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1 2016. aasta III kvartali ilmastik ja taimede areng
Urve Valdmaa Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) agrometeoroloog-ekspert Laine Kepparti
ülevaadete alusel.
Juuli esimestel päevadel ja viimasel dekaadil oli ilm normist soojem, kuid 4. juulist kuni 12. juulini
tavapärasest jahedam. Kuu keskmine õhutemperatuur (17,6 kraadi) ületas Jõgeval normi (19812010) 0,5 kraadi võrra. Päikesepaistet oli juulis tavalisest vähem. Jõgeval paistis päike 204 tundi, mis
moodustab normist ca 72%. Ilmateenistuse andmeil oli Eestis keskmisena päikesepaistet 249 tundi,
mis moodustab pikaajalisest keskmisest 86%. Pilves ilmade tõttu päevased õhutemperatuurid kuu
jooksul väga kõrgele ei tõusnud ning maksimaalne õhutemperatuur jäi kõikjal Eestis alla 30 kraadi.
Kõige jahedamatel öödel (7.-9. juulil) langes minimaalne õhutemperatuur paiguti 6-7 kraadini.
Vihmad jaotusid juulis piirkonniti väga erinevalt: Lääne-Eestis tuli vihma kogu kuu jooksul kohati
ainult 30-40 mm, mis on normist peaaegu kaks korda vähem, Narvas kogunes aga kuu sajusummaks
202 mm, mis on normist 2,5 korda rohkem. Kõige suuremad sajud koos äikese ja kohatiste
rahehoogudega olid 3.-4. juulil ning siis sadas kahe päevaga paljudes kohtades idapoolses Eestis 4060 mm, tormituul murdis puid ja lamandas põldudel vilja. Väga rohkeid sadusid esines ka 10., 15.,
26., 28., 31. juulil. Rahet registreeriti lisaks 3.-4. juulile kohati veel 5., 10., 12., 26. kuupäeval.
Suuremate sadude järel seiskusid põllutööd mitmeks päevaks. Paiguti kogunes põldudele vesi, mis
aga valdavalt sinna pikaks ajaks püsima ei jäänud. Efektiivseid (üle 5 kraadi) õhutemperatuure
kogunes juulis Jõgeval 391 kraadi, mis on keskmisest ca 30 kraadi võrra rohkem. Kasvavas
kokkuvõttes kogunes kuu lõpu seisuga efektiivset soojust ca 1 050 kraadi. Normi järgi koguneb
selline hulk efektiivset soojust augusti I dekaadi lõpuks. Samuti kogunes juuli lõpuks aktiivseid (üle
10 kraadi) õhutemperatuure keskmistest rohkem. Esimesed talinisupõllud said Kesk-Eestis
koristusküpseks juuli viimasteks päevadeks ja siis alustati ka koristusega. Suviteraviljad valmisid aga
väga ebaühtlaselt, kuna pika kuivuse järel sadanud vihmadega tekkisid hilised võrsed. Rohkesti
kasvanud kõrvalvõrsed olid juuli lõpus rohelised, peavõrsed aga kollased ning peaaegu
koristusküpsed. Sageli olid hilised kõrvalvõrsed kasvanud peavõrsetest tunduvalt kõrgemaks, jättes
peavõrsed enda alla varju. Kuna soojust oli rohkesti olnud, siis hakkasid varasemad kartulisordid juuli
lõpus oma kasvu lõpetama ja lehtede värv muutus kollakaks. Sagedased sajud ja suur õhuniiskus
soodustasid lehemädaniku levikut. Keskmine suhteline õhuniiskus (82%) oli Jõgeval juulis normist
6% suurem. Kartulitel toimus intensiivne mugulate kasv ja veetarve oli suur. Enne juuli viimaste
päevade sadusid oli muld Jõgeval muutunud kartulipõllul künnikihis juba kuivaks. Juuli III dekaadi
väga soojad ööd panid avamaal kasvavate kurkide ja kõrvitsate viljad hoogsalt kasvama, samuti oli
rohukasv intensiivne.
August oli muutliku temperatuurirežiimiga. Kõige soojem oli ilm kuu viimasel dekaadil, kui
maksimaalne õhutemperatuur tõusis korduvalt üle 25 kraadi. Augusti maksimaalseteks
õhutemperatuurideks mõõdeti mandriosas 25-27, rannikul ja saartel 21-25 kraadi. Kuu kõige
jahedamad ööd olid 12., 13. ja 16. augustil. Kohati langes augusti II dekaadil minimaalne
õhutemperatuur alla 5 kraadi ja maapinna lähedases õhukihis rohu kohal null kraadi lähedale. Jõgeva
andmetel oli augusti keskmine õhutemperatuur (15,7 kraadi) normile lähedane. Samuti kujunesid
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augusti efektiivsete ja aktiivsete õhutemperatuuride soojussummad (vastavalt 332 ja 487 kraadi)
normile lähedasteks. Kasvavas kokkuvõttes kogunes 31. augusti seisuga efektiivseid
õhutemperatuure Jõgeval 1 381 kraadi, mis ületab normi 122 kraadi võrra. Aktiivseid
õhutemperatuure kogunes samaks ajaks 1 881 kraadi, mis on normist 165 kraadi võrra enam –
seega oli suvi olnud keskmisest soojem. Vihma sadas augustis peaaegu kõikjal tavapärasest
rohkem. Kuu sajuhulk oli 49 mm-st (Pakri poolsaarel) enam kui 200 mm-ni (kohati Eestimaa idaosas).
Kõige sajusemates piirkondades ületas augusti sajusumma normi enam kui kahekordselt. Tugevad
vihmad (ööpäevane sajuhulk mitmel pool Eestis üle 30 mm) olid 1., 2., 6., 16., 17., 29. ja 30. augustil.
Vili oli küps, aga põllud muutusid suurtest sadudest pehmeks ja ei kandnud masinaid ning seega olid
koristustööd takistatud. Tugevate tuulte ja vihmahoogude tõttu põllukultuurid lamandusid, umbrohi
kasvas lamandunud kõrtest läbi ja terad hakkasid peas kasvama. Pikaleveninud koristusega
teraviljasaagi kvaliteet langes ning saagikaod suurenesid. Sompus ilmadega kuivasid põllud
hommikusest kastes ja udust aeglaselt. Päikest paistis augustis Jõgeval 189 tundi, mis moodustab
kuu normist 83%. Lisaks suurele niiskusele muutis koristuse keeruliseks hilistest võrsetest
põhjustatud ebaühtlane viljade valmimine. Kogu taimekasvuperiood on olnud kokkuvõttes
vaatamata erakordselt kuivale maikuule normist tunduvalt sajusem. 1. aprillist kuni 31. augustini
sadas Jõgeval 470 mm, mis on normist 143%.
September kujunes tavalisest 1-2 kraadi võrra soojemaks ja kõikjal Eestis keskmisest kuivemaks.
Temperatuurirežiim oli kõrgem kuu esimesel poolel ja kuu viimastel päevadel. Normile lähedasena
püsis ööpäeva keskmine õhutemperatuur kahe nädala vältel (alates 14. septembrist). Öökülma
septembris õhus ei esinenud ning kuu minimaalseks õhutemperatuuriks jäi 0,8 kraadi. Sademete
poolest oli september kõikjal Eestis normist kuivem. Kuu sajusumma ulatus 9-10 mm-st Peipsi
läänerannikul ja Võrtsjärve idakaldal kuni enam kui 50 mm-ni Narvas, Hiiumaa idaosas ja kohati
Edela-Eestis Pärnu ja Viljandi maakonna piirimail. Kõige kuivemates piirkondades moodustas kuu
sajusumma 15-20% ja sajusemates 70-80% normist. Septembri alguseks oli veel palju saaki
põldudelt koristamata. Teraviljakoristust takistasid kuu alguse sajud, hommikused kasted ja udud.
Ka taliteraviljade sügisest külvi segasid esialgu kuu alguses sadanud rohked vihmad ja märg muld.
Hiljem tingimused põllutöödeks paranesid ning teraviljakoristus ja kartulivõtt edenesid jõudsasti.
Samuti oli võimalik taliteraviljad külvata optimaalsel ajal. Enne kuu lõpu vihmasid muutus muld
künnikihis kuivaks ja taliteraviljapõldudel langes Jõgeval produktiivne veevaru pindmistes kihtides
optimaalse veevaru alumise piirini. Septembri viimaste päevade sajud parandasid taimede
kasvutingimusi. Efektiivseid õhutemperatuure kogunes kuu jooksul Jõgeval 207 kraadi, mis ületab
normi enam kui 30 kraadi võrra. Septembri I dekaadil külvatud taliteraviljaorased olid kuu lõpuks
jõudnud areneda teise kuni kolmanda lehe faasi.
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2 Taimekasvatus
Toomas Lepplaan, Helena Vaher

2.1 Põllumajanduskultuuride kasvupinnad ja saagid
2016. aastal oli põllukultuuride kasvupind Statistikaameti (SA) esialgsetel andmetel kokku 664,0 tuh
ha, mis on eelmise aasta põllukultuuride kasvupinnast 50 tuh ha võrra ehk 7,5% suurem. Kaunvilju
kasvatati sel aastal 42,7% ja tehnilisi kultuure 2,3% suuremal pinnal kui eelmisel aastal, kuid kartulit
4,6% ja teravilja 0,6% väiksemal kasvupinnal. Statistikaameti andmetel oli Eestis 15. septembri
seisuga koristatud 91% teravilja, 76% kaunvilja, 50% kartuli ning 49% rapsi ja rüpsi kasvupinnast. Sel
aastal koristati prognoosi kohaselt teravilja viimase viie aasta keskmine saak, kuid teravilja saagikus
jäi seekord tagasihoidlikule tasemele (2015. aastal oli rekordsaak).
Peamiste põllukultuuride 2015. aasta saake, saagikust ja kasvupinda ning 2016. aasta prognoosi
kajastab tabel 1.
Tabel 1. Peamiste põllukultuuride tootmine 2015. aastal ja Maaeluministeeriumi 2016. aasta
saagiprognoos
Põllukultuur
Teravili kokku
Talivili
… talinisu
… rukis
… talioder
… tritik
Suvivili
… suvinisu
… oder
… kaer
… segavili
… tatar
Kaunvili
Kartul
Raps
Allikas: SA, MEM

2015
kasvupind
tuh ha
350,4
120,3
97,8
14,3
1,1
7,1
230,1
71,9
130,3
24,4
2,1
1,3
31,3
5,8
70,8

saak
tuh t
1 535,3
613,4
518,6
54,7
5,1
35,1
921,8
294,1
551,5
67,8
7,3
1,2
86,2
117,2
196,3

saagikus
kg/ha
4 382
5 098
5 302
3 823
4 576
4 951
4 007
4 090
4 232
2 781
3 438
887
2 756
20 138
2 771

2016 prognoos
kasvupind saak
tuh ha
tuh t
342,8 1 036,1
109,5
354,9
90,2
288,5
12,0
41,9
1,7
4,7
5,7
19,8
233,4
681,2
72,0
230,5
130,0
377,0
27,9
69,8
0,7
1,9
2,7
2,0
49,3
113,1
5,1
99,7
65,2
117,1

saagikus
kg/ha
3 022
3 242
3 200
3 500
2 800
3 500
2 919
3 200
2 900
2 500
2 700
750
2 292
19 500
1 797

