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1 2016. aasta ilmastik ja taimede areng
Urve Valdmaa Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) agrometeoroloog-ekspert Laine Kepparti
ülevaadete alusel.
Jaanuari keskmine õhutemperatuur kujunes normist (aastate 1981-2010 keskmine) viie kraadi
võrra külmemaks ning kuu sademete summaks kogunes 40-89 mm. Kõige külmematel öödel (7.10. jaanuarini) langes minimaalne õhutemperatuur enamuses Eestis alla -25 kraadi ning
idapoolses Eestis kohati -30 kraadi ja madalamates orgudes alla sellegi. Lund oli samal ajal
suures osas Eestist vaid 3-9 cm.
Veebruar oli väga soe, kuid päikesevaene ja paljudes kohtades erakordselt sajune. Jõgeval ületas
kuu keskmine õhutemperatuur (0,1 kraadi) normi kuue kraadi võrra. Veebruari sademete
summaks kogunes Eestimaa piires 34-110 mm ning kuu sajusummad ületasid kõikjal normi,
kusjuures sajusemates piirkondades 2,5-3 kordselt. Talikultuuride jaoks olid talvitumistingimused
olnud väga keerulised - talve alguses oli lume puudumise tõttu külmakahjustuste oht ning
jaanuari lõpu ja veebruari esimese poole soojade ilmadega kulutasid taimed hingamiseks ja
muuks elutegevuseks intensiivsemalt talveks talletatud varuaineid.
Märts oli kuu keskmise õhutemperatuuri järgi tavapärasest soojem. Valdavas osas Eestis
vabanesid põllud lumest 25.-31. märtsiks. Kuna muld oli lume all vähe külmunud, siis sulas see
üles koos lume sulamisega ning põldudele suuri veeloike ei kogunenud. Temperatuur 3 cm
sügavusel mullas püsis kuu jooksul Jõgeval tehtud vaatluste järgi null kraadile lähedasena ja
hakkas tõusma pärast lume sulamist. Taliviljaorased olid talve jooksul saanud kahjustada
lumiseenest, vettimisest, jääkoorikust ja külmast. Talirapsil olid suured külmakahjustused.
Aprilli kaks esimest dekaadi kujunesid normist soojemateks, kuid kolmas normist jahedamaks.
Vegetatsiooniperiood (ööpäeva keskmine õhutemperatuur üle 5 kraadi) algas juba 5. aprillil, mis
on normist kahe nädala võrra varem. Erakordne soojus pani taliviljaorased haljendama ja varakult
kasvama. Talirukis oli heas seisukorras ja kuu lõpuks oli alumine kõrresõlm mulla pinnale
tõusnud. Talinisu oli võrreldes rukkiga halvemas seisus. Talirüps kasvatas vart ja üksikud
suuremad taimed moodustasid kuu lõpus õisikut, kuid suur osa talirapsipõlde oli ulatuslike
talvekahjustuste tõttu uuesti üles haritud.
Mai kujunes väga soojaks, päikesepaisteliseks ja kuivaks. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur
tõusis püsivalt üle 10 kraadi (algas aktiivne taimekasvuperiood) juba 2. mail, mis on normist 1,5
nädala võrra varem. Vihma sadas peaaegu kõikjal normist vähem, eriti vähe idapoolses Eestis,
kus paljudes kohades kogunes kuu sajusummaks ainult mõni mm. Päike paistis Jõgeval mais ca
370 tundi, mis moodustab normist 138%. Suviselt soojade ilmadega tärkasid suviteraviljad kiiresti
ning talirukis alustas õitsemist juba mai lõpus. Soojust oli rohkesti, kuid sademete puudumise
tõttu nappis mullas taimede kasvuks vajalikku niiskust ning kuu lõpus hakkasid Ida-Eestis
suviteraviljadel alumised lehed kolletuma ja ristikulehed päevastel tundidel närbuma.
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Juuni esimestel päevadel jätkus mai lõpu kuumus ja maksimaalne õhutemperatuur tõusis 26-29
kraadini, kuid 5. juunist ilm jahenes ja normist madalam temperatuurirežiim püsis kuu
keskpaigani. Esimesed tugevamad vihmad, mis pärast maikuu kuivust põllud ära kastsid, tulid
alles 8. juunil ja paiguti veelgi hiljem. Paljude suviteraviljade jaoks sattus kõrsumise algus ja
sellega koos peaalgete moodustumine kuivale ajale, mis vähendas tera-algete arvu peas. Juuni II
dekaadist hakkas põllukultuuride seisukord tänu vihmadele paranema ning 15. juunist läks ilm
uuesti soojaks. Teraviljad sirgusid kõrgemaks ja osadel kuivuse tõttu võrsumata jäänud
suviteraviljadel tekkis järelvõrsumine, kartulid taastusid tänu soojale ja niiskele mullale
külmakahjustustest kiiresti ja hein kasvas jõudsalt. Samas aga põllud umbrohtusid, sest
sagedaste sadude, tugeva tuule ja keskpäevase kuuma tõttu oli raske leida umbrohutõrjeks
sobivat aega.
Juuli esimestel päevadel ja viimasel dekaadil oli ilm normist soojem, kuid 4. - 12. juulini
tavapärasest jahedam. Päikesepaistet oli juulis tavalisest vähem. Vihmad jaotusid piirkonniti väga
erinevalt: Lääne-Eestis sadas 30-40 mm, Narvas 202 mm. Esimesed talinisupõllud said KeskEestis 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.
August oli muutliku temperatuurirežiimiga. Kõige soojem oli ilm kuu viimasel dekaadil, kui
maksimaalne õhutemperatuur tõusis korduvalt üle 25 kraadi. Vihma sadas peaaegu kõikjal
tavapärasest rohkem. Vili oli küps, aga põllud muutusid suurtest sadudest pehmeks ja ei kandnud
masinaid - 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.
September kujunes tavalisest 1-2 kraadi võrra soojemaks ja kõikjal Eestis keskmisest kuivemaks.
Sademete poolest oli september kõikjal Eestis normist kuivem. Septembri alguseks oli veel palju
saaki põldudelt koristamata. Hiljem tingimused põllutöödeks paranesid ning teraviljakoristus ja
kartulivõtt edenesid jõudsasti. Samuti oli võimalik taliteraviljad külvata optimaalsel ajal.
Septembri I dekaadil külvatud taliteraviljaorased olid kuu lõpuks jõudnud areneda teise kuni
kolmanda lehe faasi.
Oktoobris püsis temperatuurirežiim peaaegu kogu kuu vältel normist madalamal. Taliteraviljade
arenguks kogunes 1. septembrist alates efektiivseid temperatuure oktoobri lõpu seisuga 234
kraadi, mis on normi järgi sügisel kogunevast soojussummast 17 kraadi võrra vähem. Sademeid
tuli oktoobris peaaegu kogu Eestis normist vähem. Septembri I dekaadil külvatud talirukkiorastel
jõudis oktoobri lõpuks moodustuda 1-2 külgvõrset. Septembri I dekaadil külvatud talinisu alustas
võrsumist alles oktoobri I dekaadil ja külgvõrsed jäid varakult lõppenud vegetatsiooniperioodi
tõttu vähe arenenuks.
Novembri esimene pool oli külm ja lumine. Talvine periood kestis kaks nädalat. Novembri I
dekaadil langes minimaalne õhutemperatuur kohati alla -15 kraadi. Muld külmus põldudel kuu
esimesel poolel ainult 1-2 cm sügavuseni ja taliteraviljaoraste võrsumissõlme sügavusel püsis
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temperatuur 0-1 kraadi piires. Alates 16. novembrist muutus ilm soojaks ja vihmaseks. November
oli kuu keskmise õhutemperatuuri järgi keskmisest 1-2 kraadi võrra külmem ning sademeid
kogunes kuu jooksul tavapärasest rohkem. Lumikattega päevi oli kuu jooksul Jõgeval 22, mis on
tavalisest peaaegu kaks korda rohkem.
Detsember kujunes normist 2-3 kraadi võrra soojemaks ning lund oli vähe. Napi lumikatte või
üldse selle puudumise tõttu külmus maapind vaatamata suhteliselt soojadele ilmadele Jõgeva
ümbruse taliteraviljapõldudel detsembri keskpaigaks 25 cm sügavuseni, kuid sulas
aastavahetuseks uuesti üles. Külmunud kihi tõttu mullas olid taliviljapõllud vihmade ajal pealt
vesised ja porised. Kuna sajud olid nõrgad, siis suuri veeloike põldudele ei tekkinud. Vahelduv
mulla külmumine pinnalt ja taas sulamine kergitas taimi ja rebis nende juuri.
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2 Taimekasvatus
Toomas Lepplaan, Martti Mandel, Helena Vaher

2.1 Põllumajanduskultuuride kasvupinnad ja saagid
Statistikaameti (SA) esialgsetel andmetel1 moodustas põllukultuuride kasvupind 2016. aastal
672,9 tuh ha (tabel 1), mis on 59 tuh ha võrra ehk 9% suurem kui 2015. aastal ja 10% suurem kui
2014. aastal.
Tabel 1. Peamiste taimekasvatussaaduste tootmine aastatel 2014–2016

kasvupind
(tuh ha)

saak (tuh t)

saagikus
(kg/ha)

kasvupind
(tuh ha)

saak (tuh t)

saagikus
(kg/ha)

332,9
15,4
81,0
73,4
27,3
125,6
19,1
80,0
6,4
2,9
166,1
608,4

2016 (esialgne)

saagikus
(kg/ha)

Teravili kokku
… rukis
… talinisu
… suvinisu
… kaer
… oder
Kaunvili
Raps
Kartul
Avamaa köögivili
Söödakultuurid
Põllukultuurid kokku
Allikas: SA, MEM

2015
saak (tuh t)

kasvupind
(tuh ha)

2014

1 221,6
49,6
347,8
267,7
65,0
457,5
39,5
166,2
117,3
55,5
13 261
x

3 669
3 211
4 295
3 648
2 384
3 641
2 070
2 078
18 472
19 188
13 298
x

350,4
14,3
97,8
71,9
24,4
130,3
31,3
70,8
5,8
3,1
150,8
614,0

1 535,3
54,7
518,5
294,1
67,8
551,5
86,2
196,3
117,2
72,5
2 174
x

4 382
3 823
5 302
4 090
2 781
4 232
2 756
2 771
20 138
23 080
14 416
x

351,4
12,4
90,7
73,8
29,3
133,6
55,4
70,1
5,6
3,1
181,6
672,9

934,1
32,4
259,1
196,4
64,5
352,6
109,5
102,5
89,8
54,3
1 881,7
x

2 658
2 616
2 857
2 660
2 201
2 639
1 975
1 462
15 920
17 669
10 362
x

Teravilja kasvatati 2016. aastal 52,2% (eelnenud aastaga võrreldes 4,9% võrra vähem),
söödakultuure 27,1% (-2,5%), tehnilisi kultuure 11,2% (-0,6%) ja kartulit, köögi- ning kaunvilja kokku
9,6% (+3,1%) põllukultuuride kasvupinnal (joonis 1).

1

Lõplikud andmed 2016. aasta põllumajanduse kohta avaldatakse 2017. aasta juulis
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Joonis 1. Põllukultuuride kasvupindade jaotumine 2016. aastal

Allikas: SA

2.1.1 Teravili
2016. aastal kasvatati teravilja kokku 351,4 tuh ha, mis on 1 tuh ha võrra ehk 0,3% rohkem kui
2015. aastal. Teravilja kasvupinnast moodustasid suviteraviljad 69% (240,8 tuh ha) ja taliteraviljad
31% (110,5 tuh ha). Võrreldes eelnenud aastaga suurenes suviteraviljade kasvupind 4%, aga
taliteraviljade kasvupind vähenes 8%.
Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt saadi 2016. aastal teravilja kogusaagiks 934,1 tuh t,
mis on eelnenud aasta kogusaagist 39% väiksem, samas tuleb meenutada, et 2015. aasta oli
rekordsaagiaasta. Neli järjestikust aastat (2012-2015) olid Eestis head teravilja-aastad. Kui 2015.
aastal saadi rekordiline teraviljasaak, kus toodang ületas teist aastat järjest miljoni tonni piiri, siis
2016. aastal oli saak viie viimase aasta madalaim. Eesti 2016. aasta madal saagikus oli tingitud
ebasoodsast ilmastikust - taimekasvuperioodi alguses oli osades Eesti piirkondades pikaajaline
kuivus, aga saagikoristuse ajal oli mitu nädalat järjest väga vihmane. Teravilja 2016. aasta
keskmine saagikus (2 658 kg/ha) on võrreldav 2011. aasta saagikusega (2 598 kg/ha).
Teravilja kogusaagist moodustas 2016. aastal nisu 49%, oder 38%, kaer 7% ja rukis 3,5%.
Võrreldes 2015. aastaga vähenes nisusaak 44%, odrasaak 36%, rukkisaak 41% ning kaerasaak
4,9%. Teravilja keskmine saagikus oli 2016. aastal 2 658 kg/ha, mis on 2015. aastaga võrreldes
39% väiksem.
Talikultuuridele olid talvitumistingimused keerulised ja nii tali- kui ka suviviljade võrsumine oli
kehvapoolne ning kevadine kuivaperiood raskendas taimede olukorda. Teravili oli kuivemates
piirkondades madal ja hõre. Pärast kuivaperioodi sadas sageli ja rohkelt ning see põhjustas
sajusemates piirkondades taliteravilja ja heina lamandumist. Suviteraviljadel tekkisid hilised
külgvõrsed, mistõttu valmisid suviteraviljad ebaühtlaselt ja koristus jäi augustisse. Teravilja
koristusperiood oli seekord erakordselt vihmane ning augusti lõpus oli paljudel põldudel vili veel
koristamata. Sadude tõttu langes ka saagi kvaliteet, mistõttu vaid vähene osa viljast määrati
toiduvilja kategooriasse.
Ülevaade EL teravilja kasvatusest ja turu olukorrast on toodud lisas 1.
7

Põllumajandussektori 2016. aasta ülevaade
Maaeluministeerium 2017

2.1.2 Kaunvili
2016. aastal oli kaunviljade kasvupind 55,4 tuh ha, mis on 24,1 tuh ha võrra ehk 44% suurem kui
eelnenud aastal ning ühtlasi ka läbi aegade suurim kasvupind. Kaunviljade kasvupinna igaaastase suurenemise üheks põhjuseks on jätkuvalt keskkonnasõbraliku majandamise toetuse
kasutamisest tulenev nõue kasvatada 15%-l pinnal liblikõielisi põllumajanduskultuure. Lisaks on
põldherne kasvupinna suurenemisele kaasa aidanud ka kliimat ja keskkonda säästvate
põllumajandustavadega seotud toetuse ehk nn rohestamise raames kasutatud
maaharimispraktikana lämmastikku siduvate kultuuride kasvualade kasutamine. Liblikõieliste
põllukultuuride kasvatamine on oluline mullaviljakuse suurendamisel ning mulla füüsikaliste
omaduste parandamisel. Lisaks on liblikõielised head kultuurid vältimaks teravilja monokultuuris
kasvatamist ning on põllumajandusloomade söödaratsioonis soja, päevalille ja rapsi kõrval head
proteiiniallikad. Ühtlasi on põldherne kasvatamine ka majanduslikult kasulik, kuna selle hind on
püsinud erinevalt teravilja hinnast stabiilselt kõrgel tasemel.
Kaunviljade kogusaak oli 2016. aastal 109,5 tuh t ning keskmiseks saagikuseks kujunes 1 975
kg/ha, mis on võrreldes eelnenud aastaga 28% väiksem. Põldherne saak sõltub palju
koristusaegsest ilmastikust, kuna ta lamandub kergesti ja seetõttu on koristamine raskendatud
ning tera läheb niiskusega peas kiiresti kasvama.
2.1.3 Raps ja rüps
Rapsi kasvupind oli 2016. aastal 70,1 tuh ha, mis on 700 ha võrra ehk 1% vähem kui 2015. aastal.
Kogusaagiks saadi 102,5 tuh t, mis on 93,8 tuh t võrra ehk 48% vähem kui eelnenud aastal. Rapsi
kasvupind on viimase 7 aastaga vähenenud 29%, mille peamisteks põhjusteks on taimehaiguste
ja -kahjurite rohkus. Suvirapsi on hakatud asendama talirapsiga, mis on saagikam. Talirapsi
kasvupind suurenes järjepidevalt alates 2012. aastast, kuid 2016. aastal kasvupind vähenes.
Talirapsi kasvatamise probleemiks Eestis on vähene talvekindlus, kuigi aastatega on
talirapsisordid muutunud talvekindlamaks. 2016. aastal moodustas rapsi kasvupinnast taliraps
57% ja suviraps 43%. Eelnenud aastal oli talirapsi kasvupind kogu rapsi kasvupinnast 82% ning
ületas esimest korda suvirapsi kasvupinna.
2016. aastal saadi rapsi saagikuseks 1 478 kg/ha, mis on 2015. aastaga võrreldes 35% vähem.
Kui 2015. aastal saadi talirapsiga viljelusvõistlusel 6,9 t/ha rekordsaak, siis 2016. aastal oli
saagikus vahemikus 3,7-4,6 t/ha.
2.1.4 Kartul
2016. aastal kasvatati kartulit 5,6 tuh ha ning kogusaagiks saadi 89,9 tuh t, mis teeb keskmiseks
saagikuseks 15,9 t/ha. 2016. aastal vähenes kartuli kasvupind võrreldes 2015. aastaga 3%,
saagikus aga 21%. Kuigi kartuli kasvupind on viimase 10 aastaga vähenenud 51%, siis saagikus
on suurenenud 17%. Varasemalt läks suur osa kartulist loomasöödaks, kuid viimastel aastatel
kasvatatakse valdavalt lauakartulit.
2016. aasta juuli lõpus olid sagedased vihmasajud, mis andsid kartulimugulatele intensiivse
kasvu ajal piisavalt vett. Suureks abiks on olnud ETKI ja TÜ Talukartuli koostöö tulemusena ühistu
liikmete põldudele paigaldatud ilmajaamad, kus kogutud andmed õhuniiskuse, temperatuuri, tuule
kiiruse jms kohta saadetakse Šveitsis asuvasse serverisse, kus on lehemädaniku arengu
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matemaatilised mudelid ning sealt tulevate andmete põhjal planeeritakse Eestis õige pritsimise
aeg. Aiamaadel, kus haigustõrjet ei tehtud, levis massiliselt kartuli lehemädanik ja lehed hävisid.
Kasvanud kartulisaak oli 2016. aastal hea, kuid pikalt kestnud vihmaperioodi tõttu võis saagi
säilitamine olla probleemne.
Kartuli müügihind ei ole viimase paarikümne aastaga oluliselt muutunud, suurenenud on aga
tööjõukulud. Kartuli madala hinna tõttu püütakse kulusid kokku hoida, andes kartulile vähem
väetist kui vaja, kuid selle tagajärjel kannatab kartuli kvaliteet. Sügiseti tekib kartuli ülepakkumine,
kuna paljudel tootjatel ei ole piisavalt hoidlaid ja enamus saagist üritatakse juba sügisel maha
müüa, mis viib aga hinna madalaks. Nende põhjuste tõttu on kartuli kasvupind aasta-aastalt
vähenenud.
2.1.5 Rohusöödad
Ühe- ja mitmeaastaseid söödakultuure kasvatati 2016. aastal 181,6 tuh ha (sh 2,7 tuh ha
seemnekasvatuseks). Söödakultuuride kasvupind suurenes võrreldes 2015. aastaga 30,8 tuh ha
võrra ehk 17%. Saak haljasmassikaalus oli 1 881,7 tuh t, mis on 2015. aastaga võrreldes 292,3 tuh
t võrra ehk 13% väiksem. Haljasmassi saagikuseks kujunes 2016. aastal 10,4 t/ha, mis on 28%
vähem kui eelnenud aastal. Loodusliku püsirohumaa pind suurenes võrreldes 2015. aastaga 28%
(267,2 tuh hektarini). Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) taimse materjali labori heintaimede
toiteväärtuse analüüsid, mis tehakse vabariigi erinevatest kohtadest võetud proovidest nädalase
intervalliga, on heaks aluseks silotegemise optimaalse aja määramisel. Arvestuses on kõrreliste,
ristikute, lutserni ja liblikõieliste-kõrreliste segukülvide rohusaagid Lõuna-Eestist, Kesk-Eestist,
Põhja-Eestist ja Saaremaalt. Tootjate eesmärgiks on varuda suurim seeduvate toitainete
kogusaak, kusjuures toiteväärtus peab vastama hea rohusööda kriteeriumi nõuetele. Aluseks
tuleb võtta mitme faktori üheaegne mõju ja seda ei ole visuaalselt võimalik teha. Heintaimede
toiteväärtust mõjutab kõige enam kiusisaldus, mis sõltub heintaime liigist, arengufaasist ja
kasvutingimustest. Uurimused on näidanud, et ühesuguses vanuses koristatud heintaimede
toiteväärtust mõjutavad kõige enam temperatuur ja sademed. Efektiivsete temperatuuride
summa ja rohusööda toiteväärtuse vahel valitseb tihe seos - summa kasvades väheneb
toiteväärtus, kuid liikide lõikes on erinevusi.
PMK kodulehel ETKI vanemteaduri Uno Tamme kommenteeritud rohusilo seire kohaselt algas
heintaimede vegetatsioon 2016. aastal erakordselt vara (5. aprill), kuid suurt edumaad kasvus
siiski ei tulnud. Esimeste rohuproovide (võetud 23. mail) analüüsidest selgus, et kõrreliste rohi oli
kõrsumise ja liblikõielistel varsumise faasis. Haljasmassi saak oli olenevalt domineerivast liigist ja
mullaviljakusest 9-26 t/ha, mille kuivainesisaldus oli ainult 12-19%. Proteiinisisaldus oli noores
rohus kõrge (17-24%) ja kiusisaldus väike (29-55%) ning seeduvus hea (67-72%). Kõrreliste
heintaimede kasvukõrgus suurenes 21. kalendrinädalal kuni 26 cm võrra ja oli parematel põldudel
70-85 cm ning põhilised liigid olid loomise faasis. Massi hoogsa juurdekasvuga kaasnes
toiteväärtuse kiire vähenemine. Kõrreliste kiusisaldus ületas kohati piirväärtuse taset (55%). Sooja
ilma tõttu oli seedumatu kiusisalduse suurenemine 0,6-0,8% päevas, mis vähendas seeduvust
0,5% ja oli kõrrelistel mõnes proovis juba 64%. Segukülvides oleva liblikõielise mõjul oli seeduvus
2-7% suurem. Massiline silotegu toimus 22. ja 23. kalendrinädalal. Laekunud rohuproovid olid
suure kuivainesisaldusega. Proteiinisisalduse vähenemine toimus 22. nädalal 0,1-0,3% päevas.
Punase ristiku proteiinisisaldus vähenes samuti, kuigi endiselt oli see suhteliselt kõrge. Kõrreliste
rohkete taimikute proteiinisisaldus jäi enamasti alla 10%. Neutraalkiu sisaldus tänu jahedale
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ilmale rohu kuivaines oluliselt ei olnud muutunud. Nädala jooksul oli kuivaine seeduvuse muutus
minimaalne. Segukülvides oli märgata punase ristiku positiivset mõju seeduvuse taseme
säilimisele.
Tehtud analüüsidest selgus, et kõrreliste-liblikõieliste segukülvides oli rohu kuivaine seeduvus
piirnormi juures (65%).
2.1.6 Avamaa- ja katmikköögivili
2016. aastal vähenes avamaaköögivilja kasvupind 2015. aastaga võrreldes 18 ha võrra (1%),
kogusaak oli 18 036 t (25%) väiksem ning avamaaköögiviljade keskmine saagikus oli 5 849 kg/ha
(12%) väiksem.
Tabel 2. Köögivilja kasvupind, saak ja saagikus (kg/ha) 2015. ja 2016. aastal

Kapsas
Kurk
Söögipeet
Porgand
Mugulsibul
Küüslauk
Roheline hernes
Kaalikas
Muu köögivili
Avamaaköögivili kokku
Kurk katmikalal
Tomat katmikalal
Muu köögivili katmikalal
Katmikköögivili kokku
Allikas: SA

Kasvupind, ha
2015
2016
488
462
188
191
315
316
489
464
214
205
118
105
526
551
97
103
704
723
3 139
3 121
70
70
149
149
24
24
243
243

Saak, t
2015
23 283
4 796
6 922
26 485
1 689
299
1 251
1 744
5 979
72 448
6 867
4 839
1 747
13 453

2016
19 147
3 323
6 658
16 793
494
185
952
1 376
5 483
54 412
5 116
2 312
1 311
8 739

Saagikus, kg/ha
2015
2016
47 711
41 862
25 511
17 487
21 975
21 024
54 162
36 536
7 893
2 453
2 534
1 721
2 378
1 726
17 979
13 016
8 493
7 873
23 080
17 628
97 821
77 282
32 455
15 814
73 096
57 837
-

Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvatati 2016. aastal avamaaköögivilja kokku 3 121 ha,
sellest 65% põllumajanduslikes majapidamistes (2 022 ha). Kõige suurema kasvupinnaga
avamaaköögiviljakultuurid olid roheline hernes (551 ha), porgand (464 ha) ja kapsas (462 ha)
(tabel 2). Katmikalal kasvatatud köögivilja pind oli kokku 243 ha.
2016. aastal suurenes enim (25 ha võrra) rohelise herne kasvupind. Muu avamaaköögivilja
kasvupind suurenes aastaga 19 ha, kaalika kasvupind 6 ha, avamaakurgil 3 ha ja söögipeedil 1 ha.
Kahe viimase aasta võrdluses vähenes kapsa kasvupind 26 ha ja porgandi kasvupind 25 ha.
Küüslauku kasvatati 2016. aastal 13 ha vähem ja mugulsibulat 9 ha vähem kui 2015. aastal.
Katmikköögiviljade pind aastaga ei muutunud.
Joonisel 2 on avamaaköögiviljade kasvupinnad ja kogusaak viimase viie aasta lõikes.
Avamaaköögivilja kogupind on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 198 ha võrra (7%). Kui
2012. aastal kasvatati rohelist hernest 292 ha, siis 2016. aastal oli kasvupind 551 ha (89%).
Samuti on suurenenud muu avamaaköögivilja pind – 534 ha-lt 723 ha-le (35%). Vaatamata kogu
kasvupinna suurenemisele on enamus avamaaköögiviljade pinnad vähenenud. Porgandit
kasvatati 2016. aastal 112 ha (19%) vähem, kapsast 40 ha (8%), mugulsibulat 35 ha (15%),
küüslauku 28 ha (21%), söögipeeti 21 ha (6%), avamaakurki 8 ha (4%) ning kaalikat 7 ha (6%)
vähem kui 2012. aastal. Kõige selgemas langustrendis on olnud porgandi ja mugulsibula
10
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kasvupinnad. Alates 2012. aastast on porgandi kasvupind vähenenud keskmiselt 28 ha aastas
ning mugulsibula kasvupind keskmiselt 9 ha aastas. Kuigi avamaakurgi ja söögipeedi pinnad olid
2016. aastal väiksemad kui 2012. aastal, on need viimastel aastatel siiski suurenenud.
Joonis 2. Avamaaköögivilja kasvupind ja saak aastatel 2012-2016

