Veterinaarkulude analüüsi metoodika

Indikaator „Veterinaarkulud“
MAK 2014–2020 meetme „Loomade heaolu“ eesmärgiks on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja
toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega loomade heaolu
ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused. Eesmärkide jälgimiseks on võetud kasutusele
indikaator „veterinaarkulud“, mille analüüsiobjektiks on veterinaartasude ja ravimitega seotud kulud keskmiselt ühe
loomühiku kohta.
Kõik indikaatori „veterinaarkulud“ näitajad on arvutatud kaalutud keskmistena, mis annab võimaluse üldistada saadud
tulemusi gruppi kuuluvate põllumajandustootjate üldkogumi kohta. Loomade heaolu toetuse (MAK 2014–2020 meede
14.1) taotlenud ettevõtete üldkogumina on kasutatud vastavat toetust taotlenud põllumajandustootjate PRIA toetuste
registri andmeid 2020. aasta kohta. Igale toetust taotlenud tootjale määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus vastavalt
PRIA loomade ja põldude registri andmetele loomade arvu ja maakasutuse kohta 2020. aastal. Arvutuste aluseks olid
standardtoodangu koefitsiendid „ST 2013“.
Veterinaarkulud loomühiku kohta loomade heaolu toetuse taotlenud tootjate tulemusi (edaspidi LHT taotlejad) analüüsiti
tootmistüüpide (piimatootmine, lihaveisekasvatus, piima- ja lihaveisekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, sea- ja
linnukasvatus) ja suurusgruppide lõikes.
Erinevuste hindamiseks on lisaks LHT taotlejate tulemustele välja toodud ka nende ettevõtete tulemused, kes seda
toetust 2020. aastal ei taotlenud (edaspidi LHT mittetaotlejad), kuid kes vastasid loomade heaolu toetuse saamise
tingimustele (kellel oli loomi vähemalt 2 loomühiku ulatuses või vähemalt 50 munakana ning nende loomade kohta ei ole
taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust või kes ei ole kantud mahepõllumajanduse registrisse
mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena).
Loomühikute (lü) arvestamisel kasutati järgmisi koefitsiente:








vähemalt kuue kuu vanune veis – 1;
vähemalt kuue kuu vanune hobune – 1;
vasikas – 0,4;
emis – 0,5;
siga – 0,3;
lammas ja kits – 0,15;
munakana – 0,014.

Tabelis 1 on välja toodud tulemuste analüüsimiseks moodustatud suurusgrupid, mille aluseks on loomade arv ettevõttes.
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Tabel 1. Suurusgrupid loomade arvu alusel

Loomade arv
Suurusgrupp
Veised

Lambad ja kitsed

1

1–50

1–100

2

51–200

101–500

3

201–500

>500

4

>500

Andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks on FADNi andmete kasutamisel minimaalne grupi suurus andmete
avalikustamiseks vähemalt viis ettevõtet ning kui mõnes suurusgrupis oli valimis vähem kui viis ettevõtet, siis ei saanud
vastava suurusgrupi tulemusi avaldada.
Veterinaarkulu sisaldab nii ravimeid, veterinaararsti visiiti, konsultatsiooni jmt, mida loomakasvataja arvestab ettevõttes
sellesse kululiiki.
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