2.1.1 Teravili
Maaeluministeeriumi ja SA koostöös koostatud prognoosi kohaselt kujuneb teravilja kogusaagiks sel
aastal 1 036,1 tuh t, mis on eelmise aasta kogusaagist 32,5% väiksem, sh suviteraviljasaak tuleb 26%
ja taliteraviljasaak 42% väiksem kui eelmisel aastal.
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Prognoosi kohaselt on teravilja kasvupind 342,8 tuh ha ja keskmine saagikus 3 022 kg/ha.
Taliteravilja kasvupind on prognoosi kohaselt 109,5 tuh ha, mis on 10,8 tuh ha ehk 9% väiksem kui
eelmisel aastal. Suviteravilja kasvupind on prognoosi kohaselt 233,4 tuh ha ehk 1,4% suurem kui
eelmisel aastal.
Alates 2005. aastast on Eestis korraldatud viljelusvõistlust ehk viljakasvatajate mõõduvõttu, kus
põllumehed üritavad saada suurt viljasaaki. Viljelusvõistlust on nüüdseks Eestis läbi viidud juba
kaksteist aastat. Varasemalt võisteldi kultuuride saagikuses ja kasumlikkuses, kuid 2016. aastal
lisandus ka saagi kvaliteedi näitaja. Tänavu olid kõige kasumlikumad talirapsi kasvatajad. Esimest
korda kasvatati viljelusvõistlusel ka hernest, mille saagikuseks saadi rekordiline 6,6 t/ha, mis on SA
andmetega võrreldes eelmise aasta herne saagikuse näitajast 2,5 korda suurem. Talirukki
kasvatamisel saadi sel aastal rekordsaak, saagikuseks oli 10,4 t/ha.
Tänavune aasta ei olnud põllumeestele kerge: taliviljade talvitumine ei olnud kiita, nii tali- kui ka
suviviljade võrsumine oli kehvapoolne ja kevadine kuivaperiood mõjus pärssivalt. Teravili oli
kuivemates piirkondades madal ja hõre. Pärast kuivaperioodi esinesid sagedased ja rohked
vihmasajud, mis omakorda põhjustasid rohkem sademeid saanud piirkondades taliteravilja ja heina
lamandumist. Teravilja koristusperiood oli seekord erakordselt vihmane ning augustikuu lõpu
seisuga oli paljudel põldudel vili veel koristamata. Suure niiskuse tõttu langes ka saagi kvaliteet,
mistõttu läks vähe vilja toiduvilja kategooriasse.
2.1.2 Raps
Rapsi ja rüpsi kasvatati sel aastal prognoosi kohaselt kokku 65,2 tuh ha. Prognoosi järgi kujuneb
rapsi kogusaagiks 117,1 tuh t ning keskmiseks saagikuseks 1 797 kg/ha. Kogu rapsi ja rüpsi
kasvupinnast oli 15. septembriks koristatud 49% ning koristuspinna hektarilt saadud keskmiselt 1
722 kg seemet.
Tänavusel viljelusvõistlusel talirapsi kasvatamisel 2015. aasta rekordsaaki ei koristatud, parimaks
tulemuseks jäi 4,6 t/ha. Kultuuride arvestusliku kasumi omavahelise võrdluse võitis sel aastal
taliraps, kuna suur nõudlus Euroopa turul tagas kõrge turuhinna.
2.1.3 Kartul
Septembri lõpus prognoositi kartuli kasvupinnaks 5,1 tuh ha, millelt koristatakse kokku 99,7 tuh t
mugulaid ning saagikuseks kujuneb 19,5 t/ha. Kartuli kasvupinnast oli 15. septembriks koristatud
49,8% ning koristuspinna keskmiseks saagikuseks oli 22,4 t/ha.
Sel aastal kujunes kartulisaak piirkonniti väga erinevaks, kuna osades piirkondades oli
sademetepuudus, kuid osades olid kartulivaod terve suve vee all. Liigniiskuse tõttu olid kartulipesad
väikesed ja hooldustöid ei saanud õigel ajal teha. Samas põldudel, mis ei kannatanud liigniiskuse all,
oli saagikus parem kui eelmisel aastal. Kuigi augustis sadas palju vihma, oli september kuiv ja soe
ning tingimused kartuli koristamiseks head.
Sellel kevadel valmisid Põllumajandusameti ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti
(PRIA) koostöös kaardikihid, millel on kaardistatud kartuli-kiduussi leiukohad. Kartuli-kiduussi puhul
on tegemist ohtliku taimekahjustajaga ja seetõttu on valminud kaardikihid abiks tootjatele kartuli
7
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kasvukoha valikul. Samuti on suureks abiks ETKI ja TÜ Talukartuli koostöö tulemusena ühistu
liikmete põldudel olevad ilmajaamad. Ilmajaama kogutud andmed õhuniiskuse, -temperatuuri, tuule
kiiruse jms kohta saadetakse Šveitsis asuvasse serverisse, kus on lehemädaniku arengu
matemaatilised mudelid ning sealt tulevate andmete põhjal saab Eestis planeerida õige pritsimise
aja. Selle aasta juuli lõpus hakkas massiliselt levima kartuli lehemädanik nendel põldudel, kus
haigustõrjet ei tehtud.
Alates 2010. aastast on Eestis kartuli kasvupind iga-aastaselt vähenenud, olles viimasel paaril aastal
keskmiselt veidi alla 6 tuh ha. Kartulikasvatus on vähenenud, kuna tegemist on väga töömahuka
kultuuriga, mille kasvatamine on kulukas. Üheks põhjuseks on kindlasti ka Euroopast sissetoodav
odav kartul. Probleemiks on sügisesed kartuli liigne pakkumine turul, mis on tingitud vajalike
säilitushoonete puudusest, mis omakorda mõjutab kartuli kokkuostuhinda. Eesti
Konjunktuuriinstituudi (EKI) kogutava hinnainfo järgi oli kartuli keskmine tootjahind septembris 0,16
€/kg.
2.1.4 Rohusöödad
Ühe- ja mitmeaastaste söödakultuuride kasvupind oli 2016. aastal SA esialgsetel andmetel 178,1 tuh
ha, mis on eelmise aastaga võrreldes 15,4% suurem. Loodusliku rohumaa pind oli esialgsetel
andmetel kokku 306 tuh ha, mida on oluliselt rohkem kui eelmisel aastal.
2.1.5 Avamaa- ja katmikköögivili
Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 2016. aastal avamaaköögivilja kasvupind kokku 3 139 ha,
mis on 227 ha rohkem kui 2014. aastal, kuid 18 ha vähem kui 2015. aastal. Avamaaköögiviljadest
kasvatati enim rohelist hernest (551 ha), porgandit (464 ha) ja kapsast (462 ha). Söögipeedi
kasvupind oli 316 ha, mugulsibulal 205 ha, avamaa kurgil 191 ha, küüslaugul 105 ha ja kaalikal
103 ha. Muud avamaaköögivilja kasvatati kokku 723 ha. Katmikalal kasvatatud köögivilja pind oli
kokku 243 ha (sh tomat 149 ha, kurk 70 ha ja muu katmikköögivili 24 ha).
Jooniselt 1 selgub, et kasvupinna järgi arvestatuna kasvatati sel aastal 66% (2 045 ha)
avamaaköögiviljadest põllumajanduslikes majapidamistes1 ja 34% (1 076 ha) kodumajapidamistes2.
Katmikköögiviljadest kasvatati ainult 12% (30 ha) põllumajanduslikes majapidamistes ja 88% (213
ha) kodumajapidamistes. Põllumajanduslikes majapidamistes kasvatati rohelist hernest 473 ha (86%
rohelise herne kogupinnast), söögipeeti 236 ha (75%), muud avamaaköögivilja 522 ha (72%),
porgandit 311 ha (67%), kapsast 285 ha (62%), kaalikat 60 ha (58%) ja küüslauku 55 ha (52%). Samas
kurki ja mugulsibulat kasvatati koduaedades rohkem kui põllumajanduslikes majapidamistes.
Avamaakurgi kasvupind on põllumajanduslikes majapidamistes kokku 78 ha (41%) ja mugulsibulal
24 ha (12%).
1

Põllumajanduslikes majapidamistes on kasutatavat põllumajandusmaad kas vähemalt üks hektar või alla ühe hektari,
kuid põllumajandussaadusi toodetakse põhiliselt müügiks.
2
Põllumajanduslikes kodumajapidamistes on vähemalt 50 ruutmeetrit köögiviljamaad või kolm viljapuud või kuus
marjapõõsast ning põllumajandussaadusi toodetakse peamiselt oma tarbeks. Kodumajapidamistes on kasutatavat
põllumajandusmaad alla ühe hektari või puudub üldse. Kodumajapidamiste alla kuuluvad ka põllumajanduslike
majapidamiste koduaiad.
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Joonis 1. Köögivilja kasvupinnad 2016. aastal põllumajanduslikes majapidamistes ning
põllumajanduslikes kodumajapidamistes (sh põllumajanduslike majapidamiste koduaiad)

Allikas: SA esialgsed andmed

Joonisel 2 on võrdlus kolme viimase aasta köögivilja kasvupindade vahel ning on näha, et
2016. aasta esialgsetel andmetel on suurenenud rohelise herne, muu köögivilja, söögipeedi ja
avamaa kurgi kasvupind. Rohelist hernest kasvatati 206 ha rohkem kui 2014. aastal ja 25 ha rohkem
kui 2015. aastal. Samal ajal on vähenenud porgandi, kaalika, küüslaugu, kapsa ja mugulsibula
kasvupind. Kolme aastaga on enim vähenenud porgandi kasvupind, 512 ha-lt 464 ha-ni.
Katmikköögivilja kasvupind on püsinud viimastel aastatel 240 ha juures.
Joonis 2. Köögivilja kasvupind aastatel 2014-2016 (esialgne)

Allikas: SA
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2016. aasta köögiviljasaak jääb prognoosi järgi eelmise aastaga samale tasemele. Sibula ja
küüslaugu saaki mõjutas põuane kevad ja vihmane sügis, mistõttu võib saak kujuneda tavapärasest
väiksemaks, kuid kapsa, porgandi ja peedi saak peaks tulema sarnane eelmise aasta saagiga.
2.1.6 Puuviljad ja marjad
Kasvupinna järgi arvestatuna kasvatati 2015. aastal viljapuudest ja marjadest 47% (3 059 ha)
põllumajanduslikes majapidamistes ning 53% (3 482 ha) kodumajapidamistes. Joonisel 3 on
kujutatud viljapuu- ja marjaaedade pinnad põllumajanduslikes majapidamistes ja koduaedades.
2015. aastal oli õuna- ja pirniaedade kasvupind põllumajanduslikes majapidamistes 778 ha, mis
moodustas õuna- ja pirniaedade kogupinnast 28%. Ülejäänud 1 978 ha õuna- ja pirnipuude pinnast
oli koduaedades, kus kasvatatakse saadusi peamiselt oma tarbeks. Muud puuvilja ja marju kasvatati
kokku 1 371 ha, millest põllumajanduslikes majapidamistes 95% (1 305 ha). Enamus maasika ja
musta sõstra pinnast oli samuti põllumajanduslikes majapidamistes. Maasikaistandike kasvupind oli
kokku 509 ha (75% maasika kogupinnast) ning mustasõstraistandike pind 311 ha (59%). 2015. aasta
viljapuu- ja marjaaedade kogupindade järgi kasvatati suurem osa vaarikast, punasest ja valgest
sõstrast, ploomidest, kirssidest ja karusmarjadest kodumajapidamistes. Põllumajanduslikes
majapidamistes kasvatati vaarikat 83 ha (34% vaarika kogupinnast), punast ja valget sõstart 49 ha
(19%), ploome 19 ha (6%) ning kirsse 5 ha (2%). Karusmarju põllumajanduslikes majapidamistes
2015. aastal ei kasvatatud.
Joonis 3. Viljapuu- ja marjaaedade pind 2015. aastal põllumajanduslikes majapidamistes ning
põllumajanduslikes kodumajapidamistes (sh põllumajanduslike majapidamiste koduaiad)

Allikas: SA
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Selle aasta kevad ja suvi oli õunte kasvuks soodne. 2016. aasta õunasaak peaks prognoosi kohaselt
tulema viimaste aastate keskmisest suurem, sarnane 2013. aasta õunasaagiga (kokku 4 411 t).
Võrreldes varasemate aastatega oli tänavune maasika hooaeg lühem ning saak jäi tavapärasest
väiksemaks. Maasikasaak valmis varem, sest kevad oli soe ning niiskust oli vähe. Vaarika ja must
sõstra saak peaks tulema keskmisest parem. SA avaldab esialgsed andmed viljapuu- ja marjaaedade
pindade, saakide ja saagikuste kohta 2017. aasta jaanuaris.

2.2 Taimekasvatussaaduste tootjahinnad
Eesti Konjunktuuriinstituudi kogutava hinnainfo põhjal olid 2016. aasta III kvartalis teravilja
kokkuostuhinnad (teraviljatööstustelt, -veskitelt ja teistelt teravilja kokkuostjatelt kogutavad
tegelikud Eestis toodetud toidu- ja söödavilja keskmised ostuhinnad, mis on kaalutud iganädalaste
ostukogustega ja ei sisalda käibemaksu) madalamad kui aasta tagasi samal ajal.
Tabel 2. Teravilja kokkuostuhinnad (töötlejaettevõtete kaalutud keskmine), käibemaksuta (€/t)
Teravili

Nisu

144,14

139,15

141,11

139,49

Muutus ± %
aug 2016 /
sept 2016
-1,1

… toidunisu

146,98

144,77

148,00

152,77

+3,1

+3,8

… söödanisu

137,6

129,22

132,86

128,37

-3,4

-6,7

Rukis

116,17

115,12

116,01

101,75

-12,3

-12,4

… toidurukis

116,84

115,12

117,40

108,95

-7,2

-6,8

… söödarukis

100,18

-

102,32

95,97

-6,2

-4,2

Oder

145,09

127,48

131,32

121,99

-7,1

-15,9

-

125,41

131,02

-

-

-

… söödaoder

145,31

128,36

131,44

128,10

-2,5

-11,8

Kaer

112,04

-

110,32

100,32

-9,1

-10,5

… toidukaer

124,43

-

120,57

-

-

-

… söödakaer

107,25

-

107,82

101,20

-6,1

-5,6

Tritik

-

126,62

128,23

116,20

-9,4

-

Raps

-

355,65

358,50

355,97

-0,7

-

… toiduoder

Sept 2015

Juuli 2016

Aug 2016

Sept 2016

sept 2015 /
sept 2016
-3,2

Allikas: EKI, TNS EMOR, MEM

Toidunisu keskmine kokkuostuhind oli septembris 153 €/t, mis on 3,1% kõrgem kui augustis ning
võrreldes eelmise aasta septembriga 3,8% kõrgem. Söödanisu kokkuostuhind oli septembris 128 €/t,
mis on 3,4% madalam kui augustis ning 6,7% madalam kui eelmisel aastal III kvartali lõpus.
Toidurukki keskmine kokkuostuhind oli septembris 109 €/t, mis on 7,2% madalam kui augustis ja
6,8% madalam kui eelmise aasta septembris. Söödarukki hind oli septembris 96 €/t, mis on 6,2%
madalam kui augustis.
Söödaodra hind oli septembris 128 €/t, mis on 2,5% madalam kui augustis ning 11,8% madalam kui
eelmisel aastal III kvartali lõpus.
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Söödakaera hind oli septembris 101 €/t, mis on augustiga võrreldes 6,1% ja eelmise aasta
septembriga võrreldes 5,6% madalam (tabel 2).
Joonis 4. Teravilja keskmised kokkuostuhinnad 2014-2016 III kvartal, €/t

