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1 2017. aasta II kvartali ilmastik ja taimede areng
Urve Valdmaa Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) agrometeoroloog-ekspert
Laine Kepparti ülevaadete alusel.
Aprilli alguses oli ilm tavalisest soojem, kuid alates 11. kuupäevast jahedam. Kuu maksimaalne
õhutemperatuur mõõdeti 10. aprillil Mandri-Eesti lõunaosas 17–18 kraadi, põhjaosas 15–16
kraadi. Jõgeval tehtud vaatluste järgi sulas kelts mullast taliteravilja ja talirüpsi põldudelt aprilli
esimese viie päeva jooksul ning talinisu ja -rukki orased hakkasid haljendama ja alustasid uut
kasvu, mis on keskmisest u nädal aega varem. Teisel dekaadil ilm jahenes ning kuu keskpaigas
püsis Jõgeval keskmine õhutemperatuur kuuel päeval järjest null kraadist madalamal. Öösiti oli
õhus külma kuni -8 kraadi ja maapinna lähedal orase kohal kuni -11 kraadi. Taimed olid
hommikuti hallast valged ning muld külmus pinnalt 2-4 cm-ni. Talikultuuride lehed muutusid lillaks
ja kasv ajutiselt peatus. Teise dekaadi keskmiseks õhutemperatuuriks saadi Jõgeval 0,3 kraadi,
mis on vaatlusreas üheks külmemaks. Kuigi II dekaadil tuli üsna sageli hooti vihma, lörtsi ja
lumekruupe, jäi sajuhulk väheseks. 1.–20. aprillini kogunes Jõgeval sademeid ainult 6 mm. Tuul ja
päike kuivatasid mulda kiiresti ning Jõgeva ümbruses hakati õhtupoolikuti (kui muld üles sulas,
kuivas) esimesi põlde harima juba alates 12. aprillist. Rohked sajud algasid 21. aprillist ja viimase
dekaadiga kogunes suures osas Eestis sademeid enam kui tavaliselt kogu kuu jooksul, mistõttu
põllutööd seiskusid. Kogu aprilli sademete summaks mõõdeti Eestimaa piires 29 mm-st Vilsandil
kuni 77 mm-ni Otepääl. Võrreldes Ida-Eestiga sai Lääne- ja Loode-Eesti vähem sademeid.
Õhutemperatuur oli sajusel III dekaadil normist madalam ning Jõgeval ei esinenud ühtegi päeva,
mil keskmine õhutemperatuur oleks ületanud viit soojakraadi. Efektiivseid (üle 5 kraadi)
õhutemperatuure kogunes selle aasta aprilli lõpuks kasvavas kokkuvõttes Jõgeval 27 kraadi, mis
on vaatlusaastate (1922-2016) keskmisest 23 ja normist (1981–2010) 43 kraadi võrra vähem.
Looduse arengus vastab see tavapärasega võrreldes 1–2-nädalasele mahajäämusele.
Mai kujunes tavalisest jahedamaks. Kuu keskmine õhutemperatuur oli Jõgeval 9,6 kraadi, mis on
vaatlusaastate keskmisest 0,8 ja normist 1,3 kraadi võrra madalam. Kuu esimesel nädalal tõusid
küll päevased õhutemperatuurid mandriosas 16–19 kraadini, kuid ööd olid jahedad ja seetõttu jäi
ööpäeva keskmine õhutemperatuur normist madalamaks. Mai teisel nädala muutus ilm veelgi
külmemaks, sadas lund ja lühikeseks ajaks moodustus lumikate. Rohkem tuli lund Lääne-Eestis ja
saartel, kus kohati ulatus lume paksus 10 cm-ni. 10. mail langes minimaalne õhutemperatuur
mitmel pool Eestis -6 ... -7 kraadini. Kuu teisel poolel muutus ilm soojemaks. Ööpäeva keskmine
õhutemperatuur tõusis püsivalt üle 10 kraadi (algas aktiivne taimekasvuperiood) 18. mail, mis on
viimase 95 aasta keskmisest 4 päeva võrra ja normist nädal aega hiljem. Kuu kõrgeim
õhutemperatuur registreeriti 19. mail Mandri-Eestis (25–27 kraadi). Vaatamata juba üle 20 kraadi
küündinud päevastele õhutemperatuuridele esines öökülmi maapinna lähedal ka kuu teisel poolel.
Kokku esines Jõgeval mais külma õhus 11 ööl, kusjuures vaatlusaastate keskmisena on mais
õhus külma esinenud viiel ja normi järgi neljal ööl. Kuu lõpuks kogunes Jõgeval talve järel
efektiivseid temperatuure 200 kraadi, mis on normist 66 kraadi võrra vähem. Sademeid tuli mai
jooksul valdavas osas Eestist tavalisest napimalt. Kuu sajusumma kõikus 4,8 mm-st
(10% normist) Toomal kuni 57 mm-ni (115% normist) Tartumaal Mehikoormas.
Kuna jaheda kevade tõttu oli taimede areng tavalisest aeglasem, siis mai esimese poole tugevad
külmad neile olulist kahju ei põhjustanud. Enamik puid polnud tugevate öökülmade ajaks jõudnud
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veel lehtida ja viljapuude-marjapõõsaste õitseaeg oli alles ees. Külvatud põllukultuurid ja aiavili oli
kuu keskpaigas enamasti veel tärkamata. Mõningaid külmakahjustusi võis märgata taimelehtedel
ainult madalamates kohtades asuvatel rohumaadel. Looduse areng oli kuu keskpaiku efektiivsete
temperatuuride kogunemise järgi tavalisest u kaks nädalat maha jäänud, kuid normist kõrgemate
temperatuuridega kuu teisel poolel taimede areng kiirenes. Õunapuude massiline õitsemine algas
mai viimastel päevadel, mis on keskmisest ajast juba vähem kui nädal aega hiljem. Mai lõpus olid
enamik suviteravilju kolmanda lehe või võrsumise alguse faasis. Kuivuse tõttu olid tingimused
võrsumiseks mais ebasoodsad. Talirukis jõudis kuu viimastel päevadel pealoomise faasi, talinisu
kasvatas kõrt, talirüps ja -raps õitsesid ning suviraps tärkas. Talirukki "Vambo" kõrguseks mõõdeti
Jõgeval 31. mail 70–90 cm, talirüpsi kõrgus ulatus 95–115 cm, hilisel punasel ristikul 20–30 cm.
Juuni oli jahe. Kuni 20. juunini jäi temperatuurirežiim muutlikuks ning lühikesed mõnepäevased
päikesepaistelised soojad perioodid vaheldusid jahedate ja sajustega. Juuni viimane kolmandik
oli tavapärasest kahe kraadi võrra külmem.
Efektiivseid temperatuure kogunes kuu jooksul 250 kraadi, mis on normist 39 kraadi võrra vähem.
Kasvavas kokkuvõttes kogunes efektiivseid temperatuure 30. juuniks 450 kraadi, mis on normist
105 kraadi võrra vähem. Aktiivseid õhutemperatuure kogunes juuni jooksul 378 kraadi, mis on
normist 44 kraadi võrra vähem. Kasvavas kokkuvõttes kogunes aktiivseid temperatuure kuu lõpu
seisuga 593 kraadi, mis on normist 115 kraadi võrra vähem.
Sademeid tuli kuu jooksul Eestimaa piires väga erinevalt, kuid valdavalt kujunes Eesti idaosa
lääneosast sajusemaks. Kuu sajusumma kõikus 39 mm-st (u 80% normist) Ristnas ja Vilsandil
kuni 136 mm-ni Jõgevamaal Tormas (u 180% normist). Esimesed suuremad sajud pärast kuiva
maikuud tulid 5. ja 8. juunil, mis olid väga vajalikud eelkõige suviteraviljadele, sest siis toimus neil
võrsumine, peaalgete teke. Väga intensiivseid vihmahooge esines 12.–14. juunini. Jõgeva
ümbruse sademete hulk oli juunis 78–99 mm (normist 100–125%). Kuigi temperatuurid olid
madalad, siis vaatamata normile lähedasele või sellest suuremale kuu sajuhulgale, langes kuu
teisel poolel produktiivne veevaru teraviljapõldudel optimaalsest madalamaks. Ilmselt põhjustas
seda tugevatest tuultest tingitud kiire kuivamine ja taimede suurenenud veetarve.
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2 Taimekasvatus
Toomas Lepplaan, Helena Vaher

2.1 Põllumajanduskultuuride kasvupinnad, saagid ja tarbimine
Juunis avaldatud Statistikaameti (SA) lõplike andmete järgi oli 2016. aasta põllukultuuride
kasvupind kokku 672,9 tuh ha, mis on 58,9 tuh ha võrra ehk 8,8% suurem kui 2015. aastal
(tabel 1).
Tabel 1. Peamiste taimekasvatussaaduste tootmine aastatel 2015 ja 2016
Taimekasvatussaadus

Teravili kokku
… rukis
… talinisu
… suvinisu
… kaer
… suvioder
… talioder
… tritik
Kaunvili
Raps
Kartul
Köögivili
Põllukultuurid kokku
Allikas: SA

2015
Kasvupind (tuh
ha)
350,4
14,3
98,0
71,9
24,4
130,3
1,1
7,1
31,3
70,8
5,8
3,1
614,0

Saak (tuh
t)
1 535,3
54,7
518,6
294,1
67,8
551,5
5,1
35,1
86,2
196,3
117,2
72,4
x

Saagikus
(kg/ha)
4 382
3 823
5 302
4 090
2 781
4 232
4 576
4 951
2 756
2 771
20 138
x
x

2016
Kasvupind
(tuh ha)
351,4
12,4
90,7
73,8
29,3
133,6
1,7
5,7
55,4
70,1
5,6
3,1
672,9

Saak
(tuh t)
934,1
32,4
259,1
196,4
64,5
352,6
4,8
18,9
109,5
102,5
89,8
54,4
x

Saagikus
(kg/ha)
2 658
2 616
2 857
2 660
2 201
2 639
2 736
3 333
1 975
1 462
15 920
x
x

