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1 2017. aasta I kvartali ilmastik ja taimede areng
Urve Valdmaa Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) agrometeoroloog-ekspert Laine Kepparti
ülevaadete alusel.
Jaanuari alguses ilm jahenes ning 5.-7. jaanuaril langes minimaalne õhutemperatuur mitmel pool
Mandri-Eestis (valdavalt Ida-Eestis) alla -20 kraadi. Enamuses Eestis oli jaanuari I dekaadi
külmade ajal lund nii vähe, et orastel, talirapsil ja -rüpsil paistsid lehed lumest välja.
Taliteraviljaorastel ja -rüpsil said küll lehed kahjustada, aga mullas asuv võrsumissõlm
(kasvupung) jäi alles. Jõgeva ümbruse põldudel tehtud vaatluste järgi 3 cm sügavusel mullas
temperatuur üheski vaatluskohas alla -5 kraadi ei langenud. Kriitiliseks temperatuuriks peetakse
vähekarastunud taimede jaoks talve esimesel poolel -14 kuni -16 kraadi. Taliraps oli aga suures
ohus, kuna tema kasvupung asub mulla pinnast mõne cm kõrgusel ja võis jääda lumest välja või
selle piirile, kus temperatuurid langesid väga madalale. Alates 9. jaanuarist kuu lõpuni valitsesid
normist kõrgemad temperatuurid. Lume paksus valdavas osas Eestis jaanuari II ja III dekaadil 10
cm-ni ei ulatunud ning Lääne-Eestis olid põllud enamus aega lumeta. 23.-25. jaanuariks sulas lumi
peaaegu kogu Eestis ning lumesulavesi kattis mõnesentimeetrise kihina tasaseid põlde, vett tuli
lisaks ka sadanud vihmast ja lörtsist. Hiljem vesi külmus ning taimed jäid osadel taliviljapõldudel
2-4 cm paksuse jääkihi sisse, millele sadas kuu lõpuks peale uus õhuke lumekord. Muld oli tänu
vähesele lumikattele jõudnud külmuda. Jaanuari keskmine õhutemperatuur (Jõgeval -3,5 kraadi)
oli normist (aastate 1981-2010 keskmine) 1-2 kraadi võrra kõrgem.
Veebruar oli keskmisest soojem ja lumevaesem. Tavapärasest külmem oli ilm kuu jooksul vaid 6.
veebruarist kuni 11. veebruarini. Jõgeval tõusis II dekaadil õhutemperatuur viiel päeval üle kolme
kraadi, mis sulatas lume põldudelt. Põllud muutusid pealt poristeks ja tekkisid veeloigud. Mulla
külmumise alumine piir ulatus kuu keskpaigaks Jõgeva ümbruse taliteravilja ja -rüpsi põldudel 5060 cm sügavuseni, rohukamara all (valge ristiku põllul) ligi 40 cm-ni. Alates 21. veebruarist
muutus ilm külmemaks ning pinnalt üles sulanud muld külmus uuesti ja veeloikudele tekkis
jääkiht. Järgnevalt oli ilm väga muutlik - kord paistis päike ja sulatas, siis aga sadas lund ja
tuiskas. Veebruari keskmine õhutemperatuur Jõgeval (-3,2 kraadi) oli normist 2,6 kraadi võrra
kõrgem, kuid samas eelmise aasta veebruari keskmisest 3,3 kraadi võrra madalam. Jõgeval
esines lumikate kuu jooksul 23 hommikul ning maksimaalseks lume paksuseks mõõdeti 5 cm.
Kuu sademete summaks kogunes 31 mm, mis on viimase 95 aasta keskmisega sarnane.
Märtsi ilm oli muutlik, kuid valdavalt normist soojem. Kuu kõige madalam temperatuur (-9 kraadi)
registreeriti 6. märtsil Kirde-Eestis, maksimaalne õhutemperatuur jäi mandril valdavalt 8-10 kraadi
piiresse. Kuu keskmine õhutemperatuur kujunes Jõgeval (1 kraadi) normist 3 kraadi võrra
kõrgemaks. Negatiivseid ööpäeva keskmisi õhutemperatuure kogunes Jõgeval kuu jooksul ainult 14 kraadi (märtsi norm on -82). Lund oli väga vähe ning vähese lumikatte tõttu külmus muld enam
kui poole meetri sügavuseni. Päevaste soojakraadide mõjul hakkas muld kuu esimestel päevadel
pinnalt üles sulama, kuid tahkus taas 6. märtsil alanud lühiajalise külmalaine ajal. Uuesti algas
sulamine 9. märtsist, mil päeviti sulatas, öösiti aga külmetas. Selline mulla pindmises kihis
külmumine ja ülessulamine kergitas taimi mullast välja ning rebis juuri katki. Kuu lõpuks jõudis
kelts orasepõldudel pinnalt üles sulada 25-30 cm sügavuseni ning soojematel päevadel võis
taliteraviljaorastel märgata esimesi nõrga vegetatsiooni märke. Efektiivseid temperatuure (>5
kraadi) kogunes Jõgeval märtsi jooksul 3 kraadi.
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2 Taimekasvatus
Toomas Lepplaan, Helena Vaher

2.1 Põllumajanduskultuuride kasvupinnad ja saagid, tarbimine
Statistikaameti (SA) esialgsetel andmetel (lõplikud andmed avaldatakse 2017. a juulis) moodustas
põllukultuuride kasvupind 2016. aastal 672,9 tuh ha (tabel 1), mis on 58,9 tuh ha võrra ehk 9%
suurem kui 2015. aastal ja 10% suurem kui 2014. aastal.
Tabel 1. Peamiste taimekasvatussaaduste tootmine aastatel 2014–2016
Taimekasvatussaadus

2014
Kasvupin
d (tuh ha)

Teravili kokku

332,9

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

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

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

166,1
608,4

Saak
(tuh t)

Saagiku
s
(kg/ha)
3 669

2015
Kasvupin
d (tuh ha)
350,4

Saak
(tuh t)

Saagiku
s
(kg/ha)
4 382

2016 (esialgne)
Kasvupin Saak
d (tuh ha) (tuh t)
351,4

934,1

Saagiku
s
(kg/ha)
2 658

3 823
5 302
4 090
2 781
4 232
2 756
2 771
20 138
23 080

12,4
90,7
73,8
29,3
133,6
55,4
70,1
5,6
3,1

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

2 616
2 857
2 660
2 201
2 639
1 975
1 462
15 920
17 628

1 883,
5
x

10 372

3 211
4 295
3 648
2 384
3 641
2 070
2 078
18 472
19 188

14,3
97,8
71,9
24,4
130,3
31,3
70,8
5,8
3,1

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

13 261

13 298

150,8

2 174

14 416

181,6

x

x

614,0

x

x

672,9

x

Teravilja kasvatati 52%, söödakultuure 27%, tehnilisi kultuure 11% ja kartulit, köögi- ning kaunvilja
kokku 10% põllukultuuride kasvupinnal (joonis 1). 2016. aastal kasvatati teravilja kokku 351,4 tuh
ha, mis on 1 tuh ha võrra ehk 0,3% rohkem kui 2015. Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt
saadi 2016. aastal teravilja kogusaagiks 934,1 tuh t ning keskmiseks saagikuseks kujunes 2 658
kg/ha.
Rapsi kasvupind oli 2016. aastal 70,1 tuh ha, mis on 0,7 tuh ha võrra ehk 1% väiksem kui eelnenud
aastal ning kogusaagiks saadi 102,5 tuh t, mis on 93,8 tuh t võrra ehk 48% väiksem kui 2015.
aastal.
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Joonis 1. Põllukultuuride kasvupindade jaotumine 2016. aastal

Allikas: SA

Veebruari keskel avaldatud SA andmete kohaselt tarbiti Eestis 2015/2016 turustusaastal 676,8
tuhat t teravilja (70% loomasöödana, 2% tööstuse toorainena, 15% inimtarbimiseks, 11%
seemneks ja 2% oli kadu), saaki saadi aga 1 535,3 tuhat t. Seega on Eesti täielikult teraviljaga
isevarustav riik ja seda alates 2007. aastast.
Avamaa- ja katmikköögivili
Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 2016. aastal avamaaköögivilja kasvupind 3 087 ha,
millest 2 022 ha oli põllumajanduslikes majapidamistes ning 1 065 ha põllumajanduslikes
kodumajapidamistes. Köögivilja saak põllumajanduslikes majapidamistes oli 2016. aasta
esialgsetel andmetel 40 482 t ning põllumajanduslikes kodumajapidamistes 21 872 t.
Tabel 2. Värske köögiviljade ressurss ja tarbimine aastatel 2013–20161
Avamaaköögivilja kasvupind (ha)
Katmikköögivilja pind (ha)
Köögivilja saak (t)
Värske köögivilja import (t)
Värske köögivilja eksport (t)
Eesti päritolu värske köögivilja eksport (t)
Värske köögivilja tarbimine (t)
Allikas: SA, MEM