Allikas: SA

SA esialgsetel andmetel oli köögivilja kogusaak 2016. aastal 62 354 t, millest avamaaköögivilja
saak moodustas 54 412 t ning katmikköögivili 8 739 t. Võrreldes viimaste aastate
avamaaköögivilja saakidega oli 2016. aasta saak samas suurusjärgus 2012. aasta (53 751 t) ja
2014. aasta (55 530 t) saagiga, kuid 2015. aasta saagist (72 448 t) 25% väiksem ja 2013. aasta
saagist (67 374 t) 19% väiksem (joonis 2). Üle kolmandiku (35%) avamaaköögivilja kogusaagist
moodustas kapsas (19 147 t) ja teise ligi sama suure osa (31%) porgand (16 793 t). Kui võrrelda
kahe viimase aasta saake, siis 2016. aastal oli kõigi avamaaköögiviljade saagid 2015. aasta
saakidest väiksemad (tabel 2). Porgandisaak oli 9 692 t väiksem (37%), kapsasaak 4 136 t (18%)
ning kurgisaak 1 473 t (31%) väiksem kui 2015. aastal. Protsentuaalselt oli suurim saagi langus
mugulsibulal, mis oli 2015. aasta saagist 71% väiksem (1 195 t).
2016. aastal ei saadud head saaki ka katmikköögivilja kasvatamisel ning võrreldes varasemate
aastatega oli katmikköögivilja saak erakordselt väike. Kogusaak oli 8 739 t, millest katmikkurgi
saak moodustas 5 116 t, tomati saak 2 312 t ja muu katmikköögivilja saak 1 311 t. Võrreldes
2015. aasta saakidega oli tomatisaak 2 527 t (52%) väiksem, katmikkurgi 1 751 t (25%) ning muu
katmikköögivilja saak 436 t (25%) väiksem.
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Joonis 3. Avamaaköögiviljade saagikus aastatel 2012-2016

Allikas: SA

Joonisel 3 on näha, et 2016. aastal olid kõigi avamaaköögiviljade keskmised saagikused
2015. aasta keskmistest väiksemad. Porgandi keskmine saagikus oli 36 536 kg/ha, mis on
2015. aasta saagikusest 17 626 kg/ha (33%) väiksem ja kapsa keskmine saagikus 41 862 kg/ha,
mis on 5 849 kg/ha (12%) väiksem. Mugulsibula keskmine saagikus oli 2 453 kg/ha, mis on
2015. aasta saagikusest (7 893 kg/ha) üle kolme korra väiksem.
2.1.7 Puuviljad ja marjad
2016. aastal vähenes viljapuu- ja marjaaedade üldpind 2015. aastaga võrreldes 137 ha (2%),
kogusaak oli 2 035 t (31%) suurem ning keskmine saagikus 506 kg/ha (45%) suurem (tabel 3).
SA esialgsetel andmetel oli 2016. aastal viljapuu- ja marjaaedade üldpind kokku 6 404 ha, sellest
3 208 ha oli põllumajanduslikes majapidamistes ning ligi sama suur pind (3 197 ha)
põllumajanduslikes kodumajapidamistes ja põllumajanduslike majapidamiste koduaedades.
Suurima osa kogupinnast moodustasid õunaaiad, mida oli koos pirniaedadega kokku 2 482 ha
(tabel 3). Luuviljalisi kasvatati 531 ha ja marju (sh muud puuviljad ja marjad) 3 391 ha. Marjadest
kasvatati enim maasikat (595 ha), musta sõstart (453 ha) ning vaarikat (250 ha). Aastaga
vähenes enim õuna- ja pirniaedade pind, 274 ha (10%) ning maasikaistandike pind, 110 ha (16%).
Muu puuvilja ja marjade pind suurenes aastaga 379 ha võrra (28%) ning vaarikaistandike pind
5 ha võrra (2%).
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Tabel 3. Puuvilja ja marjade kasvupind, saak ja saagikus 2015. ja 2016. aastal

Õunad ja pirnid
Ploomid
Kirsid
Punane ja valge sõstar
Must sõstar
Karusmari
Vaarikas
Maasikas
Muud puuviljad ja marjad
Puuviljad ja marjad kokku
Allikas: SA

Pind, ha
2015
2 756
338
222
260
524
150
245
675
1 371
6 541

2016
2 482
325
206
233
453
140
250
565
1 750
6 404

Saak, t
2015
2 745
223
117
318
417
142
207
1 727
647
6 543

2016
5 497
210
111
208
331
125
176
1 297
624
8 578

Saagikus, kg/ha
2015
2016
1 053
2 346
664
669
534
540
1 287
949
950
891
947
894
945
798
2 559
2 296
704
710
1 126
1 632

Viimase viie aastaga on paljude puuviljade ja marjade kasvatamine oluliselt vähenenud (joonis 4),
sh enim õuna- ja pirniaedade pind, mis aastatel 2012-2016 vähenes 3 140 ha-lt 2 482 ha-le (24%).
Rohkem on hakatud kasvatama musta sõstart (4%) vaarikat (5%) ning muid puuvilju ja marju
(29%).
Joonis 4. Puuvilja- ja marjaistandike pind ja saagikus aastatel 2012-2016

Allikas: SA

Puuvilja ja marjade kogusaak oli 2016. aastal 8 578 t. Puuvilja ja marjade kogusaak sõltub suurel
määral õuna- ja pirnipuude saagist, mis oli 5 497 t. Tänu soodsatele kasvutingimustele oli õunaja pirnipuude keskmine saagikus viimaste aastate kõrgeim. Teiste kultuuride saagid jäid
2015. aasta saakidest väiksemaks (tabel 3) - maasikasaak oli 430 t (25%) väiksem, punase ja
valge sõstra saak 110 t (35%) ning musta sõstra saak 86 t (21%) väiksem.
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Joonis 5. Puuviljade ja marjade saagikus aastatel 2012-2016

Allikas: SA

Joonisel 5 on puuviljade ja marjade keskmised saagikused aastatel 2012-2016. Olenevalt
kultuurist võivad keskmised saagikused aastate lõikes üsna palju erineda. 2016. aastal oli õunaja pirnipuude keskmine saagikus 2 346 kg/ha, mis on viimaste aastate suurim (+1 293 kg/ha
võrreldes 2015. aastaga). Vähesel määral suurenes keskmine saagikus ka ploomi- ja kirsipuudel
ning muude puuviljade ja marjade osas, kuid ülejäänud puuvilja- ja marjakultuuride keskmised
saagikused olid väiksemad kui 2015. aastal.

2.2 Taimekasvatussaaduste tootjahinnad
Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) andmetel olid 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)
2016. aastal langenud (tabel 4).
Tabel 4. Teravilja ja rapsi keskmised kokkuostuhinnad 2016. aastal, €/t
2016
oktoober
Nisu
129
… toidunisu
140
… söödanisu
125
RUKIS
107
… toidurukis
113
… söödarukis
Oder
114
… toiduoder
… söödaoder
116
Kaer
107
… toidukaer
… söödakaer
114
Tritik
117
Raps
363
Allikas: EKI, Kantar Emor, MEM

november
136
148
132
93
127
121
121
113
129
121
374

detsember
142
150
138
124
137
142
383
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2015
keskmine
152
156
145
111
116
96
148
138
148
119
136
113
142
369

2016
keskmine
138
144
131
107
114
94
127
133
127
123
134
112
124
368

Muutus (%)
2015/2016
-9
-8
-10
-4
-2
-2
-14
-4
-14
+3
-1
-1
-13
0
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Võrreldes 2015. aasta keskmiste kokkuostuhindadega langesid 2016. aastal kõige rohkem odra (14%) ja tritiku (-13%) hinnad ning tõusis kaera (3%) kokkuostuhind. 2016. aasta viimases
kvartalis tõusid kaera (22%), nisu (9%), rapsi (5%) ja tritiku (3%) kokkuostuhinnad.
Joonis 6. Teravilja kokkuostuhinnad aastatel 2012–2016 kvartalite lõikes, €/t

Allikas: EKI, Kantar Emor

Teravilja kokkuostuhinnad jäid 2016. aastal madalamaks kui 2015. aastal (joonis 6), kuna
rahvusvaheline konkurents oli tihe ja teravilja varud olid suured, kuigi varud on juba kaks
järjestikust aastat vähenenud.
Rapsi kokkuostuhind tõusis 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 6% (joonis 7). Rapsi saagikus oli
2016. aastal suuremates riikides oodatust väiksem, kuna ilmastikuolud olid külviperioodil
ebasoodsad ning kuivus takistas taimede arengut. Samuti mõjutas saaki (seega ka
kokkuostuhinda) pestitsiididega seotud piirangud.
Joonis 7. Rapsi kokkuostuhinnad aastatel 2012-2016 kvartalite lõikes, €/t

Allikas: EKI, Kantar Emor
15

Põllumajandussektori 2016. aasta ülevaade
Maaeluministeerium 2017

Kartuli hind oli 2016. aastal keskmiselt 0,17 €/kg, mis oli võrreldes 2015. aastaga veidi tõusnud.
Kõrgeimat kartuli hinda saadi juulis (0,20 €/kg) ja madalaimat IV kvartalis (0,15 €/kg).
2.2.1 Köögivilja tootjahinnad
Köögiviljakasvatajatelt kogutavad keskmised oma toodetud köögiviljade müügihinnad kahe
viimase aasta kohta on esitatud tabelis 5. Võrreldes 2015. aastaga langesid eelmisel aastal enim
porgandi (37%) ja peakapsa (16%) keskmised tootjahinnad. Hinnad olid kõrgemad kurgil (27%),
mugulsibulal (12%) ja peedil (11%).
Tabel 5. Köögivilja keskmised tootjahinnad (€/kg, käibemaksuta, aritmeetiline keskmine hind) 2015.
ja 2016. aastal ning hinnamuutus

Peakapsas
Porgand
Peet
Kaalikas
Mugulsibul
Kurk p+l, kohalik
Kurk pikk, kohalik
Kurk lühike, kohalik
Tomat
Küüslauk
Roheline hernes
Allikas: EKI, Kantar Emor

2016
I kv
0,23
0,18
0,16
0,30
1,16
2,40
2,40

II kv
0,28
0,20
0,18
0,46
1,27
1,51
1,43
1,71
2,19
4,70
2,71

III kv
0,20
0,21
0,24
0,25
1,38
1,19
1,32
0,96
1,28
5,44
1,67

IV kv
0,16
0,16
0,18
0,24
1,72
1,94
1,94
1,20
1,58
6,25
-

2015
keskmine
0,26
0,3
0,17
1,23
1,39
1,69
-

2016
keskmine
0,22
0,19
0,19
0,31
1,38
1,76
1,77
1,29
1,68
5,46
2,19

Muutus (%)
2016/2015
-16
-37
11
12
27
-1
-

Joonistel 8-12 on köögiviljade keskmised tootjahinnad 2016. aasta ja kolme eelneva aasta (20132015) võrdluses. Peakapsa viimaste aastate keskmise tootjahinna trend on kujutatud joonisel 8.
2016. aasta keskmine tootjahind oli 0,22 €/kg, mis on 15% madalam kui 2015. aastal (6 kuu
andmete põhjal 0,26 €/kg) ning 14% madalam kui aastate 2013-2015 keskmine (0,25 €/kg).
Tootjahind oli 2016. aastal kõrgeim II kvartalis (mais 0,29 €/kg) ja madalaim IV kvartalis
(novembris 0,15 €/kg).
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Joonis 8. Peakapsa keskmised tootjahinnad aastatel 2013-2016 (€/kg käibemaksuta, aritmeetiline
keskmine hind)

Allikas: EKI, Kantar Emor

Porgandi keskmine tootjahind oli 2016. aastal 0,19 €/kg, mis on 37% madalam kui 2015. aastal (7
kuu andmete põhjal 0,3 €/kg) ning 18% madalam kolme eelneva aasta keskmisest. Keskmine
tootjahind oli kõrgeim II kvartalis (augustis 0,24 €/kg) ning madalaim IV kvartalis (detsembris
0,16 €/kg) (joonis 9). Keskmine tootjahind oli 2016. aastal märkimisväärselt madalam kui
2015. aastal, vastavalt 0,20 €/kg ja 0,36 €/kg. Peamiseks põhjuseks oli 2015. aasta hea
porgandisaak (26 485 t) võrreldes 2014. aasta saagiga (18 260 t), mistõttu alanes ka 2016. aastal
porgandi keskmine tootjahind.
Joonis 9. Porgandi keskmised tootjahinnad aastatel 2013-2016 (€/kg käibemaksuta, aritmeetiline
keskmine hind)

Allikas: EKI, Kantar Emor
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Peedi keskmine tootjahind oli 2016. aastal 0,19 €kg, mis on 11% kõrgem kui 2015. aastal (8 kuu
andmete põhjal 0,17 €/kg), kuid samal tasemel aastate 2013-2015 keskmisega. Keskmine
tootjahind oli kõrgeim III kvartalis (juulis 0,29 €/kg) ning madalaim I kvartalis (0,15 €/kg)
(joonis 10).
Joonis 10. Peedi keskmised tootjahinnad aastatel 2013-2016 (€/kg käibemaksuta, aritmeetiline
keskmine hind)

Allikas: EKI, Kantar Emor

Kurgi keskmine tootjahind oli 2016. aastal 1,76 €/kg, mis on 28% kõrgem kui 2015. aastal (6 kuu
andmete põhjal 1,37 €/kg) ning 3% kõrgem kolme eelnenud aasta keskmisest hinnast (1,72 €/kg).
Kurgi tootjahind oli 2016. aastal kõrgeim detsembris (2,76 €/kg) ning madalaim juunis (1,1 €/kg)
(joonis 11).
Joonis 11. Kurgi keskmised tootjahinnad aastatel 2013-2016 (€/kg käibemaksuta, aritmeetiline
keskmine hind)

Allikas: EKI, Kantar Emor

Tomati 2016. aasta keskmine tootjahind oli 1,62 €/kg, mis on 4% madalam kui 2015. aastal (3 kuu
andmete põhjal 1,62 €/kg) ning 24% kõrgem aastate 2013-2015 keskmisest hinnast (1,30 €/kg).
Tomati tootjahind oli 2016. aastal kõrgeim mais (2,5 €/kg) ning madalaim augustis (1,12 €/kg)
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(joonis 12). Hinnad olid kõrgemad 2013. ja 2014. aasta hindadest, kuid madalamad 2015. aasta
hindadest.
Joonis 12. Tomati keskmised tootjahinnad aastatel 2013-2016 (€/kg käibemaksuta, aritmeetiline
keskmine hind)

Allikas: EKI, Kantar Emor

2.3 Turukorraldus
2016. 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 nendele 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 jooksul kokku 1 073 korral, mille käigus
kontrolliti 6 134 puu- ja köögiviljapartiid, sellest 5 784 jaemüügi, 287 partiid hulgimüügi ja
63 partiid tootmise etapis. Imporditud puu- või köögivilja kvaliteeti kontrolliti 222 korral
(kokku 290 partiid) ja eksporditud puu- ja köögivilja kvaliteeti 2 korral (kokku 6 partiid). Aasta
jooksul läbiviidud kontrollide käigus tuvastati kehtestatud tingimustele mittevastavaid
kaubasaadetisi hulgimüügi etapis kaks ning impordi etapis ühe. Mittevastavustest teavitamised
on EL liikmesriikidele kohustuslikud, kui kontrolli käigus tuvastatakse teisest liikmesriigist pärit
kaubasaadetis, mis ei vasta turustamisstandarditele vigade või riknemise tõttu, mida oleks
saanud pakkimise ajal avastada, või kui kolmandast riigist pärit kaubapartiid ei lubata vabasse
ringlusesse turustamisstandarditele mittevastavuse tõttu. Teavitused edastatakse Euroopa
Komisjonile ja seotud liikmesriikidele. Kontrollide käigus vormistati puuduste kõrvaldamiseks
51 ettekirjutust, millest kõik tuvastati jaemüügiettevõtetes. Ettekirjutuste koostamise peamiseks
põhjuseks oli lubatust suurem arv riknenud toodete esinemine partiis või puudused tarbijale
esitatud teabes (päritoluriik, klass ning sort).
Puu- ja köögiviljade turustusnõuete vastavusesertifikaate väljastati 2016. aastal kokku 220.
Koolipuuvilja ja -köögivilja kava alustati 2009/2010. õppeaastal ning selle eesmärgiks on
edendada laste puu- ja köögiviljade tarbimist ning kujundada tervisliku toitumise harjumusi. EL
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kogueelarve koolidele puu- ja köögivilja jagamiseks on alates 2014/2015. õppeaastast 150 mln
eurot õppeaastas (eelnenud õppeaastal 90 mln eurot). Kavas osalevatel riikidel on eelarve
kaasfinantseerimise kohustus. Eesti täiendavaks kaasfinantseerimise määraks on 10%.
Toetuse piirmäära lapse kohta arvutab PRIA, kes arvestab selleks eraldatud rahaliste vahendite
jaotust, abisaajate laste arvu ning õppepäevade arvu. Alates 2016. aasta 1. aprillist on ühikumäär
toodete jagamiseks 0,05 eurot lapse kohta õppepäevas.
2015/2016. õppeaastal osales koolipuuvilja ja -köögivilja kavas kokku 748 haridusasutust ja
lasteaeda ning jagatavast puu- ja köögiviljast sai osa ca 120 tuhat last. Eestis on koolipuuvilja ja köögivilja sihtrühmaks koolieelsetes lasteasutustes käivad lapsed ja haridusasutuse 1.–5. klassi
õpilased. Kavasse kaasatud laste arv moodustas võimalikust sihtrühmast 87%.
2017. aasta 1. veebruari seisuga on koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames
2015/2016. õppeaasta eest makstud toetust kokku 898 113 eurot (sh Eesti eelarvest
282 362 eurot). Kokku jagati 2015/2016. õppeaastal 996 t tooteid, mis on eelnenud õppeaastaga
võrreldes 5% rohkem. Pakutavatest toodetest olid populaarseimad õunad (30%), pirnid (22%),
porgandid (15%), kurgid (6%), kapsad (6%), tomatid (5%) ja ploomid (3%).
Alates 2014/2015. õppeaastast on võimalik saada toetust ka puu- ja köögiviljade kasvatamise ja
kasutamisega seotud tegevuste läbiviimiseks, mille piirmääraks on 30 eurot lapse kohta
õppeaastas. Seotud tegevuste eest maksti 2016. aastal toetust kokku 67 397 eurot ning
tegevustest sai osa 8 892 last (2015. aastal maksti seotud tegevuste läbi viimiseks toetust kokku
25 223 eurot ning tegevustest sai osa 5 907 last).
Puu- ja köögiviljasektori erakorralise abina antakse toetust komisjoni delegeeritud määruse (EL)
2016/921 alusel, mida Eestis reguleerib põllumajandusministri 28. oktoobri 2014. aasta määrus
nr 91 „Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse
taotluse menetlemise kord“. Määrusega toetatakse porgandi, peakapsa, lillkapsa ja spargelkapsa,
seente (perekonnast Agaricus), tomati, kurgi ja kornišoni, vaarika, musta sõstra, punase sõstra,
valge sõstra, karusmarja, jõhvika, mustika, pohla, ploomi, maguskirsi, õuna ja pirni tootjaid läbi
nimetatud toodete turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise kaudu.
2016. aastal jäeti saagi koristamata jätmise meetme raames koristamata arvestuslikult 396 t
porgandit, mille kohta liidu finantsabi oli kokku 15 229 eurot. Saagi koristamata jätmise meedet
rakendas 3 põllumajandustootjat ning liikmesriigile eraldatud 3 tuh t suurusest kogusest on
2017. aasta 1. veebruari seisuga ära kasutatud 13% (396 t). Erakorralised toetusmeetmed on
avatud kuni 30. juunini 2017 või kuni 3 tuh t suuruse koguse täitumiseni, olenevalt sellest, kumb
kuupäev on varasem.

2.4 Bioenergia areng ja kliimamuutused
2.4.1 Bioenergia
Energiasektor jaguneb kolmeks valdkonnaks: elekter, soojus ja transport. Nende valdkondade
võtmeküsimused ja probleemid on erinevad. Samas on biomassist toodetud energial ehk
bioenergial oluline tähtsus kõigi nende valdkondade keskkonnasõbralikumaks muutmisel,
kodumaise tooraine kasutuse edendamisel ning maapiirkondades töökohtade loomisel.
Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toodang 2016. aastal mõnevõrra langes,
ulatudes 1,41 teravatt-tunnini võrreldes 1,51 teravatt-tunniga 2015. aastal. Taastuvenergia
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toodang moodustas elektrienergia kogutarbimisest 15,1% (2015. aastal 16,7%). Eesti on võtnud
eesmärgi viia taastuvenergia osa elektrienergia kogutarbimisest 2020. aastaks 17,6 protsendini.
2016. aastaks seatud vahe-eesmärk oli 13,2%. Taastuvenergia kogutoodangust andsid biomass,
biogaas ja jäätmed 55,6% ning tuuleenergia 41,7%.
Ka soojusmajanduses tervikuna on taastuvenergia osakaal oluliselt suurem, tõustes 2014.
aastaks 52,6%-ni (2008. aastal 15%). Andmeid 2015. ja 2016. aasta kohta veel ei ole, kuid uute
biomassi kasutavate katlamajade avamise tõttu võib eeldada edasist osakaalu kasvu.
Katlamajade statistikas on biomassi osakaal küll pidevalt kasvanud, kuid 2015. aasta seisuga
toodetakse kateldes ca 60% soojust endiselt fossiilset päritolu kütustest, peamiselt maagaasist ja
kütteõlist. Põllumajandussektoris on fossiilsete kütuste osakaal katlamajades veelgi kõrgem - ca
70%. Seega on biomassi kasutuse edendamisel endiselt suur potentsiaal, mis võimaldab oluliselt
vähendada küttekulusid.
Kui soojus- ja elektrienergia osas ei valmista Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivis sätestatud
eesmärkide täitmine raskusi, siis transpordisektoris võib see olla problemaatiline. Hoolimata
2011. aastal algatatud Eesti elektromobiilsuse programmist on taastuvenergia osakaal
transpordis väiksem kui 1%.
Kõige tõhusam meede taastuvenergia osakaalu suurendamiseks transpordis on biokütuste
segamise kohustuse kehtestamine tanklates tarnitavatele mootorikütustele. See meede on
kehtestatud enamikes EL riikides, kuid Eestis ei ole see veel õnnestunud. 2016. aastal esitas
majandus- ja taristuminister Vabariigi Valitsusele vedelkütuse seaduse muutmise seaduse
eelnõu, mille kohaselt peab alates 2017. aasta maist tarbimisse lubatud kütus sisaldama
vähemalt 3,3% energiamahu ulatuses biokütust. 2018. aastaks on vastav tase 6,4%, 2019. aastal
8% ning 2020. aastal 10%.
Teine Eesti valitud perspektiivikas suund transpordis taastuvenergia osakaalu suurendamiseks on
biometaani tootmise ja tarbimise edendamine. Biometaani tootmiseks kasutatakse
põllumajanduse ning muid jäätmeid ja kõrvalsaadusi, mistõttu ei konkureeri see erinevalt I
põlvkonna bioetanoolist ja biodiislist toidutootmisega ning seega ei tõstatu ka küsimust
vastavusest EL-s kehtestatud biokütuste säästlikkuse kriteeriumitele. Samuti hinnatakse
biometaani tarbimist EL 10% transpordisektori taastuvenergia eesmärgi saavutamisel
kahekordselt, mistõttu biometaani laiem kasutuselevõtt on tõenäoliselt üks sobivamaid viise selle
eesmärgi saavutamisel.
Eestis on juba käivitatud meetmed avalike bussiliinide üleviimiseks biometaani kasutavatele
bussidele ning biometaani kättesaadavuse tagamiseks tanklates. Samuti on tekkimas biometaani
tootmine. Kundasse rajatakse Baltimaade esimene biometaani tootmisüksus, mille toodang jõuab
gaasivõrku 2017. aastal. Üksusega plaanitakse ühes aastas toota 6-7 mln m3 biometaani, mis on
võrreldav Narva, Tartu ja Pärnu liinibusside aastase kütusekogusega. Samuti on kavas edasi
liikuda juba 2014. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust saanud põllumajandusliku
päritolu biometaani tootmise pilootprojektiga Viljandimaal Kõos, mille rajamine vahepealsetel
aastatel seiskus. Rajatava kompleksi prognoositav biometaani aastatoodang on 1,2 mln m3 ning
uute plaanide järgi valmib projekt 2018. aastal.
2016. aastal kiitis Valitsus heaks Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2030. Arengukava
eesmärgiks on saavutada aastaks 2030 taastuvenergia osakaaluks elektri lõpptarbimisel 50% ja
kaugküttemajanduses 80%. Nende osakaalude saavutamisel peab suurima panuse andma
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energiaturg, st maksukeskkond, energiaturu regulatsioon ja kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise
hind peavad aitama kaasa taastuvenergia investeeringutele. Riiklik subsideerimine taastuvenergia
sektoris peab vähenema miinimumini.
Lisaks energiasektori arengudokumentidele on biomassi väärtusahela parendamiseks ja
kasvatamiseks vajalik algatada biomajandust edendav arengudokument, mis võimaldaks
biomajandusega seotud valdkondade terviklikku ja ressursipõhist käsitlust. Ministeeriumite
eriarvamuste tõttu on strateegia algatamine veninud ning selle vorm ja skoop on veel ebaselge,
kuid Skandinaavia kogemusele tuginedes on strateegiline lähenemine selles valdkonnas vajalik.
Maaelu arengukava 2014-2020 sisaldab kaks meedet, millest on võimalik toetada taastuvenergia
investeeringuid - investeeringud põllumajandusettevõtte tulemus-likkuse parandamiseks ning
investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku
tegevuse suunas. Esimese osas toimus 2016. aastal toetuse taotlemise voor, kus toetusi määrati
2015. aasta taotluste alusel, kuid ühtegi eraldi bioenergia tootmise projekti nende hulgas ei olnud.
Majandustegevuse mitmekesistamise meetme osas leidis 2016. aastal aset taotlusvoor, mille
kaudu bioenergia investeeringuteks toetust ei määratud. Küll aga oli väga populaarne
investeerimine päikeseenergiasse, milleks määrati toetust 54-le taotlejale summas 5,7 mln eurot.
Koos taotlejate omaosalusega tähendab see investeeringuid päikeseenergiasse 13,7 mln euro
ulatuses.
2.4.2 Kliimamuutused
2016. aastal jätkati EL 2030 kliimapaketi alusel koostatud õigusaktide menetlemist.
Põllumajandust puudutab neist eelkõige jagatud kohustuse määrus, millega seatakse
liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heite vähendamise riiklikud sihttasemed 2030. aastaks ja igaaastaste heite sihttasemete trajektoorperioodiks 2021–2030. Eesti kohustus on vähendada 20212030 kauplemissüsteemist väljajäävates sektorites heidet 2005. aastaga võrreldes 13%. Tegu on
ambitsioonika eesmärgiga, mida Eesti ei suuda olemasolevate meetmetega täita, mistõttu on
kindlasti vaja luua täiendavaid meetmeid. Põllumajanduses on kasvuhoonegaaside heite
piiramine võrreldes muude sektoritega kõige keerulisem, kuid vähemalt heite kasvu tuleb ka seal
piirata.
Samuti töötati välja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu maakasutuse, maakasutuse
muutuse ja metsanduse sektori (LULUCF) lisamise kohta 2030 raamistikku. Eelnõu kohaselt on
iga liikmesriigi kohustus tagada, et nende territooriumi LULUCF sektoril ei oleks pärast määruse
kohaldamist ja paindlikkusmeetmete arvessevõtmist enam netoheidet. LULUCF-i alla kuulub ka
põllumaade ja rohumaade süsinikubilanss, mille puhul sellised meetmed nagu rohestamine,
omavad olulist mõju.
Paralleelselt uuendas EL ka õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiivi. See
hõlmab õhusaasteaineid, mida ei loeta kasvuhoonegaasideks. Neist on põllumajanduse
kontekstis peamine ammoniaak, mis tekib sõnnikukäitlusest ja mineraalväetiste kasutamisest.
Eesti kohustuseks määrati vähendada ammoniaagi heidet 2030. aastaks võrreldes 2005. aastaga
1%. Kuigi see kohustus on enamike riikidega võrreldes minimaalne, muudab selle täitmise
keeruliseks asjaolu, et praeguseks on ammoniaagi heide võrreldes 2005. aastaga ca 15% suurem.
2016. aasta lõpus kiideti vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kaks
kliimamuutustega seotud arengudokumenti – kliimapoliitika põhialuseid aastani 2050 ning
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kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030. Kliimapoliitika põhialuste
koostamise eesmärgiks oli kujundada ja riiklikul tasemel kokku leppida Eesti pikaajaline
kliimapoliitika visioon, poliitikasuunised ja kasvuhoonegaaside vähendamise sihttasemed aastani
2050.
Põllumajanduse poliitikasuuniste kujundamist juhtis Maaeluministeerium ning kaasatud olid kõik
suuremad sektori organisatsioonid ja teadusasutused. Koostati poliitikasuunised, mis
võimaldavad vähendada kasvuhoonegaaside heidet, kuid ei too kaasa ohtu toiduga varustatusele
ega põllumajandussektori konkurentsivõime langust. Selliste lahendustena määratleti muldade
süsinikuvaru suurendamine, keskkonna- ja kliimasõbralike viljelusviiside ja tavade edendamine,
turvasmuldade harimise oluline vähendamine, põllumajandusmaa tõhus ja keskkonnasõbralik
majandamine, taimeväetiste kasutamise tõhususe suurendamine, mineraalväetiste asendamine
orgaaniliste väetiste ja biosöega, bioenergia tootmise suurendamine, sektoris tootlikkuse
tõstmine ning vastav teadus- ja arendustegevus.
Suuniste mõjuhinnangu aruande põhjal järeldub, et poliitikasuundade ja meetmete rakendamine
toob kaasa sektori kasvuhoonegaaside heite kasvu olulise aeglustumise võrreldes praeguse
olukorraga. Kui võtta arvesse, et osa meetmete mõju avaldub kasvuhoonegaaside inventuuris
muude sektorite all (bioenergia energiasektori all ning muldade süsinikuvaru LULUCF all), siis
kogumis võimaldavad need meetmed kasvuhoonegaaside heidet praeguse tasemega võrreldes
vähendada, kuigi põllumajandustoodang prognooside kohaselt kasvab.
Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 puudutab eelkõige kliimamuutuste
põhjustatud riskide maandamist ning nii ühiskonna kui ka keskkonna kliimamuutusteks
valmisoleku ja neile vastupanuvõime suurendamist. Põllumajanduse valdkonnas sisaldab
arengukava rakendusplaan järgmisi meetmeid: projekteerimisnormide kohanemise soovitamine;
maaparandus; täppisviljeluse, mittekündmise, otsekülvi ja teiste kesskonna- ja kliimasõbralike
põllumajandustavade tutvustamine ja soodustamine; põllumajandustoodangu mitmekesistamise
soodustamine ning energiatõhusa niisutuse ja kuivenduse rajamise juhendmaterjali koostamine
.
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3 Loomakasvatus
Liina Jürgenson, Kalev Karisalu, Ahto Tilk, Maarja Uibokand
Statistikaameti esialgsetel andmetel2 vähenes põllumajanduses 2016. aastal võrreldes eelnenud
aastaga kõikide loomaliikide arv (tabel 6). Kõige enam vähenes sigade arv (13%), lindude arv oli
8% väiksem.
Tabel 6. Loomade ja lindude arv seisuga 31. detsember (tuhandetes)
Veised
… sh piimalehmad
Sead
Lambad ja kitsed
Linnud
Allikas: SA, MEM