Põllukultuuride kasvupinnast moodustab suurima osa teravilja kasvupind, mille osatähtsus 2016.
aastal oli 52,3%, järgnesid söödakultuuride (27%) ja tehniliste kultuuride kasvupind (11,2%).
Kartuli, köögivilja ja kaunvilja kasvupind kokku moodustas 9,5% (joonis 1).
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Joonis 1. Põllukultuuride kasvupindade jaotumine 2016. aastal

Allikas: SA

Teravilja kasvupind oli 2016. aastal kokku 351,4 tuh ha, mis on 1 tuh ha võrra ehk 0,3% suurem
kui eelnenud aastal. Teravilja kogusaak oli 934,1 tuh t, mis on 601,2 tuh t võrra ehk 39% väiksem
kui 2015. aastal. Teravilja saagi vähenemise oluliseks põhjuseks oli sademeterohkus, mis takistas
õigeaegset viljakoristust.
Kaunvilja kasvupind suurenes 44% (55,4 tuh hektarini) suure tõenäosusega kliimat ja keskkonda
säästvate põllumajandustavade (rohestamise) toetuse nõuete tõttu. Saaki saadi 109,5 tuh t, mis
on 21% rohkem kui eelnenud aastal.
Statistikaameti esialgsetel andmetel on 2017. aasta teravilja kasvupind 330,7 tuh ha, mis on
20,7 tuh ha võrra ehk 6% vähem kui eelmisel aastal. Talivilja kasvupind on 126 tuh ha, mis on 15,5
tuh ha võrra ehk 12% suurem kui 2016. aastal. Suvivilja kasvupind on esialgsetel andmetel 204,7
tuh ha, mis on 36,2 tuh ha võrra ehk 15% väiksem kui 2016. aastal. Seega on taliviljade kasvupind
võrreldes eelmise aastaga suurenenud, suviviljade kasvupind aga vähenenud. Eelmise aastaga
võrreldes on talinisu kasvupind suurenenud 12%, talirukkil 7%, tritikul 2%, tatral 42% ja kaeral 13%.
Selle aasta maikuu oli külm ja kuiv ning taimede areng oli tavalisest aeglasem. Juuni oli samuti
tavapärasest jahedam, kuid sademeterohkem, mis on teraviljakasvatusele sobiv ning oodata on
head teraviljasaaki, kui koristusperioodi ilmad seda soosivad.
Kaunviljade kasvupind 2017. aastal on esialgsetel andmetel 65,8 tuh ha, mis on 10,4 tuh ha võrra
ehk 16% suurem kui eelmisel aastal. Kaunviljade kasvupinna suurenemise põhjuseks on
keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kasutamisest tulenev nõue kasvatada 15%-l pinnal
liblikõielisi põllumajanduskultuure ning rohestamise toetuse nõuded. Liblikõieliste põllukultuuride
kasvatamise peamine eesmärk on mullaviljakuse suurendamine ning mulla füüsikaliste omaduste
parandamine.
Vastupidiselt kaunviljadele on kartuli kasvupind iga aastaga vähenenud ning 2017. aastal on see
SA esialgsete andmete järgi 5,4 tuh ha, mis on 0,2% väiksem kui 2016. aastal.
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Rapsi/rüpsi kasvupind on 2017. aasta esialgsete andmete kohaselt esimest korda viimase
seitsme aasta jooksul suurenenud. Tali- ja suvirapsi kasvupind moodustasid kokku 73,7 tuh ha,
mis on 3,6 tuh ha võrra ehk 5% suurem kui eelmisel aastal. Suvirapsi kasvupinna osakaal on 53%
ja talirapsil 47%.
2.1.1 Avamaa- ja katmikköögivili
Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvatati 2017. aastal avamaaköögivilja kokku 3400 ha,
millest 2335 ha (69%) põllumajanduslikes majapidamistes ja 1065 ha (31%) põllumajanduslikes
kodumajapidamistes ja põllumajanduslike majapidamiste koduaedades1.
Köögiviljade kasvupinnad kahe viimase aasta võrdluses on toodud joonisel 2.
Avamaaköögiviljadest kasvatatakse kõige rohkem rohelist hernest (609 ha), porgandit (490 ha) ja
kapsast (453 ha). Muu avamaaköögivilja kasvupind on kokku 903 ha. Katmikalal kasvatatakse
köögivilja kokku 235 ha.
Joonis 2. Köögiviljade kasvupind 2016. ja 2017. aastal

Allikas: SA

Avamaaköögiviljade kasvupinnad põllumajanduslikes majapidamiste kahe viimase aasta
võrdluses on toodud tabelis 2 (2017. aasta andmed on esialgsed). Võrreldes 2016. aastaga on
enim suurenenud muu avamaaköögivilja (köögiviljad, mille kasvupinnad ei ole eraldi välja toodud)
pind (206 ha võrra). Rohelise herne kasvupind suurenes aastaga 57 ha, porgandil 30 ha,
avamaakurgil 14 ha, söögipeedil 10 ha ja mugulsibula kasvupind 6 ha, kuid küüslaugu kasvupind
vähenes 6 ha, kapsa kasvupind 4 ha ja kaalika kasvupind 1 ha.

1

SA on esialgsete kasvupindade arvestuse teinud nende majapidamiste andmete alusel, kes on esitanud
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile taotluse ühtse pindalatoetuse saamiseks. Põllumajanduslike
kodumajapidamiste andmed on hinnangulised ja lähtuvad põllumajandusloenduse, põllumajanduslike
kodumajapidamiste uuringu ja põllumajanduslike majapidamiste andmetest.
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Tabel 2. Avamaaköögiviljade kasvupind põllumajanduslikes majapidamistes 2016. ja 2017. aastal

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

2016
Kasvupind (ha)
284
78
236
311
24
55
473
60
500
2 022

2017
Kasvupind (ha)
280
92
246
341
31
49
530
59
706
2 335

Muutus 2016/2017
ha +,%
-4
-1
14
18
10
4
30
10
7
29
-6
-11
57
12
-1
-2
206
41
313
15

SA lõplike andmete järgi oli 2016. aastal kõigi avamaaköögiviljade saagid ja keskmised
saagikused väiksemad kui 2015. aastal (tabel 3). Avamaaköögiviljade kogusaak oli 2016. aastal
54 412 t, mis on 2015. aasta saagist 25% (18 036 t) väiksem.
Tabel 3. Köögivilja kasvupind, saak ja saagikus, 2015. ja 2016. aasta
Köögivili

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

2015
Kasvupind
(ha)
488
188
315
489
214
118
526
97
704
3139
70,2
149,1
23,9
243,2

Saak (t)
23 283
4796
6922
26 485
689
299
1251
1744
5979
72 448
6867
4839
1747
13 453

Saagikus
(kg/ha)
47 711
25 511
21 975
54 162
7893
2534
2378
17 979
8493
23 080
97 821
32 455
73 096
-

2016
Kasvupind
(ha)
457
190
317
460
202
108
552
106
697
3 087
66
146
23
235

Saak (t)
19 147
3323
6658
16793
494
185
952
1376
5483
54 412
5116
2312
1311
8739

Saagikus
(kg/ha)
41 862
17 487
21 024
36 536
2453
1721
1726
13 016
7873
17 628
77 282
15 814
57 837
-

2.1.2 Puuviljad ja marjad
Statistikaameti lõplike andmete järgi oli 2016. aastal puuvilja- ja marjaaedade kogupind 6404 ha,
millest 3208 ha oli põllumajanduslikes majapidamistes ning 3197 ha põllumajanduslikes
kodumajapidamistes. Puuvilja- ja marjaaedade kogupind vähenes aastaga 137 ha (tabel 4) - enim
vähenes õuna- ja pirniaedade pind (274 ha ehk 10%) ning maasikaistandike pind (110 ha ehk
16%). Muu puuvilja ja marjade pind suurenes aastaga 379 ha võrra (28%) ning vaarikaistandike
pind 5 ha võrra (2%).
Puuvilja ja marjade kogusaak oli 2016. aastal 8578 t. Õunu ja pirne saadi kokku 5497 t, mis on
kaks korda enam kui 2015. aastal (2745 t). Teiste kultuuride saagid jäid 2015. aasta saakidest
väiksemaks.
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2016. aastal oli õuna- ja pirnipuude keskmine saagikus 2346 kg/ha, mis on viimaste aastate
suurim (1293 kg/ha enam kui 2015. aastal). Vähesel määral suurenesid ka ploomi- ja kirsipuude
ning muude puuviljade ja marjade keskmised saagikused, kuid teiste puuvilja- ja marjakultuuride
keskmised saagikused jäid väiksemaks.
Tabel 4. Puuvilja ja marjade kasvupind, saak ja saagikus 2015. ja 2016. aastal
Artikkel

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

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

Saak (t)
2 745
223
117
318
417
142
207
1 727
647
6 543

Saagikus
(kg/ha)
1 053
664
534
1 287
950
947
945
2 559
704
1 126

2016
Pind (ha)
2 482
325
206
233
453
140
250
565
1 750
6 404

Saak (t)
5 497
210
111
208
331
125
176
1 297
624
8 578

Saagikus
(kg/ha)
2 346
669
540
949
891
894
798
2 296
710
1 632

2.2 Taimekasvatussaaduste kokkuostu- ja tootjahinnad
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) on Konjunktuuriinstituudi (EKI) kogutava
hinnainfo põhjal 2017. aasta I poolaastal veidi tõusnud. Selle aasta I ja II kvartalit võrreldes on
enim tõusnud kaera hind (7%), ainsana langes toidunisu hind (1%).
Joonis 3. Teravilja keskmised kokkuostuhinnad aastatel 2013–2017, €/t