2013
2 813
239
78 860
38 309
2 370
1 788
114 800

2014
2 894
241
66 369
41 105
1 726
1 384
105 748

2015
3 139
243
85 901
40 114
1 648
1 140
124 367

2016
3 087
235
62 354
46 665
2 808
2 184
106 202

2016. aastal imporditi värsket köögivilja kokku 46 665 t, mis on alates 2013. aastast suurenenud
üle 8 tuh t (tabel 2). Koguseliselt imporditi kõige rohkem tomatit (12 852 t), kurki (5 958 t) ja
sibulat (5 862 t). Värske köögivilja eksport oli eelmisel aastal kokku 2 808 t, millest Eesti päritolu
köögivilja eksport moodustas 78% (2 184 t). Eesti päritolu köögiviljast eksporditi kõige rohkem
1

Värske köögivilja impordi ja ekspordi andmed hõlmavad tooteid, mis kuuluvad kombineeritud nomenklatuuri (KN)
rubriiki 0702-0709, v.a alamrubriikidesse 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 ja 0709 99 60
kuuluvad tooted.
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hernest (898 t), kurki (464 t) ja peasalatit (385 t). Värske köögivilja tarbimine2 oli 2016. aastal
106 202 t, mis on ca 15% (18 tuh t) vähem kui 2015. aastal.
Puuviljad ja marjad
Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 2016. aastal puuvilja- ja marjaaedade kogupind 6 404 ha,
millest 3 208 ha oli põllumajanduslikes majapidamistes ning 3 197 ha põllumajanduslikes
kodumajapidamistes. Puuvilja- ja marjasaak põllumajanduslikes majapidamiste oli 2016. aasta
esialgsetel andmetel 4 613 t ning põllumajanduslikes kodumajapidamistes 3 965 t.
2016. aastal imporditi värskeid puuvilju ja marju kokku 89 262 t, mis on alates 2013. aastast
suurenenud üle 19 tuh tonni (tabel 3). Koguseliselt imporditi kõige rohkem banaane (16 812 t),
õunu (13 299 t) ja arbuuse (12 073 t). Värskete puuviljade ja marjade eksport oli eelmisel aastal
kokku 1 306 t, millest Eesti päritolu puuviljade ja marjade eksport moodustas 50% (655 t). Eesti
päritolu puuviljadest ja marjadest eksporditi kõige rohkem õunu (557 t), pohli (76 t) ja maasikaid
(13 t). Värskete puuviljade ja marjade tarbimine oli 2016. aastal 96 534 t, mis on sarnane 2015.
aasta tarbimisega (95 012 t).
Tabel 3. Värskete puuviljade ja marjade ressurss ja tarbimine 2013–20163
Viljapuu- ja marjaaedade kogupind (ha)
Puuvilja- ja marjasaak (t)
Värskete puuviljade ja marjade import (t)
Värskete puuviljade ja marjade eksport (t)
Eesti päritolu värskete puuviljade ja marjade eksport (t)
Värskete puuviljade ja marjade tarbimine (t)
Allikas: SA, MEM

2013
6 705
7 643
70 256
453
67
77 446

2014
6 607
5 098
77 490
264
57
82 324

2015
6 541
6 543
88 961
492
47
95 012

2016
6 404
8 578
89 262
1 306
655
96 534

2.2 Taimekasvatussaaduste kokkuostu- ja tootjahinnad
Teravilja ja rapsi 2017. aasta I kvartali tootjahinnad (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
enamasti langesid (v.a kaer, mille hind tõusis 18,9%). Selle aasta märtsi teraviljahinnad olid 2016.
aasta sama kuuga võrreldes kuni 16,7% kõrgemad (tabel 4).
Nisu keskmiseks kokkuostuhinnaks Eestis registreeriti märtsis 152 €/t, mis on 5,9% kõrgem kui
eelmise aasta märtsis ning odra hinnaks 131 €/t, mis on 3,1% kõrgem kui eelmise aasta samal
kuul. Rapsi kokkuostuhind oli märtsis võrreldes eelmise aasta sama kuu hinnaga 8,8% kõrgem
(joonis 2).

2

Tarbimine (t) on leitud liites saak (t) ja import (t) ning lahutades eksport (t)
Värskete puuviljade ja marjade impordi ja ekspordi andmed hõlmavad tooteid, mis kuuluvad kombineeritud
nomenklatuuri (KN) rubriiki 0803-0810.
3
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Tabel 4. Teravilja ja rapsi kokkuostuhinnad (töötlejaettevõtete kaalutud keskmine), €/t
käibemaksuta
märts
2016
NISU
Toidunisu
Söödanisu
RUKIS
Toidurukis
ODER
Toiduoder
Söödaoder
KAER
Toidukaer
Söödakaer
RAPS
Allikas: TNS EMOR, EKI

jaanuar
2017
143
149
125
109
109
127
132
127
361

veebruar
2017
144
155
142
117
131
124
101
403

märts
2017

155
162
149
133
132
107
411

152
158
150
131
131
132
396

Muutus %
märts 2017 /
veebr 2017
-1,9
-2,5
-0,7
-1,5
-0,8
+18,9
-3,6

märts 2017 /
märts 2016
+5,9
+5,7
+16,7
+3,1
+3,1
+8,8

Surve teravilja hindade alanemisele maailmaturul jätkub, kuna viimasel paaril aastal koristati
rekordilised saagid, mis suurendasid oluliselt varusid. Märtsi prognooside järgi tuleb 2017. aasta
saak üle keskmise, kasvupinna suurus on stabiilne ja lõppvarud suurenevad veidi.
EL teravilja turuolukorra kohta vt lisa 1.
Joonis 2. Teravilja hind Eestis perioodil jaanuar 2014 – märts 2017, eurodes

Allikas: TNS EMOR, EKI
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Köögivilja tootjahinnad 2017. aasta I kvartali kohta on toodud tabelis 5. Peakapsa, porgandi,
kaalika ja kurgi keskmised tootjahinnad on võrreldes aasta algusega tõusnud või jäänud samale
tasemele. Peakapsa keskmine tootjahind oli märtsis 18% kõrgem kui jaanuaris, porgandil 29%,
kaalikal 70% ja kurgil 1%. Peedi ja küüslaugu keskmine hind aasta kolme esimese kuuga langes.
Peedi keskmine tootjahind oli märtsis jaanuari keskmisest hinnast 11% ning küüslaugul 10%
madalam.
Tabel 5. Köögivilja aritmeetilised keskmised tootjahinnad 2016. ja 2017. aasta I kvartalis, €/kg
käibemaksuta

Peakapsas
Porgand
Peet
Kaalikas
Mugulsibul
Kurk pikk, kohalik
Küüslauk
Allikas: EKI

2017
jaanuar
0,17
0,17
0,19
0,30
1,88
2,97
6,36

2017
veebruar
0,18
0,19
0,19
0,41
3,00
6,14

2016
märts
0,20
0,22
0,17
0,51
3,00
5,75

2016
I kvartal
0,23
0,18
0,16
0,30
1,16
2,40
-

2017
I kvartal
0,18
0,19
0,18
0,41
1,88
2,99
6,08

Muutus 2017 /
2016 I kv, %
-19
7
17
37
62
25
-

Selle aasta I kvartalis oli võrreldes 2016. aasta I kvartaliga ainult peakapsa keskmine tootjahind
madalam (0,05 €/kg). Mugulsibula hind oli 0,72 €/kg kõrgem, kaalikas 0,11 €/kg, kurk 0,59 €/kg,
peet 0,02 €/kg ja porgand 0,01 €/kg kõrgem.