2015
256,2
90,6
304,5
90,9
2161,8

2016
248,5
86,3
265,4
87,2
1985,3

2016/2015 +/-7,7
-4,3
-39,1
-3,7
-176,5

Muutus (%) 2016/2015
-3
-5
-13
-4
-8

Veiste arv oli 2016. aasta 31. detsembri seisuga 7,7 tuh looma võrra väiksem kui eelnenud aasta
lõpus. Veiste koguarv vähenes peamiselt piimalehmade arvelt. Kui 2015. aasta lõpus oli Eestis
90,6 tuh piimalehma, siis 2016. aastal samal ajal oli neid 4,3 tuh võrra vähem. Veiste arv oli
tõusutrendis aastani 2014 ning siis kasvatati Eestis 265 tuh veist, kuid viimase kahe aastaga on
veiste arv vähenenud 16,2 tuh võrra. Piimalehmade arv on vähenenud madalatest piima
kokkuostuhindadest tingitud keerulise turuolukorra tõttu. Vasikaid sündis 2016. aastal 109,2 tuh,
mis on 3 tuh looma võrra vähem kui eelnenud aastal.
Sigade arv on samuti vähenenud - kui 2015. aasta lõpu seisuga oli 304,5 tuh siga, siis 2016. aasta
lõpus oli 39,1 tuhat siga vähem. Viimase kahe aastaga on sigade arv vähenenud 92 tuh võrra.
Sealihasektoris on turuolukord endiselt keeruline - lisaks madalale hinnatasemele mõjutab
sektorit sigade Aafrika katk. Põrsaid sündis eelmisel aasta 575,4 tuh, mis on 130 tuh võrra vähem
kui 2015. aastal.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmetel3 oli põllumajandusloomade
registris 31. detsembri 2016. aasta seisuga veiseid kokku 248,1 tuh, neist piimatõugu lehmi
86,1 tuh ja lihatõugu lehmi 27,8 tuh (tabel 7). Põllumajandusameti andmetel peeti
mahepõllumajanduses 44,7 tuh veist, sh 1,9 tuh piimalehma ja 16 tuh lihatõugu lehma. Lambaid
oli põllumajandusloomade registris 81,9 tuh ning neist 52 tuh, so 63,5% peeti
2

Lõplikud andmed 2016. aasta põllumajanduse kohta avaldatakse 2017. aasta juulis
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.
3
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mahepõllumajanduses. Kitsi oli põllumajandusloomade registris 4,9 tuh, sh
mahepõllumajanduses 1,6 tuh.
Tabel 7. Loomade arv maakondades seisuga 31. detsember 2016
Maakond
Harjumaa
Hiiumaa
Ida- Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne- Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Kokku
Muutus 2015/2016 +/Muutus 2015/2016 %
Allikas: PRIA, MEM

Veised kokku
14 543
5 475
6 003
17 953
30 315
12 503
25 659
14 606
26 074
18 898
20 074
12 585
12 454
21 174
9 856
248 172
-8 174
-3,2

Piimatõugu lehmad
4 162
579
1 630
7786
13 151
2 310
9 336
6 161
9 944
6 206
5 250
5 253
3 967
7 635
2 762
86 132
-4 384
-4,8

Lihatõugu lehmad
2 032
1 789
949
841
1 133
3 042
2 424
689
2 917
2 360
3 965
601
1 558
1 903
1 580
27 783
2 707
10,8

Lambad
7 233
3 923
2 546
1 888
3 153
3 706
5 154
4 969
6 333
6 176
15 177
4 093
6 487
4 641
6 459
81 938
-655
-0,8

Kitsed
274
145
627
204
318
250
280
357
897
305
295
214
136
159
446
4 907
331
7,2

Võrreldes eelmise aasta lõpu seisuga on veiste arv kokku vähenenud 8,2 tuh looma võrra, mille
hulgas piimalehmade arv vähenes 4,4 tuh looma võrra. Lihatõugu lehmade arv suurenes 2,7 tuh
võrra, kitsede arv suurenes 331 looma võrra ja lammaste arv vähenes 655 looma võrra.
Maakonniti vaadates suurenes veiste koguarv kuues maakonnas ning vähenes kõigis teistes
maakondades. Suurim veiste arvu vähenemine oli Lääne-Virumaal (2 871 looma võrra) ja
Tartumaal (1 518 looma võrra). Veiste arv suurenes kõige enam Viljandi (367 looma võrra) ning
Ida-Virumaal (193 looma võrra).
Piimalehmi oli jätkuvalt enim Järvamaal (13,2 tuh looma), teistes Eesti maakondades jäi
piimalehmade arv alla 10 tuh looma. Piimalehmade arv suurenes 2016. aastal võrreldes 2015.
aasta lõpu andmetega vaid Raplamaal (81 looma võrra). Lihatõugu lehmi on enim Saare-, Lääneja Pärnumaal. Lammaste osas jätkab suurima kasvatuspiirkonnana Saaremaa, kus aasta lõpu
seisuga kasvatati 15,2 tuh lammast, mis moodustas 19% kõikidest Eesti lammastest. Enim
suurenes lammaste arv eelmise aastaga võrreldes Hiiu- ja Pärnumaal, vastavalt 613 ja 511
lammast, suurim vähenemine oli aga Valgamaal (1 371 lammast). Kitsede arvukuse osas püsis
endiselt esikohal Pärnumaa 897 kitsega (18% kõikidest Eesti kitsedest) ja järgnes Ida-Virumaa
627 kitsega.
PRIA põllumajandusloomade registri andmetel oli 2016. aasta 31. detsembri seisuga Eestis kokku
3 525 veisekasvatajat, mis on 212 võrra vähem kui eelnenud aastal samal ajal. Vähenemine on
tingitud peamiselt piimalehmade kasvatajate arvu vähenemisest 242 võrra 1 826-ni, samas kui
lihatõugu lehmade kasvatajate arv on suurenenud 1 590 tootjani (56 veisekasvatajat rohkem kui
2015. aastal). Enamuse 2016. aastal piimatootmise lõpetajatest (170) olid, nagu ka eelnenud
aastatel, 1-2 lehmaga loomakasvatajad. Viimase kahe aastaga on tegevuse lõpetanud 525
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piimakarjakasvatajat. Kitsekasvatajaid oli 2016. aasta lõpu seisuga 596, mis on 42 tootjat vähem
kui aasta tagasi samal ajal. Lambakasvatajaid oli 2016. aasta 31. detsembri seisuga 1 958 (2
enam kui eelnenud aastal).

3.1 Piimatootmine
Pikaleveninud turukriisi tõttu vähenes piimatootmine 2016. aastal teist aastat järjest.
Statistikaameti esialgsetel andmetel toodeti 781,4 tuh t piima, mis jäi eelnenud aastaga võrreldes
1,8 tuh t ehk 0,2% väiksemaks. Kui aasta esimesel poolel tootmine isegi ületas eelnenud aasta
sama perioodi mahtu, siis aasta teise poole ja eriti IV kvartali tootmiskoguste vähenemine viis
toodangu aasta kokkuvõttes ikkagi väikesesse miinusesse. Piimatoodangu vähenemise otseseks
põhjuseks oli piimalehmade arvu vähenemine (2016. aasta lõpus 4,7% vähem kui 2015. aasta
lõpus). Väga madalate piima kokkuostuhindade tõttu vähendasid tootjad ka 2016. aastal
piimakarja keskmisest rohkem ning osad tootjad lõpetasid tootmise. Samas kasvas keskmine
piimatoodang lehma kohta Eestis taas järjekordse rekordtasemeni, 8 833 kg-ni (391 kg enam kui
2015. aastal).
Joonis 13. Piimatootmise põhinäitajad aastatel 2012-2016

Allikas: SA

Viie aasta lõikes ületas 2016. aasta piima kogutoodang 2012. aasta toodangut paari viimase
aasta mõningasele langusele vaatamata 60 tuh t võrra ehk 8,3%. Lehmade arv vähenes samal
ajavahemikul aga 10,5 tuh võrra ehk 10,8%, kuid lehmade arvu vähenemist kompenseeris
muljetavaldav keskmise produktiivsuse kasv 1 307 kg võrra ehk 17,4% (joonis 13).
Kokkuostjatele realiseeriti 2016. aastal SA esialgsetel andmetel 714,7 tuh t 4%-lise rasva- ja 3,4%lise valgusisaldusega piima, mis on võrreldes eelnenud aastaga 5,7 tuh t ehk 0,8% vähem.
Esimese poolaasta tarned küll ületasid eelnenud aasta kogust 2,2%, kuid teisel poolaastal, mida
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kuu edasi, seda väiksemaks jäi kasv ning aasta viimastel kuudel jõuti miinusesse. Kokkuostetud
piim moodustas kogu piimatoodangust 91,5% ning oli kõrge kvaliteediga - 99,6% kuulus eliit- ja
kõrgemasse sorti.
Piimatarnete osas võrdluseks - EL-s tervikuna suurenesid piimatarned 2016. aastal 0,4%.
Sarnaselt Eestile ületasid ka EL-s I poolaasta kõikidel üksikutel kuudel tarnitud piimakogused
eelnenud aasta samade kuude koguseid (kokku 3,3%), kuid II poolaasta tarned jäid eelnenud
aasta sama perioodi tasemest väiksemaks. Eesti lähiriikidest suurenesid tarned kokkuostjatele
veidi Lätis (0,8%), vähenesid aga Leedus ja Soomes (vastavalt 1,7% ja 0,2%).
Kokkuostetud piima eest maksti Eestis tootjatele 2016. aasta keskmisena 23,7 €/100kg, mis on
täpselt sama madal hind kui eelnenud aastal. Aasta jooksul olid hinnamuutused aga
märkimisväärsed, sest I poolaastal pidevalt alanenud piima hind saavutas suvekuudel taseme 20
€/100kg lähedal madalpunkti ning aasta viimastel kuudel järgnes ülikiire hinnatõus (joonis 14).
Detsembris maksti Eestis tootjatele piima eest juba keskmiselt 32,3 €/100kg, mis on juuliga
võrreldes 61% rohkem ning eelnenud aasta sama ajaga võrreldes 38% rohkem.
Võrdluseks - EL keskmine piima kokkuostuhind langes 2016. aasta juuliks tasemele 25,7 €/100kg
ning tõusis peale seda aasta lõpuks tasemele 33 €/100kg, mis ületas juuli hinda 29% ning
eelnenud aasta hinda 8%. Lätis ja Leedus langes piima hind 2016. aasta suvel veelgi madalamale
(vastavalt 17,7 ja 16,9 €/100kg), aga nagu Eestiski, järgnes aasta viimastel kuudel kiire
kokkuostuhinna tõus. Lätis ületas detsembris makstud piima hind eelnenud aasta sama aja hinda
38% ja Leedus 35%, juulis makstud hinda aga Lätis 72% ja Leedus 77%. Soomes, kus
traditsiooniliselt makstakse tootjatele piima eest EL keskmisest märksa kõrgemat hinda, püsis
hind aasta lõikes palju stabiilsemana ning nii ületas sealne detsembri piimahind madalaimat juuli
hinda vaid 6%, kuid jäi eelnenud aasta sama aja hinnast 2% madalamaks.
Vaadates viimase viie aasta hindade muutusi, on selgelt näha, et soodsas turuolukorras püsib
Eesti (ja ka teiste Balti riikide) piima kokkuostuhind üsna EL keskmise taseme lähedal, kuid
hinnalanguste ja kriiside ajal suureneb vahe kiirelt. Seega hinnalanguse perioodil langeb Eesti (ja
ka teiste Balti riikide) piima hind EL keskmisest järsemalt ja sügavamale, samas aga hinnatõusu
perioodil on ka tõus suurem.
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Joonis 14. Eesti, Läti, Leedu, Soome ja EL keskmine piima kokkuostuhind aastatel 2012-2016

Allikas: SA, Euroopa Komisjon

PRIA põllumajandusloomade registri andmetel kuulus 2016. aasta lõpu seisu tootjate arvult
suurimasse, 1-2 lehmaga tootjate gruppi veidi üle poole kõigist piimalehmaomanikest (joonis 15).
Selle valdavalt vaid oma majapidamise tarbeks lehma kasvatava grupi osakaal on aga pidevas
languses - 2016. aastal oli selliseid lehmaomanikke 2011. aastaga võrreldes 6,1 protsendi võrra
vähem. Veidi on samal ajavahemikul kahanenud ka 3-9 lehmaga tootjate grupi osakaal, kuid kõigi
ülejäänud gruppide osakaalud on kasvanud. Suurima lehmade arvuga (üle 300 lehmaga) tootjate
osatähtsus kõikide lehmaomanike hulgas oli 2016. aastal 4,6%, olles 2011. aastaga võrreldes 1,6
protsendi võrra suurenenud.
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Joonis 15. Piimalehmaomanike jagunemine suurusgrupiti aastatel 2012-2016

Allikas: PRIA põllumajandusloomade register

Piimalehmaomanike arv on viimasel neljal aastal vähenenud võrreldes eelnenud aastaga 10-12% (
2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 11,7%) (joonis 16).
Joonis 16. Piimalehmaomanike arvu muutumine suurusgrupiti aastatel 2012-2016, protsentides

Allikas: PRIA põllumajandusloomade register

29

Põllumajandussektori 2016. aasta ülevaade
Maaeluministeerium 2017

Seega pole 2014. aasta sügisest alanud ja kaks aastat väldanud piimaturu kriis Eestis
piimalehmaomanike üldarvu vähenemist kiirendanud. Kui aga vaadata lehmaomanike arvu
muutumist erinevates suurusgruppides, siis üle 100 lehmaga tootjate arvu langus on viimasel
paaril aastal (kriisiperioodil) suurenenud, samal ajal kui lehmaomanike arvu vähenemisel alla 50
lehmaga tootjagruppides ühtset suunda ja selget erinevust kriisi ja kriisieelse ajaga võrreldes ei
ole. Stabiilsus lehmaomanike arvu vähenemisel alla 50 lehmaga tootjagruppide puhul on
selgitatav asjaoluga, et seal on palju selliseid loomaomanikke, kes oma lehmade toodetud piima
kokkuostjatele (kas osaliselt või üldse mitte) ei turusta ning seetõttu on ka turuarengutest vähem
või üldse mitte mõjutatud. 50-99 lehmaga tootjate suurusgrupis on lehmaomanike arv erandlikult
viimastel aastatel isegi suurenenud, seda ennekõike piimakarja vähendanud 100-299 lehmaga
tootjate arvelt.
Kokku on viimase viie aastaga piimalehmaomanike arv Eestis vähenenud 44,5%.
Kui vaadata piimalehmade arvu jagunemist suurusgrupiti, siis 2016. aastal peeti Eestis 81%
kõikidest lehmadest üle 100 lehmaga karjades (joonis 17). Kuni 2014. aastani see näitaja pidevalt
suurenes, kuid 100-299 lehmaga tootjate grupis kriisist mõjutatuna tootjate ja lehmade arvu
vähenemise tõttu osatähtsus 2015. aastal isegi pisut vähenes ning 2016. aastal jäi eelmise aasta
tasemele. Lehmade arvult suurima (300 ja enama lehmaga) tootjate grupi karjades peetavate
lehmade osakaal on aga aasta-aastalt suurenenud ning oli 2016. aastal juba 64%. Samas
arvuliselt kõige suurema tootjate arvuga grupis (1-2 lehmaga tootjad) peetavate lehmade osakaal
on viimase viie aastaga vähenenud 0,9 protsendi võrra 1,4%-ni.
Joonis 17. Piimalehmade jagunemine suurusgrupiti aastatel 2012-2016

Allikas: PRIA põllumajandusloomade register
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Perioodil 2012-2016 vähenes piimalehmade arv kõikide suurusgruppides kokku 10% (joonis 18).
Võrdluseks - aastatel 2011-2015 oli kogu vähenemine 5,4%. Protsentuaal-selt suurim oli viimase
viie aasta jooksul vähenemine jätkuvalt kõige väiksema lehmade arvuga tootjate karjades: 1-2
lehmaga tootjate grupis 50,5%, 3-9 lehmaga tootjate grupis 42,7% ning 10-49 lehmaga tootjate
grupis 35,5%. Märkimisväärselt vähenes aga lehmade arv protsentuaalselt 100-299 lehmaga
tootjate grupis, küündides viimase viie aasta jooksul 29%-ni (perioodi 2011-2015 lõikes 18%).
Ainsana suurenes lehmade arv sel perioodil üle 300 lehmaga tootjate grupis (5%).
Joonis 18. Piimalehmade arvu muutumine suurusgrupiti aastatel 2012-2016, protsentides

Allikas: PRIA põllumajandusloomade register

3.2 Lihatootmine
2016. aastal müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks (k.a ekspordiks) või tapeti majapidamistes
110,4 tuh t (eluskaalus) loomi ja linde (tabel 8), mis on võrreldes 2015. aastaga 11,7 tuh t võrra
ehk 9,6% vähem.
Tabel 8. Lihatoodang eluskaalus (tonnides)
Veised
Sead
Lambad ja kitsed
Linnud
Tapaloomi ja linde kokku
Allikas: SA

2015
23 868
69 700
1 363
27 221
122 152

2016
21 735
59 587
1 634
27 463
110 419

2016/2015 +/-2 133
-10 113
271
242
-11 733

2016/2015 %
-8,9
-14,5
19,9
0,9
-9,6

Sealiha toodeti 2016. aastal (eluskaalus) 59,6 tuh t, mis on 10 tuh t võrra vähem kui eelnenud
aastal. Sealiha osatähtsus liha kogutoodangust moodustas 54%, mis on 2015. aastaga võrreldes
4 protsenti vähem. Lihatöötlemisettevõtted ostsid 2016. aastal kokku 397,1 tuh siga, kellest saadi
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32,3 tuh t liha. Vaatamata sealiha kokkuostuhinna tõusule teisest poolaastast, vähenes sigade
kokkuost eelnenud aastaga võrreldes 15%. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) andmetel on sigade
tapmiseks ja töötlemiseks teavitatud ja tegevusloaga toidu käitlejaid kokku 29. SEUROP
klassifikatsiooni kasutamise kohustus on lihakäitlemisettevõtetel, kus tapetakse aastas
keskmiselt üle 200 nuumsea nädalas. Selliseid ettevõtteid on Eestis kolm.
Statistikaameti andmetel oli sealiha keskmine kokkuostuhind 2016. aastal 1 509 €/t, mis on
17 €/t kõrgem kui aasta varem. Kui 2016. aasta esimeses pooles oli sealiha kokkuostuhind
viimase viie aasta madalaim (joonis 19), siis alates juunist kokkuostuhind tõusis ning 2016. aasta
kõrgeim hinnatase saavutati oktoobris, kui sealiha tonni eest maksti 1 633 eurot.
Joonis 19. Veise-, sea-, lamba- ja kitseliha kokkuostuhinnad aastatel 2012-2016

Allikas: SA

Vaadates viimase viie aasta sealiha E klassi hinnaliikumisi Eestis ja lähinaabritel, (joonis 20) siis
kolme Balti riigi hinnalangused ja -tõusud on järsemad kui näiteks Soomes. Lähinaabritest on
sealihahind Lätis olnud valdavalt kõrgeim ja Taanis madalaim. 2016. aasta Eesti ja EL keskmist E
klassi sealiha hinda võrreldes selgub, et aasta esimeses pooles oli sealiha hind Eestis kõrgem kui
EL-s keskmiselt, kuid aasta lõpus jäi Eesti hinnatase kuni 8% EL keskmisest madalamaks. 2016.
aasta kuude võrdluses oli Eestis E klassi sealiha hind madalaim märtsis - 132,34 €/100kg (EL
keskmine 127,29 €/100kg) ja kõrgeim oktoobris - 152,98 €/100kg (EL keskmine 158,01 €/100kg).
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Joonis 20. Sealiha (E klassi) hind EL-s, Eestis ja naaberriikides aastatel 2012-2016

