kohta tuli küll arvestuslikult positiivne, kuid sellest ei piisa vajalike püsikulude (kütus, 

elekter jm) katmiseks, mis on 2021. aastal samuti märgatavalt kallinenud. 

EMISED 

Kogutoodang 
Kattetulu arvestusnäites on aluseks võetud Eesti Tõusigade Aretusühistu hinnainfo36 eluspõrsaste 
ja sigade kokkuostul 2021. aastal. 

Emiste prakeerimine, nooremistega asendamine ja väljalangemine võetakse kogutoodangu 
väärtuses arvesse koefitsientide abil. 

Koefitsientide arvutamise aluseks on karja suurus. Alljärgnevas näites on arvutused tehtud 

karjale 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: 

                                                                 
36 Eesti Tõusigade Aretusühistu hinnainfo 
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 Praakemised   150 : 300 = 0,50 

 Nooremised   159 : 300 = 0,53 

Jõudluskontrolli esialgsetel andmetel oli 2021. aastal pesakonnas keskmiselt 11,6 põrsast, 

võõrutatud põrsaste arv aasta emise kohta on juba 26,7 ehk siis aasta emiselt 2,3 pesakonda. 

Need näitajad on aluseks võetud ka emise kattetulu arvestuses. 

Lisaks praakemiste realiseerimisest saadud sissetulek koefitsiendiga 0,50. Asendatud 

nooremiste väärtuse võrra tuleb emise kattetulu vähendada, seetõttu on rakendatud koefitsient 

0,53 miinusmärgiga. 

Ühe põhikarja emise (koos põrsastega kaaluga 7 kg), kohta võib arvestada keskmiselt 4 t sõnnikut 

(kuivaine 9,5%) aastas37, mille väärtus läheb samuti kogutoodangus arvesse, kui seda on võimalik 

väetisena kasutada või realiseerida. Sõnniku kogused muutuvad vastavalt sõnniku tüübile 

(kuivaine sisalduse%)38. Näites ei ole sõnniku väärtust kogutoodangu väärtusele juurde 

arvestatud, kuid sõnniku väärtuse arvutamise metoodika on toodud metoodika peatükis. 

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 

kohapeal. Söödateraviljaga söötmisel tuleb lisaks anda söödalisandeid, mineraale, vitamiine ja 

valgusöötasid. 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 7 kg. 

Emise söödaratsioon peab katma imetamis-, vaba- ja tiinusperioodi sööda-vajaduse ning 

imikpõrsaste prestarteri kulu39. Söötade hinnad on võetud AS Scandagra hinnakirjadest 

(november 2021). 

Kui põrsaid kasvatatakse realiseerimiskaaluni 25 kg, lisandub emise kattetulu arvestuses 

söödaratsiooni ka põrsaste startersööt. Lisaks söödakulule kuuluvad muutuvkulude hulka ka 

ravimite ja veterinaarteenuste kulu (30,00 euro/pea). Hukkunud looma puhul tuleb enamasti 

arvestada ka utiliseerimise ja transpordi kuluga (muud kulud).  

                                                                 
37 Sõnniku toiteelementide sisaldus  
38 Eri tüüpi sõnnikus sisalduv taimedele omastatav lämmastik, fosfor ja kaalium  
39 Põllumajandusloomade söötmisnormid koos söötade lisatabelitega, Tartu, 1995 

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 (26,7 põrsast aastas) 7  1,73 323,34 

Praakemised 200 0,50 0,66 66,00 

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

Sõnnik (2,2 t)     

KOKKU    316,23 

MUUTUVKULUD MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, 
euro 

Söödavajadus  16 105    

Sööt:     

Imetavad emised (69 päeva) 5 198 385 0,552 212,52 

Vabad ja tiined emised 9 612 801 0,381 305,18 

Põrsaste prestarter 1 302 95 0,504 47,88 

Söödad kokku 16 112   565,58 

Söödavajaduse katmine (+ ; -) 7    

Ravimid ja veterinaarteenus    30,00 

Muud kulud    35,50 

Muutuvkulud kokku    631,08 

KATTETULU 1    -314,85 

 

NUUMSEAD 
Kattetulu arvestused nuumsea kohta on tehtud ühe nuumsea kohta põrsast (elusmass 7 kg) kuni 
tapaküpsuseni (elusmass 114 kg, lihakeha 78–80 kg). Nuumaperiood kestab 4,5–5,0 kuud. 