2.3 Turukorraldus
Koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames oli 2016/2017. õppeaasta nelja taotlusperioodi jooksul
(1.08.2016-31.03.2017) 27. aprilli seisuga välja makstud 433 528 eurot, millest EL rahastus on
390 172 eurot ja Eesti riigi rahastus 43 357 eurot. Kõige rohkem taotleti toetust teisel
taotlusperioodil, kui laekus 344 taotlust, mis hõlmas 698 haridusasutust ja 115 490 last.
Veebruari alguses (1.02-22.02) toimus ka taotlusvoor puu- ja köögiviljade kasvatamise ja
kasutamisega seotud tegevuste läbiviimiseks. Esialgsetel andmetel taotleti toetust kogusummas
48 826 eurot, mis on 18 571 eurot vähem kui 2016. aastal, kuid 23 603 eurot rohkem kui 2015.
aastal. Seotud tegevuste käigus külastatakse põllumajandusettevõtteid, rajatakse köögivilja- ja
marjaaedasid ning korraldatakse üritusi tervisliku toitumise teemadel.
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3 Loomakasvatus
Liina Jürgenson, Kalev Karisalu, Ahto Tilk, Maarja Uibokand

Statistikaameti esialgsetel andmetel peeti 31. märtsi seisuga Eestis 247,8 tuh veist, sh 86,2 tuh
piimalehma, 281,5 tuh siga, 97,3 tuh lammast ja kitse ning 2 196,6 tuh lindu (tabel 6). Veiste ning
lammaste ja kitsede arv on eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähenenud. Veiste arv vähenes
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,8% (sh piimalehmade arv 4,4%) ning lammaste ja
kitsede arv 0,2%. Sigade arv suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,5% ja lindude
arv 3,2%.
Sigade arv oli viimase viie aasta lõikes kõrgeim 2014. aasta III kvartalis, mil viimaste aastate
suurim põrsaste sündivus suurendas sigade arvu 378,5 tuhandeni. Põrsaid sündis selle aasta I
kvartalis 149,4 tuh, mis on 3,6 tuh põrsast rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.
Tavapäraselt on põrsaste sündivus suurim II ja III kvartalis, I kvartalis sünnib ca 24% põrsastest.
Tabel 6. Loomade ja lindude arv seisuga 31. märts 2017 (tuhandetes)

Veised
… piimalehmad
Sead
Lambad ja kitsed
Linnud
Allikas: SA, MEM

2016
254,9
90,2
272,0
97,5
2 128,9

2017
247,8
86,2
281,5
97,3
2 196,6

Muutus 2017/2016
+/%
-7,1
-2,8
-4,0
-4,4
9,5
3,5
-0,2
-0,2
67,7
3,2

Viimase viie aasta (2013-2017) kvartalite andmeid võrreldes selgub, et veiste koguarv suurenes
kuni 2014. aasta III kvartalini ning sama trend oli ka piimalehmade osas. Kui veel 2014. aasta II
kvartali lõpus oli piimalehmi ligi sada tuhat (99,5 tuh), siis 2016. aasta lõpuks oli piimalehmi
86,3 tuh ja selle aasta I kvartali lõpuks 86,2 tuh. Piimalehmade arvu vähenemist on mõjutanud
madalad piima kokkuostuhinnad, mis pöördusid alates 2016. aasta III kvartalist tõusutrendi, ning
Venemaa poolt kehtestatud impordipiirangud EL-st pärit toidukaupadele (sh piimatoodetele).
Vasikaid sündis selle aasta I kvartalis 25,6 tuh, mis on 2,4 tuh vasikat vähem kui eelmisel aastal
samal perioodil. Tavapäraselt on vasikate sündivus kõrgeim II kvartalis, I kvartalis sünnib kõigist
vasikatest 22-24%.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmetel4 oli põllumajandusloomade
registris 31. märtsi seisuga veiseid kokku 248,4 tuh, neist piimatõugu lehmi 86,2 tuh ja lihatõugu
lehmi 28,5 tuh. Lambaid oli registris 78,9 tuh ja kitsi 4,8 tuh (tabel 7). Eelmise aasta I kvartaliga
võrreldes on veiste arv vähenenud 6,8 tuh (sh piimalehmi 4 tuh) ja lammaste arv 499 looma võrra.
4

Mõningane erinevus SA andmetest on tingitud asjaolust, et vastavalt põllumajandusloomade registri asutamise
määrusele peavad loomapidajad, põllumajanduslooma tapmist ning loomsete jäätmete käitlemist korraldavad isikud
andmed registrisse kandma 7 päeva jooksul arvates põllumajanduslooma märgistamise, EL liikmesriigist Eestisse
toimetamise või registrisse kantavate andmete muutmise päevast, põllumajanduslooma tapmise või loomsete
jäätmete käitlemisse vastuvõtmise päevast. Lammas ja kits märgistatakse ja kantakse registrisse 6 kuu jooksul
looma sünnist alates. SA esitab andmed aga konkreetse kuupäeva seisuga loomakasvatuse valikvaatlusega kogutud
ja töödeldud andmete alusel.
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Lihatõugu lehmade arv on eelmise aasta sama ajaga võrreldes suurenenud 2,7 tuh ja kitsede arv
207 looma võrra.
Piimatõugu lehmi on jätkuvalt enim Järva, Pärnu ja Lääne-Viru maakonnas. Piimakari vähenes
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõigis maakondades, enim vähenes piimalehmade arv
Lääne-Virumaal (966 lehma võrra) ja Tartumaal (513 lehma võrra). Vastupidiselt piimalehmade
arvu muutusele suurenes lihatõugu lehmade arv ja seda kõikides maakondades, v.a Tartumaa,
kus registreeriti 17 looma vähem. Endiselt peetakse enamik lihatõugu lehmi Saare-, Lääne- ja
Pärnumaal. Nimetatud maakondades suurenes lihatõugu lehmade arv eelmise aasta 31. märtsi
seisuga võrreldes vastavalt 462, 408 ja 295 looma võrra.
Tabel 7. Loomade arv maakondades seisuga 31. märts 2017
Veised kokku
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Kokku
Allikas: PRIA

13 931
5 482
5 890
17 612
29 948
13 116
25 780
14 795
26 151
19 477
20 433
12 604
12 387
21 105
9 703
248 414

sh piimatõugu
lehmad
4 199
611
1 610
7 776
13 229
2 302
9 554
6 227
9 866
6 214
5 334
5 152
3 862
7 646
2 681
86 263

sh lihatõugu
lehmad
1 848
1 799
956
876
1 147
3 298
2 513
784
2 979
2 536
4 128
579
1 598
1 861
1 618
28 520

Lambad
6 527
3 697
2 423
1 925
3 062
3 859
5 278
4 659
6 278
5 783
14 375
3 937
6 045
4 451
6 678
78 977

Kitsed
294
123
573
198
312
239
297
415
829
285
274
216
158
162
467
4 842

2017. aasta I kvartalis kasvatati kõige enam lambaid Saaremaal (14,4 tuh), kuid võrreldes eelmise
aasta sama ajaga oli lammaste arv vähenenud 588 looma võrra. Märkimisväärne lammaste arvu
suurenemine on toimunud aga Hiiumaal (657 looma võrra) ja Lääne-Virumaal (590 looma võrra).
Kitsede populatsioon on jätkuvalt suurim Pärnu- ja Ida-Virumaal. Kitsede arv suurenes eelmise
aasta I kvartaliga võrreldes kõikides maakondades, v.a Pärnumaal (vähenes 36 looma),
Läänemaal (vähenes 4 looma) ja Ida-Virumaal (vähenes 3 looma võrra).
PRIA põllumajandusloomade registri andmetel oli 31. märtsi seisuga Eestis veisekasvatajaid
kokku 3 445 (286 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal). Piimatõugu lehmi kasvatas 1 765
(286 kasvatajat vähem) ja lihatõugu (ka ristandite) lehmi 1 667 (103 tootjat rohkem kui eelmisel
aastal samal ajal). Lambakasvatajaid oli I kvartali seisuga 1 913 (27 vähem kui eelmisel aastal) ja
kitsekasvatajaid 578 (31 tootjat vähem).
Elusveiste ja -lammaste eksport on loomade realiseerimisel oluline. Statistikaameti esialgsetel
andmetel viidi 2017. aasta I kvartalis Eestist välja 11 968 Eesti päritolu veist, väärtusega 4 mln
eurot. Veiste eksport oli I kvartalis 40% (2,7 mln eurot) väiksem kui eelmisel aastal samal
perioodil. Elusveiste käibest moodustasid tõupuhtad aretusmullikad 30% (1,2 mln eurot),
elusveised massiga kuni 80 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad) 25% (1,0 mln eurot) ja elusveised
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massiga 160-300 kg (v.a tapaloomad ja tõupuhtad aretusloomad) 11% (447 tuh eurot). Elusveiste
peamised sihtriigid aasta esimesel kolmel kuul olid Belgia (35%), Poola (24%), Holland (18%) ja
Läti (10%).
2017. aasta I kvartalis eksporditi 887 Eesti päritolu eluslammast, väärtusega 59,5 tuh eurot. Neist
53% eksporditi Lätti ja 47% Leetu ning nende keskmiseks eluskaalu hinnaks kujunes 2 132 €/t.
Eluslammaste eksport suurenes I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 36% (15,8
tuh eurot).