Allikas: TNS Emor, EKI, MEM
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2013. aasta lõpust alates on teravilja hinnad olnud langustrendis (joonis 3). Teravilja hinnad
langevad enamasti augustis, kui toimub viljakoristus.
Toidunisu keskmine kokkuostuhind oli II kvartalis 157 €/t, mis on 1% madalam kui I kvartalis, kuid
võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 13% kõrgem. Söödanisu kokkuostuhind oli II kvartalis 152
€/t, mis on 3% kõrgem kui I kvartalis ning 16% kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil.
Rukki keskmine kokkuostuhind oli I kvartalis 117 €/t ehk 14% kõrgem kui eelmise aasta II
kvartalis.
Odra keskmine hind oli II kvartalis 138 €/t, mis on 4% kõrgem kui I kvartalis ning 7% kõrgem kui
eelmise aasta II kvartalis. Söödaodra hind oli 2017. aasta I kvartalis 129 €/t, mis on 3% kõrgem
kui 2016. aasta II kvartalis.
Kaera keskmine kokkuostuhind oli selle aasta II kvartalis 122 €/t, mis on 7% kõrgem kui I kvartalis
ja 5% kõrgem kui 2016. aasta II kvartalis.
Rapsi hind oli II kvartalis 410 €/t, mis on 2% kõrgem kui eelmises kvartalis ja ka eelmise aasta II
kvartalis (tabel 5).
2017. aasta II kvartali teravilja hinnad on vähesel määral tõusnud ilmselt selle tõttu, et eelmise
aasta teraviljasaak jäi ebasoodsa ilmastiku tõttu Eesti viie aasta kogusaagi keskmisest tasemest
madalamaks. Maailmaturu teravilja hinnad on erinevates piirkondades 2017. aasta juunikuu lõpu
seisuga olnud kas stabiilsed või vähesel määral tõusnud.
Tabel 5. Teravilja ja rapsi kokkuostuhinnad (töötlejaettevõtete kaalutud keskmine),
käibemaksuta (€/t)
II kvartal 2016

Nisu
… toidunisu
… söödanisu
Rukis
… toidurukis
… söödarukis
Oder
… toiduoder
… söödaoder
Kaer
… toidukaer
… söödakaer
Tritik
Raps
Allikas: EKI, MEM

132
137
128
101
116
89
128
137
126
116
126
110
128
375

I kvartal 2017

II kvartal 2017

150
159
147
117
132
129
114
403

154
157
152
138
122
410

Muutus +/- %
II kv 2017 / II kv 2017 /
I kv 2017
II kv 2016
3
14
-1
13
3
16
14
4
7
3
7
5
2
2

Köögivilja tootjahinnad 2017. aasta I poolaasta (jaanuar-juuni) kohta on toodud tabelis 6. Enamus
köögiviljade keskmised tootjahinnad olid 2017. aasta I poolaastal kõrgemad kui 2016. aastal
samal ajal. Ainult peakapsa keskmine hind oli 14% madalam.
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Tabel 6. Köögivilja aritmeetilised keskmised tootjahinnad I poolaastal, käibemaksuta (€/kg)
Peakapsas
Porgand
Peet
Kaalikas
2
Mugulsibul
Kurk, pikk+lühike
Kurk, pikk
3
Kurk, lühike
4
Tomat
5
Küüslauk
6
Roheline hernes
Allikas: EKI

2016 I poolaasta
0,26
0,19
0,17
0,38
1,20
1,95
1,91
1,71
2,19
4,70
2,71

2017 I poolaasta
0,22
0,23
0,21
0,49
1,88
2,37
2,26
2,38
2,52
5,92
5,30

Muutus 2016 vs 2017 (%)
-14,4
18,4
27,0
28,5
56,1
21,2
17,9
39,4
14,8
26,0
95,6

Köögivilja keskmise tootjahinna üheks määravaks teguriks on eelnenud aasta saak. Kuna
2016. aasta köögivilja saagid olid 2015. aasta saakidest väiksemad, siis olid ka enamus köögivilja
keskmisi tootjahindu 2017. aasta I poolaastal kõrgemad kui 2016. aastal samal ajal.
Joonistel 4–8 on kujutatud peakapsa, porgandi, peedi, kaalika ja kurgi 2016. ja 2017. aasta
I poolaasta keskmisi tootjahindade muutusi kuude kaupa.
Joonis 4. Peakapsa 2016. ja 2017. aasta jaanuari–juuni keskmised tootjahinnad Eestis (€/kg
käibemaksuta, aritmeetiline keskmine hind)

Allikas: EKI

Peakapsa keskmine tootjahind 2017. aasta I poolaastal oli eelmise aasta sama perioodi
keskmisest hinnast 14% madalam. Juunis oli keskmine hind 0,30 €/kg, mis on 2016. aasta
2

2016. a jaanuar–mai; 2017. a jaanuar
2016. a mai–juuni; 2017. a aprill–juuni
4
2016. a mai–juuni; 2017. a mai–juuni
5
2016. a aprill–juuni
6
2016. a juuni; 2017. a juuni
3
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keskmisest hinnast 2 senti enam (joonis 4). Kõige odavam keskmine hind oli 2017. aastal
jaanuaris (0,17 €/kg) ning kalleim juunis (0,30 €/kg).
Porgandi keskmine tootjahind 2017. aasta I poolaastal oli 0,23 €/kg, mis on 18% kõrgem kui
eelmise aasta I poolaasta keskmine. Porgandi tootjahind tõusis perioodil jaanuar-juuni 10 sendi
võrra, olles juunis 0,27 €/kg, mis on 6 senti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal (joonis 5).
Joonis 5. Porgandi 2016. ja 2017. aasta jaanuari–juuni keskmised tootjahinnad Eestis
(€/kg käibemaksuta, aritmeetiline keskmine hind)

Allikas: EKI

Peedi keskmine tootjahind 2017. aasta I poolaastal oli 0,21 €/kg, mis on 27% kõrgem kui
eelmise aasta samal perioodil. Kui 2016. aastal püsis peedi keskmine hind kuni juunini
muutumatuna (0,15-0,16 €/kg), siis 2017. aastal oli hinnamuutus kuude lõikes suurem. Peedi
tootjahind oli kõrgeim juunis (0,30 €/kg) ning madalaim märtsis (0,17 €/kg) (joonis 6).
Joonis 6. Peedi 2016. ja 2017. aasta jaanuari–juuni keskmised tootjahinnad Eestis
(€/kg käibemaksuta, aritmeetiline keskmine hind)

Allikas: EKI
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Kaalika keskmine tootjahind 2017. aasta I poolaastal oli 0,49 €/kg, mis on 29% kõrgem kui
2016. aastal samal perioodil. Kaalika tootjahind oli juunis kaks korda kallim kui jaanuaris ning
10 senti rohkem kui eelmise aasta juunis (joonis 7).
Joonis 7. Kaalika 2016. ja 2017. aasta jaanuari–juuni keskmised tootjahinnad Eestis
(€/kg käibemaksuta, aritmeetiline keskmine hind)

Allikas: EKI

Kurgi (pikk ja lühike) keskmine tootjahind 2017. aasta I poolaastal oli 2,37 €/kg, mis on 21%
kõrgem kui 2016. aasta samal perioodil. Kurgi tootjahind püsis 2017. aasta ja 2016. aasta
I kvartalis muutumatuna (vastavalt 3 €/kg ja 2,40 €/kg). Hind hakkas langema aprillis ning maksis
2017. aasta juunis 1,40 €/kg ning 2016. aasta juunis 1,10 €/kg (joonis 8).
Joonis 8. Kurgi (pikk ja lühike) 2016. ja 2017. aasta jaanuari–juuni keskmised tootjahinnad Eestis
(€/kg käibemaksuta, aritmeetiline keskmine hind)

Allikas: EKI
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2.3 Turukorraldus
Koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames oli 2016/2017. õppeaasta eest 24. augusti seisuga
taotletud kokku 788 364 eurot, millest EL rahastus on 607 668 eurot ja Eesti riigi rahastus
180 696 eurot (tabel 7).
Tabel 7. Koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames 2016/2017. õppeaastal makstav toetus (€),
taotluste ja haridusasutuste arv ning laste arv taotlustel
Taotlusperiood
01.08.2016–
30.09.2016
01.10.2016–
30.11.2016
01.12.2016–
31.01.2017
01.02.2017–
31.03.2017
01.04.2017–
31.05.2017
01.06.2017–
31.07.2017
Kokku
Allikas: PRIA