Allikas: Euroopa Komisjon

Vaatamata 2016. aasta II poolaastal toimunud sealiha kokkuostuhinna tõusule on kahe aasta
hinnatase olnud väga madal ja sealihatootmise turusituatsioon ebasoodne. Eestis on üheks
põhjuseks sigade Aafrika katku levik, millega kaasnevad kaubanduspiirangud. 2014. aasta suvel
diagnoositi esimesed katkujuhtumid metssigadel ja 2015. aasta suvel kodusigadel. Kahjuks
leidsid kinnituse katku juhtumid ka 2016. aasta juuli alguses Jõgeva, juuli keskel Järva ja LääneViru ning augustis Saare maakonnas, mistõttu kaubanduspiirangutega tsoon Eestis laienes.
Sigade Aafrika katku levik on Eesti seakasvatusele jätnud märkimisväärse jälje. Kui 2016. aastal
on sigade arv võrreldes 2015. aastaga vähenenud 13%, siis võrreldes 2014. aastaga on sigu 26%
vähem. Seakasvatajate arv on samuti vähenenud - PRIA põllumajandusloomade registri andmetel
pidas 1. mai 2016. aasta seisuga sigu 198 loomapidajat. Võrreldes 2015. aastaga on
seakasvatajate arv vähenenud ca 2 korda.
Taudi tõttu kehtestatud piirangud on mõju avaldanud elussigade ja sealiha kaubavahetusele.
Elussigade eksport on võrreldes kahe aasta taguse ajaga vähenenud ca 6 korda. 2016. aastal
eksporditi 19 575 elussiga, peamiselt Leetu (89% elussigade koguekspordist). Elussigu imporditi
põhiliselt (99,9%) Soomest (46 872 looma). Sealiha eksporditi 2016. aastal kokku 9 032 t (sh Eesti
päritolu 6 303 t), millest põhiline (64%) osa oli värske ja jahutatud sealiha (sh rümbad ja
poolrümbad, tagaosa ja abatükid). Sealiha imporditi 22 908 t, põhiliselt Saksamaalt (22%), Taanist
(19%), Poolast (19%), Soomest (19%). Sisseveetavast sealihast oli 58% külmutatud (sh rümbad ja
poolrümbad, tagaosa ja abatükid). Võrreldes 2015. aastaga vähenes sealiha eksport koguseliselt
7% (rahaliselt 9%) ning import suurenes koguseliselt 3% (rahaliselt 5%).
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Veiseliha toodeti 2016. aastal (eluskaalus) 21,7 tuh t, mis on 8,9% vähem kui eelnenud aastal.
Veiseliha (eluskaalus) osatähtsus kogu lihatoodangust moodustas 19,7%.
Lihatöötlemisettevõtete poolt 2016. aastal kokkuostetud 36 tuh veisest saadi 9,1 tuh t liha, mis on
0,4 tuh t rohkem kui 2015. aastal. Keskmiseks rümba kaaluks oli 252 kg.
Veiseliha kokkuostuhind SA andmetel oli 2016. aasta keskmisena 1 956 €/t, mis on 19 €/t
madalam kui 2015. aastal.
Sarnaselt sealihale oli ka veiseliha aasta keskmine kokkuostuhind viimase viie aasta lõikes
kõrgeim 2013. aastal (2 182 €/t), madalaim aga 2016. aastal. Kuude lõikes maksti kõrgeimat
hinda 2013. aasta augustis (2 272 €/t) ja madalaimat 2014. aasta detsembris (1851 €/t) (joonis
19). Viimasel kolmel aastal on Eestis veiseliha kokkuostuhinnad mõnevõrra langenud, kuid siiski
mitte nii märkimisväärselt kui sealiha hind. Veiseliha keskmised hinnad aastatel 2013-2016 on
olnud üle 1 900 euro tonni kohta.
VTA andmetel on veiste tapmiseks ja töötlemiseks teavitatud ja tegevusloaga toidu käitlejaid
kokku 29 ning neist neli rakendas SEUROP klassifikatsiooni. Veiserümpade klassifitseerimise
kohustus on Eestis lihakäitlemisettevõtetel, kus tapetakse aastas keskmiselt üle 75 kaheksa kuu
vanuse või vanema veise nädalas ning neil on kohustus edastada turuhindu. Kokku klassifitseeriti
ja edastati hinnainfot 2016. aastal SEUROP klassifikatsiooni järgi 21 086 veiserümpa.
Klassifitseeritud veiserümbad moodustava 58% Eestis kokkuostetud ja tapetud veiste koguarvust.
Kõikidest klassifitseeritud veiserümpadest moodustas peaaegu poole (48%) lehmarümbad,
veerandi noorpullide ja 16% mullikate rümbad. Klassifitseeritud rümpade hinnainfot kogub ja
edastab Euroopa Komisjonile Eesti Konjunktuuriinstituut.
Euroopa Komisjoni andmetel oli 2016. aastal EL veiseliha kategooriate (A/C/Z-R3)4 keskmine hind
3 743 €/t ning Eestis 3 074 €/t, mis on 669 €/t EL keskmisest hinnast madalam. Lätis oli
vastavate kategooriate keskmine hind 2 718 €/t, Leedus 2 223 €/t ja Soomes 3 692 €/t. EL
kategooria D-O3 (lehmad) keskmine hind oli 2 713 €/t, Eestis 2 184 €/t (EL keskmisest 53 €/t
vähem), Lätis 1 768 €/t, Leedus 2 214 €/t ja Soomes 2 201 €/t.
Elusveiste eksport moodustab olulise osa veiste realiseerimisel ja seda ka 2016. aastal. Kokku
viidi SA esialgsetel andmetel Eestist välja 60 998 veist (sh 60 975 Eesti päritolu), mis on 453 veist
enam kui 2015. aastal. Eesti päritolu elusveiseid eksporditi 28 736 tuh euro väärtuses ning
eksport kasvas 2015. aastaga võrreldes 2 555 tuh eurot. Elusveiste käibest moodustasid
suurema osa eluslehmad massiga üle 300 kg tapaloomaks (v.a mullikad) 7 741 tuh eurot,
elusveised massiga kuni 80 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad) 3 926 tuh eurot ja elusveised
massiga 160 kuni 300 kg (v.a tapaloomad ja tõupuhtad aretusloomad) 3 260 tuh eurot. Elusveiste
peamisteks sihtriikideks oli Belgia (26%), Poola (23%), Holland (14%),Türgi (11%) ja Läti (11%).
Sarnaselt eelmistele aastatele moodustasid veiste ekspordist suurima osa (50%) veised
elusmassiga kuni 80 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad). Tõupuhtaid poegimata mullikaid viidi välja
3 715 – kõige olulisem ekspordiriik oli Türgi, kuhu viidi koguarvust 63%.
Lamba- ja kitseliha osatähtsus kokku eluskaalus moodustas kogu lihatoodangust 1,5%.
Lihatöötlemisettevõtete poolt 2016. aastal kokkuostetud 3,6 tuh lambast ja kitsest saadi 62,4 t
liha. Lambaid ja kitsi osteti 0,1 tuh looma võrra rohkem kui eelnenud aastal, neist liha saadi aga
4

Allikas: Euroopa Komisjon, A-noorpullid, C-härjad, Z- 8-12 kuu vanused loomad, R3- rasvasusklass
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1 tonni võrra vähem. Aasta keskmisena oli lamba- ja kitseliha kokkuostuhind 2 940 €/t, mis on
2015. aasta hinnast 34 €/t madalam. Lamba- ja kitseliha aasta keskmine kokkuostuhind viimase
viie aasta lõikes oli kõrgeim 2015. aastal (2 974 €/t) ja madalaim 2013. aastal (2 668 €/t).
VTA andmetel on lammaste tapmiseks ja töötlemiseks teavitatud ja tegevusloaga toidu käitlejaid
kokku 17. Lambarümpade SEUROP klassifikatsiooni järgi on klassifitseerimise kohustus
lihakäitlemisettevõtetes, kus tapetakse aastas keskmiselt üle 80 lamba nädalas. 2016. aastal
lambarümpi SEUROP klassifikatsiooni järgi ei klassifitseeritud.
Eluslammaste eksport moodustab olulise osa lammaste realiseerimisel ja seda ka 2016. aastal.
Kokku viidi SA andmetel Eestist välja 11 924 lammast (sh 10 524 kuni aasta vanust elustalle), mis
on 4 513 lammast enam kui 2015. aastal. Eesti päritolu eluslambaid eksporditi 746 tuh euro
väärtuses, mis on 2015. aastaga võrreldes 242 tuh eurot enam. Elustallesid eksporditi peamiselt
Prantsusmaale (38%), Hollandisse (34%) ja Saksamaale (13%). Elustallede eest makstav
keskmine eluskaalu hind oli 1 884 €/t, kõrgeimat hinda maksti Belgiasse müüdud tallede eest
(1 909 €/t).

3.3 Munatootmine
2016. aastal toodeti SA esialgsetel andmetel 194,1 mln muna (joonis 21), mis on 10,3 mln muna
ehk 5,3% vähem kui 2015. aastal. SA poolt avaldatud andmete (kõikide andmete avaldamist ei
võimalda andmekaitse põhimõte ning seega ei avaldata andmeid Harju, Lääne-Viru ja Põlva
maakonna kohta) järgi toodeti kõige enam mune Valgamaal (29%). Avaldatud andmete järgi
vähenes 2016. aastal munatootmine Ida-Viru, Pärnu ja Võru maakondades. Keskmine
munatoodang kana kohta oli SA esialgsetel andmetel 278 muna, mis on viimaste aasta kõrgeim
näitaja.
Joonis 21. Munatoodang kokku ja keskmiselt kana kohta aastatel 2012-2016

Allikas: SA
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Munade isevarustatuse tase on viimastel aastatel olnud vahemikus 64-67%. Alates 2013. aastast
on munade tarbimine inimese kohta üle 200 muna aastas (2015. aastal 225 muna).
PRIA põllumajandusloomade registris oli 2016. aastal kanamunade turustamiseks väljastatud
eraldusnumbreid 111 ehitisele. Nende hulgas 26 mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, 73 vabalt
peetavate kanade munade tootmiseks, 7 õrrekanade munade tootmiseks ja 5 puuris peetavate
kanade munade tootmiseks. Võrreldes 2015. aastaga on suurenenud vabalt peetavate kanade
munade tootmiseks registreeritud ettevõtete arv. Kanamunade kogutoodangust moodustas
puuris peetud kanade toodang 89%.
Teavitatud ja tegevusloaga munatoodete tootjaid ja munapakenduskeskusi oli 2016. aastal VTA
andmetel 17, millest kaks munapakenduskeskust tegeles vutimunade pakendamisega.
Kanamunade hind oli 2016. aastal Eestis 5% madalam kui eelnenud aastal. Kuude võrdluses oli
kanamunade hind traditsiooniliselt kõrgeim märtsis (114€/100kg). Kevadpühade järgselt
kanamunade hind langes ja madalaim hinnatase oli maikuus (106 €/100kg). 2016. aasta
keskmiseks kanamunade (L ja M kaalukategooria) hinnaks Eestis kujunes 111 €/100kg ja EL
keskmiseks 114 €/100kg. EL keskmine kanamunade hind vähenes 2016. aastal eelmise aastaga
võrreldes 25%. Vaadates viimase viie aasta kanamunade hinnaliikumisi Eestis ja lähinaabritel
(joonis 22), siis Eestis, Lätis ja Leedus jääb kanamunade hind alla Soome, Poola ja EL keskmist
hinnataset. Samas kolme Balti riigi võrdluses joonistub selgelt välja, et Lätis ja Leedu
hinnalangused ja -tõusud on järsemad kui Eestis.
Joonis 22. Kanamunade (L ja M kaalukategooria) hind Eestis ja naaberriikides aastatel 2012-2016

Allikas: Euroopa Komisjon

Linnumunade import ületab eksporti ca 2,5 korda. 2016. aasta jaanuarist novembrini imporditi
kanamune kokku 87 mln tk (hinnaga 60 €/tuh tk), mis on 17% vähem kui 2015. aasta samal
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perioodil. Kanamune toodi peamiselt Lätist (35%), Leedust (29%) ja Poolast (27%).
Kanamunamune eksporditi 2016. aasta 11 kuuga kokku 13 mln tk (hinnaga 60 €/tuh tk), mis on
võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 67% vähem. Kanamune eksporditi peamiselt Lätti
(37%), Leetu (34%) ja Rootsi (12%).

3.4 Mesindus
2015. aastal (2016. aasta andmed avaldatakse 2017. aasta mais) oli SA andmetel Eestis kokku
47 tuh mesilasperet (tabel 9), mis on 8 tuh mesilaspere võrra rohkem kui 2014. aastal.
Põllumajandusloomade registrisse oli 2016. aasta 1. mai seisuga registreeritud 2 461 mesilat,
kus peeti 24 525 mesilasperet. Meetoodang oli 2015. aastal 1 117 t (väljavurritatud mesi), mis on
138 t võrra enam kui 2014. aastal. Keskmine mee saak mesilaspere kohta perioodil 1. oktoober
2014 - 30. september 2015 oli 26 kg (1 kg rohkem kui perioodil 1. oktoober 2013 - 30. september
2014). Teavitatud ja tegevusloaga meekäitlemisettevõtteid on VTA andmetel kokku 196. Perioodil
1. oktoober 2014 - 30. september 2015 tarbiti ühe inimese kohta 1,06 kg mett, mis on 0,18 kg
rohkem kui eelnenud perioodil.
Tabel 9. Mesilasperede arv ja meetoodang aastatel 2011-2015
Mesilaspered, tuhandetes
Meetoodang, t
Meetoodang keskmiselt
mesilaspere kohta, kg
Allikas: SA

2011
28
681

2012
26
694

2013
41
957

2014
39
979

2015
47
1 117

24

27

23

25
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3.5 Turukorraldus
3.5.1 Piim ja piimatooted
2016. aasta I poolaastal püsis piima ja -toodete turg nii EL-s kui maailmas tervikuna madalseisus.
Piima tootmine maailmas kasvas sel perioodil 1,7% (EL-s 3,3%), mida aga 2015. aasta sama
perioodiga võrreldes veidi suurenenud nõudlus katta ei suutnud ning II poolaastal tootmine EL-s,
Okeaanias ja Lõuna-Ameerikas madala piimahinna ja ebasoodsate ilmaolude tõttu vähenes
(perioodil juuli-november EL-s 2,4% ja maailmas tervikuna 2%). Euroopa Liidus vähenesid
peamiste piimatoodete hinnad 2016. aasta algusega võrreldes maiks üle 10%, erandiks vaid
mõõdukama, 5,8%-lise langusega lõssipulber, mille hinda toetas eelnenud aasta suvest alates
aktiivselt kasutuses olnud sekkumiskokkuostu meede (joonis 23). Kui lõssipulbri turuhind püsis
mõnda aega ka alla sekkumishinna taset, siis või turuhind ületas ka oma madalaimal tasemel
sekkumishinda ikkagi 13% võrra. Lõssipulbri hinna langust põhjustas naftat eksportivate Lähis-Ida
ja Põhja-Aafrika riikide nõudluse vähenemine, mis oli tingitud madalast naftahinnast ostujõu
vähenemise tõttu. Maist alates pöördusid piimatoodete hinnad aga tõusule ning aasta lõpuks oli
või turuhind madalseisuga võrreldes kallinenud 72%, täispiimapulbri hind 63%, Edam tüüpi juustu
hind 44%, Cheddar tüüpi juustu hind 31% ning lõssipulbri turuhind 30%. Aasta lõpu seisuga ületas
või hind sekkumishinda juba 94% ja lõssipulbri hind 24% võrra.
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Joonis 23. EL keskmised piimatoodete hinnad 2016.aastal

Allikas: Euroopa Komisjon

Kuna piimatoodete turuhinnad ja seetõttu ka piima kokkuostuhinnad olid püsinud väga madalal
tasemel juba pikemat aega ning olemasolevate korraliste turukorraldusmeetmete rakendamine ja
varasemate erakorraliste toetuste maksmine ei olnud 2016. aasta suveks suutnud olukorda
parandada, kuulutas Euroopa Komisjon 18. juulil põllumajanduse ja kalanduse nõukogus tootjate
olukorra leevendamiseks välja järjekordse erakorralise abipaketi (500 mln eurot). Paketi eelarve
jagunes:
1. 350 mln eurot piimatootjate ning teiste turukriisist mõjutatud loomakasvatuse sektorite
põllumajandustootjate erakorraliseks kohandamistoetuseks;
2. 150 mln eurot piimatootmise vähendamise toetuseks.
Erakorralise kohandamistoetuse EL eelarvest määrati Eestile 8 081 123 eurot. Liikmesriigile anti
õigus maksta täiendavalt erakorralist toetust riigi vahenditest EL toetusega samade kriteeriumite
alusel maksimaalselt EL toetusesummaga samas mahus. Valitsuse otsusega lisati Eesti
2017. aasta eelarvesse erakorraliseks toetuseks kokku 5,08 miljonit eurot ning 2016. aasta
eelarvest eraldati samal eesmärgil täiendavalt veel 3 miljonit eurot. Seega ulatub EL ja Eesti
toetussumma kokku 16,16 mln euroni.
Erinevalt eelmisest, 2015. aasta sügisel väljakuulutatud erakorralisest toetusest, oli 2016. aasta
erakorralise kohandamistoetuse andmine täpsemalt suunatud. Komisjoni määrusega olid ette
antud toetatavad tegevused, mille hulgast liikmesriik pidi valima endale sobivad. Koostöös
põllumajandussektori esindajatega määratleti Eestis toetatavateks tegevusteks:
-

tootmise mittesuurendamine;
väikesemahuline põllumajandustootmine;
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-

ekstensiivsete tootmismeetodite kasutamine;
keskkonna- ja kliimasõbralike tootmismeetodite kasutamine.

Toetatavate loomakasvatussektorite valiku, toetussumma sektorite vahel jagunemise ning
meetmete kriteeriumite sätestamise osas säilis liikmesriikidele suur paindlikkus.
Põllumajandussektori esindajatega 2016. aasta 14. oktoobril toimunud kohtumisel ning 24.
oktoobril põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus leidsid kõik osapooled, et piima- ja
sealihatootjad on pikalt kestnud turukriisi tõttu enim kahju saanud ning vajaksid seetõttu abi
kõige rohkem. 2016. aasta lõpus ettevalmistatud ning 21. jaanuaril 2017 jõustunud
maaeluministri määruses nr 6 „Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude
loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele“ nähti ette toetusesumma jaotus piima- ja
sealihasektori vahel (sealihatootjatele kogu toetusesummast kuni 21% ning ülejäänud raha
piimatootjatele).
Eeltoodud maaeluministri määruse kohaselt antakse piimatootja puhul toetust piimatõugu lehma
kohta, keda piimatootja pidas põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 2016. aasta 1.
detsembri seisuga või piimatõugu lehmade arvu mittesuurendamise kohustuse võtmisel taotluse
esitamise kuupäeva seisuga. Toetust taotlev piimatootja pidi 1. detsembri 2016. aasta seisuga
omama kehtivat toorpiima turustamise veterinaartõendit, piima käitlemisluba või jõudluskontrolli
lepingut. Toetuse saamiseks pidi piimatootja täitma vähemalt ühe järgmistest kriteeriumitest:
1. 1. detsembri 2016. aasta seisuga mitte üle 200 lehma omamine;
2. 1. detsembri 2016. aasta seisuga mitte suurema arvu lehmade omamine kui aasta tagasi
samal ajal;
3. 2015. aasta kohta ekstensiivse või keskkonnasõbraliku tootmismetoodika kasutamise
eest MAK toetuse saamine;
4. kohustuse võtmine mitte suurendada lehmade arvu taotluse esitamise päevast kuni 1.
maini 2017.
Toetuse taotlus tuli esitada PRIA-le ajavahemikus 30. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2017. Toetuse
määr piimalehma kohta selgub peale sealihasektorile antava toetussumma selgumist ning see
saadakse toetuse üldsumma, millest on maha arvatud sealihasektorile antav toetusesumma, ja
kõikide nõuetele vastavate piimalehmade arvu jagatisena. Kõik toetussummad, nii EL kui ka Eesti
riigi eelarvest, peavad olema välja makstud hiljemalt 30. septembriks 2017.
Juulis Euroopa Komisjonis välja kuulutatud erakorralisest abipaketist 150 mln eurot nähti ette
vabatahtlikuks piimatootmise vähendamise toetuseks toetusemääraga 14 senti iga vähem
tarnitud piima kg eest. Toetust said taotleda piimatootjad, kes 2016. aasta juuli seisuga tarnisid
esmakokkuostjale piima ning kes planeerisid ühel eelseisvatest kolmekuulistest perioodidest
(oktoober-detsember 2016; november 2016-jaanuar 2017; detsember 2016-veebruar 2017;
jaanuar-märts 2017) tarnitava piimakoguse vähendamist eelmise aasta sama perioodiga
(referentsperioodiga) võrreldes vähemalt 1 500 kg võrra. Toetuse eelarve ületamisel kasutatakse
vähenduskoefitsienti ning järgmisi taotlusvoore ei toimu.
21. septembril lõppenud esimeses taotlusvoorus taotleti piimatoodangu vähendamist EL kõikides
liikmesriikides kokku 1,06 mln t ulatuses. See tähendab toetuse eelarve ca 99% ulatuses
ärakasutamist. Koguseliselt enim planeerisid piimatootmist vähendada Saksamaa, Prantsusmaa,
Ühendkuningriigi, Hollandi ja Iirimaa piimatootjad. Eestis esitas taotluse 46 piimatootjat
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kavatsusega piirata tootmist 5,29 mln kg võrra. Maksimaalne toetussumma sellise vähendatud
piimakoguse eest oleks 674,5 tuh eurot.
Kuna esimese taotlusvooruga sai praktiliselt kogu toetuse eelarve Euroopa Liidus tervikuna juba
taotlustega kaetud, siis 12. oktoobril lõppenud teises taotlusvoorus esitati järelejäänud 12,2 tuh
tonni kohta taotlusi kokku 97,9 tuh tonni ulatuses, mis tähendas kõikide esitatud taotluste suhtes
vähendamiskoefitsiendi 0,12 rakendamist. Eestis esitas teises voorus taotluse 4 piimatootjat
kavatsusega piirata tootmist 165,2 tuh kg võrra. Peale vähenduskoefitsiendi kasutamist küündiks
maksimaalne toetussumma sellise koguse eest 2,9 tuh euroni.
Kokku on Eesti 50 piimatootjal võimalik pärast vähendusperioodide lõppu ja aruandluse esitamist
saada toetust maksimaalselt 677,4 tuh eurot. Toetuse saavad piimatootjad kätte pärast
vähendusperioodi lõppu, kui esitavad PRIA-le maksetaotluse ja dokumendid tegelikult tarnitud
piimakoguste kohta. Toetuse väljamaksed toimuvad 2017. aasta esimesel poolel.
Erakorralistest meetmetest jäi 2016. aasta algusesse ka loomakasvatussektori
põllumajandustootja erakorralise toetuse, mille andmist käsitleti pikemalt 2015. aasta
turukorraldusmeetmete ülevaates, viimase osa väljamakse. Nii maksti 2016. aasta veebruaris
2 113 piimatootjale 92 478 piimalehma eest erakorralist toetust 43,25 eurot piimalehma kohta
(lisaks 85,65 eurole piimalehma kohta, mis maksti välja 2015. aasta detsembris).
Korraliselt kasutuses olevad turukorraldusmeetmed leidsid 2016. aastal halva turuolukorra
püsides küllaltki aktiivset rakendamist. Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu meede, mis
normaalsetes turuoludes on igal aastal avatud 1. märtsist kuni 30. septembrini, oli ka 2016.
aastal erakorralisena aastaringseks kasutamiseks pikendatud. Sekkumiskokkuostu raames on
võimalik EL-s kokkuostu müüa kuni 50 tuh t võid fikseeritud hinnaga 2 218 €/t ning kuni 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.
Kuna aasta esimeses pooles püsis lõssipulbri turuhind väga madalal, kohati alla sekkumishinna
taset, siis eelnenud aasta suvest alanud sekkumiskokkuost jätkus ka 2016. aastal. Maksimaalne
fikseeritud hinnaga ostukogus 109 tuh t täitus kiiresti ning juba märtsis esitas Euroopa Komisjon
ettepaneku selle kahekordistamiseks käimasoleval sekkumisperioodil. Kuigi või hind püsis
sekkumishinnast kõrgem ja huvi selle sekkumislattu müügi vastu ei olnud, siis
ettevaatusabinõuna kahekordistati ikkagi ka või maksimaalset fikseeritud hinnaga ostukogust.
Suures mahus lõssipulbri kokkuost aga jätkus ning juunis toimunud põllumajanduse ja kalanduse
nõukogus oli Euroopa Komisjon sunnitud välja tulema juba uue maksimaalse ostukoguse
hooajalise suurendamise ettepanekuga (seekord vaid lõssipulbri 350 tuh t ostuks). Augustis
tõusis aga lõssipulbri turuhind sekkumishinnast kõrgemale ning viimased kogused müüdi lattu
septembris. Kokku müüdi 2016. aastal kehtinud piirkoguste piires 15 liikmesriigis sekkumislattu
256 tuh t lõssipulbrit. Kuna lõssipulbri piirkogused täitusid kiiremini kui nende piirkoguste
suurendamist käsitlevad määrused jõustuda jõudsid, siis mõlema suurendamise eelselt käivitati
vahepealsel ajal lisaks ka lõssipulbri kokkuost pakkumismenetluse teel. Kokku müüdi 3
pakkumisvooru raames ladudesse veel 78,5 tuh t lõssipulbrit. Seega ulatus kogu 2016. aastal
sekkumiskokkuostu meetme raames ladudesse ostetud pulbrikogus 334,5 tuh tonnini. Või
sekkumiskokkuostu vastu EL-s 2016. aastal huvi ei tekkinud.
Eestis müüdi 2016. aastal ajavahemikul veebruar kuni juuli sekkumislattu kokku 672 t lõssipulbrit.
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Kuna lõssipulbri hind 2016. aasta sügisel oluliselt tõusis ning ületas juba 20% sekkumishinna
taset, teavitas Euroopa Komisjon 17. novembri põllumajandusturgude ühise korralduse komitees
plaanist testida turgu ja alustada vähehaaval lõssipulbri sekkumislaost müüki. Laost
pakkumusmenetluse teel müüki käivitav komisjoni rakendusmäärus jõustus 2. detsembril.
Müügiks avati vanim, enne 2015. aasta 1. novembrit lattu paigutatud pulber, mida oli 9 liikmesriigi
ladudes kokku veidi üle 22 tuh t. Detsembri keskel toimunud 1. pakkumisvoorus laekus pakkumisi
ca 20 tuh t pulbri ostuks, kuid liikmesriikide heakskiidul võttis Euroopa Komisjon müügi suhtes
ettevaatliku hoiaku. Lõssipulbri turuhinna 201 €/100kg juures sätestati minimaalseks laost müügi
hinnaks turuhinda ületav 215 €/100kg, millega aktsepteeriti vaid 40 tonni pulbri müük.
Või, lõssipulbri ja juustude eraladustamine on turukorralduslik meede, kus toodete pakkuja või
vahendaja kõrvaldab tooted teatud ajaks turult ning saab selle eest toetust. Eraladustamise
käivitamine toimub alates 2014. aastast Euroopa Komisjoni algatusel vajaduspõhiselt.
Või ja lõssipulbri eraladustamise meetme rakendamine jätkus veel eelmise aasta otsuste põhjal
esialgu veebruari lõpuni ning siis pikendati esmalt nii või kui ka lõssipulbri eraladustamise
taotlemise võimalust kuni septembri lõpuni ning seejärel lõssipulbri puhul veel 2017. aasta
veebruari lõpuni. Kehtestatud toetusmäärad olid:
-

või: 90-210 päeva ladustamiskulud määraga 18,93 €/t ladustamislepingu sõlmise kohta
ning iga ladustamise päeva kohta 0,28 €/t;

-

lõssipulber: 1) nn vana skeem – 90-210 päeva ladustamiskulud määraga 8,86 €/t
ladustamislepingu sõlmimise kohta ja 0,16 €/t iga ladustamise päeva kohta; 2) nn uus
skeem – ladustamisperiood vähemalt 365 päeva ning toetuse määr iga ladustatud päeva
eest 0,36 €/t, toetuse määr lepingu kohta 8,86 €/t.