3.1 Piimatootmine
2017. aasta kolme esimese kuuga toodeti SA esialgsetel andmetel Eestis 193,8 tuh t piima, mis
on 2,6 tuh t võrra ehk 1% vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. Piimatoodangu vähenemisele
avaldas mõju viimastel aastatel kestnud ebasoodsad turutingimused, mille tõttu piima
kokkuostuhind püsis aastatel 2015-2016 väga madal tasemel. Madala kokkuostuhinna tõttu
vähenes piimakari keskmisest enam ning osa tootjaist lõpetas piimatootmise. Eelmise aasta I
kvartali lõpu seisuga võrreldes oli piimalehmade arv selle aasta I kvartalis 4,4% väiksem (tabel 6).
Vaatamata vähesele piimatoodangu langusele eelmise aasta I kvartaliga võrreldes ületas 2017.
aasta I kvartali piimatoodang 2013. aasta I kvartali piimatoodangut 13,4 tuh t ehk 7,4%. Selle
aasta I kvartali piimatoodang (193,8 tuh t) oli aastate 2013-2017 esimese kvartali keskmisega
(191,6 tuh t) võrreldes 1% suurem (joonis 3).
Esmaostjatele tarniti 2017. aasta I kvartalis 174 tuh t 4%-lise rasva- ja 3,4%-lise valgusisaldusega
piima, mis eelmise aasta sama ajaga võrreldes on 4,6 tuh t võrra ehk 2,6% vähem. Ka Eesti
lähiriikides vähenesid I kvartalis tarnitud piimakogused eelmise aasta sama perioodiga võrreldes:
Leedus 2,8%, Soomes 2,3% ning Lätis 1,1%. EL-s tervikuna vähenesid piimatarned 2,3%. Eestis
moodustas esmaostjatele tarnitud piima osakaal kogu piimatoodangust 90%. Kokkuostetud piima
kvaliteet on püsinud heal tasemel ning eliit- ja kõrgema sordi piima osakaal moodustas
kokkuostetud piimast 99,7%, mis on sama tase kui eelmisel aasta I kvartalis.
Piima keskmine toodang lehma kohta oli 2017. aasta I kvartalis 2 247 kg, mis ületab eelmise
aasta sama perioodi 76 kg võrra ning on ühtlasi kõrgeim I kvartali toodangu produktiivsuse
näitaja kui kunagi varem Eestis.
Piimalehmade arv oli 2017. aasta I kvartalis 86,2 tuh, mis on eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 4 tuh võrra ehk 4,4% väiksem. Piimalehmade arv on viimaste aastate võrdluses püsinud
langustrendis juba 2014. aasta II poolaastast alates. Eelmise aasta viimastel kuudel paranenud
piimaturu olukord ning suurenenud piima kokkuostuhind annavad alust eeldada, et pikka aega
kestnud piimalehmade arvu vähenemine selle aasta jooksul peatub.
Piima keskmine kokkuostuhind oli 2017. aasta I kvartalis 32,45 €/100kg (joonis 3), mis on
9,31 €/100kg ehk 40% kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil. Piima kokkuostuhinna trendi
muutus toimus 2016. aasta teises pooles, kui hind pöördus kiirele tõusule ning 2017. aasta I
kvartalis toimus stabiliseerumine. Viimaste aastate (2013-2017) I kvartali keskmine piima
kokkuostuhind (30,51 €/100kg) on 1,94 €/100kg ehk 6% väiksem, kui selle aasta I kvartalis.
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Joonis 3. Piima tootmine, kokkuost ning keskmine kokkuostuhind (€/100kg) I kvartalis aastatel
2013–2017

Allikas: SA

Märtsis maksti Eestis tootjatele piima eest keskmiselt 32,13 €/100kg, mis on eelmise kuuga
võrreldes 1,3% langust, kuid eelmise aasta sama kuu hinda ületas see 41%. Eesti lähiriikidest
ületas siinne piimahinna tase Läti ja Leedu hindu (vastavalt 29,5 ja 28,59 €/100kg), kuid jäi alla
Soomes makstava piima kokkuostuhinnale (37,18 €/100kg). Tähelepanuväärne on asjaolu, et kui
Lätis ja Leedus oli Eestiga võrreldav aastane hinnatõus (vastavalt 43% ja 38%), siis Soomes jäi
selle aasta märtsis makstud piimahind eelmise aasta sama aja tasemest 1% madalamaks. EL-s
maksti märtsis piima eest keskmisena 30,32 €/100kg, mis jäi eelmisest kuust 0,8% madalamaks,
kuid ületas aastatagust hinda 17%.

3.2 Lihatootmine
2017. aasta I kvartalis toodeti tapaloomi ja -linde (eluskaalus) kokku 25 795 t, mis on eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes 1 891 t võrra ehk 7% vähem (tabel 8). Vähenes kõikide lihade v.a
linnuliha tootmine, mis suurenes 6%. Kõige enam (21%) vähenes lamba ja kitseliha tootmine ja
(16%) veiseliha tootmine.
Tabel 8. Lihatoodang eluskaalus I kvartalis aastatel 2016 ja 2017, tonnides
Tapaloomi ja linde kokku
… veised
… sead
… lambad ja kitsed
… linnud
Allikas: SA, MEM

2016
27 686
5 039
15 481
368
6 798

2017
25 795
4 220
14 110
289
7 176

2017/2016 +/-1 891
-819
-1 371
-79
378

2017/2016 %
-7
-16
-9
-21
6
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Sealiha toodeti 2017. aasta I kvartalis eluskaalus 14 110 t, mis on 1 371 t ehk 9% vähem kui
eelmisel aastal samal perioodil. Viimati toodeti sealiha nii vähe kümme aastat tagasi (2007. aasta
I kvartalis oli sealiha toodang eluskaalus 14 028 t. Sealiha osatähtsus kogu lihatoodangus
(eluskaalus) püsis eelmise aasta I kvartaliga võrreldes samal tasemel (55%).
Lihatöötlemisettevõtted ostsid 2017. aasta kolmel esimesel kuul kokku 94,4 tuh siga, kellest
toodeti 7 700 t liha (9% vähem kui eelmise aasta I kvartalis). Sea lihakeha keskmine kaal oli 81 kg,
mis on sama kui eelmise aasta I kvartalis.
Sealiha keskmine kokkuostuhind oli SA andmetel I kvartalis 1 578 €/t, mis on 168 €/t ehk 12%
enam kui eelmisel aastal samal perioodil. Seega püsis sealiha hind ka selle aasta I kvartalis üle
kahe viimase aasta hinnataseme. Võrreldes eelmiste aastate I kvartali sealiha hinnataset Eestis,
lähinaabritel ja EL keskmiselt, selgub, et hinnaerinevused ei ole enam nii suured (joonis 4), kuid
Eesti sealiha hind on Läti ja Leeduga võrreldes tõusnud vähem ning jäi EL keskmist
hinnatasemest madalamaks.
Joonis 4. Sealiha E klassi hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel I kvartalis aastatel 2013 – 2017