Allikas: TNS EMOR, EKI, MEM

Teravilja ja rapsi hinnad selle aasta III kvartalis enamasti langesid, veidi tõusis vaid toidunisu hind.
Alates 2013. aastast on teravilja saak Eestis suurenenud. Prognoosi kohaselt on 2016. aasta teravilja
saak väiksem kui kahel eelnenud saagiaastal. Maailma teravilja varud on paari aastaga kasvanud ja
see ei soosi teraviljahindade tõusu.
EL teravilja turuolukorra kohta vt lisa 1.
Köögiviljade tootjahinnad (köögiviljakasvatajatelt kogutavad keskmised oma toodetud köögiviljade
müügihinnad oma laos) kahe viimase aasta kolmanda kvartali hindade võrdluses on toodud tabelis 3.
Võrreldes eelmise aasta III kvartali keskmiste tootjahindadega oli 2016. aastal hinnad kõrgemad
kurgil (28%), peedil (22%) ja mugulsibulal (12%). Kurgi keskmine tootjahind on kogu selle aasta
jooksul olnud möödunud aasta keskmisest hinnast kõrgem. Porgandi tootjahind oli 2016. aasta III
kvartalis 42% madalam, peakapsal 33% ja tomatil 19% madalam kui aasta varem samal ajal.
Porgandi tootjahind oli ka selle aasta I ja II kvartalis 2015. aasta hindadest madalam, vastavalt 25%
ja 39%.
Tabel 3. Köögivilja aritmeetilised keskmised tootjahinnad 2015. ja 2016. aasta III kvartalis, €/kg
käibemaksuta
Peakapsas
Porgand
Peet
Kaalikas

2015 III kv
0,30
0,37
0,20
-

2016 III kv
0,20
0,21
0,24
0,25

Muutus %
-33
-42
22
-
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2015 III kv
Mugulsibul
1,23
Kurk
0,93
Tomat
1,57
Küüslauk
Roheline hernes
Allikas: Kantar Emor, EKI

2016 III kv
1,38
1,19
1,28
5,44
1,67

Muutus %
12
28
-19
-

2.3 Turukorraldus
Selle aasta 30. juulil avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238
ja rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega täiendatakse ja kehtestatakse rakenduseeskirjad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja
eraladustamistoetuse osas. Vastavalt eelnevatele EL-s avaldatud määrustele kehtestati Eestis
maaeluministri määrusega nr 63 põllumajandustoote sekkumiskokkuost ja eraladustamise täpsem
kord, mis võeti vastu 2. novembril 2016. Puu- ja köögivilja turustusnõudeid kontrolliti 2016. aasta III
kvartali jooksul 229 korral 1 258 partii osas. Enamus kontrollidest viidi läbi jaemüügi etapis – 213
kontrolli ja 1 191 partiid. Hulgimüügiga tegelevaid ettevõtteid kontrolliti 6 korral 36 partii osas ning
tootmise etapis kontrolliti 10 ettevõtet 31 partii osas. Impordi etapis viidi kontrolle läbi 117 korral,
mille käigus kontrolliti 140 partiid. Ekspordi etapis kontrolle läbi ei viidud. Kontrollide käigus
mittevastavusi ei tuvastatud, kuid jaemüügikauplustele tehti puuduste kõrvaldamiseks kokku
13 ettekirjutust. Turustusnõuete vastavussertifikaate väljastati III kvartalis kokku 117.
Koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames oli 2016. aasta 7. novembri seisuga 2016/2017. õppeaasta
esimese taotlusperioodi (01.08–30.09) kohta esitatud 206 toetuse taotlust, kaasatud haridusasutusi
on 315 ning lapsi 48 842. Toetuse taotluste alusel kuulub väljamaksmiseks 49 338 eurot, millest
Euroopa Liidu toetuse osa moodustab 44 403 eurot ning Eesti riigi eelarvest makstav toetus
4 935 eurot. Kuna esimese taotlusperioodi kohta on taotlusvoor veel avatud, siis ei ole siin esitatud
andmed veel lõplikud.
2015/2016. õppeaastal oli koolipuuvilja ja -köögivilja kavas osalevate koolide ja lasteaedade arv 748
ning kaasatud laste arv 120 000. Koolipuuvilja ja -köögivilja kava hõlmas ca 87% sihtgrupist.
Koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames jagati 2015/2016. õppeaastal kokku 996 t tooteid, mis on
eelnenud õppeaastaga võrreldes 5% rohkem. Pakutavatest toodetest olid populaarseimad õunad
(297 t), pirnid (219 t), porgandid (145 t), kurgid (60 t), kapsad (59 t), tomatid (47 t) ja ploomid (32 t).
Toodete jagamiseks maksti eelmise õppeaasta eest toetust kokku 895 162 eurot, millest EL toetuse
osa moodustas 615 751 eurot ning Eesti riigi eelarvest makstav toetus 279 412 eurot. Tegemist ei
ole lõpliku toetussummaga, sest viimase taotlusperioodi kohta on võimalik taotlusi veel esitada.
Seotud tegevusteks maksti kokku 67 397 eurot, millest EL toetuse osa oli 60 657 eurot ja Eesti riigi
kaasrahastus 6 740 eurot. Koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames korraldatud seotud tegevustega
oli 2015/2016. õppeaastal kaasatud 8 892 last.
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3 Loomakasvatus
Liina Jürgenson, Kalev Karisalu, Ahto Tilk
Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvatati Eestis 30. septembri seisuga 257 tuh veist (sh 87 tuh
piimalehma), 273 tuh siga, 96 tuh lammast ja kitse ning 2 010 tuh lindu (tabel 4). Eelmise aasta sama
ajaga võrreldes on loomade ja lindude arv vähenenud ning kõige enam (19%) vähenes sigade arv.
Sigade arv on vähenenud alates 2015. aasta I kvartalist ning vaatamata 2016. aasta maikuust
paranenud kokkuostuhindadele, jätkus sigade arvu vähenemine ka III kvartalis. Üheks põhjuseks
sigade Aafrika katku levikuga kaasnevad piirangud. Suvel leidsid kinnitust uued sigade Aafrika katku
juhtumid kodusigadel, mille tulemusel laiendati kaubanduspiirangutega tsoone veelgi. Taudi tõttu
kehtestatud piirangud on mõju avaldanud elussigade kaubavahetusele. Elussigade eksport on
võrreldes 2014. aastaga vähenenud ca 6 korda. 2016. aasta jaanuarist septembrini eksporditi
elussigu 15 410 ning peamiseks eksportturuks oli Leedu. Elussigu imporditi põhiliselt (99,7%)
Soomest (9 kuuga toodi 32 605 looma). Põrsaid sündis 9 kuu jooksul kokku 434,7 tuh, mis on
145,0 tuh võrra vähem kui eelmisel aastal sama aja jooksul.
Veiste koguarv on eelmise aasta 30. septembri seisuga vähenenud 2%, mis on peamiselt tingitud
piimalehmade arvu vähenemisest. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on piimalehmi 4,8 tuh looma
võrra vähem. Endiselt toimib elusveiste eksport, kus 2016. aasta 9 esimese kuuga oli peamiseks
sihtturuks Holland. Kokku viidi välja 30 523 veist, neist 59% Hollandisse. Veiste koguekspordist
moodustavad suurema osas elusveised massiga kuni 80 kg.
Tabel 4. Loomade ja lindude arv seisuga 30. september (tuhandetes)
2015
Veiste arv
… piimalehmade arv
Sigade arv
Lammaste ja kitsede arv
Lindude arv
Allikas: SA, MEM

263,4
91,4
334,8
99,3
2 185,4

2016
257,1
86,6
272,8
95,9
2 010,3

2015/2016
+/%
-6,3
98
-4,8
95
-62,0
81
-3,4
97
-175,1
92

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esialgsetel andmetel3 oli põllumajandusloomade
registris 30. septembri seisuga kokku 257 370 veist, sh oli piimatõugu lehmi 86 716 ja lihatõugu
lehmi 28 589. Lambaid oli registris 90 307 ja kitsi 4 905 (tabel 5).

3

Teatud erinevus SA andmetest on tingitud asjaolust, et vastavalt põllumajandusloomade registri asutamise määrusele
peavad loomapidajad, põllumajanduslooma tapmist ning loomsete jäätmete käitlemist korraldavad isikud andmed
registrisse kandma 7 päeva jooksul arvates põllumajanduslooma märgistamise, EL liikmesriigist Eestisse toimetamise
või registrisse kantavate andmete muutmise päevast, põllumajanduslooma tapmise või loomsete jäätmete käitlemisse
vastuvõtmise päevast. Lammas ja kits märgistatakse ja kantakse registrisse 6 kuu jooksul looma sünnist alates. SA
esitab andmed aga konkreetse kuupäeva seisuga loomakasvatuse valikvaatlusega kogutud ja töödeldud andmete alusel.
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Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli veiste arv kokku vähenenud 6 473 looma võrra, sh
piimalehmade arv 5 517 looma võrra. Lihatõugu lehmade arv oli suurenenud 2 908, lammaste arv
218 ja kitsede arv 364 looma võrra.
Vaadates maakondade andmeid, siis veiste koguarv vähenes kaheksas maakonnas. Suurim veiste
arvu vähenemine oli Lääne-Virumaal (2 859 looma võrra) ja Jõgevamaal (2 137 looma võrra).
Tabel 5. Loomade arv maakondades seisuga 30. september 2016
Veised kokku
Harjumaa
Hiiumaa
Ida- Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne- Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Kokku
Allikas: PRIA

14 908
5 863
6 152
18 248
30 867
13 384
26 324
14 640
27 088
20 312
21 318
12 617
13 191
21 767
10 691
257 370

Piimatõugu
lehmad
4 154
596
1 660
7 689
13 265
2 336
9 503
6 130
10 112
6 210
5 231
5 169
4 099
7 636
2 926
86 716

Lihatõugu
lehmad
2 025
1 851
989
895
1 129
3 090
2 463
710
2 948
2 574
4 082
634
1 630
1 935
1 634
28 589

Lambad
7 516
4 225
2 381
2 067
3 961
4 314
5 756
5 345
6 363
6 925
16 658
4 173
7 204
5 352
8 067
90 307

Kitsed
266
144
550
207
315
249
289
363
911
308
313
224
132
163
471
4 905

Piimalehmi oli jätkuvalt enim Järvamaal (13 265 looma), üle 10 00 looma oli 30. septembri seisuga
ka Pärnumaal. Võrreldes eelmise aasta III kvartali andmetega suurenes sel aastal piimalehmade arv
vaid Raplamaal (23 looma võrra). Lihatõugu lehmi oli enim Saare-, Lääne- ja Pärnumaal. Lihatõugu
lehmi jäi aastaga vähemaks vaid kahes maakonnas - Tartu- ja Jõgevamaal. Lammaste arv oli
jätkuvalt suurim Saaremaal, kus kasvatati 18% kõikidest Eestimaa lammastest. Enim suurenes
lammaste arv eelmise aasta sama ajaga võrreldes Harju- ja Hiiumaal, vastavalt 818 ja 584 lamba
võrra, kõige enam vähenes aga lammaste arv Valgamaal, kus peeti 938 lammast vähem. Kitsede
arvukus oli endiselt suurim Pärnumaal, kus kasvatati 911 kitse, mis on 19% kitsede koguarvust.
Kitsede arv vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes vaid kahes maakonnas – Lääne- ja
Harjumaal.
PRIA põllumajandusloomade registri esialgsetel andmetel oli 30. septembri seisuga Eestis kokku
3 626 veisekasvatajat, mis on 224 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Põhiliselt lõpetasid
veisekasvatajad piimalehmade pidamise. Kui 2015. aasta III kvartali lõpus kasvatas piimatõugu
lehmi 2 211, siis sel aastal samal ajal 1 936 veisekasvatajat. Seega on aastaga piimatootmise
lõpetanud 275 põllumajandustootjat. Lihaveiste kasvatajate arv suureneb aga jätkuvalt. Selle aasta
III kvartali lõpus pidas lihatõugu lehmi 1 668 veisekasvatajat, mis on 75 võrra rohkem kui aasta
tagasi. Lambaid kasvatas selle aasta 30. septembri seisuga 1 938 ja kitsi 597 loomakasvatajat.
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Lambakasvatajate arv oli võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenenud 41 ja kitsekasvatajate arv
vähenenud 40 võrra.