Kogutoodang 
Sealiha keskmiseks realiseerimishinnaks on 2021. aastaks prognoositud 1,015 eurot elusmassi 
kilogrammi kohta (lihakeha hind 1,512 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 

miinusmärgiga). 

Sõnnikut arvestatakse nuumsea kohta keskmiselt 0,6 t, kui seda on võimalik väetisena kasutada 

või realiseerida. Arvestatud on võõrdepõrsa (7–30 kg) poolt toodetud aastane sõnniku kogus 

0,07 tonni (kuivaine 5,0%) ja nuumsea (30–110 kg) kohta 0,5 tonni sõnnikut (kuivaine 7,2%). 

Sõnniku kogused muutuvad vastavalt sõnniku tüübile (kuivaine sisalduse%). Näites ei ole sõnniku 

väärtust kogutoodangu väärtusele juurde arvestatud. 
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Muutuvkulud 

Muutuvkuludest on kõige suurema osatähtsusega söödakulud, söödavajaduse planeerimisel on 

aluseks põllumajandusloomade söötmisnormid. Söödavajaduse katmine on antud näites 

planeeritud ostujõusöötadega. 

Ravimite ja veterinaarteenuste peale on arvestatud 0,90 eurot ning lisaks muude kulude katteks 

4,90 eurot keskmiselt nuumsea kohta. 

Kattetulu arvestused näitavad, et 2021. aasta oli seakasvatuses raskem kui 2020. aastal. 

Seakasvatuse kasumlikkus oleneb suurel määral söödateravilja hinnast, sest söödakulud 

moodustavad ligikaudu 70% kõigist kuludest.  

NUUMSIGA 

Väljalangevus 3% Elusmass, 
kg 

Koefit- 
sient 

Ühiku 
hind, euro 

Kokku, 
euro 

TOODANG     

Nuumsiga 114 0,985 1,015 113,97 

Põrsas 7 -1,015 1,73 -12,29 

KOKKU    85,96 

MUUTUVKULUD MJ 
Kogus, 

kg 
Hind, 

euro/kg 
Kokku, 
euro 

Söödavajadus  4 011    

Sööt:     

Prestarter 411 30 0,504 15,12 

Starter II 630 50 0,297 14,85 

Kesiku sööt 1 125 90 0,244 21,96 

Nuumiku sööt 1 845 150 0,237 35,55 

     

Söödad kokku 4 011   87,48 

Söödavajaduse katmine (+ ; -)     

Ravimid ja veterinaarteenus    0,90 

Muud kulud    4,90 

Muutuvkulud kokku    93,28 

KATTETULU 1    8,40 

Muutuvkulud sealiha tootmisel (elusmass), euro/t   885 

Kattetulu sealiha tootmisel (elusmass), euro/t   80 

Söödakulu sealiha tootmisel (elusmass), euro/t   830 

Energiakulu 1 kg toodangu saamiseks (elusmass), MJ/kg   38,1 
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Kokkuvõte 
Käesolevas väljaandes toodud kattetulu arvestusnäited on abiks ja meeldetuletuseks, mida 

tuleks planeerimise käigus silmas pidada. Iga tootja peaks siiski arvestama konkreetseid 

tingimusi ja andmeid ning järgima väljaandes esitatud metoodikat. Taimekasvatuses mõjutavad 

kattetulu peamiselt kultuuride saagikus, toodangu kokkuostu- ja sisendite hinnad, 

loomakasvatuses produktiivsus, toodangu kokkuostuhinnad ja söödakulud. 

Taimekasvatuse osas on olnud viimased aastad üsna edukad. 2019. aastal räägiti palju 

rekordsaakidest, 2020. aastal olid teraviljade keskmised saagikused küll natuke madalamad kuid 

tootjatele siiski ootuspärased. 2021. aasta saagikused olid siiski mõnevõrra madalamad: 

teraviljade saagikus oli keskmiselt ligi 20%, suvirapsil 28% ja põldoal poole võrra madalam kui 

2020. aastal. Taliviljade külvid 2020. aasta sügisel õnnestusid, talv oli lumerohke ja taimede 

talvitumistingimused head. Kevadel oli piisavalt niiskust mullas ja taimed arenesid jõudsasti. 