Allikas: Euroopa Komisjon

E klassi sealiha hind oli I kvartali lõpus Eestis 148,7 €/100kg, Lätis 151,6 €/100kg ja Leedus
155,7 €/100kg. EL keskmine sealiha hind oli samal ajal 156,5 €/100kg ning seega maksti sealiha
eest EL-s keskmiselt 5% enam kui Eestis.
Kuivõrd sealihasektori keerulise turuolukorra tõttu on sealiha tootmine Eestis vähenenud, on
suurenenud imporditava liha kogus. 2017. aasta kolme esimese kuuga moodustas lihatoodete
impordi kogusest sealiha suurima (40%) osa ning võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli
imporditud sealiha kogus suurenenud 10% ja väärtus 25%. Sealiha imporditi I kvartalis 5 884 t
väärtusega 11,8 mln eurot, millest suuremad kogused olid pärit Poolast (30%), Saksamaalt (20%),
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Taanist (16%) ja Soomest (16%). Sealiha impordist üle poole (66%) moodustas külmutatud
sealiha.
Eesti päritolu sealiha eksporditi 2017. aasta I kvartalis 1 489 t maksumusega 3,1 mln eurot, mis
on peaaegu niisama palju kui eelmise aasta kolme kuuga. Suuremad sealiha kogused viidi Lätti
(37%), Leetu (35%) ja Uus-Meremaale (14%). Eksporditud sealihast moodustas 70% värske,
jahutatud liha.
Veiseliha toodeti eluskaalus 4 220 t, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 819 t ehk
16% vähem. Veiseliha osatähtsus kogu lihatoodangus (eluskaalus) moodustas 16% (eelmisel
aastal 18%). Lihatöötlemisettevõtete poolt kokkuostetud 8,1 tuhandest veisest saadi 2 043 t liha,
mis on 73 t võrra ehk 4% vähem kui eelmise aasta I kvartalis. Keskmiseks rümba kaaluks kujunes
252 kg.
Veiseliha keskmine kokkuostuhind SA andmetel oli selle aasta I kvartalis 2 039 €/t, mis on 96 €/t
ehk 5% kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel oli
2017. aasta I kvartalis klassifitseeritud veiserümba keskmine kokkuostuhind pullidel (A) 2,64 €/kg,
noorloomadel (Z) 2,37 €/kg ja lehmadel (D) 2,09 €/kg.
Selle aasta I kvartalis eksporditi 182 t veiseliha 808 tuh euro väärtuses, mis on 234 tuh eurot
(22%) vähem kui eelmisel aastal sama ajaga. Veiseliha eksporditi peamiselt Lätti (35%), Taani
(32%) ja Rootsi (20%). Eksporditud veiseliha (värske või jahutatud) keskmine hind oli 4 174 €/t ja
külmutatud veiselihal 5 121 €/t. Veiseliha ekspordist 68% moodustas värske, jahutatud liha.
Kolme esimese kuuga imporditi 620 t veiseliha 2 339 tuh euro väärtuses, millest suuremad
kogused olid pärit Poolast (34%), Leedust (25%) ja Lätist (16%). Veiseliha import 2017. aasta I
kvartalis suurenes 112 t ( 22%) ja väärtus 276 tuh eurot (13%) võrreldes aasta varasema ajaga.
Veiseliha impordist moodustas külmutatud veiseliha 4% (1 517 t), mille keskmine hind oli 3 236
€/t. Värsket või jahutatud veiseliha imporditi 151 t, mille keskmine hind oli 5 455 €/t.
Linnuliha toodeti 2017. aasta I kvartalis 7 176 t (eluskaalus), mis on 6% enam kui eelmisel aastal
samal ajal. Linnuliha osatähtsus liha kogutoodangus on pidevalt suurenenud ning selle aasta I
kvartalis oli linnuliha osatähtsus 28% (viis aastat tagasi samal ajal 21%).
Kuna linnuliha tarbitakse enam kui toodetakse, siis ületab linnuliha import ekspordi mitmeid kordi.
2017. aasta kolme esimese kuuga imporditi linnuliha 4 514 t, summas 6,7 mln eurot. Eelmise
aasta sama ajaga võrreldes on imporditav kogus vähenenud 9% ja väärtus 14%. Enim imporditi
Soomest (23%), Leedust (23%), Taanist (18%) ja Lätist (12%).
2017. aasta I kvartalis eksporditi Eesti päritolu linnuliha 945 t, summas 1,8 mln eurot. Võrreldes
eelmise aasta sama ajaga suurenes linnuliha eksporditud kogus 9% ja väärtus 20%.
Linnuliha tootjahinda Eestis sektori väiksuse tõttu avaldada ei saa. EL liikmesriikide keskmiselt oli
linnuliha tootjahind selle aasta kolmel esimesel kuul sarnane eelmisele aastale (± 1%), kuid 6–7%
madalam kui viimase viie aasta keskmine linnuliha hind. EL linnuliha keskmine hind oli suurim
märtsis (180 €/100kg) ja väikseim jaanuaris (176 €/100kg).
Lambaliha toodeti eluskaalus 289 t, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 79 t ehk 21%
vähem. Lambaliha osatähtsus kogu lihatoodangus (eluskaalus) moodustas 1,1% (eelmisel aastal
1,3%). Lihatöötlemisettevõtete poolt kokkuostetud 0,8 tuh lambast ja kitsest saadi 11,7 t liha.
Lammaste ja kitsede kokkuost oli 2016. aasta I kvartaliga võrreldes 0,2 tuh võrra väiksem.
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Lambarümba keskmine kaal oli 14,6 kg, mis on 1 kg võrra väiksem kui eelmise aasta I kvartalis.
Lamba- ja kitseliha keskmine kokkuostuhind oli SA andmetel I kvartalis 2 725 €/t, mis on eelmise
aasta sama perioodi hinnast 321 €/t ehk 11% madalam. Konjunktuuriinstituudi andmetel oli 2017.
aasta I kvartalis lambaliha keskmine kokkuostuhind 3,01 €/kg.
Eesti päritolu lamba-või kitseliha (värske, jahutatud või külmutatud) eksporditi 2017. aasta I
kvartalis vaid 0,21 t, väärtusega 2,1 tuh eurot. Liha eksporditi peamiselt (92%) Soome, keskmise
hinnaga 10 495 €/t.
Kolme esimese kuuga imporditi 94,9 t lambaliha 550,9 tuh euro väärtuses, millest suuremad
kogused olid pärit Uus-Meremaalt (56%), Hollandist (17%) ja Belgiast (11%). Lamba- ja/või
kitseliha (värske, jahutatud või külmutatud) import vähenes 2017. aasta I kvartalis võrreldes
eelmise aasta sama ajaga 13,2 t (12%) ja väärtus 245 tuh eurot (31%). Imporditud liha keskmine
hind oli 5 805 €/t (odavaim (4 938 €/t) liha tuli Uus-Meremaalt ja kalleim (12 289 €/t) Soomest.

3.3 Munatootmine
Mune toodeti 2017. aasta I kvartalis 50 668 tuh tk, mis on 3 267 tuh muna võrra ehk 6% vähem
kui eelmisel aastal samal perioodil. Kana kohta saadi keskmiselt 67 muna. Kanamuna hind oli
selle aasta I kvartalis madalam kui aasta tagasi. Veebruaris oli kanamuna hind 108 €/100kg
kohta, mis on viimase viie aasta madalaim hind. Kolme Balti riigi võrdluses oli kanamuna hind
Eestis selle aasta kolmel esimesel kuul madalaim (joonis 5), kõrgeim aga Lätis, nt märtsis oli
kanamuna hind Eestis 109 €/100kg, Lätis aga 122 €/100kg. EL keskmise hinnatasemega
võrreldes jäi Eesti kanamunade hind 7–14% madalamaks.
Joonis 5. Kanamuna L ja M kategooria hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel I kvartalis aastatel 2013–
2017

Allikas: Euroopa Komisjon

Eelmise aasta sügisest, mil Euroopas diagnoositi esimesed kõrge patogeensusega lindude gripi
(H5N8) juhtumid, tõusis päevakorda lindude pidamistingimused ja mitmed EL liikmeriigid on
kehtestanud kodulindude väljaspidamise keelu. Eestis linnugrippi diagnoositud ei ole, kuid seoses
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lindude gripi ohuga kehtib alates 1. aprillist kodulindude väljaspidamise keeld.
Kanamunatootjatest puudutab väljaspidamise keeld eelkõige neid tootjaid, kes peavad munakanu
vabapidamisel. Eestis tegutseb PRIA põllumajandusloomade registri andmetel kanamunade
turustamisega 127 ettevõtet, millest 64% peab munakanu vabapidamisel. Vaatamata
munakanade vabapidamisega tegelevate ettevõtete suhteliselt suurele arvule on lindude arv neis
väike. Eestis peetakse munakanadest vabapidamisel hinnanguliselt 2,8%, EL ca 400 mln
munakanast peetakse vabapidamisel aga 17%.

3.4 Turukorraldus
Piim ja piimatooted
Peale 2016. aasta II poolaasta kiiret piimatoodete hinnatõusu toimus 2017. aasta I kvartalis nii
EL-s kui maailmas tervikuna hindade allapoole korrektsioon. Piima pakkumise suurenemise
väljavaated paranesid (USA tootmise jätkuv kasv, Uus-Meremaa tootmise kiire taastumine, EL
tootmise igakuise miinuse vähenemine), kuid nõudlus püsis suhteliselt madalal (jätkuvalt pärsib
nõudlust naftat eksportivate Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide vähenenud ostujõud).
Peamiste piimatoodete hinnad EL-s 2017. aasta I kvartalis kogu kvartali jooksul vähehaaval
langesid, kuid kvartali lõpus toimus siiski teatav stabiliseerumine ning või hind võttis märtsi teises
pooles taas suuna ülespoole (joonis 6). Kvartaliga vähenesid enim pulbrite hinnad - lõssipulbri
(SMP) hind 14,8% ja täispiimapulbri (WMP) hind 10%. SMP hind langes kvartali lõpuks
sekkumishinna tasemega väga lähedasele tasemele, ületades seda vaid 5%. Samal ajal püsis või
hind vaatamata kvartali lõikes toimunud 1,6%-lisele vähenemisele endiselt väga kõrgel tasemel
ning ületas kvartali lõpus sekkumishinda 91%. Tekkinud on omalaadne olukord, kus väikeste
varude ja suure nõudluse tõttu kõrge piimarasva (või) hinna ning suurte laovarude ja vähese
nõudluse tõttu väga madala valgu (SMP) hinna vahe on sedavõrd suur. Juustude kvartaalne
hinnalangus oli Edam juustu puhul 6,6% ning Cheddar juustul 1,2%. I kvartali lõpus ületas või hind
aastatagust hinda 62%, WMP hind 45%, Edam juustu hind 41%, Cheddar juustu hind 27% ning SMP
hind 9%.
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Joonis 6. EL keskmised piimatoodete hinnad perioodil 2015 jaanuar–2017 märts