Või eraladustamise lepinguid sõlmiti 2016. aastal 11 liikmesriigis kokku 143,6 tuh t
ladustamiseks. Aasta lõpu seisuga oli ladudes 26,9 tuh t võid. Lõssipulbri eraladustamise
lepinguid sõlmiti samal ajal 11 liikmesriigis kokku 89,2 tuh t lõssipulbri ladustamiseks, millest
43,8 tuh t nn vana skeemi alusel ja 45,4 tuh t nn uue skeemi alusel. Aasta lõpu seisuga oli ladudes
kokku 68 tuh t lõssipulbrit.
Juustude osas oli 2015. aasta 17. oktoobrist avatud ajutine erakorraline juustude eraladustamine
kokku 100 tuh t ladustamiseks sobivale juustule, mille piires oli kõikidele liikmesriikidele 2014.
aasta referentsi põhjal jaotatud maksimaalsed juustude ladustamiskogused. Toetusmääraks oli
15,57 €/t lepingu ja 0,4 €/t iga ladustamispäeva kohta, ladustamiseperioodiks 60-120 päeva. Et
ladustamislepingute sõlmimise tähtaja lõppedes 15. jaanuaril 2016 oli meedet kasutatud 10
liikmesriigis kokku vaid ligi 32 tuh t juustu ladustamiseks, siis veebruaris pikendati ladustamise
võimalust seda eelmisel perioodil kasutanud riikidele kuni 30. septembrini. Pikendatud tähtajaks
oli ladustamist jätkata soovinud 8 liikmesriigis ladustamislepinguid sõlmitud veel 53 tuh t
juustude ladustamiseks. 2016. aasta lõpu seisuga oli eraladustamisel 15 tuh t juustusid.
Eestis ühegi piimatoote eraladustamist ka 2016. aastal 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. aastal toetust kokku 1,65 mln
eurot, millest EL toetuse osa oli 790,9 tuh eurot ning Eesti riigi eelarvest makstav täiendav toetus
861,6 tuh eurot.
Koolipiimatoetust saab taotleda piima, maitsestatud (kakao, puuviljamahla või maitselisandiga)
piima, hapupiima ja maitsestatud hapupiima (vähemalt 1,5% rasvasisaldusega), maitsestamata
jogurti ning keefiri tarbimise eest.
2016. aasta viimaste andmete (kuni november) alusel on koolipiimatoodete tarbimise osakaalud
erinevate koolipiimatoodete lõikes välja toodud joonisel 24.
Joonis 24. Koolipiimatoodete tarbimise osakaal koolipiimakavas 2016. aastal

Allikas: PRIA

Piimatoodete kaitstud nimetused. Piima ja piimatoodete koostis- ja kvaliteedinõuete tagamiseks
ning nende nimetuste kasutamise kaitseks konkurentsis analoogtoodetega on ühise
turukorralduse sätetega reserveeritud teatud nimetused vaid piimatoodetele kasutamiseks.
Üldtuntud piimatoodetele on reserveeritud nimetused: vadak, koor, või, pett, võiõli, kaseiinid,
veevaba piimarasv, juust, jogurt, keefir, aga ka regionaalse tähtsusega nimetused: kumõss, viili/fil,
smetana, rjaženka ja rūgušpiens.
Piimatoodete kaitstud nimetuste kasutamist kontrollib Eestis Veterinaar- ja Toiduamet.
Kaubanduses on esinenud tooteid, mille müüginimetus ja kaubamärk viitavad piimatootele, kuid
sealjuures on muudetud nende piimatoodete loomulikku koostist või eksitud märgistuse
nõuetega. Enamikes sellistes toodetes on piimarasv asendatud kas osaliselt või täielikult taimse
rasvaga ning müüginimetuses kasutatud piimatoodetele reserveeritud nimetusi. 2016. aastal
kontrollis VTA koostise ja kvaliteedi hindamiseks 90 reserveeritud nimetusega toodet ning tehti
270 analüüsi.
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3.5.2 Sealiha
2016. aasta lõpus ettevalmistatud ning 21. jaanuaril 2017 jõustunud maaeluministri määrusega
nr 6 „Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite
põllumajandustootjatele“ nähti lisaks piimatootjatele ette erakorralise kohandamistoetuse
andmine ka sealihatootjatele. Erakorralise kohandamistoetuse üldisi parameetreid eelmises,
piima ja piimatoodete turukorralduse peatükis, juba käsitleti. Spetsiifiliselt sealihasektorit
puudutavana sätestati eeltoodud määruses toetuse andmine sea kohta, keda
sealihatootja põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 2016. aasta 1. mai seisuga pidas
ning kelle pidamisest ta teatas PRIAle hiljemalt 2016. aasta 31. juulil, või sigade arvu
mittesuurendamise kohustuse võtmisel taotluse esitamise kuupäeva seisuga pidas. Sealihatootja
pidi toetuse saamiseks täitma vähemalt ühe järgmistest kriteeriumitest:
1) 1. mai 2016 seisuga mitte üle 2000 sea omamine;
2) 1. mai 2016 seisuga mitte suurema arvu sigade omamine, kui aasta tagasi samal ajal;
3) 2015. aasta kohta ekstensiivse või keskkonnasõbraliku tootmismetoodika kasutamise
eest MAK toetuse saamine;
4) kohustuse võtmine mitte suurendada sigade arvu taotluse esitamise päevast kuni 1.
maini 2017.
Erinevalt piimasektorist sätestati maaeluministri määruses ka sealihatootjatele antava
erakorralise kohandamistoetuse määrad. Toetusemäärad sea kohta olid järgmised:
-

2016. aastal esimest korda SAK III tsooni kuulumisel – 27,2 eurot;
2015. aastast alates SAK III tsooni kuulumisel – 22,52 eurot;
SAK III tsooni mittekuulumisel emis 13,62 eurot, siga (v.a emis) 8 eurot.

Toetuse taotlus PRIA-le tuli nagu piimasektorigi puhul esitada ajavahemikus 30. jaanuarist kuni 8.
veebruarini 2017 ning toetussummad peavad EL reeglite kohaselt olema välja makstud hiljemalt
30. septembriks 2017.
Sealiha eraladustamine on turukorralduslik meede, kus sealiha pakkuja kõrvaldab tooted teatud
ajaks turult ning saab selle eest toetust. Eraladustamise meetme rakendamine toimub Euroopa
Komisjoni algatusel vajaduspõhiselt. Sealihasektori turusituatsioon halvenes 2014. ja 2015.
aastal tavapäraste eksportturgude äralangemisega, mis tõi kaasa nõudluse vähenemise ja
hindade languse. Samas iseloomustab sealihasektorit tsükliline tootmine, mille kohandamine turu
nõudlusega võtab aega ning seetõttu otsustas Euroopa Komisjon avada 2016. aasta 4. jaanuarist
kuni 27. jaanuarini sealiha eraladustamise meetme, määrates kindlaks abikõlbulikud
tootekategooriad ja ladustamisaja kohta makstavad toetuse määrad. Kolme nädala jooksul sai
esitada taotlusi sealiha eraladustamiseks 90, 120 või 150 päevaks. Ladustatava toote
miinimumkoguseks konditustatud toodete puhul oli 10 t ja muude toodete puhul 15 t. Nimetatud
meedet rakendas 18 liikmesriiki (sh Eesti). Eestis oli toetuse taotlejaid 4 ja ladustatud kogus
680 755 kg. Kokku maksti ladustamiskuludeks toetust 221 123 eurot.
3.5.3 Mesindus
Alates 2004. aastast on Eestis rakendatud kokku 5 riiklikku mesindusprogrammi perioodi ning
2016. aastal lõppes „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 1.09.201331.08.2016“. Kolmeaastase programmperioodi jooksul rakendati nelja meedet: tehniline abi,
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varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid, mee kvaliteedi määramine ja juhtimine ning
mesilasperede arvukuse suurendamise arendustööd.
„Tehnilise abi“ meetmes korraldati kokku 13 Eesti mesinike teabepäeva 90 tunni mahus ning 170
piirkondlikku õppe- ja teabepäeva 406 tunni mahus. Mesinduskursust viidi läbi nii algajatele kui
edasijõudnutele, kokku 12 kurust 713 tunni mahus. Mesindusprogrammi tegemistest sai ülevaate
veebilehe (http://2013-2016.mesindusprogramm.eu/) kaudu, kust sai nõu küsida ka nõustajalt.
Programmi kaudu toetati elektroonilise vaatlusmesilate võrgustiku tööd, kus kolmanda
programmiaasta lõpuks osales 9 Eesti erinevates piirkondades asuvat mesilat. Elektrooniliste
tarikaalude ja ilmavaatluste põhinäitajate info tehti kõigile mesinikele kättesaadavaks
mesindusprogrammi veebilehe kaudu. Perioodiliselt, vähemalt 6 korda aastas anti välja infolehte
„Mesinik“ ja koostati 7 erinevat väiketrükist ning 3 õppefilmi. Mesindustehnika ja -tehnoloogia
arendustöö käigus tehti valmis 2 esialgset meepumba versiooni: laba- ja hammaspump.
„Varroatoosi monitooringu ja tõrjemeetodi“ meetme raames teostati kahes testmesilas
varroalestade arvukuse jooksvaks diagnostikaks seirevaatlusi ja välitöid. Testmesilates testiti
erinevaid ravimeetodeid, hinnati nende efektiivsust ja võimalikku kõrvaltoimet ning töö tulemus
jagati mesinikele koolitusel ja veebilehe kaudu.
„Mee kvaliteedi määramise ja juhtimise“ meetme raames koguti igal programmiaastal 150
meeproovi, millest analüüsiti füüsikalis-keemilisi ja organoleptilisi kvaliteedinäitajaid, 50
meeproovi osas määrati suhkruid ning 75 meeproovist uuriti õietolmu sisaldust.
„Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö“ meetme raames toetati kolme (Buckfast,
Itaalia, Kraini) tõumesila tööd, kus viidi läbi mesilasemade seemendamist.
Mesindusprogrammi 2013-2016 kogueelarve oli 496 800 eurot, millest kasutati 95%.
2016. aastal sai Euroopa Komisjonilt heakskiidu kuues Eesti poolt esitatud programm
„Mesindusprogramm 2017-2019“, mille EL ja Eesti poolne rahaline maht on kokku 496 800 eurot.
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4 Põllumajanduse majandusnäitajad
Peegi Kaibald, Katre Kirt, Urve Valdmaa
Taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ning neid teenindavate tegevusalade (põllumajanduse)
lisandväärtuse osatähtsus kõigil tegevusaladel loodud lisandväärtuses oli aastatel 2011-2015
vahemikus 2,0 kuni 2,3 protsenti (tabel 10).
Tabel 10. Põllumajanduse osatähtsus lisandväärtuses aastatel 2011-2015
Põllumajanduse ja jahinduse lisandväärtus
jooksevhindades (mln eurot)
Osatähtsus lisandväärtuses (%)
Allikas: SA

2011
311,9

2012
360,7

2013
333,7

2014
346,0

2015
355,7

2,1

2,3

2,0

2,0

2.0

4.1 Põllumajanduse tootjahinna ja ostuhinna indeksid, kasutatava põllumaa
rendihind
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis toodetud põllumajandussaaduste
müügihindade muutust.
Tabel 11. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus võrreldes eelnenud aastaga
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

2015 (%)
3,3
-1,5
12,8
17,0
16,9
-18,5
-20,7
-9,5
-27,7
-8,9
-13,0

2016 (%)
-5,6
-8,8
-2,4
-1,5
-20,6
21,2
0,5
0,9
0,6
-5,3
-2,5

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2016. aastal võrreldes eelnenud aastaga oli 2,5% (tabel 11), sh taimekasvatuses -5,6% ja loomakasvatuses 0,5%. Tootjahinnaindeks suurenes
oluliselt kartuli (21,2%), vähesel määral ka loomad lihaks (0,9%) ja piima (0,6%) osas, kuid kõigi
teiste põllumajandussaaduste osas toimus tootjahinnaindeksi vähenemine. Suurim vähenemine
toimus puuvilja ja marjade (-20,6%) osas.
Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks, mis iseloomustab
põllumajandusäriühingute kuluartiklite hinnamuutusi, vähenes 2016. aastal võrreldes eelnenud
aastaga 1,87% (tabel 12). Enim vähenes väetise ja pinnaseparandaja (-7,73%) ostuhinnaindeks,
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suurenemine toimus aga veterinaarkulude (2,3%) ja vähesel määral ka seemne (0,95%) ja
taimekaitsevahendite (0,29%) hinnaindeksite osas.
Tabel 12. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutus võrreldes eelnenud
aastaga
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

2015 %
0,4
-8,6
-0,4
-0,9
3,8
-1,1
3
0,1
2,2
-0,8

2016 %
0,95
-2,19
-7,73
0,29
2,3
-3,46
-0,4
-2,13
-0,68
-1,87

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks vähenes 2016. aastal võrreldes eelnenud aastaga 2,5%
ning põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 1,87%.
Üheks kuluelemendiks põllumajandustootjale on maa kasutamise eest makstav rent.
Statistikaamet avaldab alates 2013. aastast põllumajandusmaa rendi keskmisi hektarihindu
kasutatava põllumajandusmaa kohta kokku ning eraldi ka põllumaa ja püsirohumaa kohta
(tabel 13). Kolme aastaga on põllumajandusmaa rendi keskmine hektarihind kasvanud 30%.
Tabel 13. Kasutatava põllumajandusmaa rendi keskmine hektarihind eurodes
Põllumajandusmaa kokku
… põllumaa
… püsirohumaa
Allikas: SA

2013
40
43
30

2014
48
50
38

2015
52
55
38

4.2 Põllumajanduse majandusharu 2016. aasta korrigeeritud esialgsed
majandustulemused
Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuseks koos tootetoetustega kujunes 2016. aasta
korrigeeritud esialgseil andmeil 767,0 mln eurot, mis on 18% vähem kui 2015. aastal.
Põllumajandussektori makromajandustulemusi hinnatakse põllumajanduse majandusarvestuse
(Economic Accounts for Agriculture – EAA) metoodika5 alusel. Majandustulemuste hindamisel
kasutatakse Statistikaameti esialgseid andmeid6 (põllumajandusloomade arv, juurdesünni ja liha
kokkuostu näitajad; taimekasvatussaaduste kasvupinnad ja saagikuse näitajad), millele lisavad
ekspertarvamuse Maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna taime- ja
loomakasvatusbüroo spetsialistid. Põllumajandussaaduste tootjahindade arvestamiseks
EAA metoodika on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 138/2004. Esimene hinnang
2016. aasta põllumajanduse majandustulemustele koostati 2016. aasta novembris ning teine, korrigeeritud hinnang,
2017. aasta jaanuaris. Lõplikud andmed 2016. aasta kohta selguvad käesoleva aasta septembris ning need koondab
SA aruandeliste näitajate alusel.
6
Statistikaameti pressiteated „Taimekasvatus ” ja „Loomakasvatus“ (25.01.2017).
5
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kasutatakse SA põllumajandussaaduste tootjahinnaindekseid ja EKI poolt kogutavaid
põllumajandussaaduste kokkuostuhindu. Vahetarbimise arvestuses kasutatakse SA
põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindekseid.
Põllumajanduse majandusharu toodangu7 väärtuseks koos tootetoetustega (ehk alushindades)
kujunes 2016. aasta korrigeeritud esialgsetel andmetel 767 mln eurot, millest toodanguga seotud
toetused moodustasid 1,1% (tabel 14).
Tabel 14. Põllumajanduse majandusliku arvepidamise näitajad aastatel 2012-2016, mln €
2012

2013

2014

2015

*

2016

Taimekasvatustoodang
428,6
382,2
384,4
468,0
309,2
8
… sh toetused taimekasvatusele
0,0
0,0
0,0
0,8
0,9
Loomakasvatustoodang
383,7
451,7
424,3
364,6
355,8
9
… sh toetused loomakasvatusele
4,2
4,1
3,9
20,5
7,7
Põllumajandussaaduste toodang
812,3
833,9
808,7
832,6
665,0
Põllumajanduslikud teenustööd
37,8
41,9
37,3
43,8
43,5
Lahutamatu mittepõllumajanduslik
kõrvaltootmine
48,1
48,3
54,3
58,7
58,5
Põllumajanduse majandusharu
toodang alushinnas
898,2
924,0
900,2
935,1
767,0
Vahetarbimine
538,1
591,3
555,8
658,0
589,6
Brutolisandväärtus
360,1
332,8
344,4
277,1
177,3
Põhivara kulum
100,0
106,4
113,1
123,0
129,1
Netolisandväärtus
260,2
226,3
231,3
154,2
48,2
Tootmistoetused
187,1
192,3
168,2
149,7
168,1
Tootmisteguritulu
443,4
414,5
394,8
299,0
211,3
Tootmisteguritulu aastatööjõuühiku
kohta, €
18261
18893
17969
14742
10619
Allikas: SA, MEM; * 2016. aasta korrigeeritud esialgne hinnang avaldatud seisuga 10.02.2017

Muutus (%)
*
2016 /2015
-34
17
-2
-63
-20
-1
-1
-18
-10
-36
5
-69
12
-29
-28

2016. aasta korrigeeritud esialgsetel andmetel vähenes põllumajanduse majandusharu toodangu
väärtus võrreldes 2015. aastaga (935,1 mln eurot) alushindades 18%, sh tootjahinnad langesid
keskmiselt 1,5%, kuid toodangu kogus vähenes 17%.
Taimekasvatustoodangu väärtuse hindamisel võetakse arvesse aasta alguse ja lõpu varude
väärtuse muutus, toodangu müük ning kasutamine põllumajanduslikus majapidamises oma
tarbeks. Taimekasvatustoodangu väärtuseks alushinnas kujunes 2016. aastal korrigeeritud
esialgsel hinnangul 309,2 mln eurot, mis moodustas 40% põllumajanduse majandusharu
toodangu väärtusest. Võrreldes 2015. aastaga vähenes toodetud kogus kolmandiku võrra ja
tootjahinnad 3%.

Põllumajanduse majandusharu toodang on põllumajanduslike majapidamiste põllumajandustoodangu ja
lahutamatute mittepõllumajanduslike kõrvaltegevusalade kaupade ja teenuste toodangu summaarne väärtus.
8
Taimekasvatusele suunatud tootetoetused 2016. aastal oli puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus ja puu- ja
köögiviljasektori erakorraline abi.
9
Loomakasvatusele suunatud tootetoetused 2016. aastal: piimalehma kasvatamise otsetoetus, ammlehma
kasvatamise otsetoetus, loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline abi ja ute ja kitse kasvatamise
otsetoetus.
7
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Joonis 25. Taimekasvatustoodangu väärtuse (alushinnas) struktuur 2016. aastal

Allikas: SA, MEM korrigeeritud esialgne hinnang 10.02.2017

Kõige suurema osatähtsuse (36%, joonis 25) moodustas taimekasvatustoodangu väärtuses
teraviljatoodangu väärtus. Erinevalt 2015. aasta rekordsaagikusest jäi 2016. aasta
teraviljasaagikus keskmisest madalamaks ning suurenenud kasvupinnalt toodeti koguseliselt 41%
vähem toodangut kui eelnenud aastal, millele lisandus tootjahindade 12%-line langus. Kokku
vähendas see toodangu väärtust 48% ja teravilja positsiooni taimekasvatustoodangu väärtuse
osatähtsuses 9 protsendi võrra.
Tehniliste kultuuride toodangu väärtuse osatähtsus jäi 2015. aastaga sarnasele tasemele (22%);
kuigi ka toodetud rapsi, proteiinikultuuride ja muude tehniliste kultuuride kogus vähenes 30% ja
tootjahind 2,4%, mis vähendas toodangu väärtust 31%.
Osatähtsuselt kolmandal kohal (20% taimekasvatussaaduste toodangu väärtusest) olevate
söödakultuuride tootjahinda ja toodetud kogust hindasime 2015. aasta tasemega võrreldes
samuti 32% madalamaks, peamiselt saagikuse madala taseme tõttu.
Kartuli toodangu väärtuse osatähtsus moodustas 10% taimekasvatussaaduste toodangu
väärtusest, mis on nelja protsendi võrra enam kui 2015. aastal. Kartuli kasvupind ja saagikus on
võrreldes 2015. aastaga vähenenud, kuid tootjahind tõusis 21%, mistõttu kartuli toodangu väärtus
suurenes 15%.
Puu- ja köögivilja ning istikute toodangu väärtuse (osatähtsus taimekasvatustoodangu väärtuses
kokku 12% on sarnane 2015. aastale) kujunemisele aitas kaasa 0,9 mln euro tootetoetuse
maksmine (0,3% toodangu väärtusest alushinnas). Nii puu- kui köögivilja toodetud kogused
vähenesid (vastavalt 18% ja 29%) ning tootjahinnad langesid (vastavalt 3% ja 11%). Samas
hindasime istikute ja istandike väärtust 2015. aastaga sarnasele tasemele (joonis 25).
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Loomakasvatustoodangu väärtuse arvutamisel võetakse arvesse nii tapetud loomade eluskaal kui
ka elusmassi-iive ja loomakasvatussaaduste toodang ning tootmisega seotud toetused.
Loomakasvatustoodangu väärtuseks alushinnas kujunes 2016. aastal korrigeeritud esialgsetel
andmetel 355,8 mln eurot, mis moodustas 46% põllumajanduse majandusharu toodangu
väärtusest. Loomakasvatussaaduste toodangu koguste ja tootja- ning kokkuostuhindade
muutuste tulemusel vähenes loomakasvatustoodangu väärtus alushinnas võrreldes 2015.
aastaga 2%, sealjuures vähenes toodangu maht 2%, kuid tootjahinnad jäid eelnenud aasta
tasemele. Loomakasvatustootmisega seotud toetusi maksti 7,7 mln eurot, moodustades
loomakasvatustoodangu väärtusest alushinnas 2%.
Joonis 26. Loomakasvatustoodangu väärtuse (alushinnas) struktuur 2016. aastal

Allikas: SA, MEM korrigeeritud esialgne hinnang 10.02.2017

Kõige olulisema osa loomakasvatussaaduste kogutoodangu väärtusest moodustas jätkuvalt
piima toodangu väärtus (50%, joonis 26). Piima kogus suurenes 1% piimakuse suurenemise
arvelt, sest piimalehmade arv vähenes endiselt. Piima alushind jäi 2015. aasta tasemele.
Seakasvatuse toodangu väärtus moodustas 2016. aastal loomakasvatustoodangu väärtusest
18%. Toodangu maht vähenes võrreldes eelnenud aastaga 12%, kuid alushind suurenes 2%.
Endiselt avaldab sektorile mõju sigade Aafrika katkuga seonduv - toodangu väärtus alushinnas
vähenes võrreldes 2015. aastaga 11%.
Veiste toodangu osatähtsus (2016. aastal 15%) suurenes eelnenud aastaga võrreldes 6%.
Toodangu maht jäi 2015. aasta tasemele, kuid alushinnad tõusid 6%. Toodangu väärtuse
kujunemisele avaldasid mõju ka piima- ja ammlehmade kohta makstud tootetoetused (14% veiste
toodangu väärtusest alushinnas).
Lindude, lammaste ja kitsede ning muu loomakasvatuse (hobused, mesi, vaha, karusnahad,
sõnnik jm) toodangu väärtus suurenes, munadel aga vähenes. Kokku moodustavad eelpool
nimetatud 16% loomakasvatussaaduste toodangust (joonis 26).
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Põllumajanduslike teenustööde ja lahutamatu põllumajandusliku kõrvaltootmise väärtuseks
kujunes 2016. aastal korrigeeritud esialgse hinnangu järgi 102,0 mln eurot (tabel 14), mis on
sarnane 2015. aasta vastava väärtusega, moodustades põllumajanduse majandusharu toodangu
väärtusest 13%.
Vahetarbimine kajastab kõikide tootmisprotsessis sisendina kasutatud kaupade ja teenuste
(muutuvkulude) väärtust (sh ka omatoodetud rohusöödad). Vahetarbimise väärtuseks kujunes
2016. aastal korrigeeritud esialgse hinnangu kohaselt 589,6 mln eurot, mis on 11% vähem kui
2015. aastal. Vahetarbimine moodustas põllumajanduse majandusharu toodangu väärtusest
77%, jättes brutolisandväärtuseks alla veerandi toodangu väärtusest.
Sarnaselt eelmistele aastatele moodustas vahetarbimise väärtuses kõige suurema osa ka 2016.
aastal loomasööt (37%, joonis 27), energia ja määrdeainete osatähtsus (9%) vähenes kahe
protsendi võrra seemne ja istutusmaterjali (5%) ning masinate, seadmete ja ehitiste
hoolduskulude (7%) arvelt.
Joonis 27. Vahetarbimise väärtuse struktuur 2016. aastal

Allikas: SA, MEM korrigeeritud esialgne hinnang 10.02.2017

2016. aasta korrigeeritud esialgsetel andmetel kujunes põllumajanduse majandusharu
brutolisandväärtuseks (põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus lahutatud vahetarbimine)
177,3 mln eurot. Kuna vahetarbimise väärtus vähenes vähem kui põllumajanduse majandusharu
toodangu väärtus, kujunes brutolisandväärtus võrreldes 2015. aastaga 37% väiksemaks. Kulumi
5%-line kasv vähendas netolisandväärtuse 45 mln euroni (-71% võrreldes 2015. aastaga).
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Tootmistoetused10 suurenesid 2016. aastal 12%, mistõttu tootmisteguritulu (netolisandväärtus
faktorhinnas koos tootmistoetustega ja muude maksudeta), mis mõõdab hüvitust kõigile
kasutatud tootmisteguritele (maa, töö, kapital), vähenes 30%.
2012. aastaks oli põllumajanduse majandusharu taastunud viimasest madalseisust aastatel
2008-2009. Alates 2011. aastast suurenes tootjahinnaindeks kiiremini kui sisendite
ostuhinnaindeks, samuti kasvas toodangu maht. 2013. aastal jätkus lisandväärtust suurendav
trend - tootjahindade küllalt kõrge tase tagas majandusharu tasandil tootlikkuse kasvu. Alates
2014. aastast algas tootjahindade järsk langus, kaubanduspiirangud ning loomataudi puhangud
vähendasid loomakasvatuse tootmisbaasi, toodangu väärtust hoidis üleval taimekasvatajatele
soodne majanduslik olukord (tootjahindade muutused olid positiivsemad võrreldes sisendite
hindade muutustega ning saagikuse tõus soodsates ilmastikutingimustes). 2016. aastat
iseloomustas loomakasvatustootmise stabiliseerumine ja väärtuse vähenemise lõppemine ning
taimekasvatustootmises saagikuse langus.
2016. aastaks on sissetulekute pool (toodangu väärtus koos toetustega) 2012. aasta võrdluses
vähenenud 14%. Seejuures toote- ja tootmistoetuste maht oli vähenenud 10%, moodustades
2016. aastal toodangu ja toetuste väärtusest 18%. Samal ajal on vahetarbimises tehtavad
kulutused suurenenud 10% ja kulum ca 29%. Tootmisteguritulust kaetavad tööjõukulud ning
makstavad intressid ning rendid on suurenenud 26%, mistõttu ettevõtjatulu (joonisel 28 toodud
tulude ja kulude vahe) on majandusharu tasemel hinnanguliselt kahanenud väga väikeseks.
Joonis 28. Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus alushinnas ja tootmistoetused ning
tootmises tehtavad kulutused (vahetarbimine, kulum, tööjõukulud, makstud rendid ja intressid)
aastatel 2012-2016

Allikas: SA, MEM * 2015. a korrigeeritud esialgne hinnang 10.02.2017

EL riikide tootmisteguritulu muutused atü kohta aastal 2016 võrreldes aastaga 2015 on toodud
lisas 2.
10

Maaelu arengukava 2007–2013 raames ja maaelu arengukava 2014-–020 raames makstavad keskkonnatoetused,
tootmisest lahtiseotud otsetoetused ja muud riiklikud toetused on arvestatud tekkepõhist arvestusprintsiipi
kasutades vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 138/2004 kehtestatud nõudeid.
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4.3 Põllumajandusettevõtete ja toiduainete tootmise ettevõtete 2016. aasta IV
kvartali majandusnäitajate võrdlus lühiajastatistika alusel
Põllumajandusettevõtted11 teenisid 2016. aasta IV kvartalis Statistikaameti12 lühiajastatistika
andmetel müügitulu13 kokku 175,6 mln eurot (5% vähem kui 2015. aasta IV kvartalis) ja nende
kogukulud olid 176,5 mln eurot (1% vähem kui 2015. aasta IV kvartalis), sh tööjõukulud 29,2 mln
eurot, mis oli sarnane eelneva sama perioodiga. Puhast lisandväärtust (PLV) toodeti IV kvartalis
28,3 mln eurot, mis oli 21% vähem kui 2015. aasta IV kvartalis.
2016. aasta nelja kvartali kokkuvõttes tootsid põllumajandusettevõtted kokku PLV 21,9 mln eurot
(0,23% kõikide tegevusalade toodetud PLV-st), mis on 68% vähem kui 2015. aasta nelja kvartali
jooksul.
Toiduainete tootmise ettevõtted14 teenisid samal ajal müügitulu 400,0 mln eurot, mis on 3%
vähem kui 2015. aasta IV kvartalis. Kulutusi tehti 380,4 mln euro eest, mis on 4% vähem kui
eelneval samal perioodil, sh tööjõukulud 49,4 mln eurot (-1,4%). PLV toodeti 2016. aasta IV
kvartalis 68,9 mln eurot, mis on võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga 7% enam.
2016. aasta nelja kavartali kokkuvõttes tootsid toiduainete tootmise ettevõtted kokku PLV 247,9
mln eurot (3% kõikide tegevusalade toodetud PLV-st), mis on 10% vähem kui 2015. aasta nelja
kvartali jooskul.
4.3.1 Tootjahinna ja sisendite ostuhinna muutused
Müügitulu ning kogukulude muutust mõjutavate hindade muutust iseloomustavad looma- ja
taimekasvatussaaduste tootjahinnaindeks15, tööstustoodangu tootjahinnaindeks16 ning
põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks17, mille võrdlusbaasiks on võetud
2010. aasta (joonis 29).