Kevadised soojad ilmad soodustasid ka suviviljade kasvu ning arengut. Suve algus oli aga juba nii 

kuiv ja kuum, et mõnes piirkonnas võis tunduda, et kõik kultuurid valmivad samaaegselt ja 

koristuskonveieri planeerimine muutub väga keeruliseks. Liigkuivus ja -kuumus asendusid 

koristusperioodil suuremate vihmaperioodidega ja sellega koos kadus ka kevadel prognoositud 

kõrgete saakide võimalus.  

Saagikuse langust kompenseeris kokkuostuhindade tõus 2021. aastal. Statistikaameti andmetel 

tõusid teraviljade kokkuostuhinnad võrreldes 2020. aastaga 22–37%. Eriti suure tõusu tegi rapsi 

kokkuostuhind, mis näiteks novembris oli 617 euro/tonn. Kõrged kokkuostuhinnad avaldasid 

kattetulu arvestuses positiivset mõju kõigi põllukultuuride puhul kõigi saagitasemetel v.a 

kaunviljad. Kaunviljade puhul oli saagikuse langus nii suur, et kokkuostuhindade tõus seda ei 

kompenseerinud.  

2021. aasta kuludes hakkas juba rolli mängima kütuse- ja elektrihinna tõus. Kui aasta keskmiselt 

energiahindade mõju nii hüppeline ei olnud, siis kindlasti tuleb sellele pöörata tähelepanu 

järgmisel aastal, kui need hinnad hakkavad suuremat rolli mängima. 2021. aasta teises pooles 

tõusid ka mineraalväetiste hinnad, mis 2021. aasta kattetulu arvestustes veel nii suurt mõju ei 

avaldanud. 

Taimekaitsevahendite osas sätestatud muudatustega, sealhulgas nii kustutatud kui ka 

lisandunud taimekaitsevahenditega kursis olemiseks ning kõige ajakohasema info saamiseks on 

soovitatav regulaarselt jälgida PTA kodulehel toodud taimekaitsevahendite registrit.  

Piimatootmise kattetulule avaldavad kõige rohkem mõju piima kokkuostuhind ja söödakulud. 

Piima kokkuostuhinnale on viimastel aastatel osaks saanud nii järsud langused kui ka tõusud. 

2021. aasta prognoositav kokkuostuhind on 313 euro/tonn, mis on ligi 7% kõrgem kui 2020. 

aastal. 

2021. aastal olid nii söödateravilja kui ka rohusöötade hinnad kõrgemad kui 2020. aastal, 

mistõttu piimalehmade söödakulud olid kuni 17% kõrgemad ja võrreldes 2020. aastaga on 

kattetulud kõikidel tootmistasemetel vähenenud. Veiseliha prognoositav kokkuostuhind on 

kõrgem kui 2020. aastal, söödakulu on aga suurenenud 20% ja kokkuvõttes oli 2021. aastal 

nuumpulli kattetulu üle mitme aasta positiivne. 
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Lihaveiste kattetulu oli 2021. aastal nii ammlehma kui nuumlooma puhul negatiivne. See annab 

märku sellest, et lihaveisekasvatajatel on keerulised ajad. Võrreldes 2021. aastaga on 

kokkuostuhinnad jäänud samale tasemele, kuid lihaveiste söödakulud on suurenenud keskmiselt 

33%. Viimase viie aasta kattetulu arvestused on näidanud, et lihaveisekasvatus ei ole tootjatele 

kasumlik.  

Kattetulu arvestused seakasvatuses peegeldavad keerulist olukorda sektoris. Kui eelmistel 

aastatel olid madalad kokkuostuhinnad ja tootjad püüdsid kulutusi planeerida nii, et ots-otsaga 

kokku tulla, siis 2021. aastal mõjutasid tootjaid ka suurenenud kulutused. Võrreldes 2020. 

aastaga suurenesid 2021. aastal seakasvatuses söödakulud ostusöötade osas ligikaudu kaks 

korda. Emiste kattetulu oli 2021. aastal väga suure miinusega ja ka nuumiku kasvatamine ei 

olnud kasumlik. 