Allikas: Euroopa Komisjon

Turuolukorra olulise paranemise tõttu 2016. aasta teises pooles n-ö tavapärased
turukorraldusmeetmed 2017. aasta I kvartalis erilist kasutamist ei leidnud. Või
sekkumiskokkuostu võimalus avanes tavapäraselt 1. märtsist, kuid väga kõrge turuhinna tõttu
selle kasutamise vastu mingit huvi ei olnud. SMP sekkumiskokkuost oli erakorralisena võimalik
juba aasta algusest ning kui märtsis SMP turuhind sekkumishinna lähedasele tasemele langes,
järgnes ka (ühes liikmesriigis) 472 t pulbri sekkumislattu ostmine märtsi viimasel nädalal. Viimati
osteti EL-s lõssipulbrit lattu eelmise aasta septembris.
Sekkumiskokkuostu raames on võimalik üle-euroopaliselt 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.
2016. aasta novembris, kui SMP sekkumiskokkuostu ei oldud paar kuud enam rakendatud ning
turuhind liikus tõusvas joones, otsustas Euroopa Komisjon EL sekkumisladudesse kuhjunud
pulbrikogust (veidi üle 350 tuh t) vähehaaval turule müüma hakata. SMP sekkumislaost müügiks
avati vanim, enne 1. novembrit 2015 lattu paigutatud pulber, mida oli 9 liikmesriigi ladudes kokku
veidi üle 22 tuh t. Kui detsembri keskel toimunud I pakkumusvoorus oli ostuhuvi suur, kuid
tagasihoidlike hinnapakkumiste tõttu läks müügiks vaid 40 t SMP-d, siis selle aasta I kvartalis
toimunud kuue pakkumisvooruga taandus ka ostuhuvi voor-voorult järjest vähemaks ning endiselt
madalate pakkumiste juures tegeliku müügini ei jõutudki. Sellise praktika põhjal otsustati II
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kvartalist alates vähendada pakkumisvoorude korraldamist kahelt korralt ühele korrale kuus
(sealjuures augustis pakkumisvooru ei toimu).
Euroopa Komisjoni algatusel vajaduspõhiselt käivitatava või, lõssipulbri ja juustude
eraladustamise meetme puhul kõrvaldab toodete pakkuja või vahendaja tooted teatud ajaks turult
ning saab selle eest toetust.
Veel eelmise aasta otsuste põhjal jätkus 2017. aasta veebruari lõpuni lõssipulbri eraladustamise
meetme rakendamine. Kehtisid järgmised toetusemäärad:



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

Lõssipulbri eraladustamise lepinguid sõlmiti jaanuaris ja veebruaris kolmes liikmesriigis kokku
25,9 tuh t lõssipulbri ladustamiseks, millest 22,2 tuh t nn. vana skeemi alusel ja 3,7 tuh t nn. uue
skeemi alusel.
Eestis SMP eraladustamist ka 2017. aasta I kvartalis ei kasutatud.
2016. aasta juulis Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud erakorralise abipaketi meetmetest
maksti 2017. aasta I kvartalis piimatootjatele erakorralist kohandamistoetust ja piimatootmise
vähendamise toetust (toetusmeetmete detailsem kirjeldus piima ja piimatoodete turukorralduse
2016. aasta ülevaates).
Erakorralise kohandamistoetuse puhul oli Eestis PRIA toetuse andmiseks eraldatud rahaliste
vahendite ja laekunud taotluste alusel kehtestanud toetuse ühikumääraks 153,63 eurot
piimatõugu lehma kohta ning märtsi viimastel päevadel maksti 510 piimatootjale kokku 11,5 mln
eurot. Nendele piimatootjatele aga, kes erakorralise kohandamistoetuse taotlemisel võtsid
kohustuse piimatõugu lehmade arvu oma karjas enne 1. maid 2017 mitte suurendada,
otsustatakse toetuse määramine peale piimatõugu lehmade arvu mittesuurendamise nõude
täitmise kontrollimist.
2017. aasta I kvartali lõpuks oli piimatootmise vähendamise toetust välja makstud 572 tuh eurot.
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 tasuta või soodsama hinnaga. Koolipiimatooteid võib pakkuda lasteaialastele, I-XII klassi
õpilastele ning kutsekeskharidust omandavate õpilastele.
Koolipiimakava raames tarbitud piimatoodete eest maksti 2017. aasta I kvartalis toetust kokku
523,8 tuh eurot, millest EL toetuse osa oli 247,7 tuh eurot ning Eesti riigi eelarvest makstav
täiendav toetus 276,2 tuh eurot.
Koolipiimatoetust saab taotleda piimale, maitsestatud (kakao, puuviljamahla või maitselisandiga)
piimale, hapupiimale ja maitsestatud hapupiimale (vähemalt 1,5% rasvasisaldusega),
maitsestamata jogurtile ning keefirile.
2016/2017. õppeaasta viimaste andmete (2017 märts) alusel on koolipiimatoodete tarbimise
osakaal erinevate koolipiimatoodete lõikes välja toodud joonisel 7.
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Joonis 7. Koolipiimatoodete tarbimise osakaal koolipiimakavas 2016/2017. õppeaastal (august
2016 - märts 2017)

Allikas: PRIA

Sealiha
2016. aasta juulis Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud erakorralise abipaketi meetmetest
rakendati sealihatootjatele, sarnaselt piimatootjatega, 2017. aasta I kvartalis erakorralist
kohandamistoetust. Toetuse eelarve oli kokku 16,16 mln, millest 21% oli mõeldud
sealihatootjatele. Kuna toetuse taotlusperioodil (30. jaanuarist kuni 8. veebruarini) sealihatootjate
esitatud kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületas 21% eelarvest, vähendati
ühikumäärasid sea kohta proportsionaalselt. Vähendatud ühikumäärad sea kohta olid järgmised:
-

2016. aastal esimest korda SAK III tsooni kuulumisel – 23,04 eurot;
2015. aastast alates SAK III tsooni kuulumisel – 19,05 eurot;
SAK III tsooni mittekuulumisel emis 11,52 €, siga (v.a emis) 6,76 eurot.

Märtsi viimastel päevadel maksti 45 sealihatootjale kokku 1,7 mln eurot. Nendele
sealihatootjatele, kes erakorralise kohandamistoetuse taotlemisel võtsid kohustuse mitte
suurendada sigade arvu taotluse esitamise päevast kuni 1. maini 2017, otsustatakse toetuse
määramine peale sigade arvu mittesuurendamise nõude täitmise kontrollimist.
Toetussummad peavad EL reeglite kohaselt olema välja makstud hiljemalt 30. septembriks 2017.
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4 Põllumajanduse majandusnäitajad
Katre Kirt, Urve Valdmaa

4.1 Põllumajanduse tootjahinna ja ostuhinna indeksid
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis toodetud põllumajandussaaduste
müügihindade muutust.
Tabel 9. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2017. aasta I kvartalis võrreldes
eelmise aasta I kvartaliga
Põllumajandussaadus
Taimekasvatus
… teravili (k.a. seeme)
… tehnilised kultuurid
… köögivili ja aiandussaadused
… puuvili ja marjad
… kartul (k.a. seeme)
Loomakasvatus
… loomad lihaks
… piim
… munad
Kokku
Allikas: SA, MEM

Tootjahinnaindeksi muutus, %
I kvartal 2016 – I kvartal 2017
4,95
8,32
13,55
12,54
-6,83
-11,04
29,18
11,31
40,58
-7,90
21,60

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi suurenes 2017. aasta I kvartalis võrreldes eelmise
aasta I kvartaliga 21,6% (tabel 9), sh taimekasvatuses 5,0% ja loomakasvatuses 29%.
Tootjahinnaindeks suurenes enamuse põllumajandussaaduste osas, tootjahinnaindeks vähenes
vaid kartuli (11%), puuvilja ja marjade (6,8%) ning munade (7,9%) osas. Suurim tootjahinnaindeksi
tõus toimus piima (40,6%) osas.
Tabel 10. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutus 2017. aasta I
kvartalis võrreldes eelmise aasta I kvartaliga
Põllumajandussaadus
Seeme
Energia, kütus, määrdeained
Väetis ja pinnaseparandaja
Taimekaitsevahendid
Veterinaarkulud
Loomasööt
Seadmete hooldus, remont ja materjalid
Ehitiste hooldus ja remont
Muud kaubad ja teenused
Kokku
Allikas: SA, MEM

Ostuhinnaindeksi muutus, %
I kvartal 2016 – I kvartal 2017
2,15
12,76
-15,64
1,38
0,08
-1,71
-1,04
0,15
-2,43
0,10

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks, mis iseloomustab
põllumajandusäriühingute kuluartiklite hinnamuutusi, suurenes 2017. aasta I kvartalis võrreldes
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eelmise aasta I kvartaliga 0,1% (tabel 10), enim energia, kütuse ja määrdeainete osas (12,8%).
Oluline vähenemine toimus väetise ja pinnaseparandaja (15,6%) hinnaindeksi osas.