Perioodi eest makstav toetus (€)
EL
Eesti
Kokku
110 096
12 235
122 331

Taotluste
arv
351

Haridusasutuste arv
695

Laste arv
taotlustel
108 618

155 802

17 313

173 115

356

720

117 945

142 296

16 033

158 329

364

720

116 354

139 789

29 552

169 341

358

696

112 061

59 685

103 220

162 906

328

628

102 748

0

2343

2343

121

228

34 999

607 668

180 696

788 364

x

x

X

Toetuse piirmäära lapse kohta arvutab PRIA, kus arvestatakse 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.
Alates 2014/2015. õppeaastast on võimalik saada toetust puu- ja köögiviljade kasvatamise ja
kasutamisega seotud tegevuste läbiviimiseks, mille piirmääraks on 30 eurot lapse kohta
õppeaastas. Seotud tegevuste käigus külastatakse põllumajandusettevõtteid, rajatakse köögiviljaja marjaaedasid ning korraldatakse üritusi tervisliku toitumise teemadel. PRIA andmetel taotleti
veebruari alguses (1.02-22.02) toimunud taotlusvoorus toetust seotud tegevuste läbiviimiseks
kogusummas 34 291 eurot, mida on vähem kui eelmisel aastal, kui toetust maksti kokku 67 397
eurot. 2015. aastal maksti seotud tegevuste läbi viimiseks toetust kokku 25 223 eurot.
Alates 1. augustist 2017 kehtib senise koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse ning koolipiimatoetuse
asemel koolikava toetus, millega on võimalik mitmekesistada ja täiendada puu- ja köögivilja ning
piima ja -toodete valikut lasteaedades ja koolides ning ellu viia kaasnevaid haridusmeetmeid, mis
aitavad tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.
Võrreldes koolipiimakavaga on uues koolikavas muutunud piima ja piimatoodete pakkumise
ühikumäära arvestamise põhimõte ning piima ja -toodete valik. Kui varem oli koolipiimatoetuse
ühikumäär tarbitud piima koguse kohta, siis nüüd on piima ja piimatoodete pakkumise ühikumäär
ühtlustatud puu- ja köögivilja pakkumise toetuse ühikumääraga, mille puhul toetuse ühikumäär on
arvestatud lapse kohta õppepäevas. 2017/2018. õppeaasta esimesel taotlusperioodil on
haridusasutuses puu- ja köögivilja pakkumise toetuse määr 0,05 eurot lapse kohta õppepäevas
ning piima ja -toote pakkumise toetuse määr 0,108 eurot lapse kohta õppepäevas.
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Piima ja -toodete valikul on arvesse võetud Euroopa Liidu suuniseid, et keskenduda uues
koolikavas lisanditeta ja maitsestamata piima ja piimatoodetele. Samuti on arvesse võetud
2005.–2017. aastal rakendatud koolipiimakava piima ja -toodete tarbimise põhilisi eelistusi ning
uude koolikavasse on valitud kõik varem enam tarbitud piimad ja piimatooted. Muutunud valikust
on välja jäänud maitsestatud piim ja maitsestatud hapupiim, mille tarbimise osakaal kokku jäi
aastate keskmisena vaid u 1,5% piiresse. Arvestades haridusasutuste ettepanekut on
koolikavasse uue piimatootena lisandunud hapendatud pett. Sarnaselt koolipuuvilja ja -köögivilja
kavaga on koolikava toetuses abikõlblikud ainult Eestis kasvatatavad köögivilja-, puuvilja- ja
marjakultuurid.
Kui siiani olid kaasnevad haridusmeetmed (seotud tegevused) ette nähtud üksnes koolipuuvilja ja
-köögivilja kavas, siis uue koolikava raames saab kaasnevate haridusmeetmete toetust kasutada
tegevuste elluviimiseks, mis on seotud kas puu- ja köögivilja või piima ja piimatoodete
pakkumisega või mõlemaga. Kaasnevate haridusmeetmete rakendamiseks antav toetuse määr ei
tohi lapse kohta ületada 30 eurot õppeaastas.
Kaasnevate haridusmeetmete toetuse sihtgrupiks ning puu- ja köögivilja pakkumise toetuse
sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuste 1.–5. klassi õpilased. Piima ja
piimatoote pakkumise toetuse sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed, haridusasutuse
1.–12. klassi õpilased ja kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses
või rakenduskõrgkoolis.
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3 Loomakasvatus
Liina Jürgenson, Kalev Karisalu, Ahto Tilk, Maarja Uibokand
Statistikaameti andmetel oli Eestis 2017. aasta 30. juuni seisuga 257,2 tuh veist (sh 86,4 tuh
piimalehma), 287,3 tuh siga, 104,9 tuh lammast ja kitse ning 2094,8 tuh lindu (tabel 8). Võrreldes
eelmise aasta sama ajaga oli veiste arv vähenenud 1% (sh piimalehmade arv 2%) ja lindude arv
2%. Sigade arvu vähenemine on peatunud ja võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli sigade
arv 2% suurem. Lammaste arv oli samuti suurenenud 2%.
Tabel 8. Loomade ja lindude arv 2017. aasta 30. juuni seisuga (tuhandetes)

Veised
… sh piimalehmad
Sead
Lambad ja kitsed
Linnud
Allikas: SA

2016

2017

259,1
88,3
280,7
102,9
2133,9

257,2
86,4
287,3
104,9
2094,8

2016/2017
+/%
-1,9 -1
-1,9 -2
6,6 +2
2 +2
-39,1 -2

Piimalehmade arv oli 2017. aasta I poolaastal 86 438, mis on eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 1925 looma võrra ehk 2,2% väiksem. Kuigi piimalehmade arv on püsinud viimastel
aastatel langustrendis, on 2017. aasta I poolaastal märgata teatavat stabiliseerumist - selle aasta
I poolaastal ei ole I ja II kvartalite võrdluses piimalehmade arv vähenenud ning soodsamat
piimaturu olukorda arvestades võib eeldada, et II poolaastal piimalehmade arvu stabiliseerumine
jätkub.
Joonis 9. Sigade, piimalehmade ning lammaste ja kitsede arv 30. juuni seisuga aastatel 2013–2017

Allikas: SA

Sigade arvu oluline vähenemine viimastel aastatel on peatunud ning selle aasta II kvartali lõpus oli
sigu 287 tuh, mis on 5,8 tuh siga enam kui I kvartalis ja 6,6 tuh enam, kui 2016. aasta II kvartali
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lõpus. Põrsaid sündis 2017. aasta I poolaastal 308 600, mis on 15 500 põrsast rohkem kui
eelmisel aastal samal ajal. Kuigi sealihasektorit oluliselt mõjutanud Aafrika seakatku diagnoositi
kodusigadel ka 2017. aasta suvel, on märgata sigade arvu teatavat stabiliseerumist, mida toetab
sealiha hinna tõus.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmetel7 oli põllumajandusloomade
registrisse 2017. aasta 30. juuni seisuga kantud 257 125 veist, sh 86 438 piimalehma, 30 422
lihatõugu lehma (sh ristandit), 84 972 lammast ja 4 906 kitse (tabel 9). Võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga oli veiste koguarv vähenenud 2 207 looma võrra. Veiste arv vähenes kolmandat
aastat järjest ning seda piimatõugu veiste arvelt. Piimatõugu veiseid oli I poolaasta lõpus 176 856
(sh 86 438 piimalehma) ning aastaga on nende arv vähenenud 6854 looma (sh 1925 piimalehma)
võrra.
Tabel 9. Loomade arv maakondades 2017. aasta 30. juuni seisuga
Maakond
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Kokku
2016 vs 2017 II kvartal, +/2016 vs 2017 II kvartal, %
Allikas: PRIA

Veised kokku
15 076
5 923
6 207
18 064
30 504
13 446
26 479
15 235
27 024
19 901
21 626
12 695
12 969
21 557
10 419
257 125
-2 207
-1%

Piimatõugu
lehmad
4 180
639
1 623
7 908
13 230
2 239
9 642
6 252
9 842
6 110
5 298
5 179
3 879
7 689
2 728
86 438
-1 925
-2%

Lihatõugu
lehmad
2 241
1 894
1 032
918
1 208
3 400
2 686
824
3 142
2 659
4 379
599
1 733
1 952
1 755
30 422
2 128
8%

Lambad
6 265
4 891
2 281
1 855
2 782
3 992
5 731
5 169
6 153
6 101
16 257
4 181
6 581
5 268
7 465
84 972
-1 622
-2%

Kitsed
257
155
579
196
319
252
316
385
854
284
293
225
148
168
475
4 906
220
5%

Piimalehmade arv vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 10 maakonnas, neist enim Valga(313 lehma võrra) ja Pärnumaal (297 lehma võrra).
Lihatõugu veiste arv suurenes jätkuvalt ning neid (sh ristand) oli 30. juuni seisuga
põllumajandusloomade registrisse kantud 80 269 (sh 30 422 lehma), mis on u 5 tuh looma enam
kui aastal 2016 ja u 20 tuh looma enam kui viis aastat tagasi. Puhtatõulisi lihaveiseid oli 52%, mis
on 8% rohkem kui viis aastat tagasi. Lihatõugu lehmi oli 30 422 (sh ristandid) ja nende arv
7

Teatud erinevus Statistikaameti 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, ELi
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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suurenes aastaga 2128 looma võrra. Lihatõugu lehmade arv suurenes 14 maakonnas, vaid
Tartumaal registreeriti tänavu loomi vähem.
Lambaid oli 2017. aasta juuni lõpu seisuga põllumajandusloomade registris 84 972 (sh 35 968
utte), mis on eelmise aastaga võrreldes 1622 looma võrra vähem ja u 5 tuh looma rohkem kui viie
aasta eest. Lammaste arv vähenes 8 maakonnas, neist kõige enam Valgamaal (1215 looma
võrra), Järvamaal (673 looma võrra) ja Harjumaal (630 looma võrra). Kõige enam lambaid
kasvatati jätkuvalt Saare-, Võru- ja Valgamaal ning neis peeti kokku 36% Eesti lammastest.
Kitsi oli 2017. aasta juuni lõpu seisuga registreeritud 4906, mis on 220 looma võrra enam kui
aasta tagasi ja 1041 looma võrra enam kui viis aastat tagasi. Kitsede arvukus on jätkuvalt suurim
Pärnumaal, kus kasvatati 854 kitse.
Aasta-aastalt väheneb veisepidajate arv - peamiselt lõpetavad tegevuse piimalehmade
kasvatajad. 2017. aasta juuni lõpus oli veiseid 3419 loomapidajal ning võrreldes eelmise aasta
sama ajaga oli veisepidajate arv vähenenud 262 võrra (võrreldes selle aasta I kvartali lõpuga
26 võrra vähem). Piimalehmi kasvatas 1714 loomapidajat. Aastaga on piimalehmade pidamise
lõpetanud 278 tootjat (2017. aasta märtsi lõpu seisuga 51 tootjat).
2017. aasta I poolaastal olid lambad 1883 ja kitsi 591 loomapidajal. Võrreldes eelmise aastaga on
lambakasvatajaid 61 ja kitsekasvatajaid 20 võrra vähem.