3.1 Piimatootmine
Kolmanda kvartali keskel täitus kaks aastat Venemaa poolt kehtestatud kaubanduspiirangutest EL
piimatoodete impordile. Pikalt kestnud piimaturu madalseis on avaldanud negatiivset mõju piima
kokkuostuhinnale ja loomade arvule, kuid lehmade produktiivsus on vaatamata keerulisele
situatsioonile jätkanud suurenemist ning aidanud kaasa piimatoodangu stabiliseerumisele viimaste
aastate tasemel.
Statistikaameti esialgsetel andmetel toodeti 2016. aasta 9 kuuga 596 416 t piima (joonis 5), mis on
7 132 tuh t võrra ehk 1,2% enam kui eelmise aasta sama ajaga. Võrreldes 2016. aasta 9 kuu
piimatoodangut eelmiste aastate (2011-2015) sama perioodi keskmisega, siis ületab 2016. aasta 9
kuuga toodetud piima kogus aastate 9 kuu keskmist ca 5% ning vaid 2014. aastal oli piimatoodang
2,7% kõrgem kui sel aastal.
Piima kokkuostuhind oli 2016. aasta 9 kuu keskmisena vaid 218,7 €/t, mis on võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga 8% madalam. Viimati oli keskmine piima kokkuostuhind nii madalal tasemel 2009.
aasta turukriisi ajal. Piimalehmade produktiivsus on aga jätkanud suurenemist ning nii toodeti 9
kuuga keskmiselt lehma kohta 6 693 kg piima, mis ületab eelmise aasta sama perioodi toodangut
380 kg võrra ning on kõrgeim tase kui kunagi varem Eestis nimetatud perioodil.
Joonis 5. Piima tootmine ja kokkuost III kvartali seisuga aastatel 2011-2016

Allikas: SA
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Kokkuostjatele realiseeriti 2016. aasta 9 kuuga 544 900 t 3,9%-lise rasva- ja 3,3%-lise
valgusisaldusega piima, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2 200 t ehk 0,4% enam.
Töötlemiseks või edasimüümiseks kokkuostetud piima osatähtsus kogu piimatoodangust oli 91,4%.
Kvaliteedinäitajatelt oli kokkuostetud piim kõrge kvaliteediga - 99,5% piimast kuulus eliit ja
kõrgemasse sorti ( 62,2% eliiti ja 37,3% kõrgemasse).
EL piima ja piimatoodete turukorraldusmeetmete ja hinnavõrdluste kohta vt lisa 2.

3.2 Lihatootmine
Selle aasta 9 kuuga tapeti majapidamistes või müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks 82 661 t
(eluskaalus) loomi ja linde (tabel 6), mis on eelmise aasta 9 kuuga võrreldes 6 931 t võrra ehk 8%
vähem.
Tabel 6. Lihatoodang eluskaalus 9 kuuga (tonnides)
2015
Tapaloomade ja -lindude
eluskaal
… veised
… sead
… lambad ja kitsed
… linnud
Allikas: SA, MEM

2016

89 592

82 661

2015/2016
+/-6 931

16 211
51 844
914
20 623

15 468
45 297
995
20 901

-743
-6 547
81
278

%
92
95
87
109
101

Sealiha toodeti 2016. aasta 9 kuuga (eluskaalus) 45 297 t, mis on 6 547 t vähem kui eelmisel aastal
samal perioodil. Sealiha osatähtsus liha kogutoodangust moodustas 55%, mis on eelmise aasta
sama ajaga võrreldes 3 pp (protsendipunkti) vähem. Lihatöötlemisettevõtted ostsid kolme kvartali
jooksul kokku 303,8 tuha siga, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 42 tuh siga vähem.
Sealiha keskmine kokkuostuhind (joonis 6), mis veel aasta alguses oli oluliselt madalam kui eelmisel
aastal, on alates maikuust suurenenud ning III kvartali keskmiseks kokkuostuhinnaks kujunes
1 593 €/t, mis on 7% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Sealiha kokkuostuhinnad on püsinud
viimastel aastatel madalal tasemel seoses sigade Aafrika katku jätkuva levikuga Eestis. Sigade
Aafrika katk diagnoositi esmakordselt kodusigadel 2015. aasta juulis. Selle aasta suvel leidsid
kinnitust uued katkupuhangud, mille tulemusel laiendati kaubanduspiirangutega tsoone.
Kolmandasse kaubanduspiirangutega tsooni lisandus rida valdu, kus seni kodusigadel sigade Aafrika
katku diagnoositud ei olnud. Kolmanda kvartali lõpus oli III kaubanduspiirangutega tsoonis ca 30%
sigadest. Maaeluministeeriumi poolt läbiviidud uuring III kaubanduspiirangutega tsoonis näitas, et
sarnaselt sealiha keskmise kokkuostuhinna suurenemisele paranes kokkuostuhind ka III tsoonis, kuid
moodustas III kvartali lõpus ca 70% Eesti keskmisest kokkuostuhinnast. Aasta tagasi oli sama
näitaja ca 50%.
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Joonis 6. Sea-, veise- ning lamba- ja kitseliha kokkuostuhinnad aastatel 2012 - 2016 kuude lõikes

Allikas: SA

Veiseliha toodeti 2016. aasta 9 kuuga (eluskaalus) 15 468 t, mis on 5% vähem kui eelmisel aastal
samal perioodil. Veiseliha osatähtsus moodustas kogu lihatoodangust 19%. Veiste kokkuost 9 kuu
arvestuses oli suurenenud. Lihatöötlemisettevõtete poolt osteti III kvartalis kokku 26,2 tuh veisest,
mis on 1,1 tuh t võrra rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Tunnustatud
lihakäitlemisettevõtetes 9 kuu jooksul tapetud veistelt saadud lihast moodustas suurema osa (61%)
lehmadelt saadud liha. Veiseliha keskmine kokkuostuhind, mis selle aasta esimestel kuudel
suurenes, suvekuudel oli stabiilne, vähenes aga III kvartalis. SA andmetel oli septembri keskmine
kokkuostuhind 1 950 €/t, mis on 42 €/t madalam kui eelmisel aastal samal ajal ning III kvartali
keskmiseks kokkuostuhinnaks kujunes 1 957 €/t, mis on 4% madalam kui eelmisel aastal samal ajal.
Lamba-, kitse ning linnuliha toodangut kajastavad andmed on SA andmebaasis taas eraldi
vaadeldavad. Lamba- ja kitseliha toodeti (eluskaalus) käeoleva aasta 9 kuuga 995 t, mis on 9% enam
kui aasta tagasi. Lamba- ja kitseliha osatähtsus kogu lihatoodangust oli 1,2%, mis on eelmise
aastaga võrreldes samal tasemel. Lammaste ja kitsede kokkuost on aastaga suurenenud.
Lihatöötlemisettevõtete poolt osteti III kvartalis kokku 2,6 tuh lammast, mis on 300 looma võrra
enam. Lammaste ja kitsede kokkuost oli suurim septembris. Lamba- ja kitseliha keskmine hind oli
selle aasta III kvartalis kõrgem kui viimastel aastatel. Kui veel augustis oli kokkuostuhind 2 824 €/t,
siis septembri keskmiseks hinnaks kujunes 3 193 €/t, mis on 426 €/t rohkem kui aasta tagasi ning III
kvartali keskmiseks kokkuostuhinnaks kujunes 3 019 €/t, mis on 13% kõrgem kui eelmisel aastal
samal ajal.

18

Maaeluministeerium
Põllumajandussektori 2016. aasta III kvartali ülevaade

Linnuliha toodeti 2016. aasta 9 kuuga (eluskaalus) 20 901 t, mis on 278 t enam kui eelmisel aastal
samal perioodil. Linnuliha osatähtsus kogu lihatoodangust on viimastel aastatel suurenenud,
moodustades selle aasta 9 kuuga 25%.

3.3 Munatootmine
2016. aasta 9 kuuga toodeti 147,6 mln muna, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 0,4 mln
muna rohkem. Samas kui võrrelda munatootmise andmeid kvartalite lõikes, siis selgub, et kui I
kvartalis toodeti 53,9 mln muna, siis III kvartalis vaid 44,4 mln muna. Munatoodangu vähenemise
üheks põhjuseks on eelmiste aastatega võrreldes väga madal hinnatase. Kui jaanuaris oli kanamuna
A klassi (L ja M kategooria) keskmine hind 112 €/100kg, siis maikuus vaid 106 €/100kg, mis on ca 7%
madalam kui eelmisel aastal samal ajal. Septembris kanamuna hind pisut tõusis ja keskmiseks
hinnaks kujunes 112 €/100kg, mis on 3% madalam kui eelmisel aastal samal ajal.

3.4 Turukorraldus
2016. aasta III kvartalis jätkasid piimatoodete hinnad tõusutrendil ning hinnavahe võrreldes viimaste
aastatega pidevalt vähenes. Enim tõusis või ja vadakupulbri hind, aga ka pulbrite ja juustude hinnad
kallinesid. Kvartali lõpuks ületasid lõssipulbri ja või hind eelmise aasta sama perioodi hinnataset ning
toodete hinnad püsisid kindlalt üle sekkumishinna. Lühiajalised positiivsed turuarengud avaldasid
tasapisi mõju ka piima kokkuostuhinnale, mis on veidi tõusma hakanud.
Turuolukorra paranemisest tingituna kasutati turukorralduslikke meetmeid III kvartalis
korrelatsioonis piimatoodete hinnatõusuga ja kvartali edenedes turukorralduslike meetmete
kasutamise aktiivsus vähenes.
Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost on tavapäraselt igal aastal 1. märtsist kuni 30. septembrini
avatud meede, mille raames on võimalik üle-euroopaliselt kokkuostu müüa kuni 50 tuh t võid
fikseeritud hinnaga 2 218 €/t ning 109 tuh t lõssipulbrit hinnaga 1 698 €/t. Kui sekkumisperioodi
jooksul sekkumiseks pakutud kogused ületavad eelpoolnimetatud koguseid, siis võib Euroopa
Komisjon otsustada jätkata vastava toote kokkuostu pakkumismenetluse teel.
Piimaturu madalseisust tingituna on või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu meede olnud katkematult
avatud alates 2014. aasta septembrist ning erakorraliselt pikendati selle aasta septembris lõssipulbri
sekkumiskokkuostu 2017. aasta veebruari lõpuni. Lisaks meetme rakendamisele tavapärasest
perioodist erinevalt on 2016. aastal suurendatud kahel korral (aprillis ning juunis) fikseeritud hinnaga
määratud või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu koguseid. Erakorraliselt juunis vastu võetud otsusega
võimaldati üle-euroopaliselt kokkuostu müüa kuni 100 tuh t võid fikseeritud hinnaga 2 218 €/t ning
350 tuh t lõssipulbrit hinnaga 1 698 €/t.
2016. aasta III kvartalis oli keskmine lõssipulbri turuhind 181 €/100kg, mis on võrreldes eelmise
aasta sama perioodi hinnaga (173 €/100kg) 5% suurem. Lõssipulbri sekkumishinnaga (168,9
€/100kg) võrreldes oli aga III kvartali lõssipulbri keskmine turuhind sekkumishinna tasemest 6,6%
kõrgem.
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Euroopa Liidu 15 liikmesriigis (sh Eesti) oli III kvartali seisuga sekkumisladudes kokku 355 tuh t
lõssipulbrit, Eestis oli III kvartali lõpu seisuga sekkumisladudes ladustamisel 672 t. Viimased kogused
lõssipulbrit müüdi EL sekkumisladudesse 11. septembril (Taani), Eestis oli viimane kogus lõssipulbrit
sekkumiskokkuostu müüdud 23. mail. Järgnenud pakkumisvoorudes III kvartali lõpus ühtki
pakkumist lõssipulbri sekkumiskokkuostu müügiks ei laekunud.
2016. aasta III kvartalis oli või keskmine turuhind 336 €/100 kg, mis eelmise aasta sama perioodi
hinnaga (290 €/100 kg) võrreldes oli tõusnud 15%. Või turuhind ületas kogu III kvartali jooksul
sekkumishinna taset (221,8 €/100kg) keskmiselt 51% ning seetõttu või sekkumiskokkuostu üheski
liikmesriigis 2016. aasta III kvartalis ei toimunud.
Või ja lõssipulbri eraladustamine on turukorralduslik meede, kus toodete pakkuja kõrvaldab tooted
teatud ajaks turult ning saab selle eest toetust. Eraladustamise käivitamine toimub alates 2014.
aastast Euroopa Komisjoni algatusel vajaduspõhiselt. Kuigi piimatoodete hinnad on madalseisu
ületanud ja veidi tõusnud, siis piimaturu olukorra stabiliseerumisest pikema aja jooksul veel rääkida
ei saa. Sellest tulenevalt oli või ja lõssipulbri eraladustamine avatud kogu 2016. aasta III kvartali. Või
ja lõssipulbri eraladustamise meede on katkematult olnud avatud alates 2014. aasta septembrist
alates. Erakorralisena võeti septembris vastu otsus pikendada lõssipulbri eraladustamise
rakendamise perioodi kuni 28. veebruar 2017. aasta.
Kehtivad toetusmäärad:




või: 90-210 päeva ladustamiskulud määraga 18,93 €/t ladustamislepingu sõlmise kohta ning
iga ladustamise päeva kohta 0,28 €/t;
lõssipulber: 90-210 päeva ladustamiskulud fikseeritud määraga 8,86 €/t ladustamislepingu
sõlmimise kohta ja 0,16 €/t iga ladustamise päeva kohta;
täiustatud lõssipulbri eraladustamine: vähemalt 365 päeva ladustamiskulud määraga 18,93
€/t ladustamislepingu sõlmise kohta ning iga ladustamise päeva kohta 0,36 €/t