4.2 Põllumajandusettevõtete ja toiduainete tootmise ettevõtete 2017. aasta I
kvartali majandusnäitajate võrdlus
Põllumajandusettevõtted5 teenisid 2017. aasta I kvartalis Statistikaameti6 (SA) lühiajastatistika
andmetel müügitulu7 kokku 123,8 mln eurot (3% enam kui 2016. aasta I kvartalis) ja nende
kogukulu oli 137,8 mln eurot (2% vähem kui 2016. aasta I kvartalis), sh tööjõukulu 25,9 mln eurot
(-5%). Puhast lisandväärtust (PLV) toodeti I kvartalis 11,8 mln eurot, mis oli 2016. aasta I kvartali
madala baasi tõttu 56% enam.
Toiduainete tootmise ettevõtted8 teenisid samal ajal müügitulu 377,3 mln eurot (5% enam kui
2016. aasta I kvartalis). Kulutusi tehti 361,1 mln euro eest (1% enam kui 2016. aasta I kvartalis),
sh tööjõukulu 50,5 mln eurot (+6%). PLV toodeti I kvartalis 66,8 mln eurot, mis on võrreldes 2016.
aasta I kvartaliga 33% enam.
4.2.1 Tootjahinna ja sisendite ostuhinna muutused
Hindade muutust iseloomustavad looma- ja taimekasvatussaaduste tootjahinnaindeks9,
tööstustoodangu tootjahinnaindeks10 ning põllumajandussaaduste tootmise vahendite
ostuhinnaindeks11, mille võrdlusbaasiks on võetud 2010. aasta (joonis 8).
Loomakasvatussaaduste tootjahinnad on tõusnud alates 2016. aasta kolmandast kvartalist ning
taimekasvatussaaduste tootjahindade langus pöördus 2017. aasta I kvartalis peale kuue
järjestikkuse kvartali tasast langust uuesti tõusule.
Ka toiduainete tootmise ettevõtete tööstustoodangu tootjahinnaindeks on alates 2016. aasta III
kvartalist hakanud tõusma. Kui perioodil 2015. aasta III kvartal kuni 2016. aasta IV kvartal
kallinesid põllumajandussaaduste tootjahinnad toiduainete tööstustoodangu tootjahindadega
5

Põllumajandusettevõtted - taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade ettevõtted
(juriidilised isikud; nende teenitud müügitulu moodustab sektori müügitulust (ettevõtete müügitulu + FIEde
ettevõtjatulu) ca 73% (viimased 2015. aasta andmed)). 2017. aasta I kvartalis oli SA andmetel 2841
põllumajandusettevõtet , kus oli 8498 tööga hõivatut
6
2017. a I kvartali tulemused avaldati 30.05.2017.
7
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.
8
Toiduainete tootmise ettevõtete (ei sisalda jookide tootmise ettevõtteid) juriidiliste isikute müügitulu moodustab
sektori müügitulust kokku (ettevõtete müügitulu + FIEde ettevõtjatulu) 99.9% (viimased 2015. aasta andmed).. SA
andmetel oli 2017. aasta I kvartalis 658 toiduainete tootmise ettevõtet 13 411 hõivatuga.
9
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)
10
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis valmistatud tööstustoodete hindade muutust, hõlmates
nii kodumaisele turule kui ka mittekodumaisele turule valmistatud tööstustooteid (baasaastaks 2010=100).
11
Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks näitab sisendite (väetised, seemned, sööt,
taimekaitsevahendid jmt) hinnamuutust (baasaasta 2005). Võrreldavuse tagamiseks baasiks 2010. aasta keskmine
(120,40).
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võrreldes keskmiselt 7% vähem, siis 2017. aasta I kvartalis muutus olukord vastupidiseks põllumajandussaaduste tootjahinnad kallinesid 6% enam kui toiduainete tootjahinnad. Seega
muutus toiduaine tööstusele kodumaine tooraine kallimaks samal ajal kui
põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks püsis endiselt stabiilne ja 2017.
aasta I kvartalis kallinesid põllumajandussaaduste tootjahinnad ligikaudu kümnendiku võrra enam
kui sisendite ostuhind.
Joonis 8. 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

4.2.2 Müügitulu ja kogukulud
SA andmetel vähenes 2017. aasta I kvartalis võrreldes 2016. aasta I kvartaliga piima (3%), sea(9%) ja veiseliha (3%) kokkuostetav kogus, kuid samal ajal tõusis kokkuostuhind piimal 40%,
sealihal 12% ja veiselihal 5%. Korrigeeritud andmeil oli 2016. aasta sügisel teravilja saak 39% ja
rapsi ning rüpsiseemne saak 48% väiksem kui 2015. aastal. Sügisesest saagist müüakse I
poolaastal kokkuostu keskmiselt 15%. Konjuktuuriinstituudi andmetel tõusis 2017. aasta I
kvartalis nisu ja rapsi kokkuostuhind võrreldes 2016. aasta I kvartaliga (vastavalt 5% ja 10%).
Seega mõjutas põllumajandusettevõtete 2017. aasta I kvartali müügitulu suurenemist (3%
võrreldes eelneva aasta sama ajaga) peamiselt saaduste hinnatõus.
Põllumajandusettevõtete kogukulu vähenes võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 2%, sh
tööjõukulud 5%. Puhastulu ettevõtted I kvartalis ei teeninud - kogukulud ületasid müügitulu 11%
(joonis 9, vasakpoolne).
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Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu suurenes 2017. aasta I kvartalis 5% võrreldes 2016.
aasta I kvartaliga. SA tööstustoodangu mahuindeksi12 andmetel toodeti 2017. aastal I kvartalis
toiduaineid koguseliselt 5,4% rohkem ning toiduainete tootmise müügiindeksi13 järgi oli toodetud
toodang võrreldes 2016. aasta I kvartaliga 5% kallim. Toiduainete ekspordist14 saadud tulu oli
2017. aasta I kvartalis 6% suurem ja Eestis müüdud toodangust saadud tulu15 5% suurem kui
eelmise aasta samal perioodil. Seega suurenes müügitulu nii toodangu koguse kui hinnatõusu
arvelt. Kui varasematel perioodidel vedas müügitulu suurenemist peamiselt kodumaine tarbimine,
siis selle aasta I kvartalis oli märgata vähest ekspordi elavnemist.
Toiduainete tootmise ettevõtete kogukulud suurenesid võrreldes 2016. aasta I kvartaliga 1%, sh
tööjõukulud 6%. Ettevõtete puhastuluks jäi 4% (joonis 9, vasakpoolne).
Joonis 9. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) müügitulu ning
kogukulude suhe, müügitulu ja kogukulude muutus I kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga
(2013-2017, vasakpoolne joonis) ning võrreldes 2012. a I kvartaliga (2012 I kv=100, parempoolne
joonis)

Allikas: SA, MEM arvutused

Allikas: SA, MEM arvutused
12

Tööstustoodangu korrigeerimata mahuindeks – iseloomustab toodetud tööstustoodangu mahu muutust
püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu püsivhindadesse arvutamiseks kasutatakse tootjahinnaindeksit.
13
Tööstustoodangu müügiindeks – iseloomustab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust võrreldes
baasperioodiga jooksevhindades.
14
Tööstustoodangu ekspordiindeksi alusel (arvutatakse eraldi eurotsooni- ja mitteeurotsooni müügiindeksid, mis
kaalutakse kokku ekspordiindeksiks). Ekspordiindeksi muutus 2017 I kvartalis võrdluses 2016 I kvartaliga: jaanuaris
(+6%), veebruaris (+0,5%), märtsis (+11%).
15
Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeksi muutus 2017. I kvartalis võrreldes 2016. I kvartaliga: jaanuaris
(+7%), veebruaris (+4%) ja märtsis (+3%).
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Müügitulu ja kogukulude muutustest viimase viie aasta I kvartali kohta annab ülevaate joonis 9
(parempoolne). Põllumajandusettevõtete müügitulu trend on endiselt veel languses ja kogukulude
suurenemine ületab müügitulu muutuse. Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu trend on aga
tõusev ning kogukulud muutuvad proportsionaalselt müügituluga.
4.2.3 Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta
Tööviljakust puhta lisandväärtuse alusel hinnatakse müügitulu ja kogukulude (v.a tööjõukulud)
vahena kvartalikeskmise hõivatu kohta.
2017. aasta I kvartalis toodeti põllumajandusettevõtetes hõivatu kohta PLV 1,39 tuh eurot ja
hõivatu kohta tehti tööjõukulusid 3,04 tuh eurot. Seega toodeti negatiivset puhastulu 1,65 tuh
eurot hõivatu kohta, mis on tingitud põllumajandustootmise sesoonsusest ja on aasta esimeses
pooles tavapärane.
Toiduainete tootmise ettevõtetes toodeti samal ajal hõivatu kohta PLV 4,97 tuh eurot ja
tööjõukulusid tehti hõivatu kohta 3,76 tuh eurot, mis jättis puhastuluks hõivatu kohta 1,21 tuh
eurot.
Nii põllumajandusettevõtete kui toiduainete tootmise ettevõtete tööviljakus PLV alusel on
madalam kui ettevõtlussektori keskmine (5,28 tuh eurot). Tegevusalade keskmine tööjõukulu
hõivatu kohta oli 2017. aasta I kvartalis 3,91 tuh eurot, mis jätab tegevusalade keskmisena
ettevõtja puhastuluks 1,37 tuh eurot hõivatu kohta (joonis 10).
Põllumajandusettevõtete tööjõukulu hõivatu kohta moodustas ettevõtlussektori keskmisest 2017.
aasta I kvartalis 78%, toiduainete tootmise ettevõtetes 96%.
Joonis 10. Põllumajandusettevõtete (PM), toiduainete tootmise ettevõtete (TA) ja tegevusalade
keskmine tööviljakus PLV alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta aastate 2013-2017 I kvartalis, tuh
eurot