3.1 Piimatootmine
2017. aasta I poolaastal toodeti SA esialgsetel andmetel Eestis 394 898 t piima, mis on 4710 t
võrra ehk 1,2% vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. Piimatoodangu väike langus toimus
vaatamata piimaturu olukorra paranemisele eelmise aasta lõpus ning selle soodsana püsimisele
kogu selle aasta I poolaasta jooksul. EL piimaturu olukorda toetab piimatoodete (eriti või ja juust)
püsivalt suur nõudlus nii EL siseturul kui ka maailmaturul, samuti toorpiima tarnete
1,1% vähenemine perioodil jaanuar–mai 2017.
Kui võrrelda selle aasta toodangut viis aastat tagasi toodetuga, siis ületas 2017. aasta I poolaasta
piimatoodang Eestis 2013. aasta sama perioodi piimatoodangut 18 219 t ehk 10%. Selle aasta
I poolaasta piimatoodang oli aastate 2013–2017 I poolaasta keskmisega (392 377 t) võrreldes
0,6% suurem (joonis 10).
Esmaostjatele tarniti 2017. aasta I poolaastal 357 400 t 4% rasva- ja 3,4% valgusisaldusega piima,
mis eelmise aasta sama ajaga võrreldes on 6800 t võrra ehk 1,8% vähem. Võrreldes Eesti
lähiriikides toimunud arenguid piimatarnetes, siis vähenesid I poolaastal tarnitud piimakogused
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes Leedus 2,1%, Soomes 2,5% ning Lätis 0,6%. Euroopa
Liidus vähenes piimatoodang keskmiselt 0,6%. Eestis moodustas esmaostjatele tarnitud piima
osakaal kogu piimatoodangust 90,5%. Kokkuostetud piima kvaliteet on püsinud heal tasemel ning
eliit- ja kõrgema sordi piima osakaal moodustas kokkuostetud piimast 99,7%, mis on sama kui
eelmisel aastal samal perioodil.
Piima keskmine toodang lehma kohta oli 2017. aasta I poolaastal 4575 kg, mis ületab eelmise
aasta sama perioodi 316 kg võrra ning on ühtlasi kõrgeim I poolaasta toodangu produktiivsuse
näitaja kui kunagi varem Eestis.
Piima kaalutud keskmine kokkuostuhind oli 2017. aasta I poolaastal 31,76 € / 100 kg (joonis 10),
mis on 9,65 € / 100 kg ehk 44% kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil. Piima kokkuostuhinna
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trendi muutus toimus 2016. aasta teises pooles, kui hind hakkas kiiresti tõusma, selle aasta
I poolaasta esimeses pooles piima kokkuostuhind stabiliseerus ning seejärel püsis väikeses
langustrendis. Kokkuostuhinna langus oli siiski võrdlemisi väike ning varieerus hinnavahemikus
32,61–30,76 € / 100 kg. Viimaste aastate (2013–2017) I poolaasta kaalutud keskmine piima
kokkuostuhind (29,79 € / 100 kg) on 1,97 € / 100 kg ehk 6% väiksem kui 2017. aasta I poolaastal.
Joonis 10. Piima tootmine, kokkuost ning kaalutud keskmine kokkuostuhind aastate 2013–2017
I poolaastal

Allikas: SA

2017. aasta juunis maksti Eestis tootjatele piima eest keskmiselt 31,55 € / 100 kg, mis on eelmise
kuuga võrreldes vaid 2,6% enam, kuid eelmise aasta juunis makstud kokkuostuhinda ületas 56%
võrra.
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Joonis 11. Eesti, Läti, Leedu, Soome ja ELi keskmised piima kokkuostuhinnad aastatel 2013–2017

Allikas: Euroopa Komisjon

Eesti lähiriikidega võrreldes ületas siinne piimahinna tase Läti ja Leedu hindu (vastavalt 26,64 ja
29,15 € / 100 kg), kuid jäi Soomes makstavast piima kokkuostuhinnast (36,79 € / 100 kg)
madalamaks (joonis 11). Kui Lätis ja Leedus oli Eestiga võrreldav või suurem aastane hinnatõus
(vastavalt 64% ja 58%), siis Soomes maksti selle aasta juunis sama piima kokkuostuhinda nagu
eelmise aasta samal ajal. ELis maksti juunis piima eest keskmisena 33,23 € / 100 kg, mis on
maikuu hinnast 0,5% kõrgem ning ületas eelmise aasta juunis makstud kokkuostuhinda 29%.

3.2 Lihatootmine
2017. aasta I poolaastal tapeti majapidamistes või müüdi lihakäitlemisettevõtetele tapaks
52 619 t (eluskaalus) loomi ja linde, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5224 t võrra
ehk 9% vähem. Tapale viidud veiste ja sigade eluskaal vähenes vastavalt 26% ja 9%, lindude ning
lammaste ja kitsede eluskaal suurenes vastavalt 7% ja 1% (tabel 10).
Tabel 10. Tapaloomade ja -lindude eluskaal 2017. a I poolaastal, tonnides
Tapaloomad ja -linnud

*

2016

2017

2016/2017
+/%
-3441 -26
-2720
-9
7
1
930
7

Veised
12 997
9556
Sead
30 739 28 019
Lambad ja kitsed
628
635
Linnud
13 479 14 409
Allikas: SA
*
Tapaks müüdud (k.a ekspordiks) ja majapidamises tapetud (k.a teenustööna tappa lastud) loomad ja linnud
eluskaalus.
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Sigu8 osteti 2017. aasta I poolaastal kokku 186,1 tuh ning neist saadi 15 031 t liha9 (tabeL 11).
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga osteti 11,7 tuh siga vähem ja saadud sealiha kogus
vähenes 851 t võrra. Seega aastaga on sigade kokkuost vähenenud 9% võrra. Samas
tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes teenustööna tapetud, tapamaja majapidamisest tapetud ja
imporditud loomade tapmine vähenes vaid 1,8% ja saadud liha kogus 2,5% võrra.
Tabel 11. Sigade, veiste ja lammaste kokkuost ning saadud liha 2017. a I poolaastal

Sead, tuh
Sealiha, tonni
Veised, tuh
Veiseliha, tonni
Lambad, tuh
Lambaliha, tonni
Allikas: SA

2016

2017

204,7
16 611
17,1
4296
1,6
27

186,1
15 031
16,0
4079
1,2
19

2016/2017
+/%
-18,6
-9,1
-1 580
-9,5
-1,1
-6,4
-218
-5,1
-0,4 -25,0
-8 -28,5

Sea lihakeha keskmine kaal oli eelmise aastaga võrreldes pisut vähenenud. Kui 2016. aasta
I poolaastal oli sea lihakeha keskmine kaal 81,3 kg, siis selle aasta I poolaastal keskmiselt
80,7 kg. Statistikaameti andmetel oli sealiha keskmine kokkuostuhind I poolaastal 1628 €/t, mis
on 200 €/t enam kui aasta tagasi (joonis 12). 2017. aasta I poolaastal oli kuude lõikes hinnatase
madalaim veebruaris (1567 €/t) ja kõrgeim juunis (1707 €/t).
Joonis 12. Sea-, veise- ning lamba- ja kitseliha keskmised kokkuostuhinnad aastatel 2013–2017
kuude kaupa

Allikas: SA

8

Tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes tapetud loomad- tapamajade poolt kokkuostetud, teenustööna tapetud,
tapamaja majapidamise tapetud oma loomad ja imporditud tapaloomad (Statistikaamet)
9
Loomade ja lindude kokkuost- Eestis liha ja lihatoodete tootmise, töötlemise ja säilitamisega tegelevate ettevõtete
poolt Eesti põllumajandustootjatelt kokkuostetud loomad ja linnud (Statistikaamet)
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Võrreldes Eesti sealiha hinda lähinaabrite ja ELI keskmise hinnaga (joonis 13) selgub, et selle
aasta algusega on hinnaerinevused taas suurenenud. Kui Eesti E klassi sealiha hind on aasta
algusest suurenenud 9%, siis Leedus on hinnatõus olnud 22% ja Lätis 19%. Mõnevõrra
tagasihoidlikum on hinnatõus olnud Soomes, kus aasta algusega võrreldes on sealiha hind
suurenenud 4% võrra. I poolaasta viimasel kuul oli Eesti E klassi sealiha hind 162 € / 100 kg,
samal ajal Lätis ja Leedus 183 € / 100 kg, ja Soomes 155 € / 100 kg.
Joonis 13. Sealiha E klassi hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel I poolaastal 2013–2017