11

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 IV kvartalis oli SA andmetel 2 669 põllumajandusettevõtet , kus oli 9 142 tööga
hõivatut
12
2016. a IV kvartali tulemused avaldati 03.03.2017.
13
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.
14
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 IV kvartalis
593 toiduainete tootmise ettevõtet 12 839 hõivatuga.
15
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks kajastab Eestis toodetud põllumajandussaaduste hindade muutust
(baasaasta 2005), eraldi näidatud sealhulgas loomakasvatus- ja taimekasvatussaaduste tootjahindade muutust.
Tööstustoodangu tootjahinnaindeksiga võrreldavuse tagamiseks on baasiks võetud 2010. aasta keskmine
tootjahinnaindeks (põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks 115,75; taimekasvatussaaduste tootjahinnaindeks
112,33; loomakasvatussaaduste tootjahinnaindeks 93,15; tööstustoodangu tootjahinnaindeks 100,00)
16
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis valmistatud tööstustoodete hindade muutust, hõlmates
nii kodumaisele turule kui ka mittekodumaisele turule valmistatud tööstustooteid (baasaastaks 2010=100).
17
Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks näitab sisendite (väetised, seemned, sööt,
taimekaitsevahendid jmt) hinnamuutust (baasaasta 2005). Võrreldavuse tagamiseks baasiks 2010. aasta keskmine
(120,40)
52

Põllumajandussektori 2016. aasta ülevaade
Maaeluministeerium 2017

Loomakasvatussaaduste tootjahinnad langesid järsult 2014. aasta II kvartalist kuni 2016. aasta II
kvartalini. 2016. aasta III kvartalis oli märgata vähest tootjahinnatõusu, millele järgnes IV kvartalis
23%-line tõus. Taimekasvatussaaduste tootjahinnad olid aastatel 2012-2014 volatiilsed, kuid
alates 2015. aasta I kvartalist nii suuri kõikumisi ei toimunud. 2016. aasta IV kvartalis olid
taimekasvatussaaduste tootjahinnad 6% madalamad kui 2015. aasta IV kvartalis. Viimase
seitsme kvartali taimekasvatussaaduste tootjahinnaindeksi trend aga on olnud languses.
Põllumajandussaaduste tootjahinnad 2016. aasta IV kvartalis olid võrreldes 2015. aasta IV
kvartaliga ca 2% kõrgemad. Samas põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks
oli 2% madalam kui aasta tagasi.
Toiduainete tootmise ettevõtete tööstustoodangu tootjahinnaindeks on 2016. aasta IV kvartalis
sarnane 2015. aasta IV kvartali tootjahinnaindeksiga. Võrreldes põllumajandussaaduste
tootjahinnaindeksiga on tööstustoodang kallinenud aastate 2012-2016 jooksul 5 protsendi võrra
enam.
Joonis 29. 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

4.3.2 Müügitulu ja kogukulud
SA andmetel vähenes 2016. aasta IV kvartalis võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga piima (-4%) ja
sealiha (-22%) kokkuostetav kogus, kuid suurenes veiseliha kokkuostetud kogus (5%). Piima ja
sealiha kokkuostuhind tõusis samal ajal vastavalt 26% ja 11% ning veiselihal langes 1%.
Korrigeeritud andmeil oli 2016. aasta sügisel teraviljasaak 39% ja rapsi ning rüpsiseemne saak
48% väiksem kui 2015. aastal. Konjuktuuriinstituudi andmetel teravilja ja rapsi kokkuostuhinnad
langesid 2016. aasta III ja IV kvartalis. Seega mõjutas põllumajandusettevõtete 2016. aasta IV
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kvartali müügitulu vähenemist 5% võrreldes eelneva aasta sama ajaga peamiselt saaduste
müüdud koguste vähenemine.
Põllumajandusettevõtete kogukulud vähenesid võrreldes eelnenud aasta IV kvartaliga 1%, sh
tööjõukulud jäid samale tasemele. Puhastulu ettevõtted IV kvartalis ei teeninud - kogukulud
ületasid müügitulu 1% (joonis 30, vasakpoolne).
Joonis 30. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) müügitulu ja
kogukulude muutus ja müügitulu ning kogukulude suhe 2016. a IV kvartalis võrreldes eelnenud
aasta sama ajaga 2012-2016 (vasakpoolne joonis) ja võrreldes 2011. a IV kvartaliga, 2011
IV kv = 100 (parempoolne joonis)

Allikas: SA, MEM arvutused

Allikas: SA, MEM arvutused

Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu jäi 2016. aasta IV kvartalis 3% madalamaks kui 2015.
aasta IV kvartalis. SA tööstustoodangu mahuindeksi18 andmetel toodeti 2016. aastal IV kvartalis
toiduaineid koguseliselt 0,1% rohkem ning toiduainete tootmise müügiindeksi19 järgi oli toodang
võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga 2,5% odavam.

18

Tööstustoodangu korrigeerimata mahuindeks – iseloomustab toodetud tööstustoodangu mahu muutust
püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu püsivhindadesse arvutamiseks kasutatakse tootjahinnaindeksit.
19
Tööstustoodangu müügiindeks – iseloomustab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust võrreldes
baasperioodiga jooksevhindades.
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Toiduainete ekspordist20 saadud tulu oli 2016. aasta IV kvartalis võrreldes eelneva sama
perioodiga 9% väiksem ja Eestis müüdud toodangust saadud tulu21 3% suurem. Seega müügitulu
vähenemise peamise põhjusena võib nimetada endiselt ekspordist saadava tulu vähenemist.
Toiduainete tootmise ettevõtete kogukulud vähenesid 4% võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga,
seejuures tööjõukulud 1,4%. Ettevõtete puhastuluks jäi 5% (joonis 30, vasakpoolne).
Müügitulu ja kogukulude muutustest viimase viie aasta neljanda kvartali kohta annab ülevaate
joonis 30 (parempoolne). Põllumajandusettevõtete müügitulu trend neljanda kvartali lõikes on
languses ja kogukulude suurenemine ületab 2016. aasta IV kvartalis müügitulu muutuse.
Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu trend on endiselt tõusev ja kogukulud muutuvad
proportsionaalselt.
4.3.3 Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta
Tööviljakust puhta lisandväärtuse alusel hinnatakse müügitulu ja kogukulude (v.a tööjõukulud)
vahena kvartalikeskmise hõivatu kohta. 2016. aasta IV kvartalis toodeti põllumajandusettevõtetes
hõivatu kohta PLV 3,09 tuh eurot ja hõivatu kohta tehti tööjõukulusid 3,19 tuh eurot. Seega
negatiivset puhastuluks toodeti 0,1 tuh eurot hõivatu kohta.
Toiduainete tootmise ettevõtetes toodeti samal ajal hõivatu kohta PLV 5,37 tuh eurot ja
tööjõukulusid tehti hõivatu kohta 3,85 tuh eurot, mis jättis puhastuluks hõivatu kohta 1,52 tuh
eurot (joonis 31).
Nii põllumajandusettevõtete kui toiduainete tootmise ettevõtete tööviljakus PLV alusel on
madalam kui ettevõtlussektori keskmine (5,57 tuh eurot). Tegevusalade keskmine tööjõukulu
hõivatu kohta oli 2016. aasta IV kvartalis 4,09 tuh eurot, mis jätab tegevusalade keskmisena
ettevõtja puhastuluks 1,48 tuh eurot hõivatu kohta.
Tööjõukulud hõivatu kohta on suurenenud 2016. aasta IV kvartali ja 2015. aasta IV kvartali
võrdluses põllumajandusettevõtetes 1,5% ja toiduainete tootmise ettevõtetes 1,8%.
Põllumajandusettevõtete tööjõukulu hõivatu kohta moodustas ettevõtlussektori keskmisest 2016.
aasta IV kvartalis 78%, toiduainete tootmise ettevõtetes 94%.

20

Tööstustoodangu ekspordiindeksi alusel (arvutatakse eraldi eurotsooni- ja mitteeurotsooni müügiindeksid, mis
kaalutakse kokku ekspordiindeksiks). Ekspordiindeksi muutus 2016 IV kvartalis võrdluses 2015 IV kvartaliga:
oktoobris (-18%), novembris (-1%), detsembris (-10%).
21
Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeksi muutus 2016. IV kvartalis võrreldes 2015. IV kvartaliga:
oktoobris (+1%), novembris (+6%) ja detsembris (+2%).
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Joonis 31. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) tööviljakus PLV
alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta aastate 2012-2016 IV kvartalis, tuh eurot

Allikas: SA, MEM arvutused

4.4 Põllumajandustootjate majanduslik olukord (FADN) alusel
Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network - FADN) loodi
EL liikmesriikide poolt 1965. aastal eesmärgiga koguda informatsiooni põllumajanduslike
majapidamiste majandustegevuse analüüsimiseks. Andmete kogumise korraldamiseks on igas
liikmesriigis määratud asutus, kes vastutab andmete õigsuse ja Euroopa Komisjonile tähtaegse
edastamise eest ning Eestis on määratud selleks asutuseks Maamajanduse Infokeskus (MMIK).
Nende poolt 2016. aastal välja antud elektroonilise kogumiku “Põllumajandustootjate
majandusnäitajad 2015”22 alusel oli põllumajandustootja kasutuses keskmiselt 120 ha
põllumajanduslikku maad (majandusliku suuruse poolest kõige väiksemate tootjate grupis 17 ha
ja kõige suuremate tootjate grupis 1 141 ha). Keskmiselt 37% kasutatavast põllumajanduslikust
maast oli omandis ja 63% renditud või muudel tingimustel kasutusele võetud. Keskmiselt 38%
põllumajandusmaast oli teravilja, 41% söödakultuuride ning 13% õli- ja muude põllukultuuride all.
Kogutoodangu väärtus (sh toetused v.a investeeringutoetused) ettevõtte kohta oli 2015. aastal
keskmiselt 126 tuh eurot. Võrreldes 2014. aastaga suurenes kogu-toodangu väärtus (sh toetused
v.a investeeringutoetused) 2%. Kogutoodangu (sh toetused v.a investeeringutoetused) struktuuris
moodustasid toetused 2015. aastal 18% ehk keskmiselt 22 565 eurot tootja kohta (2014. aastal
vastavalt 18% ja 22 028 eurot). Toetuste struktuuris oli kõige suurema osatähtsusega (40%)
ühtne pindalatoetus.
Aasta 2015 oli taimekasvatuses edukas, kuid loomakasvatuses raske. Taimekasvatustoodangu
väärtus suurenes võrreldes 2014. aastaga 19%, aga loomakasvatustoodangu väärtus vähenes
21%. Taimekasvatustoodangu väärtuse suurenemise peamiseks põhjuseks olid kõrged
saagikusnäitajad. Teravilja keskmine saagikus ületas Eestis esmakordselt nelja tonni piiri ja
taliteraviljadel isegi viie tonni piiri ning aasta oli väga soodne ka kaunvilja- ja rapsikasvatajatele.
Loomakasvatustoodangu väärtuse vähenemine oli peamiselt tingitud madalatest
loomakasvatussaaduste kokkuostuhindadest. Lisaks piimale langesid ka sealiha
22

http://www.maainfo.ee/data/trykis/aastaraamat/FADN2015.pdf
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kokkuostuhinnad, mille põhjuseks oli sigade Aafrika katku leviku tagajärjel kehtestatud ranged
bioohutusnõuded ja tauditsoonid, mis tõid kaasa täiendavaid piirangud toodangu turustamisel.
Kogukulud suurenesid 2015. aastal võrreldes eelnenud aastaga keskmiselt 2%, sh
taimekasvatusettevõtete kogukulud suurenesid, kuid loomakasvatusettevõtetel veidi vähenesid.
Kogutoodang (koos toetustega v.a investeeringutoetused) põllumajandusmaa hektari kohta
moodustas 2015. aastal 1 047 eurot, sh toetused 188 eurot. Kogukulud hektari kohta olid 994
eurot. Seega investeeringuteks ja tootmise arendamiseks jäi 2015. aastal 53 eurot
põllumajandusmaa ha kohta,
Netolisandväärtus oli 2015. aastal 25,9 tuh eurot ettevõtte ja 14,4 tuh eurot tööjõu aastaühiku
kohta. Võrreldes 2014. aastaga suurenes netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 2%.

4.5 Põllumajandustootjate maksud ja võlad
Maksu- ja Tolliameti (MTA) registris oli 2016. aasta lõpu seisuga 15 655 isikut, kelle tegevusalaks
oli märgitud põllumajandus23. Nendest juriidilisi isikuid oli 3 039 ja füüsilisi isikuid 12 616, kellest
füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIE) 7 288. Võrreldes 2015. aastaga suurenes põllumajanduse
tegevusala märkega isikute (edaspidi: põllumajandustootjate) arv 1% ehk 145 isiku võrra,
seejuures suurenes juriidiliste isikute arv 276 isiku võrra ning füüsiliste isikute arv 103 võrra.
Samas on vähenes FIEde arv 234 võrra.
4.5.1 Deklareeritud maksud 2016
2016. aastal deklareerisid põllumajandustootjad makse kokku summas 60,8 mln eurot, mis on
2015. aastaga võrreldes 21% (16,4 mln eurot) vähem. Juriidiliste isikute deklareeritud maksude
kogusumma vähenes 21% (13,4 mln eurot) ning füüsiliste isikute deklareeritud maksude
kogusumma 25% (3 mln eurot). Kokkuvõttes deklareerisid 2016. aastal põllumajandusega
tegelevad juriidilised isikud maksudest 85% ja füüsilised isikud 15%.
Vaadates maksude deklareerimist maksuliikide lõikes (joonis 32), siis üle poole deklareeritud
maksudest moodustas sotsiaalmaks (36,1 mln eurot), millele järgnes kinnipeetud füüsilise isiku
tulumaks (17,5 mln). Joonisel 32 ei kajastu käibemaksu osatähtsus kuna 2016. aastal oli
deklareeritud käibemaksusumma negatiivne ehk -3,5 mln eurot, mis tähendab, et 2016. aastal
ületas riigilt sisendkäibemaksuna tagasiküsitud summa deklareeritud käibemaksu summat 3,5
mln euro võrra. See seletab ka kogu deklareeritud summa vähenemist võrreldes eelnenud
aastaga. Viimati oli põllumajandustootjate deklareeritud käibemaksusumma negatiivne 2013.
aastal.
23

Isikud, kellel on EMTA registris märgitud tegevusala mõne järgmise EMTAK koodiga (siia hulka võivad kuuluda ka
juba tegevuse lõpetanud ettevõtjad või tuludeklaratsiooni E vormi täitnud isikud, kelle tegevusala koodiks on märgitud
mõni järgnevatest):
1) Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK kood 01);
2) Üheaastaste põllukultuuride kasvatus (EMTAK kood 011);
3) Mitmeaastaste taimede kasvatus (EMTAK kood 012);
4) Ühendatud taime- ja loomakasvatus (segapõllumajandus) (EMTAK kood 013);
5) Loomakasvatus (EMTAK kood 014);
6) Segapõllumajandus (EMTAK kood 015);
7) Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused (EMTAK kood 016);
8) Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad (EMTAK kood 017).
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Joonis 32. Deklareeritud maksude jaotumine, 201624

Allikas: MTA, MEM

Täpsemad andmed viimasel kolmel aastal deklareeritud maksudest on toodud tabelis 15.
Tabel 15. Põllumajandustootjate deklareeritud maksud aastatel 2014–2016, tuh eurodes

24
25

Füüsiline isik

Juriidiline isik

610
35 873

937
6 202

12 627
30 007

13 564
36 209

-2 362
6 191

-1 089
29 901

-3 451
36 091

16 370

17 683

1 261

16 238

17 499

1 281

16 203

17 483

-

1 638

1 442

-

1 442

1 807

-

1 807

1 505

1 519

1

1 345

1 346

1

1 687

1 687

2 471

2 699

180

2 061

2 241

177

2 007

2 185

1 382

1 559

175

1 448

1 623

181

1 467

1 648

106
898
98
54 077

199
2 782
150
64 711

84
1 875
66
12 224

122
913
159
64 921

206
2 788
225
77 145

85
1 859
3
9 222

135
1 031
207
51 549

220
2 890
210
60 771

Osakaalu jaotisest puudub käibemaks, kuna tegemist on negatiivse summaga.
Muud maksud: alkoholi-, elektri-, kütuse-, pakendi- ja tubakaaktsiis ning tollimaks
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Kokku

Kokku

1 840
29 408

Füüsiline isik

Juriidiline isik

2016

Kokku

Käibemaks
-1 229
Sotsiaalmaks
6 465
Kinnipeetud
füüsilise isiku
tulumaks
1 313
Füüsilise isiku
tulumaks
1 638
Erijuhtude
tulumaks
13
Töötuskindlustusmakse
228
Kogumispensioni makse
177
Raskeveokimaks
94
Maamaks
1 884
25
Muud maksud
52
Kokku
10 634
26
Allikas: MTA, MEM

2015
Juriidiline isik

Füüsiline isik

2014
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Maakondade lõikes deklareeriti põllumajandustootjate poolt (nagu eelnenudki aastal) enim makse
Tartu ja Harju maakonnas ning kõige vähem Ida-Viru ja Hiiu maakonnas.
Joonis 33. Põllumajandustootjate deklareeritud maksud maakondade lõikes, tuh eurodes, ja makse
deklareerinud isikute arv 2015. ja 2016. aastal

Allikas: MTA, MEM

Täpsema ülevaate deklareeritud maksudest maakondade lõikes ning makse deklareerinud
põllumajandustootjate arvust saab jooniselt 33.
Vaadates 2016. aastal põllumajanduses deklareeritud makse sektori põhiselt (joonis 34), siis
sarnaselt eelnenud aastale27 moodustab sellest peaaegu poole piimakarjakasvatusega tegelavate
isikute deklareeritud maksud (47%), millele järgneb taimekasvatuse (24%) ning
segapõllumajandusega tegelevate isikute deklareeritud maksud (13%).

26

Siin ja järgnevalt võivad maksude ja võlgade 2014 ja 2015 summad erineda eelmise kahe aasta ülevaates
märgitust seoses ümardamisel tekkinud erinevustega.
27
Andmed 2015. aastal põllumajandustootjate deklareeritud maksude ja võlgade kohta leitavad
põllumajandussektori 2015. aasta ülevaatest, lk 69-76, internetis leitav:
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/ylevaated/2015/ulevaade-pollumajandussektor-2015-04.docx
(vaadatud 15.02.2017)
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Joonis 34. Põllumajandustootjate deklareeritud maksud sektoriti, 2016, tuh eurodes

Allikas: MTA, MEM

4.5.2 Maksuvõlad 2016
Maksuvõlglasi oli 2016. aasta lõpu seisuga põllumajandusega tegelevate ettevõtjate seas 1 290
isikut, neist füüsilisi isikuid oli 955 ja juriidilisi isikuid 335. Võrreldes 2015. aastaga on lisandunud
50 maksuvõlglast, neist 12 füüsilist ning 38 juriidilist isikut. Kui maksuvõlglaste arv suurenes 4%,
siis maksuvõla kogusumma suurenes 13%. Kui 2014. aastal oli põllumajandustootjate maksude
võlgade suurus kokku 5,0 mln eurot ja 2015. aastal 5,89 mln eurot, siis 2016. aastal oli see 6,67
mln eurot. Koguvõlast moodustas füüsiliste isikute maksuvõlg 45% ja juriidiliste isikute
maksuvõlg 55%, mis tähendab, et see on proportsionaalselt sarnane 2015. aastale, kus vastavad
näitajad olid 47% ja 53%.
Vaadeldes võla jaotumist maksuliigiti (joonis 35), siis sarnaselt eelmisele aastale moodustas
maksuvõlast üle poole käibemaksu võlg (3,8 mln eurot), millele järgnes sotsisaalmaksu võlg
(1,4 mln) ning füüsilise isiku tulumaksu võlg (0,69 mln).
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Joonis 35. Põllumajandustootjate maksuvõlgade jaotumine maksuliikide lõikes 2016. aastal

Allikas: MTA, MEM

Täpsemad andmed põllumajandustootjate viimase kolme aasta maksuvõlgade kohta on
kokkuvõtvalt toodud tabelis 16.
Tabel 16. Põllumajandustootjate maksuvõlgade suurus ja osatähtsus koguvõlgnevusest aastatel
2014–2016, tuh eurodes

Osatähtsus
(%)

Summa

Osatähtsus
(%)

Summa

Osatähtsus
(%)

Summa

Osatähtsus
(%)

Kokku

Summa

Muud maksud

Osatähtsus
(%)

Sotsiaalmaks

Summa

Kinnipeetud
füüsilise isiku
tulumaks

Osatähtsus
(%)

2014
Füüsilised
isikud
Juriidilised
isikud
Kokku
2015
Füüsilised
isikud
Juriidilised
isikud
Kokku

Käibemaks

Summa

Füüsilise isiku
tulumaks ja
erijuhtude
tulumaks

850

33

903

35

21

1

721

28

108

4

2 603

52

131

5

1 584

65

191

8

472

19

42

2

2 420

48

982

20

2 487

50

212

4

1 193

24

150

3

5 024

100

816

30

1 105

40

33

1

696

25

104

4

2 754

47

143

5

2 218

71

203

6

521

17

55

2

3 140

53

959

16

3 324

56

236

4

1 216

21

159

3

5 894

100
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Summa

Osatähtsus
(%)

Summa

Osatähtsus
(%)

Summa

Osatähtsus
(%)

Kokku

Osatähtsus
(%)

Muud maksud

Summa

Sotsiaalmaks

Osatähtsus
(%)

Kinnipeetud
füüsilise isiku
tulumaks

Summa

2016
Füüsilised
934
isikud
Juriidilised
98
isikud
Kokku
1 032
Allikas: MTA, MEM

Käibemaks

Osatähtsus
(%)

Summa

Füüsilise isiku
tulumaks ja
erijuhtude
tulumaks

90

1 134

30

44

16

805

58

110

63

3 027

45

10

2 660

70

239

84

584

42

64

37

3 645

55

15

3 793

57

284

4

1 389

21

174

3

6 672

100

Vaadates maksuvõlgnevust28 sektoriti (joonis 36), on näha, et kuigi piimakarjakasvatusega
tegelevad isikud on suurima deklareeritud maksusummaga, on nende võla osatähtsus väiksem
kui taimekasvatusega tegelejatel. Maksuvõla jaotumine sektorite vahel on sarnane eelnenud
aastaga ning seega on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate seas suurimad maksuvõlad
endiselt taimekasvatussektoris (42%), järgneb segapõllumajandus (30%) ning piimakarjakasvatus
(15%).
Joonis 36. Põllumajandustootjate maksuvõlad sektoriti 2016. aastal, tuh eurodes

Allikas: MTA, MEM

Põllumajandusega tegelevate ettevõtjate poolt kolme viimase aasta jooksul deklareeritud maksud
ja võlad on võrdlevalt kujutatud joonisel 37. Kui maksuvõla summa on viimase kolme aasta
28

Käesolevas ülevaates kajastatakse maksuvõlgnevuste andmetes vaid põhimaksuvõlga ning arvestatud ei ole
intressivõlga ega ettemaksukonto jääki.
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jooksul iga-aastaselt suurenenud, siis deklareeritud maksude summa on 2016. aastal viimase
kolme aasta väikseim.
Joonis 37. Põllumajandustootjate poolt aastatel 2014–2016 deklareeritud maksude summa ja
maksuvõla summa, tuh eurodes

Allikas: MTA, MEM

4.5.3 Maksumuudatused 2016
Nii nagu 2015. aastal, hakkas ka 2016. aastal kehtima mitmeid maksumuudatusi.
Tööjõumaksudes on maksumaksja jaoks olulisimateks soodsamateks muudatusteks maksuvaba
tulu tõus 192 eurot aastas ning täiendava maksuvaba tulu tõus pensioni korral 60 eurot aastas.
Lisaks suurenes välislähetuse maksuvaba piirmäär esimese 15 päeva eest 32 eurolt 50 euroni.
Põhimõttelisema muudatustena rakendus uuena madalapalgaliste töötajate toetus (taotlemine
2017. aastal). Muudeti ka üüritulu maksustamise põhimõtteid, maksustades seda edaspidi senise
100% asemel edaspidi 80% ulatuses. Samas aga võib maksumaksja jaoks vähem soodsate
muudatustena välja tuua koolituse, eluasemelaenu intresside ja kingituste-annetuste
mahaarvamiste kogusumma vähenemise seniselt 1 920 eurolt 1 200 euroni. Lisaks piirati
koolituskulude mahaarvamisvõimalusi huvihariduse ja mootorsõidukijuhi koolituste osas.
Suurenes ka sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 355-eurolt 390-eurole ja sellega
seonduv sotsiaalmaksu miinimumkohustus. Muudest maksudest tõusid nii alkoholi-, tubaka- kui
kütuseaktsiisimäärad. Põllumajandustootjaid võib aktsiisitõusudest enim puudutada just
tootmissisendite tootmiseks kasutatavate energiatoodete, sh maagaasi ja eriotstarbelise
diislikütuse aktsiisimäära tõus. Samas on siinkohal oluline märkida, et eriotstarbelise diislikütuse
aktsiisisoodustuse näol on tegemist riigiabiga komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 44
tähenduses ning aastas aidatakse sellega põllumajandustootjaid ca 42 mln euroga.
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5 Põllumajandusele, toiduainetööstusele ja maaelu arenguks
makstud toetused
Peegi Kaibald, Katre Kirt, Ragni Koitmaa, Urve Valdmaa, Veronika Vallner-Kranich
Põllumajandusele, toiduainetööstusele ja maaelu arenguks makstakse toetusi Euroopa Liidu
ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise seaduse alusel rahastusega Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD), Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Eesti
riigieelarvest ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel rahastusega Eesti
riigieelarvest.
Joonisel 38 kajastatud summad hõlmavad vastava aasta 31. detsembri seisuga makstud toetusi
kokku. Euroopa Liiduga liitumisest alates on Eesti toetusmeetmeid rahastatud kolme
finantsperioodi eelarvetest: aastatel 2004-2006 kokku 346 mln eurot (sh 68% EL eelarvest),
aastatel 2007-2013 kokku 1 704 mln eurot (sh71% EL eelarvest) ja aastatel 2014-2016 kokku
720,3 mln eurot (sh 87% EL eelarvest).
Joonis 38. Põllumajandusele, toiduainetööstusele ja maaelu arenguks makstud toetused aastatel
2004-2016, mln eurot