Või eraladustamise lepinguid oli 2016. aastal III kvartali seisuga sõlmitud 11 liikmesriigis kokku 143,6
tuh t ladustamiseks ning III kvartali lõpu seisuga oli ladudes 90,1 tuh t võid.
Lõssipulbri eraladustamise lepinguid oli 2016. aastal III kvartali seisuga sõlmitud 11 liikmesriigis
kokku 74,4 tuh t lõssipulbri ladustamiseks, sellest 32,2 tuh t vana skeemi alusel (ladustamine
maksimaalselt 210 päeva) ja 42,2 tuh t uue skeemi alusel (ladustamine 365 päeva). Kolmanda
kvartali lõpu seisuga oli ladudes 73 tuh t lõssipulbrit. Eestis piimatoodete eraladustamist 2016. aasta
III kvartalis ei kasutatud.
Koolipiimakava eesmärgiks on soodustada eelkooliealiste laste ning kooliõpilaste hulgas piima ja
piimatoodete tarbimist ning laste tervislikku toitumist ja toitumisharjumuste kujunemist. Samuti
võimaldab koolipiimakava lasteaialastele ning õpilastele pakkuda abikava raames lubatavaid tooteid
soodsama hinnaga. Koolipiimatooteid võib pakkuda lasteaialastele, I-XII klassi õpilastele ning
kutsekeskharidust omandavate õpilastele.
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Koolipiimakava raames tarbitud piimatoodete eest maksti 2016. aasta III kvartalis toetust kokku
383,1 tuh eurot, millest EL toetuse osa oli 187,4 tuh eurot ning Eesti riigi eelarvest makstav täiendav
toetus 195,6 tuh eurot.
Kokku on koolipiimakavas 2016. aasta III kvartali lõpu seisuga toetust makstud 1,43 mln eurot,
millest EL raha oli 678,4 tuh eurot ja Eesti lisatoetus 748,4 tuh eurot.
Koolipiimatoetust saab taotleda piimale, maitsestatud (kakao, puuviljamahla või maitselisandiga)
piimale, hapupiimale ja maitsestatud hapupiimale (vähemalt 1,5% rasvasisaldusega), maitsestamata
jogurtile ning keefirile.
2016. aasta viimaste andmete alusel (september k.a) on koolipiimatoodete tarbimise osakaalud
erinevate koolipiimatoodete lõikes välja toodud joonisel 7.
Joonis 7. Koolipiimatoodete tarbimise osakaal koolipiimakavas 2016. aastal

Allikas: PRIA
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4 Põllumajanduse majandusnäitajad
Katre Kirt, Urve Valdmaa

4.1 Põllumajanduse tootjahinna ja ostuhinna indeksid
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis toodetud põllumajandussaaduste
müügihindade muutust.
Tabel 7. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2016. aasta III kvartalis võrreldes
eelmise aasta III kvartaliga
Põllumajandussaadus
Taimekasvatus
… teravili (k.a seeme)
… tehnilised kultuurid
… köögivili ja aiandussaadused
… puuvili ja marjad
… kartul (k.a seeme)
Loomakasvatus
… loomad lihaks
… piim
… munad
Kokku
Allikas: SA, MEM

Tootjahinnaindeksi muutus, %
III kvartal 2015-/ III kvartal 2016
-7,4
-8,0
-4,4
-0,3
-21,0
9,4
-3,0
3,8
-6,0
-7,2
-5,3

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2016. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta
III kvartaliga oli -5,3% (tabel 7), sealhulgas taimekasvatuses -7,4% ja loomakasvatuses -3,0%.
Tootjahinnaindeks suurenes vaid kartuli (9,4%) ja loomade lihatoodangu (3,8%) osas ning vähenes
kõigi teiste saaduste puhul. Suurim vähenemine toimus puuvilja ja marjade (-21%) hinnaindeksi osas.
Tabel 8. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutus 2016. aasta III
kvartalis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga
Tootmisvahend
Seeme
Energia, kütus, määrdeained
Väetis ja pinnaseparandaja
Taimekaitsevahendid
Veterinaarkulud
Loomasööt
Seadmete hooldus, remont ja materjalid
Ehitiste hooldus ja remont
Muud kaubad ja teenused
Kokku
Allikas: SA, MEM

Ostuhinnaindeksi muutus, %
III kvartal 2015 / III kvartal 2016
1,1
-0,7
-12,0
1,8
2,0
-4,1
-1,8
-1,8
-1,4
-2,3
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Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks, mis iseloomustab
põllumajandusäriühingute kuluartiklite hinnamuutusi, vähenes 2016. aasta III kvartalis võrreldes
eelmise aasta III kvartaliga 2,3% (tabel 8). Enim vähenes väetise ja pinnaseparandaja (-12%)
ostuhinnaindeks.
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks vähenes III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 5,3% ning põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2,3%, mis näitab,
et põllumajandustootjate tulud on võrreldes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes vähenenud.

4.2 Põllumajanduse majandusharu 2015. aasta majandustulemused EAA alusel
Põllumajanduse majandusharu majandustulemusi hinnatakse kolmel korral aastas: esialgne hinnang
koostatakse jooksva aasta detsembriks, seda täiendatakse jaanuaris ning lõplikud andmed
avaldatakse järgneva aasta oktoobris. Hinnangu koostamisel on aluseks põllumajanduse
majandusarvestuse (EAA – Economic Accounts for Agriculture) metoodika, mis on kehtestatud
Nõukogu määrusega (EÜ) nr 138/2004.
Vastavalt määruses kehtestatud metoodikale koostas ja avaldas Statistikaamet selle aasta oktoobris
2015. aasta kohta lõplikud andmed4.
Tabel 9. Põllumajanduse majandusliku arvestuse näitajad aastatel 2011-2015 (mln eurot) ja muutus
2015/2014 (%)
2011
Taimekasvatustoodang
5
… tootetoetused taimekasvatusele
Loomakasvatustoodang
6
… tootetoetused loomakasvatusele
Põllumajandustoodang kokku
Põllumajanduslikud teenustööd
Lahutamatu mittepõllumajanduslik
kõrvaltootmine
Põllumajanduse majandusharu toodang
alushinnas
Vahetarbimine
Brutolisandväärtus
Põhivara kulum
Netolisandväärtus

2012

2013

2014

2015

Muutus
2015/2014

336,3
387,8
3,7
724,1
26,8
59,7

428,6
383,7
4,2
812,3
37,8
48,1

382,2
451,7
4,05
833,9
41,9
48,3

384,4
424,3
3,9
808,7
37,3
54,3

468,0
0,8
364,6
20,5
832,6
43,8
58,7

22
-14
5,3 korda
3
17
8

810,6

898,2

924,0

900,2

935,1

4

500,4
310,2
85,7
224,5

538,8
359,4
92,7
266,8

591,3
332,8
104,1
228,7

555,8
344,4
113,1
231,3

658,0
227,1
123,0
154,2

18
-20
9
-33

Avaldatud SA andmebaasis 21.10.2016
2015. aastal maksti tootetoetusena puu-ja köögivilja kasvatamise otsetoetust ja köögivilja eritoetust ( koristamata
jätmine ja toorelt koristamine)
6
2015. aastal piimatootja erakorraline abi, loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus, piimalehma
kasvatamise otsetoetus, ammlehma kasvatamise otsetoetus, ute ja emakitse kasvatamise otsetoetus, piimakvoodi
ületamise tasu ajatamine 0-intressiga vähese tähtsusega abi element; 2014. aastal piimasektori eritoetus, seakasvatuse
eritoetus; aastatel 2011-2013 piimasektori eritoetus, ammlehma kasvatamise ning ute ja emakitse kasvatamise täiendav
otsetoetus/üleminekutoetus.
4

5
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2011
7

Tootmistoetused
Tootmisteguritulu ehk netolisandväärtus
faktorhinnas
Aastatööühikud
8
Tootmisteguritulu / ATÜ , eurot
Allikas: SA, MEM

2012

2013

2014

2015

174,3
386,1

187,1
450,0

192,3
416,8

168,2
394,8

149,7
299,0

Muutus
2015/2014
-11
-24

24 877
15 520

24 644
18 261

22 063
18 893

21 970
17 969

20 280
14 742

-8
-18

Põllumajanduse majandusharu toodangu (output of the agricultural industry) väärtuseks kujunes
taime- ja loomakasvatustoodangu (põllumajandustoodang), põllumajanduslike teenustööde ning
põllumajanduslike majapidamiste lahutamatute mittepõllumajanduslike kõrvaltegevuste väärtuse
kogusummana 2015. aastal koos tootetoetustega (ehk alushindades) 935,1 mln eurot, millest
tootetoetused moodustasid 2,3% (tabel 9).
Majandusharu toodangu väärtus suurenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 4%. Seejuures
suurenes toodangu maht 10,6%, kuid tootjahinnad langesid 6%. Poole majandusharu toodangu
väärtusest moodustas taimekasvatustoodangu väärtus. Loomakasvatustoodangu väärtuse
osatähtsus langes 39%-le, mis on aastate 2011-2014 keskmisega võrreldes ca 8% väiksem.
Lahutamatu mittepõllumajanduslik kõrvaltootmine ning põllumajanduslikud teenustööd
moodustasid 11%. Vahetarbimise osatähtsus majandusharu toodangu väärtusest tõusis 70%-le, mis
jättis brutolisandväärtuseks vaid 30%.
Kuna majandusharu toodangu väärtus suurenes võrreldes 2014. aastaga 15% võrra vähem kui
vahetarbimises tehtud kulutused, vähenes brutolisandväärtus9 ca viiendiku võrra (227,1 mln euroni).
Tehtud investeeringuid kaudselt kajastav kulum suurenes 9%, mistõttu vähenes netolisandväärtus10
2014. aastaga võrreldes ca kolmandiku võrra. Tootmistoetusi maksti 149,7 mln eurot ja need
moodustasid tootmisteguritulust11 50%. Tootmisteguritulu, milles on arvesse võetud toodangu
väärtus, toodanguga seotud tootetoetused, tootmistoetused ning kulutused sisenditele, vähenes 24%
ja sellest ca kaks kolmandikku kulus tööjõu-, rendi- ja intressikulude katmiseks.
Kuigi aastatööühikud vähenesid 8%, jäi tootmisteguritulu aastatööühiku kohta 18% madalamaks kui
2014. aastal (tabel 9).
Taimekasvatustoodangu väärtus (468,0 mln eurot) suurenes võrreldes 2014. aastaga 22%, kuna
teravilja ja rapsiseemet toodeti rekordiline kogus.

Maaelu arengukava raames ning siseriiklike toetustena põllumajandustootjatele makstavad toetused (sh
keskkonnameti poolt makstav loomakahjutoetus).
8
ATÜ- aasta tööjõuühik, 1800 tundi täistööaega, sisaldab nii tasustatud kui tasustamata töötunde.
9
Brutolisandväärtus - põllumajanduse majandusharu toodang alushinnas (ehk koos tootetoetustega) ilma
vahetarbimiseta
10
Netolisandväärtus - brutolisandväärtus ilma põhivara kulumita
11
Tootmisteguritulu ehk netolisandväärtus faktorhinnas - netolisandväärtus koos tootmistoetustega ja ilma muude
maksudeta
7
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Tabel 10. Taimekasvatustoodangu väärtus (mln eurot) aastatel 2013-2015 ja muutus võrreldes
eelnenud aastaga (%)
Teravili
… nisu
… rukis
… oder
… kaer
Tehnilised kultuurid
Söödakultuurid
Köögi- ja aedviljad, lilled ja taimed
Kartul
Puuviljad ja marjad
Muu taimekasvatustoodang
Taimekasvatustoodang kokku
Allikas: SA, MEM

2013
146,2
69,5
2,7
63,9
7,9
69,0
74,8
37,1
48,1
6,2
0,79
382,2

2014
175,9
94,0
5,7
64,8
6,8
61,0
72,3
26,8
40,6
6,8
0,83
384,4

Muutus 2014/2013
20
35
213
1
-13
-12
-3
-28
-15
10
5
0,5

2015
211,3
114,5
6,3
75,8
8,3
97,8
77,4
44,6
27,9
8,1
0,90
468,0

Muutus 2015/2014
20
22
10
17
20
60
7
66
-31
18
9
22

Taimekasvatussaaduste keskmine tootjahind jäi 2014. aasta tasemele.
2015. aastal maksti taimekasvatusele puu- ja köögivilja kasvatamise toetust ning
majandusarvestuses on siinkohal arvesse võetud ka köögivilja eritoetus toorelt koristamiseks või
koristamata jätmiseks (tabel 9). Tabel 10 kajastab taimekasvatustoodangu väärtusi ja muutuseid
aastatel 2013-2015. Suurima mõjutaja, teraviljatoodangu, väärtus suurenes 2015. aastal võrreldes
2014. aastaga viiendiku võrra - seejuures suurenes toodangu maht 23% (peamiselt nisu ja odra kõrge
saagikuse tõttu) ja tootjahind vähenes 2%.
Teise suurima grupi, tehniliste kultuuride, hulka kuuluvad suvi- ja taliraps (osatähtsus ca 75%),
kaunviljad (16,6%), õlilina ning ravim- ja maitsetaimed. Rapsi kasvupind jätkas vähenemist, kuid
kõrgem saagikus suurendas kogutoodangu mahtu võrreldes 2014. aastaga 18%. Mahu kasvule
lisandus 16%-line tootjahinna tõus, mis kokku suurendasid kogutoodangu väärtust 36%. Kaunviljade
toodangu väärtuse osatähtsus tehniliste kultuuride toodangu väärtuses on suurenenud, mis on
kasvupinna suurenemise ja saagikuse tõusu koosmõju tootjahinna 2%-lise languse juures.
Kaunviljade toodangu väärtus suurenes viimastel võrdlusaastatel 2 korda. Ravim- ja maitsetaimede
osatähtsus suurenes kahel viimasel aastal.
Osatähtsuselt kolmandale kohale jääb rohusööda toodangu väärtus, mis suurenes 2014. aasta
võrdluses toodangu mahu 8% kasvu arvelt, kuigi tootjahind langes 2%.
Köögi- ja aedviljade ning lillede ja istikute kogutoodangu väärtuse suhteliselt suur kasv (66%) on
seotud peamiselt istikute ja lillede toodangu väärtuse suurenemisega. Ka köögi- ja aedviljade
toodangu maht suurenes, kuid tootjahind langes. Puuviljade ja marjade kogutoodangu väärtus
suurenes toodangu mahu arvelt. Positiivseks mõjutavaks teguriks oli tootetoetuste maksmine, mis
moodustasid 1% köögi- ja aedviljade ning lillede ja istikute kogutoodangu väärtusest ning 5%
puuviljade ja marjade kogutoodangu väärtusest.
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Kartuli kogutoodangu väärtus vähenes oluliselt tootjahinna 32%-lise languse tõttu. Väiksemalt
kasvupinnalt saadud viimaste aastate kõrgeim saagikus tagas toodangu mahu kasvu.
Muu taimekasvatustoodangu alajaotuse all on kajastatud seemnete toodangu väärtus ning selles
osas oli kasv 2015. aastal võrreldes eelnenud aastaga 9%.
Taimekasvatustoodangu väärtusest moodustas endiselt kõige suurema osa teraviljatoodangu
väärtus (45%). Teraviljadest suurima osatähtsusega oli nisutoodangu väärtus. Tehniliste kultuuride
kogutoodangu väärtus suurenes võrreldes 2014. aastaga 5%, aiandustoodangu (puuviljad, marjad,
köögi- ja aedviljad, istikud ja lilled) väärtuse osatähtsus aga 1% (joonis 8).
Joonis 8. Taimekasvatustoodangu struktuur 2015. aastal (osatähtsus väärtusest)