Allikas: Euroopa Komisjon

Eesti päritolu sealiha eksporditi 2017. aasta I poolaastal 3105 t, väärtuses 6776 tuh eurot. Sealiha
eksporditav kogus suurenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,7% ja väärtus 20%. Peamiselt
eksporditi Lätti (44,6%), Leetu (26%) ja Uus-Meremaale (14,5%). Eksporditud sealiha keskmine
hind oli 2182 €/t. Sealiha ekspordist 66% moodustas värske ja jahutatud liha.
Selle aasta I poolaastaga toodi Eestisse 12 054 t sealiha, millest re-eksporditi 2137 t. Sealiha
import suurenes 2017. aasta I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama ajaga 502 t võrra
ehk 4,4%. Sealiha imporditi 25 172 tuh euro väärtuses (sh re-eksport 4 144 tuh eurot). Peamised
importriigid olid Poola (24%), Taani (19%) ja Soome (20%). Imporditud liha keskmine hind oli
2088 €/t.
Elussigu imporditi 2017. aasta I poolaastal 23 220, mis on 23% enam kui aasta tagasi. Imporditud
elussigadest oli 99% massiga 50 kg ja enam ning neid toodi Soomest.
Veiseid osteti I poolaastal kokku 16,0 tuh, mis on 1100 veist vähem kui aasta tagasi (tabel 11).
Kokkuostetud veistest saadi 4079 t liha, mis on 218 t vähem kui 2016. aasta I poolaastal.
Erinevalt sealihasektorist ei tapeta tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes veiseid suurel hulgal
teenustööna, tapamaja põllumajanduslikust majapidamisest ega tooda Eestisse veiseid
tapmiseks. 2017. aasta I poolaastal tapeti tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes 16,6 tuh veist ja
saadi 4191 t liha. Enamus veiselihast moodustub lehmadelt (59%) ning pullidelt ja härgadelt (25%)
saadud lihast.
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Keskmise rümba kaal oli 255 kg, mis on 4 kg enam kui aasta varem samal perioodil. Veiseliha
keskmine kokkuostuhind oli I poolaastal 2085 €/t, mis on 111 €/t kõrgem kui eelmisel aastal
samal perioodil. Sarnaselt eelmisele aastale oli hinnatase aasta alguses madalam ja poolaasta
lõpukuudel kõrgem. Kui jaanuaris oli keskmine kokkuostuhind 1976 €/t, siis juunis 2163 €/t
(joonis 12).
Eesti päritolu veiseliha eksporditi 2017. aasta I poolaastal 411 t, väärtuses 1813 tuh eurot.
Veiseliha eksporditav kogus vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 10% ja väärtus vähenes
2%. Peamiselt eksporditi Taani (36%), Lätti (32%) ja Rootsi (18%). Eksporditud veiseliha keskmine
hind oli 4405 €/t. Veiseliha eksporditud kogusest moodustas 61% värske, jahutatud liha.
Elusveiseid eksporditi 2017. aasta I poolaastal 22 249, mis on 7% enam kui aasta tagasi. Kõige
enam viidi veiseid Belgiasse (33%), Poola (22%) ja Hollandisse (19%). Üle poole (65%) eksporditud
elusveistest olid elusveised massiga kuni 80 kg.
Selle aasta I poolaastal imporditi veiseliha 1248 t, millest re-eksporditi 223 t. Veiseliha import
suurenes 2017. aasta I poolaastal 142 t (12,8%) võrreldes aasta varasema ajaga. Veiseliha
imporditi 5039 tuh euro väärtuses (sh reeksport 649 tuh eurot). Peamised importriigid olid Poola
(31%), Leedu (30,6%) ja Läti (17%). Imporditud liha keskmine hind oli 4035 €/t, odavaim (3117 €/t)
liha pärines Lätist.
Lambaid tapeti tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes (sh kokku ostetud ja teenustööna tapetud
lambad) 2017. aasta I poolaastal 2900 ja saadi 53 t liha. Lammaste tapmine tegevusloaga
lihakäitlemisettevõtetes suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 800 lamba võrra ja
liha saadi 18 t enam. Samas vähenes lammaste ja kitsede kokkuost eelmise aasta I poolaastaga
võrreldes 400 looma võrra. Lihakäitlemisettevõtted ostsid kuue kuuga kokku 1200 lammast ja
kitse ning neist saadi 19 t liha, mis on 8 t vähem kui eelmisel aastal samal ajal (tabel 11).
Keskmine rümba kaal oli 15,9 kg, mis on 1 kg võrra kergem kui eelmisel aastal samal perioodil.
Lamba- ja kitseliha keskmine kokkuostuhind oli I poolaastal 2795 €/t, mis on 142 €/t madalam kui
eelmisel aastal samal perioodil. Viimase viie aasta I poolaastal oli lambaliha keskmine
kokkuostuhind kõrgeim 2015. ja 2016. aastal (vastavalt 3153 €/t ja 2938 €/t) ja madalaim 2014.
aastal (2643 €/t) (joonis 12). Eestis on lambaliha kokkuostuhind võrreldes Euroopa Liidu
keskmise lambaliha kokkuostu hinnaga (2016. aastal oli EL heavy lamb10 4953 €/t) madal. Seega
on madal hinnatase üheks indikaatoriks lihakäitlemisettevõtete poolt kokkuostud lihakoguse
vähenemisel ja tapateenuse osutamise suurenemisel, kus loomapidaja tegeleb ise liha
realiseerimisega.
Eesti päritolu lambaliha eksporditi 2017. aasta I poolaastal vaid 0,3 t, väärtusega 2700 eurot.
Eksporditava lambaliha kogus vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 23% ja väärtus 13%.
Liha eksporditi Soome (62%) ja Lätti (38%) keskmise hinnaga vastavalt 10 495 €/t ja 5450 €/t.
Selle aasta I poolaastal imporditi 139,3 t lambaliha, millest re-eksporditi 44,9 t. Lambaliha import
vähenes I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 30,3 t võrra ehk 18%. Lambaliha
imporditi 895 tuh euro väärtuses (sh re-eksport 326 tuh eurot). Peamised importriigid olid UusMeremaa (49,6%), Holland (20,4%) ja Belgia (17%). Imporditud liha keskmine hind oli 6423 €/t,
odavaim (4420 €/t) liha pärines Uus-Meremaalt ja kalleim (12 983 €/t) Lätist (imporditud kogus
moodustas 1,3% imporditud lambalihast).
10

Heavy lamb – raskete tallede rümbad kaaluga 13 kg või rohkem
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Tapalindude eluskaal oli I poolaastal 14 409 t, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes
930 t rohkem. Linnuliha osatähtsus kogu tapaloomade- ja lindude eluskaalus oli 27%, mis on 4%
rohkem kui 2016. aasta I poolaastal.
Euroopa Liidu keskmine linnuliha hind on alates selle aasta esimestest kuudest tõusnud ning oli
kõrgeim maikuus, mil 100 kg linnuliha eest maksti 185 eurot (2 eurot enam kui 2016. aasta mais).
Eesti linnuliha hinda tootjate vähesuse tõttu ei avaldata.
Eesti päritolu linnuliha eksporditi 2017. aasta I poolaastal 1653 t, väärtuses 3074 tuh eurot.
Linnuliha eksporditav kogus suurenes 3%, kusjuures väärtus vähenes 0,7% võrreldes eelmise
aasta sama ajaga. Peamiselt eksporditi Lätti (63%), Soome (16%) ja Hongkongi (14%). Valdava
osa linnuliha ekspordist moodustas kanaliha (kana tükid ja söödav rups) 1403 t keskmise hinnaga
1929 €/t ja kana tükeldamata rümbad 246,8 t keskmise hinnaga 1432 €/t.
Selle aasta I poolaastal imporditi 8881 t linnuliha, millest re-eksporditi 1317 t. Linnuliha import
vähenes võrreldes eelmise aasta I poolaastaga 1170 t (12%). Linnuliha imporditi 13 348 tuh euro
väärtuses (sh re-eksport 3074 tuh eurot). Peamised importriigid olid Soome (25%), Leedu (24%) ja
Taani (17%).

3.3 Munatootmine
Mune toodeti 2017. aasta I poolaastal 100 mln tk, mis on 6 270 tuh muna vähem kui eelmisel
aastal samal perioodil. Kana kohta saadi keskmiselt 136 muna, mis on samal tasemel kui aasta
tagasi. Jättes arvestamata kolme maakonna (Harju, Lääne-Viru ja Põlva) munatootmise statistika,
mida andmekaitse põhimõte ei võimalda avaldada, oli kana kohta munatoodang suurem Pärnu ja
Viljandi maakonnas. Pärnu maakonnas toodeti kana kohta keskmiselt 115 muna ja Viljandi
maakonnas 100 muna.
Kanamuna hind oli selle aasta esimestel kuudel eelmise aastaga võrreldes madal, kuid II kvartalis
4–7% kõrgem. 2017. aasta I poolaastal oli kanamunade hind kõrgeim aprillis (116 € / 100 kg) ja
madalaim veebruaris (108 € / 100 kg). Kolme Balti riigi võrdluses oli Eesti kanamuna hind kõrgeim
I poolaasta viimastel kuudel (joonis 14).
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Joonis 14. Kanamuna L ja M kategooria hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel aastatel 2013–2017
jaanuarist juunini

Allikas: Euroopa Komisjon

Näiteks juunis oli 100 kg kanamuna hind Eestis 114 eurot, Lätis 108 eurot ja Leedus 101 eurot.
ELi keskmise hinnatasemega võrreldes jäi Eesti kanamunade hind I poolaastal 5–14%
madalamaks. Lähinaabri Soome kanamunade hinnast oli Eesti kanamuna hinnatase selle aasta I
poolaastal aga kuni 16% madalam.
2016. aasta sügisest, mil Euroopas diagnoositi esimesed kõrge patogeensusega lindude gripi
(H5N8) juhtumid, tõusid päevakorda lindude pidamistingimused ja mitu ELi liikmesriiki, sh Eesti,
kehtestas kodulindude väljaspidamise keelu. Eestis kehtis kodulindude väljas pidamise keeld
1. aprillist kuni mai lõpuni. Eestis I poolaastal linnugrippi ei diagnoositud, kuid 24 ELi liikmesriigis
diagnoositi linnugrippi kas mets- või kodulindudel. Kõige enam diagnoositi linnugrippi Saksamaal,
Ungaris ja Prantsusmaal. ELi kanamunade tootmisele linnugripp suurt mõju ei avaldanud, sest
peamiselt diagnoositi linnugrippi veelindudel (pardid, haned).