Allikas: PRIA,MEM

Euroopa Liiduga liitumise järgselt on Eestis rakendatud kahesambalist EL ühist
põllumajanduspoliitikat (ÜPP). ÜPP I samba raames rakendatakse turule sekkumise meetmeid
ehk turukorraldusmeetmeid ja otsetoetusi. ÜPP II samba hulka kuuluvad Maaelu arengukavade
toetused. Lisaks on makstud siseriiklikult riigiabi (põllumajandustootja asendamise toetus,
põllumajandusloomade aretustoetus, turuarendustoetus, kindlustustoetus, taudikahjutoetus ning
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hukkunud põllumajandusloomade korjuste kõrvaldamise ja nende jäätmekäitlusettevõttes
hävitamise toetus) ja praktikatoetust.
Kui finantsperioodil 2007-2013 moodustasid II samba toetused keskmiselt 52% kogu makstud
toetuste summast, siis uuel perioodi algusaastail (2014-2016) on II samba osatähtsus veel 48%.
Siseriiklikud toetused moodustavad kogu makstud summast 2% (joonis 39).
2016. aastal maksti põllumajandusele, toiduainetööstusele ja maaelu arenguks ÜPP raames ja
riigiabina kokku 251 mln eurot, millest 123 mln eurot otsetoetustena, 8 mln eurot
turukorraldusmeetmetena, 115 mln eurot maaelu arengukava toetustena ning 4,7 mln eurot
siseriiklike toetustena. Aastatel 2014-2016 ei olnud veel kõik Maaelu arengukava 2014-2020
viieteistkümne meetme alameetmed rakendunud.
Joonis 39. ÜPP I ja II samba ning riiklike toetuste jaotus aastatel 2004-2016, mln eurot

Allikas: PRIA,MEM

5.1 Otsetoetused
2016. aastal maksti kokku kaheksat otsetoetust - 5 pindalapõhist ja 3 loomapõhist ning
otsetoetuste eelarve oli kokku 114,5 mln eurot (2015. aasta eelarve oli 114,4 mln eurot).
Piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK), ammlehma kasvatamise otsetoetust (ATK) ning ute
ja kitse kasvatamise otsetoetust (UTK) oli võimalik taotleda 2. kuni 21. märtsini. Ühtse
pindalatoetuse (ÜPT), kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse (ROH), noore
põllumajandustootja toetuse (NPT), väikepõllumajandustootja toetuse ja puu ja köögivilja
kasvatamise otsetoetuse (PKV) taotlusi oli võimalik esitada PRIA-le 2. kuni 21. maini.
Otsetoetuste väljamaksed said suuremas osas 2016. aasta detsembriks tehtud.
Põllumajanduslike otsetoetuste taotlemise ja määramise kohta alates 2015. aastast rakendatud
toetuse liikide lõikes annab ülevaate lisas 3 toodud tabel.
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5.1.1 Ühtne pindalatoetus ning kliima ja keskkonnatoetus
Alates 2015. aastast toimub ühtse pindalatoetuse taotlemine koos kliimat ja keskkonda säästvate
põllumajandustavade ehk nn rohestamise toetusega. Seega tuleb ÜPT saamiseks täita
otsetoetuste üldisi nõudeid ja lisaks rohestamise toetuse saamiseks peavad ÜPT-d taotlevad
põllumajandustootjad järgima oma toetusõiguslikel maadel kolme rohestamise tava, milleks on:
1) põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava;
2) püsirohumaa säilitamise tava;
3) ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (edaspidi ökoalade tava) määratlemine.
ÜPT ja rohestamise toetust said taotleda need taotlejad, kes tegelesid põllumajandusliku
tegevusega (olenevalt tegevusest rakendusid täiendavad nõuded) põllumajanduslikus
majapidamises, kes vastasid aktiivse tootja mõistele ning kes kasutasid põllumajanduslikuks
tegevuseks taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga vähemalt ühte hektarit
põllumajandusmaad.
2016. aastal võeti ÜPT ja rohestamise toetuse taotlusi vastu kokku 15 387 (2015. aastal 17 080)
taotlejalt, mis on 1 693 taotluse võrra ehk 10% vähem, kui 2015. aastal. ÜPT ja rohestamise
toetust taotleti 953 672 hektari põllumajandusmaa kohta, mis on 1 035 hektari võrra vähem kui
aasta varem.
2016. aastal kehtestati ÜPT ühikumääraks 79,64 eurot hektari kohta ning toetust määrati 15 228
taotlejale kogupinnaga 946 201 ha. Rohestamise toetuse ühikumääraks kehtestati 36,20 eurot
hektari kohta ning toetust määrati 15 278 taotlejale 943 007 ha põllumajandusmaa kohta.
ÜPT ühikumäär oli võrreldes 2014. aastaga väiksem, kuid koos kohustusliku rohestamise
toetusega oli ka 2016. aasta toetussumma hektari kohta siiski sama suur nagu 2014. ja 2015.
aastal (joonis 40).
Joonis 40. ÜPT ja rohestamise ühikumäärad aastatel 2010 - 2016, eurodes

Allikas: PRIA
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5.1.2 Noore põllumajandustootja toetus
Alates 2015. aastast makstakse noore põllumajandustootja toetust, mille eesmärk on toetada
noori põllumajandustootjaid põllumajandusettevõtte alustamisega. Toetust makstakse alla 40
aastastele isikutele, kes asuvad esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina
või on asutanud selle kuni 5 aastat enne toetuse taotlemist. Toetuse ühikumääraks on 25% ÜPT
ühikumäärast ning seda makstakse kuni 39 ha eest.
2016. aastal taotles noore põllumajandustootja toetust 890 taotlejat, kelle kasutuses oli 22 088
hektarit põllumajandusmaad. Võrreldes 2015. aastaga oli taotlejate arv suurenenud 85 taotleja
võrra (9,5%) ning põllumajandusmaa pind oli 2 281 ha võrra (10%) suurem. Toetust määrati 2016.
aastal 673 taotlejale 13 816 ha kohta. Toetuse ühikumääraks kujunes 19,91 eurot.
5.1.3 Väikepõllumajandustootja toetus
Väikepõllumajandustootja toetuse puhul on tegemist lihtsustatud otsetoetuse kavaga, millega
liitudes ei pea taotleja täitma nõuetele vastavuse ning rohestamise nõudeid. Toetusega oli
võimalik liituda 1.-15. augustini 2015. aastal - selleks ajaks teatas PRIA esialgsed toetuse
ühikumäärad hektari kohta ja põllumajandustootjad said teha oma liitumise otsused, sest kavaga
oli võimalik liituda vaid 2015. aastal ning järgnevatel aastatel peab taotleja kinnitama oma soovi
antud kavaga jätkamiseks. Väikepõllumajandustootja toetusel ei ole eraldi ühikumäära, vaid
toetussumma arvutatakse taotleja kohta nende otsetoetuse ühikumäärade alusel, mida on
taotletud. Toetuse maksimumsuurus taotleja kohta on 1 250 eurot.
2016. aastal kinnitas kavaga jätkamist 1 896 taotlejat, kellel oli 9 479 ha põllumajandusmaad ja
1 397 põllumajanduslooma. Väikepõllumajandustootjate kavas osalemisest loobus 131 taotlejat.
Toetus määrati 1 860 taotlejale, kelle kasutada oli kokku 9 259 ha põllumajandusmaad ja kellel oli
1 360 põllumajanduslooma. Väikepõllumajandustootja puhul arvutatakse toetuse summa teiste
taotletavate otstoetuste ühikumäärade kaudu.
5.1.4 Piimalehma kasvatamise otsetoetus
Piimalehma kasvatamise otsetoetust said taotleda need taotlejad, kes tegelesid
põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises ning kes vastasid aktiivse
tootja mõistele. Taotlejad pidid põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatama
taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga kuni 100 piimalehma. Piimalehmad pidid olema
nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud põllumajandusloomade registris. Piimalehma
kasvatamise otsetoetust sai taotleda järgmiste tõugude kohta: eesti holstein (EHF), eesti punane
(EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA) või dzörsi (JER). Pidamisperiood loomadele
kehtis kuni 8. maini. Lisaks pidi taotleja täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
2016. aastal taotles piimalehma kasvatamise otsetoetust 1 331 taotlejat, kellel oli 16 830
piimalehma. 2016. aastal taotles piimalehma kasvatamise otsetoetust 63 taotlejat rohkem kui
2015. aastal. Samuti oli piimalehmade arv suurenenud 841 looma võrra ehk 5%. Piimalehma
kasvatamise otsetoetuse ühikumäär looma kohta kujunes 123,19 eurot. Toetus määrati 1 309
taotlejale, kellel oli 16 105 piimalehma.
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5.1.5 Ammlehma kasvatamise otsetoetus
Ammlehma kasvatamise otsetoetust said taotleda need taotlejad, kes tegelesid
põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises ning kes vastasid aktiivse
tootja mõistele. Taotlejad pidid põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatama
taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga kuni 25 ammlehma ja lehmmullikat (vähemalt 8 vanune).
Ammlehmad pidid olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud põllumajandusloomade
registris. Ammlehma kasvatamise otsetoetust sai taotleda järgmiste tõugude kohta: hereford
(Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), hele tõug
(Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga), aubrac (Au), saksa šorthorn
(SH) või salers (SA). Pidamisperiood loomadele kehtis kuni 8. juulini. Lisaks pidi taotleja täitma
nõuetele vastavuse nõudeid.
2016. aastal taotles ammlehma kasvatamise otsetoetust 1 310 taotlejat 13 560 ammlehma
kohta. Võrreldes 2015. aastaga taotles ammlehma kasvatamise otsetoetust 2016. aastal 143
taotlejat rohkem ning ammlehmade arv oli suurenenud 2 037 looma võrra ehk 15%. Ammlehma
kasvatamise otsetoetuse ühikumääraks kujunes 75,9 eurot looma kohta. Toetus määrati 1 267
taotlejale, kellel oli kokku 12 947 ammlehma.
5.1.6 Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetust said taotleda need taotlejad, kes tegelesid põllumajandusliku
tegevusega põllumajanduslikus majapidamises ning kes vastasid aktiivse tootja mõistele.
Taotlejad pidid põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatama taotluse esitamise
aasta 2. mai seisuga vähemalt kümmet, kuid mitte rohkem kui 100 utte või emakitse. Uted ja
emakitsed pidid taotluse esitamise aasta 27. aprilli seisuga olema vähemalt ühe aasta vanused.
Uted ja emakitsed pidid olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud
põllumajandusloomade registris. Pidamisperiood loomadele kehtis kuni 8. maini ja lisaks pidi
taotleja täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
2016. aastal taotles ute ja kitse kasvatamise otsetoetust 831 taotlejat 28 664 ute ja kitse kohta.
Võrreldes 2015. aastaga taotles ute ja kitse kasvatamise otsetoetust 2016. aastal 60 taotlejat
rohkem ning uttede ja kitsede arv oli suurenenud 3 352 looma võrra ehk 11,7%. Ute ja kitse
kasvatamise otsetoetuse ühikumääraks kujunes 14,13 eurot looma kohta. Toetus määrati 802
taotlejale, kellel oli 26 775 utte ja kitse.
5.1.7 Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust said taotleda need taotlejad, kes tegelesid
põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises, kes vastasid aktiivse tootja
mõistele ning kes kasvatasid põllumajanduskultuure vähemalt ühel hektaril. Toetusõiguslikud
põllumajanduskultuurid olid porgand, söögipeet, kaalikas, sibul, kurk, õunapuu, pirnipuu, kirsipuu,
murelipuu, ploomipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša), punane sõstar, valge sõstar, must
sõstar, karusmari, vaarikas, aroonia, ebaküdoonia, viinapuu, kultuurjõhvikas ja -mustikas.
Põllumajandusmaal, kus kasvatati viljapuid ja marjapõõsaid pidi järgima minimaalset
istutustihedust hektari kohta. Minimaalsed istutustihedused on toodud maaeluministri 2015.
aasta määruses nr 33. Lisaks pidi taotleja täitma nõuetele vastavuse nõudeid.2016. aastal taotles
puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust 196 taotlejat 1 596 ha põllumajandusmaa kohta.
Võrreldes 2015. aastaga taotles puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust 2016. aastal 39
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taotlejat rohkem ja põllumajandusmaad oli 148 ha ehk 9,3% enam. Puu- ja köögivilja kasvatamise
otsetoetuse ühikumääraks kujunes 526,97 eurot hektari kohta. Toetus määrati 183 taotlejale,
kellel oli 1 509 ha põllumajandusmaad.
Kahe viimase aasta otsetoetuste ühikumäärad on toodud tabelis 17.
Tabel 17. Põllumajanduslike otsetoetuste 2015. ja 2016. aasta ühikumäärad
Ühtne pindalatoetus (ÜPT) €/ha
Kliima ja keskkonnatoetus (ROH) €/ha
Noore põllumajandustootja toetus (NPT) €/ha
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV) €/ha
Piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK) €/loom
Ammlehma kasvatamise otsetoetus (ATK) €/loom
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK) €/loom
Allikas: PRIA

2015
79,51
36,14
19,87
572,86
130,80
91,32
15,88

2016
79,64
36,20
19,90
526,97
123,19
75,90
14,13

5.2 Otsetoetuste kohapealsetest kontrollidest ja leitud rikkumistest
2016. aastal said põllumajandustootjad taotleda ühtset pindalatoetust (ÜPT), kliimat ja
keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust (rohestamine), noore põllumajandustootja
toetust (NPT), väikepõllumajandustootja toetust (VPT) ning seotud toetusi puu- ja köögivilja-,
ammlehma-, piimalehma- ning ute- ja kitsekasvatamisele.
Nimetatud toetuste tingimuste täitmist kontrollitakse koha peal. Kohapealne kontroll hõlmab
vähemalt 5% kõikidest ÜPT, rohestamise, NPT, VPT ja seotud toetuste taotlejatest. Nõuetele
vastavuse (NV) nõudeid kontrollitakse 1% kõikidest taotlejatest, kellele kohalduvad NV nõuded v.a
VPT toetuse taotlejad.
Alljärgnevalt anname ülevaate 2016. aastal läbiviidavatest kohapealsetest kontrollidest sh
kaugseire kontrollist toetusliigiti.
Puu- ja köögivilja kasvatamise (PKV) otsetoetuse kontrollvalimisse langes 193 toetuse taotlejast
10. Peamised rikkumised olid:
1) PKV taotletud viljapuu- või marjaaia istikute arv oli väiksem määruses kehtestatud
minimaalsest istikute arvust;
2) põld ei olnud PKV toetuse toetusõiguslik, st kohapealse kontrolli käigus tuvastatud põllu,
maa-ala või põllu osa pindala oli alla 0,30 ha.
Ammelehma kasvatamise otsetoetuse taotleja hulgast sattus kontrolli 81 taotlejat ca 14 tuh
loomaga. Kui 2015. aastal oli enim tuvastatud rikkumisi seotud eelkõige mittelubatavatel
põhjustel looma karjast puudumisega (nt müük, omatarbeks kasutamine jne), siis 2016. aastal
olid suurimad rikkumised seotud loomade identifitseerimise ja registreerimise nõuete
mittetäitmisega. Iga-aastased rikkumised, mis enim aset leiavad ongi seotud ühe või mõlema
kõrvamärgi puudumisega loomadel (kokku ca 70 rikkumist). Lisaks esines puudusi ka karja
erinevuses ehk looma ei olnud karjas, kuid ei arvestatud loomade erinevusse (26-l juhul).
Tähelepanuväärselt on rikkumisi leitud ka Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) esitatavate
kohustuslike teavitamise (43 rikkumist) ning registreerimise nõuete osas nt registri ja taotleja
andmed ei ole vastavuses (8 rikkumist), puudlikud kanded veisepassis (6 rikkumist). Ühel juhul oli
taotleja rikkumine seotud sellega, et karjaregistris puudusid andmed looma kohta ja
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pidamisperioodil oli karja sisse või välja liikunud loomade puhul rikutud 7 päeva teavitamise korda
ning üks taotleja ei võimaldanud inspektoril läbi viia ammelehmade kohapealset kontrolli.
Piimalehma kasvatamise otsetoetust taotles 1 268 tootjat, kellest kontrollivalimisse sattus 76.
Kuna kõikide loomapõhiste toetuste puhul kehtivad sarnased nõuded, siis ka antud juhul tuvastati
enim rikkumisi loomade kõrvamärkide puudumises (117-l juhul oli loomadel puudu üks kõrvamärk
ning 8-l juhul puudusid mõlemad kõrvamärgid). Rikkumiste reas olid teisel kohal looma karjast
puudumisega seotud nõuded (16 taotlejal ei olnud 49 looma karjas, kuid neid ei arvestatud
millegipärast ka loomade erinevusse. Märkimisväärseid puudusi leiti ka VTA-le nõuetekohaste
teavitustega seotud rikkumiste osas (61-l juhul ning 22-l korral polnud looma karjas lubatud
põhjustel).
Ute- ja kitsekasvatamise otsetoetust taotles 777 tootjat (ca 29 tuh loomale) ja neist 81 kontrolliti.
Ka sellesse valimisse langenud taotlejate loomade juures leiti enim puudusi kõrvamärkide osas
(176-l utel või kitsel puudus üks või mõlemad kõrvamärgid), 33 taotleja 153 looma puhul ei olnud
looma karjas, ega arvestatud ka loomade erinevusse. Ligikaudu üle pooltel taotlejatest esines
vigu ka kohustusliku teavitamise nõude puhul VTA-le. Loomatoetustest on enim just ute- ja
kitsekasvatuse toetuse puhul tuvastatud nõuete mittetäitmist registri ja taotleja andmete mitte
vastavuse osas.
Noore põllumajandustootja toetuse kontrollvalimisse langes 43 toojat, kellest 7-l avastati puudusi
NPT andmete erinevuses.
Väikepõllumajandustootjate toetuse taotlemisel kontrolliti 1 896-st taotlejast 167 ning kohapeal
nõuete osas puudusi ei tuvastatud. Kuna VPT taotlejatele ei kehti rohestamise ega ka NV nõuded,
siis kontrollitakse vaid ÜPT või seotud toetuste raames üldisi toetusõiguslikkuse nõuded nagu nt
põllumajandusmaa hooldamise nõuded või loomatoetuse raames nõuetekohast looma.
Ühtset pindalatoetust ja rohestamise toetust taotles kokku ca 15 tuh taotlejat põllumajandusmaa
kogupindalaga 953 672 ha. ÜPT toetuse kontrollvalimis oli kokku 946 taotlejat ning rohestamise
valimis 576 taotlejat.
ÜPT toetuse raames kontrollitakse toetusõiguslikkuse nõuded, milleks on põllumajandusmaa
hooldamise nõuded (niitmine, hekseldamine, minimaalse toetusõigusliku põllumajandusmaa
suurus jm). 2016. aasta andmete põhjal selgus, et kõige rohkem esines rikkumisi rohumaa ja/või
viljapuude-ja marjaaia reavahede ja võraaluste tähtajalise hooldamise nõudes, st et niide oli
tähtajaks niitmata või kokku kogumata, hekseldamata või muul viisil hooldamata. Selline puudus
leiti 192 taotleja juures 574 põllu osas ning moodustas 20% kõigist avastatud rikkumistest.
Teisele kohale jäi rikkumiste arvu poolest nõue, et ÜPT toetusõigusliku põllu suurus peab olema
vähemalt 0,3 ha. Selliseid rikkumisi, kus maa-ala või põllu osa pindalast jäi alla 0,3 ha tuvastati 87
taotleja juures 180 põllul. Järgnesid puudused nõuete osas, kus 61 taotleja 128 põldu ei olnud
kontrolli aastal toetusõiguslikud, st ei olnud põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatav maa ning
endiselt oli suur rikkumiste arv seotud ka maakasutusõiguse puudumisega (77 põldu) või selliste
maaomanikega, kes ise maa hooldamisega ei tegele (47 taotlejat, 106 põldu). Võrreldes 2016.
aasta rikkumisi 2015. aastaga võib täheldada suurt kattuvust enim leitud nõuete rikkumiste osas.
Kõige vähem tuvastati rikkumisi (11) ebasoovitava taimestiku leidumisega põllul, mistõttu ei saa
põldu kasutusele võtta ilma lisakulusid tegemata.
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Rohestamise kontrolli valimis oli 576 taotlejat. Kuna ÜPT toetuse taotlejatele kehtivad
automaatselt ka rohestamise nõuded, siis lisaks ÜPT toetusõiguslikkuse nõuetele peavad tootjad
täitma kolme põllumajandustava, milleks on põllumajanduskultuuride mitmekesistamise nõue
(vähemalt 2 või 3 kultuuri olenevalt maakasutuse suurusest), püsirohumaa säilitamise kohustus
ning ökoalade määratlemine põllumaal vähemalt 5% ulatuses.
Rohestamise nõuete rikkumisest moodustas ca 11% enim ökoalaga seotud nõuded (207 juhtu), st
et ökoaladele nagu nt põllusaar, kraav, puude rida, hekk, metsasiil, kiviaed on kehtestatud
konkreetsed pindalalised suurused, millele see peab vastama (nt vähemalt 0,01-0,5 ha suurune
põllusaar). Oluline on ka jälgida, et ökoalad peavad asuma põllumaal, mitte põllumajandusmaal ja
olema teatud juhtudel põllumaaga ümbritsetud nt põllusaar. Inspektor tuvastas 17 taotleja juures
ka taotlemata ökoalasid, mis kohapealses kontrollis juurde mõõdeti. 50 taotlejal (8,7%
rohestamise rikkumistest) leiti põllumajanduskultuur, mis ei ole ökoala harimispraktikana
kultuuride loetelus märgitud ning16 taotleja puhul oli rikutud nõudeid lämmastikku siduvate
põllumajanduskultuuride kasvatamisel veekaitsevööndis. Ühel juhul avastati, et lämmastikku
siduv kultuur oli küntud sisse enne 15. oktoobrit - kuulub keelatud tegevuste hulka.
Kaugseire kontrolli osatähtsus ja läbiviimse maht
Kaugseire kontrolli rakendatakse pindalapõhistele toetusele sh ÜPT-le, millega mõõdetakse ja
kontrollitakse enamasti pindala. Kui tavapäraselt kohapealses kontrollis teostab pindala
mõõtmist inspektor GPS-ga, siis kaugseire kontrolli puhul toimub pindalade hindamine ja
mõõtmine satelliitpiltide alusel. 2016. aastal telliti ca 2 200km² ulatuses satelliitpilte. Enamasti
kasutati Geoeye 1, WorldView2 ja WorldView3 pilte. Kaugseire kontrolli teostab PRIA koostöös
Tartu Observatooriumiga. Kaugseire aladest tehti nii juhu- kui riskivalimid üle Eesti, mille
tulemusena kontrolliti kaugseire kontrolli teel toetusliigiti vähemalt 5% taotlejatest. Kaugseire
kontrollvalimisse kuulus kokku 884 taotlejat (kogupindala 70 739 ha), millest juhuvalimisse kuulus
220 ning riskivalimisse 664 taotlejat. Kuna 2016. aasta seisuga moodustas kogu otsetoetuste
kontrolli mahu 1 272 taotlust, siis kaugseire teel sai kontrollitud ca 69% kogu kontrollitavate
taotluste arvust ning ca 55% kogu kontrollitavast pindalast. Kontrollid viidi läbi 11 kaugseire alal
järgmistes piirkondades: Tartumaa- Rõngu, Märja; Pärnumaa- Pootsi; Võrumaa- Urvaste;
Viljandimaa- Polli; Raplamaa- Vigala; Järvamaa- Imavere; Harjumaa- Kostivere; Lääne- VirumaaEssu, Pandivere; Saaremaa- Pöide.
Tabel 18. Kaugseire valimisse võetud taotlused toetusliikide kaupa 2016. aastal
Ühtne pindalatoetus
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus
Noore põllumajandustootja toetus
Väikepõllumajandustootja toetus
Allikas: PRIA

Taotluste arv
797
575
21
43
85

Taotletud pind (ha)
70 153
58 801
199
6559
535

Tabel 18 annab ülevaate taotluste arvust ja taotletud pindalast toetuse liigiti v.a Maaelu Arengu
Kava raames antavad toetused, mille osas samuti rakendatakse kaugseire kontrolli so
põllumajanduslikud keskkonnatoetused.
Keskmine põldude arv kui ka kontrollitava taotluse keskmine suurus on kaugseire valimis olevatel
taotlustel jäänud viimase viie aasta perspektiivis üsna samaks (keskmiselt 13 põldu ning ca 80
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ha). Nimetatud valimis olevatest taotlustest oli 1000 ha-st suuremaid taotlusi 10, millest kõige
suurema pinnaga taotlus oli 1 733 ha.
Rohestamise nõuete puhul kontrolliti kaugseire teel ökoalasid st teostati mõõtmisi. Kaugseire
alades mõõdeti 985 ning kohapealses kontrollis 674 ökoala. 2016. aastal jäi Pöide ning suurem
osa Pootsi ja Polli aladest nn metsasuse erisusega valdadesse, kus tootjad on ökoalade nõude
täitmisest vabastatud ning ei pea ka seetõttu taotlusele ökoalasid märkima. Mõõtmise käigus leiti
kokku 138 puudust - kõige levinumad olid seotud ökoala paiknemisega põllul, põllu
maakasutusega või ei olnud ökoala võimalik satelliitpildilt tuvastada ning suunati edasi
kohapealsesse kontrolli. Kõige enam esines mõõdetud ökoalade seas elementidest põllusaari
ning olulise osa moodustasid ka kraavid. Enim ökoalade kontrolle viidi läbi Harjumaal Kostiveres selles piirkonnas mõõdeti enim põllusaari, mille tulemusena võib järeldada, et tegemist on antud
piirkonnas traditsiooniliste maastikuelementidega. Jätkuvalt ilmnes, et pindalatoetuste
probleemiks on kontrollimisel leitavad pinnaerinevused. Kaugseire teel õnnestub küll ära mõõta
suurem osa põldudest, kuid pildi kvaliteet ei võimalda alati tuvastada väga madalat või hõredat
võsa. Selliste kahtluste korral suunatakse taotlus alati edasi kohapealsesse kontrolli, et selgitada
välja tõesed asjaolud. Probleemiks jääb ka endiselt niitmine, kui seda ei ole tehtud just terve põllu
ulatuses. Ka maa omandiõigusest tulenevaid probleeme oleks otstarbekas tulevikus lahendada
ikkagi administratiivse kontrolli käigus. Kaugseire valimi kontrolli lõpptulemuseks saadi 250
korras olevat taotlust ning 633 taotluse osas leiti erinevaid vigu. Joonisel 41 on näha kontrollitud
pinnad aastatel 2005-2016, mida on võrreldud nii tava- kui ka kaugseire valimitega. On näha, et
kui algaastatel oli põhitegijaks tavavalimid ehk kohapealne kontroll, siis nüüdseks mängib
põhirolli kaugseire.
Joonis 41. Kontrollitud kogu pinnad võrrelduna tava- ja kaugseire valimitega