Allikas: SA, MEM

Loomakasvatustoodangu väärtus alushinnas (364,6 mln eurot), kus võetakse arvesse nii tapetud
loomade eluskaal kui ka elusmassi-iive ja loomakasvatussaadused ning tootmisega seotud toetused,
vähenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 14% (tabel 11). Toodangu maht suurenes seejuures
1%, kuid tootjahinnad langesid 15%.
2015. aastal maksti tootmisega seotud toetustena loomakasvatuses piimalehma kasvatamise
otsetotust, ammlehma kasvatamise otsetoetust, ute- ja kitse kasvatamise otsetoetust. Arvesse on
tootetoetustena võetud ka erakorralised toetusmeetmed, mis kajastusid otsemaksetena tootjatele
looma või piima kg eest. Tootetoetused moodustasid 5,8% loomakasvatustoodangu väärtusest
alushinnas.
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Tabel 11. Loomakasvatustoodangu väärtus (mln eurot) aastatel 2013-2015 ja muutus võrreldes
eelnenud aastaga (%)
Toorpiim
Sead
Veised
Linnud
Munad
Lambad ja kitsed
Muu loomakasvatustoodang
Loomakasvatustoodang kokku
Allikas: SA, MEM

2013
247,6
90,8
51,4
27,3
13,8
3,4
44,8
451,7

2014
250,0
87,3
36,9
28,8
13,7
2,4
33,9
424,3

Muutus 2014/2013
1
-4
-28
6
-1
-29
-25
-6

2015
184,7
70,8
50,9
31,0
12,6
2,1
43,5
364,6

Muutus 2015/2014
-26
-19
38
8
-8
-13
28
-14

Loomakasvatustoodangu peamise väljundi, piima, toodangu maht vähenes 2% ja aastakeskmisena
langes tootjahind 25%, mistõttu vähenes ka piima toodangu väärtus 2015. aastal võrreldes 2014.
aastaga kõige enam (26%). Toodangu väärtusest alushinnas moodustasid tootetoetused 3,8%.
Sigade toodangu väärtus vähenes samuti märkimisväärselt (19%) peamiselt tootjahinna languse
tõttu. Tootetoetused moodustasid sigade toodangu väärtusest alushinnas 3,7%.Veiste toodangu
väärtus suurenes peamiselt ekspordi väärtuse arvelt, millele lisandus tootetoetus (20% alushinnas
veiste toodangu väärtusest). Lammaste ja kitsede toodangu väärtus vähenes nii mahu kui
tootjahinna languse tõttu, mida leevendas 16% ulatuses tootetoetus. Muu loomakasvatustoodangu
väärtuse kujunemist mõjutas peamiselt karusnaha toodangu väärtuse muutus (tabel 11).
Loomakasvatustoodangu väärtuse struktuuris on toorpiima toodangu väärtuse osatähtsus (51%)
2015. aastal oluliselt langenud, suurenenud on muu loomakasvatustoodangu osatähtsus (joonis 9).
Joonis 9. Loomakasvatustoodangu struktuur 2015. aastal (osatähtsus väärtusest)

Allikas: SA, MEM
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Põllumajanduse majandusharu toodangu struktuuris moodustas teravilja toodangu väärtus 2015.
aastal 23%, järgnesid toorpiima (20%), sigade (8%) ja põllumajanduslike teenustööde ja lahutamatu
mittepõllumajandusliku kõrvaltootmise (teenustööd ja töötlemine, 11%) toodangu väärtused
(joonis 10). Võrreldes 2014. aastaga on olulised muutused osatähtsuses piima, sigade ja teravilja
kogutoodangu puhul (vastavalt -8, -2 ja 3%).
Joonis 10. Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuse struktuur 2015. aastal

Allikas: SA, MEM
Muu põllumajandustoodang - seemned, ravim- ja maitsetaimed, hobused, munad, mesi, vaha, karusloomade nahad; tehnilised
kultuurid – suvi- ja taliraps ja rüps, õlilina, proteiinikultuurid (kaunviljad); aiandus - köögi- ja aedviljad, lilled, istikud,
püsikultuuride istandikud, puuviljad ja marjad; teenustööd ja töötlemine - põllumajanduslikud teenustööd ning samas
tootmisüksuses toodetud toodangu töötlemine (lahutamatu mittepõllumajanduslik kõrvaltootmine)

Vahetarbimine kajastab kõikide tootmisprotsessis sisendina kasutatud kaupade ja teenuste väärtust,
v.a põhivara, mille tarbimine kirjendatakse põhivara kulumina. Vahetarbimise väärtuseks kujunes
2015. aastal 658,0 mln eurot, mis on võrreldes 2014. aastaga 18% enam.
Tabel 12. Vahetarbimise väärtus (mln eurot) aastatel 2013-2015 ja muutus võrreldes eelnenud
aastaga (%)
2013
Seemned ja istutusmaterjal
Energia ja määrdeained
Väetised ja taimekaitsevahendid
Veterinaarkulud
Loomasööt
Masinate, seadmete ja ehitiste hooldus
Põllumajanduslikud teenustööd ja muu
vahetarbimine
Vahetarbimine kokku
Allikas: SA, MEM

2014

21,7
75,0
66,9
11,3
261,6
46,3
108,3

22,8
76,0
72,5
11,6
237,0
45,7
90,3

5
1
8
3
-9
-1
-17

27,5
69,3
84,7
13,9
241,2
44,3
177,2

Muutus
2015/2014
21
-9
17
20
2
-3
96

591,3

555,8

-6

658,0

18
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Tabelis 12 kajastuvad peamiste vahetarbimise kuluartiklite muutused. Võrreldes 2014. aastaga
odavnesid vähesel määral või jäid samale tasemele kõik peamiste muutuvkulude hinnad, kuid
kasutatud maht suurenes (v.a energia ja ehitiste korrashoid)12. Maht kasvas peamiselt
taimekasvatussaaduste suurenenud toodangu mahule tehtud kulutuste tõttu ning istandikes
istutusmaterjali kasutuse tõttu. Suur osa muutuses oli tingitud põllumajanduslike teenustööde ja
muu vahetarbimise (üldkulud) mahu muutusest.
Vahetarbimise väärtusest suurima osa moodustas loomasööt (joonis 11). Peamised muutused
kululiikide osatähtsuses 2015. aastal võrreldes eelnevate aastatega olid loomasööda ja muu
vahetarbimise osas (vastavalt -6 ja 11 protsendi võrra).
Joonis 11.Vahetarbimise struktuur 2015. aastal (osatähtsus väärtusest)

Allikas: SA, MEM

4.2.1 Tulemusnäitajad aastatel 2010-2015
2010. aastal hakkas põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus suurenema, seda nii toodangu
mahu arvelt kui ka tootjahindade tõusu tõttu. Samal ajal vähenes tootetoetuste osatähtsus
põllumajandustoodangu väärtuses 0,7%-le seoses toetuste tootmisest lahtisidumisega. Seega
kajastub sektori riigipoolne toetamine peamiselt tootmisteguritulus tootmistoetustena, mis
moodustas 2010. aastal nimetatud näitajast 53%. Välistegurite (tööjõukulud, intressi- ja
2015. aastal kajastab vahetarbimine põllumajanduse põhitegevusalaga ja mittepõllumajanduse põhitegevusalaga
põllumajanduse osas juriidiliste isikute kulusid vastavalt majandusnäitajate aruannetele ja sarnaste füüsiliste isikute
proportsionaalselt arvestuslike kulutusi.
12
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rendimaksed) katteks kasutati toodetud tootmisteguritulust ca 42% ning tööjõu vähenemise arvelt
saavutati tootlikkus aastatööühiku kohta 12,2 tuh eurot.
2011. aastal jätkus positiivne trend ja põllumajandussaaduste tootjahinna tõus ületas
tootmisvahendite hinnatõusu. Samal ajal kasvatas suurenev toodangu maht hüppeliselt ka
majandusharu toodangu väärtust, jättes peale välistegurite katmist tootmisteguritulust (millest 45%
moodustasid tootmistoetused) ca kaks kolmandikku ettevõtjatuluks. Väheneva tööjõu arvelt
suurenes tootlikkus 15,5 tuh euroni aastatööühiku kohta.
Ka 2012. aastat iseloomustab märksõna „kasv“. Toodangu mahud suurenesid ning tootjahinna
muutus ületas veidi sisendite kallinemist. Tootmistoetuste osatähtsus tootmisteguritulus langes
42%-le. Välisteguriteks kulus tootmisteguritulust ca 34% ning tootlikkus tõusis 18,3 tuh euroni
aastatööühiku kohta.
2013. aastat võib pidada vaadeldava perioodi tippaastaks. Tootjahinnaindeks näitas võrreldes
tootmisvahendite ostuhinnaindeksiga veelgi suuremat tõusu. Tõenäoliselt investeeriti enam, kuna nii
kapitalimahutuste näitaja kui ka kulum suurenesid. See vähendas küll tootmisteguritulu, kuid
tootlikkus suurenes veelgi – 18,9 tuh euroni aastatööühiku kohta.
Muutus toimus 2014. aastal, mil aasta algus tõotas positiivset, kuid muudatused välisturgudel, mis
puudutasid peamiselt loomakasvatussektorit, tõid II poolaastal kaasa kiire piimahinna languse.
Teraviljakasvatajate rekordsaak oli kogu maailma hea teraviljasaagi aastal, mistõttu jäi hind
tagasihoidlikuks. Aastakeskmisena jäi tootjahinnaindeks veel võrreldavaks sisendite hinnaindeksiga.
Toodangu vähenenud väärtusest kulus 62% vahetarbimisele. Suurenevate tööjõukulude, intressi ja
rendimaksete katmisest jäi üle vaid 53% tootmisteguritulust ning ka tootlikkus hakkas vähenema
(2014. aastal oli tootmisteguritulu aasta tööühiku kohta 18,0 tuh eurot).
2015. aasta märksõnad põllumajanduse majandusharu jaoks olid teravilja rekordsaak,
piimatootmiskvoodi lõppemine, sigade Aafrika katk ja piima ületootmine. Nimetatute mõjud
kajastusid taimekasvatustoodangu väärtuse suurenemises ja loomakasvatustoodangu väärtuse
vähenemises. Kuna tootjahinnad langesid võrreldes sisendite hindadega 16 protsendi võrra enam ja
kulum suurenes endiselt, jäi tootmistegurituluks (sh 50% ulatuses tootmistoetuseid) ca veerandi
võrra vähem kui 2014. aastal ja sellest kaks kolmandikku kulus välistegurite katteks. Tootlikkus
vähenes 14,7 tuh euroni aastatööühiku kohta.
Perioodi iseloomustab joonis 11, kus näeme, et 2015. aastaks oli taimekasvatustoodangu väärtus
suurenenud võrreldes 2010. aastaga 70% peamiselt tänu saagikuse suurenemisele ning seda toetas
tootjahinna tagasihoidlikum tõus. Loomakasvatustoodangu väärtus on vähenenud ja jäänud 2010.
aasta tasemest vaid 14% kõrgemaks. Loomakasvatajatel tuleb toime tulla kaks aastat väldanud
tootjahinna langusega ja leida tasakaal toodangu mahu suurendamise ja 2010. aasta tasemest 52%
kallimate sisendite juures. Seejuures on vaadeldud perioodil makstud toote- ja tootmistoetused
jäänud üsna stabiilseks. Võrreldes perioodi 2010-2015 kõrgeima tulemusega 2013. aastal, oli
tootlikkus 2015. aastaks vähenenud 28% (joonis 12).
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Joonis 12. Taime- ja loomakasvatustoodangu väärtuse (alushinnas), vahetarbimise, toote- ja
tootmistoetuste, tootmisteguritulu aastatööühiku kohta muutus aastatel 2011-2015 (2010. aasta =
100)