3.4 Turukorraldus
3.4.1 Piim ja piimatooted
Peale mõningast langust 2017. aasta I kvartalis ELi peamiste piimatoodete hinnad II kvartalis taas
tõusid (joonis 15). Konkurentsitult enim (kvartaliga 30%) suurenes või hind, kuna nii ELi kui ka
maailmaturul valitses võipuudus ning seetõttu püstitas või hind igal järgneval nädalal üha uusi
rekordeid. Või kasutamine nii eratarbimises kui toiduainetööstuses on konkureerivate toodetega
võrreldes kõikjal tuntavalt kasvanud, kuid samal ajal varud on väikesed ning juurdetootmist pärsib
veelgi tulusam piima töötlemine juustuks ja vadakuks. Nii ületas või turuhind II kvartali lõpu
seisuga sekkumishinna taset juba 2,5-kordselt.
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Joonis 15. EL keskmised piimatoodete hinnad perioodil jaanuar 2015 – juuni 2017

Allikas: Euroopa Komisjon

Teiste piimatoodete hinnatõus jäi võiga võrreldes märksa tagasihoidlikumaks: Cheddari juustu
hind suurenes kvartaliga 11%, piimapulbri (WMP) hind 8%, Edami juustu hind 7% ning lõssipulbri
(SMP) hind 6%. Neist viimase (SMP) hind pole ainsana eelnenud kriisiaja tasemega võrreldes
selget vahet saavutanud ning jäi II kvartali lõpus sekkumishinna tasemest vaid 11% kõrgemaks.
Lõssipulbri hinda mõjutab suurte laovarude olemasolu ja ostjate ettevaatlikkus, sest oodatakse
veelgi madalamat hinda.
Aastases võrdluses ületas või hind II kvartali lõpu seisuga eelmise aasta sama aja hinda 86%,
Edami juustu hind 42%, Cheddari juustu hind 37%, piimapulbri hind 36% ning lõssipulbri hind 11%.
Sekkumiskokkuostu raames on igal aastal võimalik üle-euroopaliselt kokkuostu müüa kuni
50 tuh t võid fikseeritud hinnaga 2218 €/t ning kuni 109 tuh t lõssipulbrit hinnaga 1698 €/t. Kui
sekkumisperioodi jooksul sekkumiseks pakutud kogused ületavad eelpoolnimetatud koguseid,
siis võib Euroopa Komisjon otsustada jätkata vastava toote kokkuostu pakkumismenetluse teel.
2017. aasta II kvartalis turuolukorra soodsana püsimise tõttu n-ö tavapärased
turukorraldusmeetmed suurt kasutamist ei leidnud – 1. märtsist avanenud või sekkumiskokkuostu
müümise võimaluse vastu rekordiliste turuhindade tõttu huvi puudus. Aprillis ja mais jätkus aga
madalast hinnatasemest tulenevalt märtsi lõpus alanud lõssipulbri sekkumiskokkuost
(5 liikmesriigis müüdi sekkumislattu kokku 7,5 tuh t pulbrit).
2016. aasta lõpus positiivsete turuarengute valguses avatud sekkumislaost lõssipulbri müük on
lõssipulbri turuhinna madalal püsimise tõttu osutunud vägagi vaevaliseks, kuid esmakordselt
selle aasta jooksul õnnestus juunis pakkumusmenetluse kaudu laoseisu 100 t pulbri võrra
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vähendada. Juuni lõpu seisuga oli EL sekkumisladudes kokku 357,5 tuh t lõssipulbrit (sellest
müügiks ehk ladustatud enne 1. novembrit 2015 u 22 tuh t), millest 672 t oli ladustatud Eestis.
Või, lõssipulbri ja juustude eraladustamise meetmed käivitatakse vajaduspõhiselt Euroopa
Komisjoni algatusel, kuid piimaturu paranenud olukorrast tulenevalt selleks II kvartalis enam
vajadust polnud. Eraladustamise puhul kõrvaldab toodete pakkuja või vahendaja tooted teatud
ajaks turult ning saab selle eest toetust. Eelmise aasta otsuste põhjal 2017. aasta veebruari
lõpuni rakendatud lõssipulbri eraladustamise ning 2016. aasta septembri lõpuni rakendatud või ja
juustude eraladustamise meetmetest tulenevalt oli II kvartali lõpu seisuga eraladustamisel veel
28,3 tuh t lõssipulbrit, 10,9 tuh t juustu ning 0,2 tuh t võid. Eestis eraladustamise meetmed
kasutust ei leidnud.
Erakorralised toetusmeetmed – 2017. aasta juunis maksti 61 piimatootjale välja viimane osa
erakorralisest kohandamistoetusest, kokku ligi 1 mln eurot. Tegemist oli tootjatega, kes toetuse
saamiseks võtsid kohustuse mitte suurendada neile kuuluvate piimalehmade arvu 1. mai 2017.
aasta seisuga võrreldes lehmade arvuga taotluse esitamise hetkel (ehk u 3 kuu jooksul).
Koolipiimakava eesmärgiks on soodustada eelkooliealiste laste ning kooliõpilaste hulgas piima ja
-toodete 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.
2017. aasta I poolaasta lõpuks oli koolipiimatoetuse kavas osaleva 968 õppeasutuse kaudu
potentsiaalsete koolipiima tarbivate õpilaste arv Eestis 208 874 (tabel 12), mis on u 94% kogu
2016/2017. õppeaasta sihtrühmast.
Tabel 12. Koolipiimakavaga liitunud õppeasutuste ja õpilaste arv 2017. aasta I poolaasta seisuga
Õppeasutus
Algkoolid
Gümnaasiumid, keskkoolid
Kutsekoolid
Lasteaiad
Lasteaed-algkoolid
Lasteaed-põhikoolid
Põhikoolid
Kokku
Allikas: PRIA

Õppeasutuste arv
12
153
18
471
31
86
197
968

Õpilaste arv
1 381
83 274
7 856
60 295
2 022
10 586
44 460
209 874

Koolipiimakava raames tarbitud piimatoodete eest maksti 2017. aasta I poolaastal toetust kokku
937,4 tuh eurot, millest EL toetuse osa oli 432,9 tuh eurot ning Eesti riigi eelarvest makstav
täiendav toetus 504,5 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 andmete alusel on koolipiimatoodete tarbimise osakaal koolipiimatoodete
kaupa toodud joonisel 16.
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Joonis 16. Koolipiimatoodete tarbimise osakaal koolipiimakavas 2016/2017. õppeaastal

Allikas: PRIA

Tulenevalt õigusaktide muutumisest hakkas ELis 1. augustist 2017 kehtima uus koolikava toetus,
mis asendab senist koolipuuvilja ja -köögivilja toetust ning koolipiimatoetust (vt lk 15). Eestis
koolikava toetuse rakendamise täpsustamiseks võeti 2017. aasta I poolaastal vastu
maaeluministri 30. juuni 2017. a määrus nr 51 „Koolikava toetus”.
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4 Põllumajanduse majandusnäitajad
Katre Kirt, Ragni Koitmaa, Urve Valdmaa

4.1 Põllumajanduse tootjahinna ja ostuhinna indeksid
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis toodetud põllumajandussaaduste
müügihindade muutust.
Tabel 13. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2017. aasta II kvartalis võrreldes
2016. aasta II 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, PM

Tootjahinnaindeksi muutus, %
II kvartal 2016 – II kvartal 2017
16,2
12,5
15,2
12,7
-1,9
28,7
34,5
13,5
47,6
0,4
28,5

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2017. aasta II kvartalis võrreldes eelmise
aasta II kvartaliga oli 28,5% (tabel 13), sealhulgas taimekasvatuses 16,2% ja loomakasvatuses
34,5%. Tootjahinnaindeks suurenes oluliselt piima (47,6%) ja kartuli (28,7%) puhul ning vähenes
puuvilja ja marjade (-1,9%) puhul.
Tabel 14. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutus 2017. aasta
II kvartalis võrreldes 2016. aasta II kvartaliga

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, PM

Ostuhinnaindeksi muutus, %
II kvartal 2016 – II kvartal 2017
2,1
7,8
-9,8
0,8
-0,3
1,8
0,3
2,2
-1,4
1,3

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks, mis iseloomustab
põllumajandusäriühingute kuluartiklite hinnamuutusi, suurenes 2017. aasta II kvartalis võrreldes
eelmise aasta II kvartaliga 1,3% (tabel 14). Enim suurenes energia, kütuse ja määrdeainete (7,8%),
enim vähenes aga väetise ja pinnaseparandaja (9,8%) ostuhinnaindeks.
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4.2 Põllumajandusettevõtete ja toiduainete tootmise ettevõtete 2017. aasta
II kvartali majandusnäitajate võrdlus
Põllumajandusettevõtted11 teenisid 2017. aasta II kvartalis Statistikaameti12 lühiajastatistika
andmetel müügitulu13 kokku 124,4 mln eurot (4% enam kui 2016. aasta II kvartalis) ja nende
kogukulu oli 181,0 mln eurot (2016. aasta II kvartali tase), sh tööjõukulud 31,1 mln eurot (+2%).
Negatiivset puhast lisandväärtust (PLV) toodeti II kvartalis 25,5 mln eurot, mis on 5 mln eurot
vähem kui 2016. aasta II kvartalis.
Toiduainete tootmise ettevõtted14 teenisid samal ajal müügitulu 417,9 mln eurot (12% enam kui
2016. aasta II kvartalis). Kulutusi tehti 397,7 mln euro eest (10% enam kui 2016. aasta
II kvartalis), sh tööjõukulud 53,4 mln eurot (+7,5%). PLV toodeti II kvartalis 73,6 mln eurot, mis on
võrreldes 2016. aasta II kvartali madala baasiga 22% enam.
4.2.1 Tootjahinna ja sisendite ostuhinna muutused
Hindade muutust iseloomustavad looma- ja taimekasvatussaaduste tootjahinnaindeks15,
tööstustoodangu tootjahinnaindeks16 ning põllumajandussaaduste tootmise vahendite
ostuhinnaindeks17, mille võrdlusbaasiks on võetud 2010. aasta (joonis 17).
Loomakasvatussaaduste tootjahinnad olid 2016. aasta II kvartalis viimase viie aasta madalaimad
ja on nelja viimase kvartaliga tõusnud 35%. Taimekasvatussaaduste tootjahindade 2015. aasta III
kvartalis alanud langus pöördus 2017. aasta I poolaastal tõusule. Selle aasta II kvartalis kallinesid
sisendite ostuhinnad u kümnendiku võrra vähem kui põllumajandussaaduste tootjahinnad.
Ka toiduainete tootmise ettevõtete tööstustoodangu tootjahinnaindeks hakkas alates 2016. aasta
III kvartalist tõusma. Kui toiduainete tööstustoodangu tootjahinna indeks suurenes võrreldes
põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksiga perioodil 2014. aasta III kvartal – 2016. aasta IV
kvartal keskmiselt 7% rohkem, siis 2017. aasta II kvartalis oli olukord vastupidine –
põllumajandussaaduste tootjahinna indeks suurenes 8% võrra enam kui toiduainete
11