Allikas: SA, MEM arvutused
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5 Kokkuvõte
Urve Valdmaa

2016/2017 aasta talv oli enamikus Eestis taas lumevaene ja heitlike ilmaoludega. Taliteraviljad
talvitusid sel aastal paremini kui eelmisel aastal ja rapsi talvitumine oli rahuldav.
Loomakasvatuse olukord on hakanud paranema. Kuigi I kvartali lõpus oli veiseid, lambaid ja kitsi
vähem kui eelmisel aasta samal ajal, siis sigade ja kodulindude arv oli suurem kui eelmisel aastal
samal ajal. Piimatoodangut saadi 2017. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
1% vähem, kuid lehmade produktiivsus I kvartalis (2 247 kg) ületas eelmise aasta sama perioodi
76 kg võrra ning on ühtlasi kõrgeim I kvartali toodangu produktiivsuse näitaja kui kunagi varem
Eestis. Piima osteti kokku 2,6% vähem kui eelmisel aastal sama ajaga ning piima keskmiseks
kokkuostuhinnaks kujunes I kvartalis 32 €/100kg mis on 40% kõrgem kui eelmisel aastal samal
perioodil. Kokkuostetud piima eliit ja kõrgema sordi osatähtsus oli kokku 99,7%.
I kvartalis toodeti tapaloomi ja -linde (eluskaalus) kokku 7% vähem kui eelmise aasta samal
perioodil, kusjuures vähenes kõikide lihade v.a linnuliha tootmine, mis suurenes 6%. Sealiha
kokkuostuhind oli I kvartalis 12% kõrgem ning veiseliha kokkuostuhind 5% kõrgem kui eelmisel
aastal samal perioodil.
2017. aasta I kvartalis maksti piimatootjatele ja sealihakasvatajatele 2016. aasta juulis Euroopa
Komisjoni poolt välja kuulutatud erakorralise abipaketi meetmetest erakorralist
kohandamistoetust, mille eelarve oli Eesti jaoks kokku 16,16 mln eurot.
Esimeses kvartalis kasvas põllumajandussaaduste tootjahinna indeks võrreldes eelmise aasta I
kvartaliga 21,6% ning põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinna indeks 0,1%.
Põllumajandusettevõtete müügitulu on hakanud nii looma- kui taimekasvatussaaduste
tootjahinna tõusu mõjul tasapisi suurenema. Kuna sisendite ostuhind on stabiilne, siis toodeti
selle aasta I kvartalis puhast lisandväärtust 2016. aasta I kvartali madala baasiga võrreldes poole
enam. Tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel oli viimase kolme aasta esimese
kvartali kõrgeim.
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Lisa 1. Teravilja turuolukord EL-s ja maailmas
Helena Vaher

Märtsis koostatud Euroopa Komisjoni prognoosi kohaselt kasvatatakse 2017. aastal teravilja EL-s
kokku 56,8 mln ha, mis on 0,4% vähem kui eelmisel aastal. Kultuuriti on kasvupinnad järgmised:
pehme nisu 23,7 mln ha (-1,7%), kõva nisu 2,6 mln ha (-3,7%), oder 12,4 mln ha (+0,8%), mais 9,3
mln ha (+9,7%), rukis 2,1 mln ha (+9,5%) ja kaer 2,6 mln ha (sama eelmise aastaga) (joonis 1).
Joonis 1. Teravilja kasvupinnad EL-s 2015. ja 2016. aastal ning 2017. aasta prognoos
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Allikas: Euroopa Komisjon

Komisjon prognoosib 2017/2018 turustusaasta EL kogusaagiks 311,8 mln t, mis on 5,5% rohkem
kui eelnenud aastal. Kultuuride osas on saagiprognoosid järgmised: pehme nisu 142,2 mln t
(võrreldes eelnenud aastaga +5,5%), kõva nisu 8,9 mln t (-1,1%), oder 62,1 mln t (+4%), mais 66,6
mln t (+8,2%), rukis 8,3 mln t (+12%) ja kaer 8,1 mln t (+1,2%). Liikmesriigiti suureneb saak
võrreldes eelmise aastaga Prantsusmaal (25,7%), Saksamaal (7,0%) ja Poolas (4,4%, väheneb aga
Ungaris (12,2%), Itaalias (5,2%), Hispaanias (4,0%), Ühendkuningriikides (1,7%) ja Rumeenias
(0,9%).
Taliviljad olid peale talvitumist üldiselt heas seisus. Mahe temperatuur veebruari lõpus ja märtsi
alguses oli taimede kasvule ja kevadkülvidele soodne. Lõuna-Itaalia, Lõuna-Kreeka, Ida-Türgi ja
Põhja-Alžeeria on aga piirkonnad, mis teevad murelikuks, kuna veebruari algusest märtsi lõpuni ei
sadanud seal piisavalt vihma.
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Joonis 2. Teravilja saak EL-s 2015. ja 2016. aastal ning 2017. aasta prognoos
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Allikas: Euroopa Komisjon

Vaatamata sellele, et nisu hinnad EL turul nõudluse tõttu veebruaris veidi tõusid, langesid
enamasti I kvartali jooksul teravilja hinnad rohke pakkumise ja uue saagi väljavaadete paranemise
tõttu.
Joonis 3. Teravilja hinnad EL-s võrreldes USA-ga, jaanuar 2014 - märts 2017, $/t

Allikas: Euroopa Komisjon
Lk 28 / 29

Põllumajandussektori 2017. aasta I kvartali ülevaade
Maaeluministeerium 2017

Märtsi lõpus oli kõrgekvaliteedilise toidunisu hind Prantsusmaal 187 $/t, Musta mere piirkonnas
oli nisu hind 190 $/t ja USA-s 182 $/t. Maisi hind oli Prantsusmaal 184 $/t ja USA-s 159 $/t. Odra
hind oli Prantsusmaal 156 $/t.
Märtsi keskpaigaks oli EL 2016/2017 turustusaastal importinud kokku 12,3 mln t (15,9 mln t
eelmisel aastal) teravilja, millest 2,61 mln t pehmet nisu, 1,25 mln t kõva nisu, 0,34 mln t otra ja 8
mln t maisi. Samal ajal oli EL eksportinud 27,7 mln t (35,6 mln t eelmisel aastal) teravilja, millest
18,6 mln t pehmet nisu, 3,9 mln t otra, 1,13 mln t kõva nisu ja 1,75 mln t maisi.
Komisjoni märtsiprognoosi kohaselt suureneb 2017/2018 turustusaastal EL-s õlikultuuride saak
kokku 8,8%. Kultuuriti prognoositi saaki järgmiselt: rapsi 22,6 mln t (võrreldes eelmise
turustusaastaga +11,5%), päevalille 9,1 mln t (+6,6%), soja 2,5 mln t (sama eelmise aastaga) ja
õlilina 0,1 mln t (sama eelmise aastaga).
Valgurikaste kultuuride saak suureneb prognoosi kohaselt kokku 6,3%. Kultuuride lõikes
prognoositi saake: söödahernest 2,4 mln t (võrreldes eelmise turustusaastaga +12,5%), põlduba
2,1 mln t (+9,5%) ja magusat lupiini 0,4 mln t (sama kui eelmisel aastal).
EL-s oli koorimata riisi Japonica hind Hispaanias 307 €/t ja Itaalias 260 €/t. Indica hind oli
Hispaanias 288 €/t ja Itaalias 290 €/t.
Turustusaastaks 2017/18 prognoositakse EL riisi impordi vähenemist, kuna riisivarud on suured
ja rohke pakkumine hoiab hinnataset madalal.
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