Allikas: SA, MEM

4.2.2 Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajanduse majandusharu 2015. aasta tulemused
Euroopa Liidu 28 liikmesriigi (EL28) põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtus 2015.
aastal oli 411,2 mld eurot, millest tootetoetused moodustasid keskmiselt 1,2%. Eesti panustab
Euroopa põllumajandustoodangusse 0,2%-ga. Võrreldes 2014. aastaga vähenes põllumajanduse
majandusharu kogutoodangu väärtus Euroopas 2%.
Tootmisteguritulu, mis hõlmab tootmistegevusega loodud kogutoodangu väärtust ja milles on
arvesse võetud ka tootmistoetused ja -maksud, kajastab kõikide tootmistegurite (maa, kapital,
tööjõud) kasutamise efektiivsust ja sektori poolt toodetud lisandväärtust. Taandatuna aasta
tööjõuühiku kohta oli tootmisteguritulu väärtus 2015. aastal EL28 keskmisena 15 539 eurot (joonis
13), milles tootmistoetused moodustasid keskmiselt 34%. Kui enamikes liikmesriikides tootis
põllumajandussektor positiivset lisandväärtust ka ilma toetusteta, siis Soome ja Luksemburg olid
2015. aastal erandiks.
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Joonis 13. Tootmisteguritulu aastatööühiku kohta EL liikmesriikides 2014. ja 2015. aastal, eurot

13

Allikas: EUROSTAT 21.11.2015 seisuga , MEM

4.3 Põllumajandusettevõtete ja toiduainete tootmise ettevõtete 2016. aasta III
kvartali majandusnäitajate võrdlus
Põllumajandusettevõtted14 teenisid 2016. aasta III kvartalis SA15 lühiajastatistika andmetel
müügitulu16 kokku 159,9 mln eurot (15% vähem kui 2015. aasta III kvartalis) ja nende kogukulud olid
175,6 mln eurot (2% enam kui 2015. aasta III kvartalis), sh tööjõukulud 31,9 mln eurot, mis oli
sarnane eelnenud aasta samale perioodile. Puhast lisandväärtust (PLV) toodeti III kvartalis 16,2 mln
eurot, mis on kaks kolmandikku vähem kui 2015. aasta III kvartalis.
Toiduainete tootmise ettevõtted17 teenisid samal ajal müügitulu 377,9 mln eurot, mis on 6% vähem
kui 2015. aasta III kvartalis. Kulutusi tehti 357,3 mln euro eest, mis on 5% vähem kui eelnenud aasta

13

Statistikaamet saatis EUROSTATile 17.novembril 2014 uuendatud andmed, mis 19.11.2015 veel ei kajastu EUROSTATi
andmebaasis
14
Põllumajandusettevõtted - taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade ettevõtted
(juriidilised isikud; nende teenitud müügitulu moodustab sektori müügitulust (ettevõtete müügitulu + FIEde ettevõtjatulu)
ca 69%). 2016. aasta III kvartalis oli SA andmetel 2 669 põllumajandusettevõtet , kus oli 9 858 tööga hõivatut
15
2016. a III kvartali tulemused avaldati 05.12.2016.
16
Müügitulu – nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi eesmärgil
soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev tulu, mis ei hõlma käibemaksu ega aktsiise ja seda arvestatakse
tekkepõhiselt. Müügitulu ei sisalda: põhivara müügitulu; muud äritulu; saadud dotatsioone; käibemaksu aktsiise.
17
Toiduainete tootmise ettevõtete (ei sisalda jookide tootmise ettevõtteid) juriidiliste isikute müügitulu moodustab
sektori müügitulust kokku (ettevõtete müügitulu + FIEde ettevõtjatulu) 99.9%. SA andmetel oli 2016. aasta III kvartalis
593 toiduainete tootmise ettevõtet 13 081 hõivatuga.
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samal perioodil, sh tööjõukulud 48,1 mln eurot (-3,5%). PLV toodeti III kvartalis 68,6 mln eurot, mis on
7% vähem kui 2015. aasta III kvartalis.
4.3.1 Tootjahinna ja sisendite ostuhinna muutused
Iseloomustamaks hindade muutust ja tagamaks võrreldavust on vaadeldud
põllumajandussaaduste18, tööstustoodangu tootjahinnaindeksi19 ja põllumajandus-saaduste
tootmise vahendite ostuhinnaindeksi20 muutusi 2010. aasta baasil.
Loomakasvatussaaduste tootjahinnad langesid järsult 2014. aasta II kvartalist kuni 2016. aasta II
kvartalini veerandi võrra alla 2010. aasta taset. 2016. aasta III kvartalis oli väike tootjahinnatõus.
Samas kui taimekasvatussaaduste tootjahinnad olid aastatel 2012-2014 volatiilsed, siis alates 2015.
aasta I kvartalist nii suuri kõikumisi ei ole olnud. Taimekasvatussaaduste tootjahinnad olid 2016.
aasta III kvartalis 7-8% madalamad kui 2015. aasta III kvartalis. Põllumajandussaaduste tootjahinnad
olid võrreldes 2015. aasta III kvartaliga ca 5% madalamad kui selle aasta III kvartalis. Samas
põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks oli 2% madalam kui aasta tagasi.
Toiduainete tootmise ettevõtete tööstustoodangu tootjahinnaindeks on jõudnud tagasi 2012. aasta
tasemele. Samas on näha toorme ja energia odavnemise mõju, mis avaldub väheses tootjahinna
muutuses 2% võrra eelmise sama perioodi tasemest allapoole (joonis 14).
Joonis 14. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi ja taimekasvatus- ning
loomakasvatussaaduste tootjahinnaindeksi muutused ning toiduainete tootmise tööstustoodangu
tootjahinnaindeksi muutus võrreldes 2010. aastaga kvartalite lõikes

Allikas: SA, MEM arvutused
18

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks kajastab Eestis toodetud põllumajandussaaduste hindade muutust
(baasaasta 2005), eraldi näidatud sealhulgas loomakasvatus- ja taimekasvatussaaduste tootjahindade muutust.
19
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis valmistatud tööstustoodete hindade muutust, hõlmates nii
kodumaisele turule kui ka mittekodumaisele turule valmistatud tööstustooteid (baasaastaks 2010).
20
Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks näitab sisendite (väetised, seemned, sööt,
taimekaitsevahendid jmt) hinnamuutust (baasaasta 2005).
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4.3.2 Müügitulu ja kogukulud
Statistikaameti andmetel vähenesid 2016. aasta III kvartalis võrreldes eelneva aasta III kvartaliga
piima (-3%) ja sealiha (-11%) kokkuostetav kogus, kuid suurenes veiseliha (+4%) kokkuostetud kogus.
Piima kokkuostuhind langes samal ajal 7% ja veiselihal 4%, kuid sealiha kokkuostu hind tõusis 7%.
Esialgne 2016. aasta teravilja saak oli SA andmetel 33% ja rapsi- ning rüpsiseemne saak 40%
väiksem kui 2015. aastal ning teravilja ja rapsi kokkuostuhinnad olid EKI andmetel madalamad kui
eelmisel aastal samal perioodil. Peamiselt nimetatud asjaolude tõttu vähenes
põllumajandusettevõtete 2016. aasta III kvartali müügitulu võrreldes eelneva aasta sama ajaga 15%.
Põllumajandusettevõtete kogukulud suurenesid võrreldes eelnenud aasta III kvartaliga 2%, sh
tööjõukulud jäid samale tasemele kui eelmisel aastal samal ajal. Ettevõtted III kvartalis puhastulu ei
teeninud ning kogukulud ületasid müügitulu 9% (joonis 15, vasakpoolne).
Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu jäi 2016. aasta III kvartalis 6% madalamaks kui 2015.
aasta III kvartalis. SA tööstustoodangu mahuindeksi21 andmetel toodeti 2016. aastal III kvartalis
toiduaineid koguseliselt 1% vähem ning toiduainete tootmise müügiindeksi22 järgi oli toodetud
toodang võrreldes 2015. aasta III kvartaliga 2,6% odavam.
Toiduainete ekspordist23 saadud tulu oli 2016. aasta III kvartalis 11% väiksem ja Eestis müüdud
toodangust saadud tulu24 2% suurem kui eelnenud aasta samal perioodil. Seega müügitulu
vähenemise peamise põhjusena võib nimetada ekspordist saadava tulu vähenemist.
Toiduainete tootmise ettevõtete kogukulud vähenesid võrreldes 2015. aasta III kvartaliga 5%, sh
tööjõukulud 3,5%. Ettevõtete puhastuluks jäi 6% (joonis 15, vasakpoolne).

21

Tööstustoodangu korrigeerimata mahuindeks – iseloomustab toodetud tööstustoodangu mahu muutust
püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu püsivhindadesse arvutamiseks kasutatakse tootjahinnaindeksit.
22
Tööstustoodangu müügiindeks – iseloomustab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust võrreldes
baasperioodiga jooksevhindades.
23
Tööstustoodangu ekspordiindeksi alusel (arvutatakse eraldi eurotsooni- ja mitteeurotsooni müügiindeksid, mis
kaalutakse kokku ekspordiindeksiks). Ekspordiindeksi muutus 2016 III kvartalis võrdluses 2015 III kvartaliga: juulis (-18%),
augustis (-6%), septembris (-10%).
24
Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeksi muutus 2016. III kvartalis võrreldes 2015. III kvartaliga: juulis (-1%),
augustis (+4%), septembris (+4%).
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Joonis 15. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) müügitulu ja
kogukulude muutus ja müügitulu ning kogukulude suhe 2016. a III kvartalis võrreldes eelnenud aasta
sama ajaga 2012-2016 (vasakpoolne joonis) ja võrreldes 2011. a III kvar

Allikas: SA, MEM arvutused

Allikas: SA, MEM arvutused

Müügitulu ja kogukulude muutustest viimase viie aasta III kvartali kohta annab ülevaate joonis 15
(parempoolne). Põllumajandusettevõtete müügitulu trend oli kolmandas kvartalis languses ning
kulude suurenemine ületas tulude muutust. Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu trend oli
endiselt tõusev ja kulud muutusid proportsionaalselt.
4.3.3 Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta
Tööviljakust puhta lisandväärtuse alusel hinnatakse müügitulu ja kulude (v.a tööjõukulud) vahena
kvartalikeskmise hõivatu kohta. 2016. aasta III kvartalis toodeti põllumajandusettevõtetes hõivatu
kohta PLV 1,6 tuh eurot ja hõivatu kohta tehti tööjõukulusid 3,24 tuh eurot. Seega negatiivset
puhastuluks toodeti 1,6 tuh eurot hõivatu kohta.
Toiduainete tootmise ettevõtetes toodeti samal ajal hõivatu kohta PLV 5,2 tuh eurot ja tööjõukulusid
tehti hõivatu kohta 3,68 tuh eurot, mis jättis puhastuluks hõivatu kohta 1,52 tuh eurot (joonis 16).
Nii põllumajandusettevõtete kui toiduainete tootmise ettevõtete tööviljakus PLV alusel oli madalam
ettevõtlussektori keskmisest – 5,77 tuh eurot. Tegevusalade keskmine tööjõukulu hõivatu kohta oli
2016. aasta III kvartalis 3,81 tuh eurot, mis jätab tegevusalade keskmisena ettevõtja puhastuluks
1,96 tuh eurot hõivatu kohta.
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Tööjõukulud hõivatu kohta vähenesid 2016. aasta III kvartalis võrreldes 2015. aasta III kvartaliga
põllumajandusettevõtetes 4%, kuid toiduainete tootmise ettevõtetes suurenesid 3%.
Põllumajandusettevõtete tööjõukulu hõivatu kohta moodustas ettevõtlussektori keskmisest 2016.
aasta III kvartalis 85% ja toiduainete tootmise ettevõtetes 96%.
Joonis 16. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) tööviljakus PLV
alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta aastate 2012-2016 III kvartalis, tuh eurot