Allikas: PRIA

Ehkki paljudele võib tekitada kaugseire kontroll teatavaid kahtlusi, siis võib öelda, et kaugseire
kontroll annab alati kriitilisema tulemuse kui kohapealne kontroll, mistõttu sellised kriitilised
taotlused, nagu eelpool nimetatud, suunatakse asjaolude kindlaks tegemiseks edasi
kohapealsesse kontrolli. Teisisõnu tähendab see seda, et kui satelliitpildi hindamise osas tekivad
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kahtlused, suunatakse taotlus edasi kohapealsesse kontrolli, et tuvastada reaalne olukord ning
saada kinnitust selle kohta, kas tegemist on korrektse taotlusega või mitte.
5.2.1 Põldude kontrollimine mehitamata õhusõidukiga (Unmanned Aircraft Vehical, UAV) ehk
nn drooniga
Joonis 42. Dji Phantom 3 Professional

Alates 2016. aastast võimaldab PRIA kaasata kohapealsesse kontrolli mehitamata helikopteri,
millega lihtsustada ja aidata kaasa võimalike kontrollieesmärkide saavutamistele. Kasutusel on
Dji Phantom 3 Professional (joonis 42), mille strateegilised parameetrid on: maksimaalne kiirus
16m/s, maksimaalne lennukõrgus olenevalt GPS signaali tugevuselt 500m, tööraadius 2000m,
opereerimistemperatuurid 0+ -40°C, võimalik pildistada ja filmida ning maksimaalne tööaeg
ideaalsetes tingimustes ühe akuga ca 20 minutit (akusid kokku 4). Drooni kasutuse puhul peab
operaator või kasutaja olema teadlik vastavate eeskirjade täitmisest nt Lennuameti poolt
hangitud load jm - PRIA oli kõik vastavad reeglid täitnud ning teavitatud ka Lennuametit drooni
võimalikest lennupiirkondadest.
2016. aastal kontrolliti drooniga viie taotleja põlde, millest kolmel juhul oli tegemist raskesti
ligipääsetavate massiividega ning kahel juhul eriti suurte põllumassiividega. Drooni kasutamise
eesmärk läbiviidavate kontrollide juures ongi eelkõige seotud raskesti ligipääsetavate aladega.
Sellist võimalust kasutavad EL- 28 liikmesriikidest siiski üsna vähesed (Taani, Läti).
Otsetoetuste kontrollimehhanismid, sh erinevate tehnikate kasutusele võtmine lähtudes turul
pakutavatest innovaatilistest lahendustest, on arengujärgus, kuid aina rohkem vajavad
liikmesriigid vahendeid lihtsustamaks kontrollide läbiviimist. Ka on aastatega lisandunud juurde
väga palju uusi nõudeid, mida tuleb limiteeritud aja jooksul teostada ning millega kaasneb teatud
perioodidel suur koormus inspektorite ja digitaliseerijate töös, mille puhul aitaks kaasa erinevate
uudsete tehnikalahenduste sidumine kontrollidesse.
Nõuetele vastavuse kontrollimäär on vähemalt 1% kõikidest toetuse taotlejaist. Kuna NV nõudeid
kontrollitakse erinevate asutuste poolt, tehakse ka kontrollvalimid eraldi iga asutuse lõikes. PRIA
valimites oli kokku 203 taotlejat ning enim rikkumisi leiti tuulekaera tõrjeabinõude mittetäitmise
osas (38 olid rikkujat), kusjuures neljal juhul oli rikutud ka maastikuelementide säilitamise nõuet
ning kolmel juhul oli põletatud põllumajandusmaal kulu, heina või põhku, mis on keelatud
tegevused. Ülejäänud nõuete osas leiti üksikuid rikkumisi. Ka viis PRIA läbi loomade registripõhise
ristkontrolli, kus leiti enim rikutud nõudeid (105 tootjal) loomade identifitseerimise ja
registreerimise (I&R) nõuetest tulenevalt loomade sündmustega seotud 7 päevase teavitamise
kohustusest nõude osas.
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Veterinaar- ja Toiduameti kontrollvalimis oli kokku 192 taotlejat sh 45 valimivälist taotlejat. Ka NV
kontrollide puhul on aasta-aastalt jäänud nn traditsioonilisteks rikkumisteks eelkõige loomade I&R
nõuded. Mõlema nõude rikkumisi (veis peab olema identifitseeritav mõlemas kõrvas kinnitatud
kõrvamärkidega ning selle kadumise või loetamatuks muutumise korral peab uue kõrvamärgi
tellima ning sellest PRIA-t teavitama) tuvastati 15,6%-l valimis olnud taotlejal. Olulisemad nõuete
rikkumised kaasnesid ka veisepasside täitmise kannetes (16 rikkumist) ja veiste nõuetekohase
arvestuse pidamisel (17 rikkumist). Vähemal määral tuvastati rikkumisi ka lammaste ja kitsede
kõrvamärkide osas.
Keskkonnainspektsiooni kontrolli valimis oli kokku 199 taotlejat ning neist 5,5% olid rikkunud
sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla mahutavusega seotud nõudeid. Üksikuid rikkumisi leiti
ka vooluveekogude äärde puhverribade rajamisega ja väetiste kasutamisega.
Põllumajandusameti NV valimis oli kokku 151 taotlejat. Rikkumisi leiti ühe nõude täitmata
jätmises - kolme taotleja juures avastati taimekaitsevahendite kasutamise eeskirjade nõude
rikkumist. Muus osas rikkumisi ei tuvastatud.

5.3 Riigiabi ja vähese tähtsusega abi põllumajandustootjatele
Lisaks ÜPP I ja II samba toetustele, toetatakse põllumajandustootjaid ka siseriiklike meetmete
raames. 2016. aastal anti põllumajandustootjatele Maaeluministeeriumi (MEM) haldusalas
siseriiklike meetmete raames riigiabi ja vähese tähtsusega abi kogusummas 4,74 mln eurot, mis
jagunes meetmete vahel järgmiselt: põllumajandusloomade aretustoetus (PRIA) 1,97 mln eurot,
hukkunud põllumajandusloomade korjuste kõrvaldamise ja nende jäätmekäitlusettevõttes
hävitamise toetus (MEM) 0,7 mln eurot, põllumajandustootja asendamise toetus (PRIA) 0,54 mln
eurot, sigade Aafrika katku likvideerimismeetmed ja hüvitis (EL kaasrahastatud meede) (VTA)
0,53 mln eurot, turuarendustoetus (põllumajandustootjate osa) (PRIA) 0,5 mln eurot, tagatised ja
laenud põllumajandustootjatele (Maaelu Edendamise Sihtasutus - MES) 0,47 mln eurot,
kindlustustoetus (PRIA) 0,008 mln eurot, seakasvatajatele suunatud toetus (MES) 0,008 mln
eurot.
Põllumajandustootjad said riigiabi ja vähese tähtsusega abi ka teiste ministeeriumide haldusalas
olevatest meetmetest. Erimärgistatud diislikütuse aktsiisisoodustusena (Maksu- ja
Tolliamet/PRIA) anti põllumajandustootjatele abi hinnanguliselt 42 mln eurot29, Keskkonnaameti
(KKA) makstava loomade tekitatud kahju hüvitamise meetme raames maksti 0,63 mln eurot,
Töötukassa tööturuteenuste ja tööhõiveprogrammi toetuste raames 0,15 mln eurot ja
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi 4 liiki raames 0,06 mln eurot.3031
Seega toetati 2016. aastal põllumajandustootjaid erinevate siseriiklike meetmete raames kokku
ca 47,58 mln euroga, mis on 4,62 mln enam kui eelnenud aastal (tabel 19).

29

Hinnang 2016. aasta summale leitud vastavalt 2015. aastal erimärgistatud diislikütuse ostetud kogustele ja 2016.
aastal kehtinud diislikütuse tavaaktsiisimäära ja erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäära vahele.
30
Kõik riigiabi ja vähese tähtsusega abi summad on esialgsed 31.12.2016 seisuga.
31
Põllumajandustootjatele antud riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmetes 2014.-2016. aasta kohta on kajastatud
vaid põllumajandustootjatele antud toetused ning käesolev ülevaade ei hõlma põllumajandustoodete töötlejatele ja
turustajatele ega teistele põllumajandussektoriga seotud ettevõtjatele makstud siseriiklikke toetusi ega muud toetust
kutseõppeasutuste maamajanduslike erialade õpilastele ning praktikatoetust.
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Tabel 19. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi põllumajandustootjatele aastatel 2014-2016 (mln
eurodes)
Meede
Abi andja
2014
Põllumajandusloomade aretustoetus
PRIA
1,95
Hukkunud põllumajandusloomade korjuste kõrvaldamise ja nende
MEM
0,78
jäätmekäitlusettevõttes hävitamise toetus
Põllumajandustootja asendamise toetus
PRIA
0,50
Sigade Aafrika katku likvideerimismeetmed ja hüvitis (EL kaasrahastatud
VTA
meede)
Turuarendustoetus (põllumajandustootjate osa)
PRIA
0,58
Tagatised ja laenud põllumajandustootjatele
MES
0,10
Kindlustustoetus
PRIA
0,010
Seakasvatajatele suunatud toetus
MES
Piimakvoodi trahvi ajatamine
PRIA
Erimärgistatud diislikütuse aktsiisisoodustus32
MTA/PRIA
24,28
Loomade tekitatud kahju hüvitamine
KKA
0,39
Töötukassa tööturuteenuste ja tööhõiveprogrammi toetused
Töötukassa 0,11
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi 4 liiki ning toetus
KIK
0,05
kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitiste
lammutamiseks
KOKKU
28,74
Allikas: MEM, PRIA, MTA, VTA, MES, Töötukassa, KKA, KIK, Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register

2015
1,90
-

2016
1,97
0,70

0,50
2,54

0,54
0,53

0,48
0,34
0,009
0,015
0,17
36,27
0,52
0,19
0,03

0,50
0,47
0,008
0,008
0,00
42,00
0,63
0,15
0,06

42,96

47,58

5.4 Põllumajanduskindlustustoetus
Põllumajanduskindlustustoetust võib taotleda väikese või keskmise suurusega
põllumajandustootja, kes kavatseb sõlmida enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu,
mille kohaselt on kindlustatud esemeks tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, köögivili,
puuvili, marjad, viljapuu, marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, veised, sead, lambad,
kitsed, hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või mesilaspere ja kindlustusjuhtumiks
kahju, mille on põhjustanud:
1) loodusõnnetus, nagu maavärin, laviin, maalihe, üleujutus, tornaado, orkaan või looduslikult
alguse saanud metsapõleng;
2) loodusõnnetusega võrreldav ebasoodne ilmastikutingimus, nagu külm, torm ja rahe, jää,
rajuvihm, pidev vihm või ränk põud, mis hävitab rohkem kui 30% keskmisest
aastatoodangust, mis arvutatakse kas kolme eelmise aasta keskmisena või eelmise
viieaastase perioodi kolme aasta keskmisena, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige
madalam näitaja ja muu ebasoodne ilmastikutingimus, mis ei vasta punktis eelnimetatud
tingimustele;
3) loomahaigused või taimekahjurid.

32

2014 ja 2016 summad hinnangulised. 2014. aasta kogus arvestatud eksperthinnangu alusel kütusekulu hektari
kohta kultuuride lõikes korrutatuna kultuuride kasvupinnaga. Riigiabi summa arvestatud vastavalt kogusele ja 2014.
aastal kehtinud diislikütuse tavaaktsiisimäära ja erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäära vahele.
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Igal aastal kehtestab minister eelarveaastaks toetuse suuruse (2016. aastal oli selleks määratud
10 tuh eurot). Toetusega hüvitatakse kuni 65% kindlustusperioodil tasutud kindlustusmaksest.
Taotlusi menetleb PRIA.
2016. aastal määrati põllumajanduskindlustus seitsmele taotlejale, kes kokku olid kindlustanud
loomahaiguste riski osas 1 029 veist. Kindlustustoetuse väljamaksmise summaks oli 8 163 eurot
(eelnenud aastal 8 849 eurot).
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6 Kokkuvõte
Urve Valdmaa
Põllukultuuride kasvupind oli 2016. aastal Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt kokku 673
tuhat ha, mis on 9% suurem kui eelnenud aastal. Teravilja kasvatati 351 tuhandel hektaril. Kuna
taliviljade talvitumine oli keeruline, kevadel valitses kuivaperiood ning koristusperiood oli väga
vihmane, siis kujunes teravilja kogusaagiks 934 tuhat t. Teravilja keskmised kokkuostuhinnad olid
2016. aastal madalamad kui eelnenud aastal, vaid kaera kokkuostuhind oli 3% kõrgem.
Statistikaameti esialgsetel andmetel vähenes 2016. aastal võrreldes eelnenud aastaga
põllumajandusloomade arv kõikides loomaliikides, kusjuures enim vähenes sigade arv (13%)
sigade Aafrika katku ning aasta esimese poole madalate kokkuostuhindade tõttu. Piima toodeti
781 tuhat tonni, mis on 0,2% vähem kui 2015. aastal, kuid lehma kohta saadi aastas keskmiselt
rekordiline 8 833 kg piima. Piima keskmine kokkuostuhind oli 237 €/t, mis on sama tase, mis oli
2015. aastal. Veiseliha keskmine kokkuostuhind 2016. aastal oli 1% madalam ja sealiha
kokkuostuhind 1% kõrgem kui eelnenud aastal.
Kuna viimastel aastatel on kogu Euroopa Liidus loomakasvatussektori olukord olnud väga raske,
siis 2015. aasta septembris kiideti heaks EL erakorraline abimeetmete pakett, millest 420 mln
eurot nähti ette kõikide liikmesriikide loomakasvatussaaduste sektori tootjate otseseks rahaliseks
abistamiseks ning Eesti toetusesumma suuruseks määrati 7,56 mln eurot, millele Eesti Valitsus
lisas samaväärse summa. Saadud toetusest maksti 2015. aastal piimatootjatele 7,9 mln eurot ja
sealihatootjatele 2,6 mln eurot ning 2016. aasta alguses piimatootjatele veel 4 mln eurot.
Kuna piimatoodete turuhinnad ja seetõttu ka piima kokkuostuhinnad olid endiselt väga madalal
tasemel ning olemasolevate korraliste turukorraldusmeetmete rakendamine ja varasemate
erakorraliste toetuste maksmine ei olnud 2016. aasta suveks suutnud olukorda parandada,
kuulutas Euroopa Komisjon olukorra leevendamiseks välja järjekordse erakorralise abipaketi,
millest 150 mln eurot piimatootmise vähendamise toetuseks ning 350 mln eurot suunati
piimatootjate ning teiste turukriisist mõjutatud loomakasvatuse sektorite põllumajandustootjate
erakorraliseks toetuseks ja viimatinimetatud summast määrati Eestile 8,08 mln eurot.
Liikmesriigile anti õigus maksta täiendavalt erakorralist toetust riigi vahenditest EL toetusega
samade kriteeriumite alusel maksimaalselt EL toetusesummaga samas mahus. Valitsuse
otsusega eraldati 2016. aasta eelarvest 3 mln eurot ning 2017. aasta eelarvest 5,08 mln eurot.
Seega ulatub erakorralise kohandamistoetuse (piima- ja sealihatootjatele) EL ja Eesti
toetussumma kokku 16,16 mln eurot.
2016. aastal maksti Eestis kaheksat (5 pindalapõhist ja 3 loomapõhist) otsetoetust. Kogu
otsetoetuste eelarve 2016. aastaks oli 114,5 mln eurot.
Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuseks koos tootetoetustega kujunes 2016. aasta
korrigeeritud esialgseil andmeil 767 mln eurot, mis on 18% vähem kui eelnenud aastal,
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sh taimekasvatussaaduste toodangu väärtus vähenes 30% ning loomakasvatussaaduste
toodangu väärtus 2%.
2016. aastal deklareerisid põllumajandustootjad makse 60,8 mln euro väärtuses, mis on 21%
vähem kui 2015. aastal. Muutus on tingitud peamiselt käibemaksu negatiivsest bilansist, mis võib
viidata turult saadava tulu vähenemisele ning sisenditele või investeeringutele tehtud kulutuste
suurenemisele. Endiselt deklareerisid enim makse Tartumaa põllumajandustootjad ja sektoritest
piimakarjakasvatajad. Madalseis põllumajandustootmises avaldus ka maksuvõlgade
suurenemises (13%).
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7 Lisa 1. Teravilja turuolukord ELis ja maailmas
Helena Vaher
2016. aasta veebruarist märtsi keskpaigani olid ELis taliviljad üldiselt heas seisukorras ja hästi
arenenud. Paljudes riikides olid põllukultuurid võrreldes tavapärase kasvuolukorraga
edasijõudnud staadiumis. Rumeenias ja Ungaris olid tänu soodsatele tingimustele mõned
kevadkülvid alanud varasemalt; Hispaanias ja Portugali lõunaosas esines sademete defitsiit;
Põhja-Itaalias ja Sloveenias oli sademete üleküllus. ELi idaosas (Rumeenia, Bulgaaria) olid
tavapärasest kõrgem temperatuurirežiim.
Mai lõpust juuni keskpaigani oli sademete üleküllus Ida- ja Lääne-Euroopas, piisavalt vihma ei
sadanud aga Põhja-Euroopas. Lisaks olid Lääne-Euroopa kolmes piirkonnas ka tugevad vihma- ja
rahetormid. Ekstreemsed ilmastikutingimused kimbutasid liikmesriike juuli keskpaigast augusti
keskpaigani, sel ajal oli kuumalaine Hispaanias ja Portugalis. Vihma ei sadanud piisavalt
Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja Ukrainas. Ohtralt sadas vihma aga Austrias, Baltimaades ja
Poolas. Kõige rohkem oli ilmastikust mõjutatud pehme nisu saak Prantsusmaal ja Saksamaal.
Külvitingimused olid mõnevõrra keerulised: Põhja-Euroopas takistas külvi kuivus septembris ja
oktoobri esimesel poolel, kuid Kesk-Euroopas lükkus oktoobris külvamine liigse vihma tõttu edasi.
Pehme talinisu, taliodra ja rukki puhul oli kasvuperioodi algus raske, mille põhjustasid kas kuivus,
vihm ja/või alla keskmise temperatuur.
Teravilja kasvupind ELis oli esialgsete andmete kohaselt 2016. aastal kokku 56,9 mln ha, mis on
0,6% vähem kui 2015. aastal. Kultuuridest suurenes kõva nisu kasvupind 9,2%, rukki kasvupind
6,2%, odra kasvupind 1,2% ja kaera kasvupind 3,3%. Pehme nisu kasvupind vähenes 0,4% ja
maisil 7,9%.
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Joonis 1. Teravilja kasvupind ELis aastatel 2014 – 2016

Allikas: DG AGRI – C4. * Tritikale, sorgo, segavili

2016. aasta esialgsete andmete kohaselt koristati ELis kokku 294,6 mln t teravilja, mis on 5,5%
vähem kui eelnenud aastal. Kõva nisu saak suurenes 7,2%, kaera saak 8%, rukki saak 3,9% ja
maisi saak 1,9%. Pehme nisu saak vähenes 11,4% ja odra saak 3,4%.
Joonis 2. Teravilja saak EL-s turustusaastatel 2014/2015 - 2016/2017

Allikas: DG AGRI – C4. * Tritikale, sorgo, segavili
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Teravilja hinnad olid 2016. aasta IV kvartalis võrreldes 2015. aasta sama ajaga kuni 17%
madalamad, kuna maailmaturul oli varude tase kõrge ja kaubavahetus oli aeglustunud.
Detsembris oli kõrgekvaliteedilise nisu hind Prantsusmaal Rouenis 181 $/t (185 $/t eelmisel
aastal samal ajal), Musta mere piirkonnas 183 $/t (192 $/t) ja USA-s 172 $/t (207 $/t). Söödaodra
hind oli detsembri keskel Prantsusmaal Rouenis 145 €/t (eelmisel aastal samal ajal 173 €/t),
maisi hinnaks registreeriti aasta lõpus Prantsusmaal 168 €/t (173 $/t) ja USA-s 160 €/t (173 $/t).
Joonis 3. Nisu, odra ja maisi hinnad EL-s, jaanuar 2014 - detsember 2016

Allikas: Euroopa Komisjon

Detsembri keskpaigaks oli Euroopa Liit 2016/2017 turustusaasta jooksul importinud teravilja
kokku 6,9 mln t (9,4 mln t eelnenud aastal samal ajal), millest 1,52 mln t moodustas pehme nisu
(1,6 mln t), 0,61 mln t kõva nisu (0,9 mln t), 4,5 mln t mais (5,6 mln t) ja 0,3 mln t oder (0,2 mln t).
Teravilja eksport kokku oli 17,8 mln t (21,4 mln t eelnenud aastal samal ajal), millest 12,4 mln t
moodustas pehme nisu koos nisujahuga (12 mln t), 2 mln t oder (5,1 mln t), 0,66 mln t kõva nisu
(0,7 mln t) ja 1,27 mln t mais (0,8 mln t).
Kokkuvõttes oli 2016. aasta viljakoristus alla keskmise: pehme nisu saagikus vähenes LääneEuroopas, kuid suurenes Lõuna- ja Ida-Euroopas. Probleemiks oli pehme nisu ebaühtlane kvaliteet
ning pehme nisu ja odra ekspordi vähenemine. Ka teravilja varud vähenesid.
Õlikultuuride (raps, päevalill, soja, õlilina) saak oli komisjoni esialgsete andmete kohaselt EL-s
2016/2017 turustusaastal kokku 31 mln t (-3,6% võrreldes eelmise turustusaastaga). Rapsi
toodeti kokku 19,9 mln t (-8,9%), päevalille 8,5 mln t (7,9%), soja 2,5 mln t (6,5%) ja linaõli 0,1 mln t
(-3%).
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Joonis 4. Õlikultuuride toodang maailmas turustusaastatel 2012/2013 -2016/2017

Allikas: USDA

Riisi toodetakse FAO prognoosi kohaselt 2016/2017 turustusaastal maailmas kokku 496,7 mln t
(+1,1% võrreldes eelmise aastaga), tarbitakse 500,2 mln t (+1,1%) ja varud vähenevad 170,3 mln
tonnini (-0,4%). Kaubeldakse jätkuvalt aktiivselt, ca 42,9 mln t ulatuses (+2,2%).
2016. aasta septembrist novembrini importis EL kokku 295 087 t riisi, mis on 2% vähem kui
eelmisel turustusaastal. Eksporditi sama ajaga kokku 45 193 t riisi, mis on 7% vähem kui eelmisel
turustusaastal samal perioodil.
Euroopa Liidus on koorimata riisi hinnad stabiilsed ja keskmise hinnataseme lähedal. EL-s oli
detsembrikuu seisuga koorimata Japonica ühe tonni hind Itaalias 285 € ja Hispaanias 301 €,
Indica hind Itaalias 305 € ja Hispaanias 291 €.
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8 Lisa 2. Indikaator A 2016. aasta esialgse hinnangu alusel
Euroopa Liidu liikmesriikides (2015 = 100, andmed
avaldatud detsembris 2016)
Katre Kirt
Euroopa Liidu liikmesriikide võrdlemisel kasutatakse põllumajandustulu näitajat – indikaator A,
mis kajastab aastatööjõuühiku33 kohta taandatud tootmisteguritulu muutust võrreldes
baasperioodiga. Vastavalt Eurostati poolt EAA töögrupis esitletule vähenes 2016. aastal võrreldes
2015. aastaga EL 28 liikmesriigi põllumajanduslik tulu töötaja kohta (indikaator A) 2,1%, sh
tootmisteguritulu vähenes 3,6% ja aastatööühikute arv 1,5%. Eestis vähenes 2016. aasta
esialgseil andmeil (6.12.2016 seisuga) indikaator A 25,4%, peamiselt tootmisteguritulu 24%
vähenemise tõttu, seejuures tööjõuühikud vähenesid vaid 2%.

Allikas: Eurostat

33

Aastatööjõuühik võrdub 1800 töötunniga
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9 Lisa 3. Põllumajanduslike otsetoetuste 2015. ja 2016. aasta taotlemine ja määramine
Ragni Koitmaa

73 526 446
856 801
33 188 885
393 782
270 931
4 979
781 743
5 399
916 976
7 648
1 908 544
13 638
359 152
15 853

15 387
1 670
15 387
1 670
890
54
196
11
1 310
30
1 331
68
831
63
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22 088
297

Taotlejate
arv

Toetusalune
(39 ha piirmääraga)

Taotletud
ühikud
953 672
9 160
953 672
9 160
69 880
297
1 576
22
13 560
82
16 830
104
28 664
1 211

15 228
1 644
15 278
1 650
673
41
183
11
1 267
30
1 309
67
802
61

Summa
eurodes

941 194
10 988
933 873
11 108
13 816
262
1 385
10
10 199
96
14 985
109
22 870
1 026

Summa

Ühikud

Taotlejate
arv

Toetusalune
(39 ha piirmääraga)
19 807
338

16 817
1 986
16 963
2 007
580
47
146
8
1 089
27
1 233
67
711
58

Määratud

Ühikud

ÜPT
17 080
954 707
… sh VPT
2 006
11 159
ROH
17 080
954 707
… sh VPT
2 006
11 159
NPT
805
64 015
… sh VPT
62
338
PKV
157
1 448
… sh VPT
8
10
ATK
1 167
11 523
… sh VPT
27
88
PTK
1 268
15 989
… sh VPT
67
108
UTK
771
26 312
… sh VPT
63
1 135
Allikas: PRIA seisuga 25.01.2017

Taotlejate
arv

2016
Taotletud

Määratud
Taotletud
ühikud

Taotlejate
arv

2015
Taotletud

946 201
8 976
943 007
9 030
16 591
207
1 509
22
12 947
82
16 105
103
26 775
1 175

75 115 652
695 528
34 030 632
318 084
329 128
3 970
790 661
7 741
979 561
6 147
1 965 467
12 375
376 067
15 855