Allikas: SA, MEM arvutused

4.4 Kokkuvõte
Põllumajandusettevõtete müügitulu märgatava languse 2016. aasta III kvartalis võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga põhjustas väiksema realiseeritava toodangu mahu ja madalama
kokkuostuhinna koosmõju. Seejuures ei ole sisendite hinnad oluliselt alanenud, mistõttu toodetud
puhas lisandväärtus vähenes kahe kolmandiku võrra.
Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu vähenemine oli aga tingitud peamiselt ekspordist
saadava tulu vähenemisest. Kulude muutus oli sarnane tulude muutusega, kuid siiski vähenes
toodetud puhas lisandväärtus.
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5 Kokkuvõte
Urve Valdmaa
Ülevaates on kajastatud põllumajandussektori üheksa kuu andmed ja rohkem on rõhutatud
kolmandas kvartalis toimunut antud perioodi kohta avaldatud statistika järgi. Lisainformatsiooni
põllumajandustoodete turuolukorrast Euroopa Liidus annavad ülevaate lisad.
Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt oli põllukultuuride kasvupind 2016. aastal kokku 664
tuh ha, mis on 7,5% suurem kui eelmisel aastal. Maaeluministeeriumis koostatud prognoosi kohaselt
koristati sel aastal teravilja ligikaudu 1,04 mln t, mis on võrdluses 2015. aasta rekordsaakidega
oluliselt vähem, kuigi saagikused jäid viimase viie aasta keskmisele tasemele. Rohkete vihmasadude
tõttu pikaleveninud koristusaja tõttu suurenesid saagikaod ja teraviljasaagi kvaliteet langes ning
kokkuostuhinnad olid septembris 3-10% madalamad kui eelmisel aastal samal ajal.
Põllumajandusloomade arvud vähenesid endiselt. Veiseid oli septembri lõpus 2% (sh piimalehmi 5%),
sigu 19%, lambaid ja kitsi 3% ning kodulinde 8% vähem kui eelmisel aastal samal ajal.
Pikalt kestnud piimaturu madalseis on avaldanud negatiivset mõju piima kokkuostuhinnale ja
loomade arvule, kuid lehmade produktiivsus on vaatamata keerulisele situatsioonile jätkanud
suurenemist ning avaldanud mõju piimatoodangu stabiliseerumisele viimaste aastate tasemel. Piima
toodeti 2016. aasta 9 kuuga ca 7 tuh t rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Seejuures 9 kuu
keskmine kokkuostuhind oli sel aastal 219 €/t, mis on 8% madalam kui eelmisel aastal samal
perioodil. Viimati oli keskmine piima kokkuostuhind nii madalal tasemel 2009. aasta turukriisi ajal.
Sarnaselt piimaturule on keerulises turusituatsioonis ka sealihasektor, kus sigade Aafrika katku
levikuga kaasnevad kaubanduspiirangud. Vaatamata paranenud kokkuostuhindadele jätkus III
kvartalis sigade arvu vähenemine ning sealiha tootmine vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes
13%. Sigade 2016. aasta III kvartali keskmiseks kokkuostuhinnaks kujunes 1 593 €/t, mis on 7%
kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal.
Statistikaametis valmis lõplik aruanne 2015. aasta põllumajandussektori majandustulemuste kohta,
millest selgus, et põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus oli 2015. aastal 935 mln eurot.
Majandusharu toodangu väärtus suurenes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 4%. Seejuures
suurenes toodangu maht 10,6%, kuid tootjahinnad langesid 6%. Poole majandusharu toodangu
väärtusest moodustas taimekasvatustoodangu väärtus ning loomakasvatustoodangu väärtuse
osatähtsus oli 39%.
Lühiajastatistika alusel põhjustas põllumajandusettevõtete müügitulu märgatava languse 2016.
aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga väiksema realiseeritava toodangu mahu
ja madalama kokkuostuhinna koosmõju. Seejuures ei ole sisendite hinnad oluliselt alanenud,
mistõttu toodetud puhas lisandväärtus vähenes kahe kolmandiku võrra.
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Lisa 1. Teravilja turuolukord EL-is
Helena Vaher
Septembris koostatud komisjoni prognoosi kohaselt oli 2016. aasta teravilja kasvupind EL-is kokku
57,3 mln ha, mis on 0,1% vähem kui eelmisel aastal. Kultuuriti prognoositi kasvupinnad järgmiselt:
pehme nisu 24,2 mln ha (-0,3% võrreldes eelmise aastaga), kõva nisu 2,6 mln ha (+7,5%), oder 12,4
mln ha (+2%), mais 8,8 mln ha (-4,7%), rukis 2,1 mln ha (+6,8%) ja kaer 2,6 mln ha (+3,6%).
Joonis 1. Teravilja kasvupinnad EL-is aastatel 2014–2016 (prognoos)

Allikas: Euroopa Komisjon

Kogusaagiks prognoosis komisjon 2016/2017 turustusaastaks EL-is kokku 293,8 mln t, mis on 5,4%
vähem kui eelnenud turustusaastal. Kultuuriti prognoositi saaki järgmiselt: pehme nisu 134,2 mln t (11,5% võrreldes eelmise aastaga), kõva nisu 8,3 mln t (-2,4%), oder 59,6 mln t (-1,8%), mais 59,7 mln t
(+2,9%), rukis 7,9 mln t (+3,9%) ja kaer 8,0 mln t (+6,7%). Liikmesriigiti väheneb saak prognoosi
kohaselt Prantsusmaal (-23,3% võrreldes eelmise aastaga), Ukrainas (-9,0%), Saksamaal (-6,9%) ja
Rumeenias (-0,3%). Saak suureneb aga Hispaanias (25,2%), Ungaris (16,6%), Poolas (8,0%) ja Itaalias
(1,7%).
Juulis ja augustis olid Euroopas ekstreemsed ilmatikutingimused: Prantsusmaad, Ukrainat ja
Bulgaariat kimbutas vihma defitsiit, vihma üleküllus oli Baltimaades, Soomes, Slovakkias ja Austrias,
kuumalaine aga Portugalis, Hispaanias ja Türgis.
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Joonis 2. Saak EL-is 2014/2015 ja 2015/2016 turustusaastal ning 2016/2017 turustusaasta
saagiprognoos

Allikas: Euroopa Komisjon

Teravilja hinnad on alates aasta algusest olnud languses, kuid III kvartalis olid stabiilsed.
Kõrgekvaliteedilise toidunisu hind oli Prantsusmaal 185 $/t (aasta tagasi samal ajal 178 $/t), Musta
mere piirkonnas oli nisu hind 169 $/t (183 $/t) ja USA-s 185 $/t (212 $/t). Maisi hind oli USA-s 165 $/t
(174 $/t) ning odra hind Prantsusmaal 148 $/t (169 $/t). Maailma teravilja hinnad on mõjutatud
varude ja pakkujate rohkusest.
Joonis 3. Teravilja hinnad EL-is ja maailmas 2016. aastal

Allikas: Euroopa Komisjon
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Euroopa Liit importis 2016/2017 turustusaasta esimese üheksa kuuga kokku 3,3 mln t (eelmisel
aastal 3,6 mln t), millest 0,79 mln t oli pehmet nisu, 0,24 mln t kõva nisu, 2,1 mln t maisi ja 0,23 mln t
otra.
Euroopa Liit eksportis 2016/2017 turustusaasta esimese üheksa kuuga kokku 8,8 mln t (9,9 mln t
eelmine aasta), millest 6,7 mln t nisu, 1,3 mln t otra, 0,31 mln t kõva nisu ja 0,42 mln t maisi.
Õlikultuuride (raps, päevalill, soja ja linaseeme) saak ( EL-is kokku on 30,4 mln t) vähenes komisjoni
septembris avaldatud prognoosi kohaselt 2016/2017 turustusaastal 4,3%. Rapsi koristatakse 19,9
mln t (-7,6%), päevalille 8,3 mln t (5,5%), soja 2,1 mln t (-6,8%) ja õlilina 0,1 mln t (-6,0%). Valgurikaste
kultuuride (söödahernes, põlduba ja lupiin) saak (4,1 mln t) vähenes prognoosi kohaselt 4,1%
Söödahernest koristati 1,9 mln t (-3,8%), põlduba 1,8 mln t (-7,0%) ja magusat lupiini 0,4 mln t
(10,4%).
Riisi toodetakse FAO prognoosi kohaselt 2016/2017 turustusaastal maailmas kokku 496 mln t (491
mln t eelmisel aastal), tarbitakse 503 mln t (496 mln t) ja varudesse jääb 165 mln t (170 mln t).
Kaubeldakse jätkuvalt aktiivselt – 44 mln t ulatuses.
Maailmaturul oli japonica riisi hind Hispaanias 311 €/t ning Itaalias vahemikus 285-315 €/t. Indica riisi
hind oli Hispaanias 305 €/t ja Itaalias 317 €/t. Hinnad on III kvartalis olnud stabiilsed.
EL importis 2015/2016 turustusaastal 1,36 mln t riisi, mis on 14% enam kui eelnenud turustusaastal.
EL eksportis sama ajaga kokku 234 tuh t, mis on 2% vähem kui eelmisel aastal.
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Lisa 2. Piima ja piimatoodete turuolukord EL-is
Kalev Karisalu
Esialgsetel andmetel tarniti EL-s 2016. aasta üheksa esimese kuuga esmaostjatele eelmise aastaga
võrreldes 1,5% rohkem piima (joonis 1). Kasv on ebasoodsa turuolukorra jätkudes kuust kuusse
pidevalt vähenenud ning juunist alates on igakuulised tarned püsinud alla eelmise aasta taset.
Üheksa kuu kokkuvõttes kasvasid tarned aga enamuses liikmesriikides ning reeglina enim seal, kus
piima tootmiskvoodid olid nende kehtides tootmist reaalselt pidurdanud. Ülekaalukalt suurimat
protsentuaalset kasvu näitas 23,5%-ga Küpros, ülejäänud riikidest selgelt suurema kasvuga paistsid
silma ka Luksemburg (+12,5%) ja Holland (+9,8%). Eestis ületasid tarned vaid napilt eelmise aasta
taset. Seitsmes liikmesriigis, sh suurtes piimatootjariikides Inglismaal ja Prantsusmaal, fikseeriti aga
tarnete vähenemine. Suurim vähenemine oli Slovakkias (-4,4%).
Joonis 1. Piima tarnimine kokkuostjatele EL-s perioodil jaanuar - september 2016 võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga

Allikas: Eurostat; Euroopa Komisjon

EL keskmine piima kokkuostuhind, mis 2016. aasta I poolaastal nii tervikuna kui ka eraldi kõikide
kuude lõikes langes, alustas piima pakkumise vähenemise ning piimatoodete kallinemise toel
augustist taas tõusu. III kvartalis tõusis hind 8% tasemele 27,8 €/100kg (joonis 2). Võrreldes eelmise
aasta septembri kokku-ostuhinnaga jäi selle septembri hind siiski veel 8% madalamaks.
Kuigi Balti riikides tõusis piima keskmine kokkuostuhind 2016. aasta III kvartalis EL keskmisest
rohkem (Leedus 25,2%, Lätis 18,9% ning Eestis 15,1%), maksti ka septembris nende riikide tootjatele
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piima eest EL madalaimat hinda. Lätis ja Leedus oli septembri keskmine piima kokkuostuhind
vastavalt 21,1 €/100kg ja 21,2 €/100kg ning Eestis 23,3 €/100kg, mis lisaks Balti naabritele ületas
napilt ka Tšehhis makstavat piima kokkuostuhinda. Aastases võrdluses ületas septembris makstud
piima hind eelmise aasta kokkuostuhinda Leedus 5%, Lätis 4% ning Eestis 3%. Soomes maksti
septembriski tootjatele piima eest (36,6 €/100kg) ühte kõrgeimat hinda EL-s (vaid Küprosel, Maltal ja
Kreekas makstakse rohkem), kuigi III kvartalis tervikuna hind vähenes 0,5% ning eelmise aasta
septembris makstud hinnast jäi selle aasta septembri keskmine piima kokkuostuhind 3%
väiksemaks.
Joonis 2. Eesti, Läti, Leedu, Soome ja EL keskmised piima kokkuostuhinnad jaanuar 2008 september 2016

Allikas: Euroopa Komisjon; Statistikaamet

2016. aasta esimestel kuudel kestnud peamiste piimatoodete hinnalangus piima pakkumise
vähenedes maikuus peatus ning asendus, olenevalt tootest, kohati väga kiire tõusuga (joonis 3). Või
hind tõusis III kvartalis 34,9%, Edam juustu hind 29,6%, piimapulbri hind 23,6%, Cheddar juustu hind
19,2% ning lõssipulbri hind 17,8%. Kolmanda kvartali lõpuks küündis või hind juba turubuumi aegse
taseme lähedasele tasemele 390 €/100kg (76 pp üle sekkumishinna taset). Teiste toodete hinnad
jäid aga samal ajal kõrgtasemest veel kaugele maha (eriti pulbrite hinnad) – lõssipulbri hinnaks
fikseeriti 199 €/100kg (17 pp üle sekkumishinna taset), piimapulbri hinnaks 267 €/100kg, Edam
juustu hinnaks 298 €/100kg ning Cheddar juustu hinnaks 316 €/100kg.
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Aastases võrdluses ületasid piimatoodete hinnad septembri lõpu seisuga eelmise aasta
hinnatasemeid järgmiselt: või hind 32,7%, Edam juustu hind 22,6%, piimapulbri hind 15,6%, lõssipulbri
hind 12,4% ning Cheddar juustu hind 5,7%.
Joonis 3. EL keskmised piimatoodete hinnad jaanuar 2014 – september 2016

Allikas: Euroopa Komisjon

Maailmakaubanduses olulisimate piimatooteid eksportivate piirkondade tehtud eksporditehingute
hinnavõrdluse kohaselt toodete hinnad 2016. aasta esimestel kuudel kõikjal enamasti langesid, kuid
mais algas üldine tõusutrend, mis suve lõpus kiirenes veelgi ning III kvartali lõpuks olid enim tõusnud
seni madalaimal tasemel olnud Okeaania hinnad, tõustes lõssipulbri ja juustude osas kõrgeimaks. Ka
EL hinnad liikusid kiiresti ülespoole ning või osas tõusis hind III kvartali lõpuks konkurentide
hindadest kõrgeimaks. USA piimatoodete hinnad seevastu liikusid märksa vastuolulisemalt – kuni
suveni teistest turuosalistest ligi poole kallim või hind langes III kvartalis järsult, samuti vähenes
juustu hind, kuid pulbrite hinnad veidi tõusid ning piimapulbri osas säilitas USA hind III kvartali lõpuks
napilt liidripositsiooni.
2016 üheksa esimese kuuga eksportis EL kolmandatesse riikidesse eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 36% rohkem võid ja 14% rohkem juustusid, kuid pulbrite väljavedu vähenes (19%
lõssipulbril ja 3% piimapulbril).
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