Põllumajandusettevõtted - taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade ettevõtted
(juriidilised isikud; nende teenitud müügitulu moodustab sektori müügitulust (ettevõtete müügitulu + FIEde
ettevõtjatulu) u 73% (viimased 2015. aasta andmed)). 2017. aasta II kvartalis oli SA andmetel 2841
põllumajandusettevõtet , kus oli 9210 tööga hõivatut
12
2017. a II kvartali tulemused avaldati 29.09.2017.
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% (viimased 2015. aasta andmed).
SA andmetel oli 2017. aasta II kvartalis 658 toiduainete tootmise ettevõtet 13 676 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).
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tööstustoodangu tootjahinna indeks. Seega muutus toiduainete tööstusele kodumaine tooraine
kallimaks, samal ajal püsis põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks
stabiilsena.
Joonis 17. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi ja taimekasvatus- ning
loomakasvatussaaduste tootjahinnaindeksi muutused ning toiduainete tootmise tööstustoodangu
tootjahinnaindeksi muutus võrreldes 2010. aastaga, kvartalite kaupa

Allikas: SA, MEM arvutused

4.2.2 Müügitulu ja kogukulud
SA andmetel jäi 2017. aasta II kvartalis võrreldes 2016. aasta II kvartaliga piima kokkuostetav
kogus samaks, kuid sea- ja veiseliha kokkuostetav kogus vähenes (vastavalt 10% ja 7%). Samal
ajal tõusis kokkuostuhind piimal 47%, sealihal 16% ja veiselihal 6%. 2016. aasta sügisel oli
teravilja saak ning rapsi ja rüpsiseemne saak väiksem kui 2015. aastal. Sügisesest saagist jääb
järgmise aasta I poolaasta kokkuostu müümiseks keskmiselt viiendik. Konjunktuuriinstituudi
andmetel tõusis 2017. aasta II kvartalis nisu kokkuostuhind võrreldes 2016. aasta II kvartaliga
17%. Seega mõjutas põllumajandusettevõtete 2017. aasta II kvartali müügitulu 4% suurenemist
(võrreldes eelneva aasta sama ajaga) peamiselt saaduste hinna tõus.
Põllumajandusettevõtete kogukulud jäid 2016. aasta II kvartali tasemele, sh suurenesid
tööjõukulud 2%. Tavapäraselt, tootmise sesoonsuse tõttu, põllumajandusettevõtted II kvartalis
puhastulu ei teeninud – kogukulud ületasid müügitulu 45% (joonis 18, vasakpoolne).
Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu suurenes 2017. aasta II kvartalis võrreldes
2016. aasta II kvartaliga 12%. SA tööstustoodangu mahuindeksi18 andmetel toodeti 2017. aastal

18

Tööstustoodangu korrigeerimata mahuindeks – iseloomustab toodetud tööstustoodangu mahu muutust
püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu püsivhindadesse arvutamiseks kasutatakse tootjahinnaindeksit.
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II kvartalis toiduaineid koguseliselt 4,6% rohkem ning toiduainete tootmise müügiindeksi19 järgi oli
toodang võrreldes 2016. aasta II kvartaliga 8,6% kallim.
Toiduainete ekspordist20 saadud tulu oli 2017. aasta II kvartalis 10% ja Eestis müüdud toodangust
saadud tulu21 8% suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Seega suurenes müügitulu nii
toodangu koguse kui hinnatõusu arvelt. Kui varasematel perioodidel kasvatas müügitulu
peamiselt kodumaine tarbimine, siis selle aasta II kvartalis toimus ekspordi elavnemine.
Toiduainete tootmise ettevõtete kogukulud suurenesid võrreldes 2016. aasta II kvartaliga 10%,
sh tööjõukulu 7,5%. Ettevõtete puhastuluks jäi 5% (joonis 18, vasakpoolne).
Joonis 18. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) müügitulu ning
kogukulude suhe, müügitulu ja kogukulude muutus II kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga
(2013–2017, vasakpoolne joonis) ning võrreldes 2012. a II kvartaliga (2012 II kv = 100,
parempoolne joonis)

Allikas: SA, MEM arvutused

Müügitulu ja kogukulude muutustest viimase viie aasta teise kvartali kohta annab ülevaate joonis
18 (parempoolne). Põllumajandusettevõtete müügitulu trend teise kvartali lõikes on endiselt veel
19

Tööstustoodangu müügiindeks – iseloomustab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust võrreldes
baasperioodiga jooksevhindades.
20
Tööstustoodangu ekspordiindeksi alusel (arvutatakse eraldi eurotsooni- ja mitteeurotsooni müügiindeksid, mis
kaalutakse kokku ekspordiindeksiks). Ekspordiindeksi muutus 2017 II kvartalis võrdluses 2016 II kvartaliga:
aprillis (+7%), mais (+11%), juunis (+13%).
21
Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeksi muutus 2017. II kvartalis võrreldes 2016. II kvartaliga:
aprillis (+6%), mais (+11%) ja juunis (+6%).
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languses, kuna 2013. ja 2014. aasta II kvartalis olid nii põllumajandussaaduste tootjahinnad
kõrgemad ja kokkuostetud kogused suuremad kui 2017. aasta II kvartalis. Kogukulude
suurenemine ületas 2017. aasta II kvartalis müügitulu muutuse peamiselt tootmise eripära tõttu.
Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu trend on tõusev ja 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 II kvartalis toodeti põllumajandusettevõtetes
hõivatu kohta negatiivset PLV 2,77 tuh eurot ja hõivatu kohta tehti tööjõukulusid 3,38 tuh eurot.
Seega toodeti negatiivset puhastulu kokku 6,15 tuh eurot hõivatu kohta. Esimesel poolaastal
toodetud negatiivne PLV tasakaalustatakse tavapäraselt teisel poolaastal.
Toiduainete tootmise ettevõtetes toodeti samal ajal hõivatu kohta PLV 5,38 tuh eurot ja
tööjõukulusid tehti hõivatu kohta 3,90 tuh eurot, mis jättis puhastuluks hõivatu kohta 1,48 tuh
eurot.
Nii põllumajandusettevõtete kui toiduainete tootmise ettevõtete tööviljakus PLV alusel on
madalam kui ettevõtlussektori keskmine (5,89 tuh eurot). Tegevusalade keskmine tööjõukulu
hõivatu kohta oli 2017. aasta II kvartalis 4,09 tuh eurot, mis jätab tegevusalade keskmisena
ettevõtja puhastuluks 1,80 tuh eurot hõivatu kohta (joonis 19).
Põllumajandusettevõtete tööjõukulu hõivatu kohta moodustas ettevõtlussektori keskmisest
2017. aasta II kvartalis 83%, toiduainete tootmise ettevõtetes 96%.
Joonis 19. Põllumajandusettevõtete (PM), toiduainete tootmise ettevõtete (TA) ja tegevusalade
keskmine tööviljakus PLV alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta aastate 2013–2017 II kvartalis, tuh €

Allikas: SA, MEM arvutused
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4.3 Põllumajanduslikud otsetoetused ja üleminekutoetused
2017. aastal makstakse viit pindalapõhist ja ühte loomapõhist otsetoetust. Võrreldes
2016. aastaga ei maksta enam ammlehma kasvatamise otsetoetust ning ute ja kitse kasvatamise
otsetoetust. Otsetoetuste eelarve selleks aastaks on kokku 123,7 mln eurot, mis on 9,1 mln eurot
enam kui 2016. aastal. Alates sellest aastast makstakse taas üleminekutoetusi – 2 pindalapõhist
ja 5 loomapõhist. Üleminekutoetuste eelarve on 19,28 mln eurot (joonis 20).
Joonis 20. Otsetoetuste ja üleminekutoetuste eelarved aastatel 2014–2020, mln €

Allikas: PRIA

Piimalehma kasvatamise otsetoetust (PTK), ammlehma kasvatamise üleminekutoetust (AMM),
ute kasvatamise üleminekutoetust (UTT), piima üleminekutoetust (PII), ute üleminekutoetust
(LUT) ning veise üleminekutoetust (VEI) oli võimalik taotleda PRIAs 2. kuni 21. märtsini. Ühtse
pindalatoetuse (ÜPT), kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse (ROH), noore
põllumajandustootja toetuse (NPT), väikepõllumajandustootja toetuse (VPT), puu ja köögivilja
kasvatamise otsetoetuse (PKV), põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse (PTO) ning
heinaseemne üleminekutoetuse (SEL) taotlusi oli võimalik esitada PRIAle 2. kuni 21. maini.
Põllumajanduslike otsetoetuste ja üleminekutoetuste ülevaate taotlemise ja määramise kohta
alates 2015. aastast rakendatud toetuse liikide lõikes annab tabel 15.
Tabel 15. Otsetoetuste ja üleminekutoetuste taotlemine aastatel 2015–2017
2015
Taotlejad
Otsetoetused
ÜPT
17 080
… sh VPT
2 006
ROH
17 080
… sh VPT
2 006
NPT
805
… sh VPT
62
PKV
157
… sh VPT
8

Ühikud
954 707
11 159
954 707
11 159
19 807
338
1 448
10

2016
Taotlejad
15 387
1 670
15 387
1 670
890
54
196
11

2017
Taotlejad

Ühikud
953 672
9 160
953 672
9 160
22 088
297
1 576
22

15 006
1 558
15 006
1 558
893
39
212
13
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2015
Taotlejad
ATK
1 167
… sh VPT
27
PTK
1 268
… sh VPT
67
UTK
771
… sh VPT
63
Üleminekutoetused
AMM
LUT
PII
UTT
VEI
PTO
PTO2
SEL
Allikas: PRIA

Ühikud
11 523
88
15 989
108
26 312
1 135

2016
Taotlejad
1 310
30
1 331
68
831
63

Ühikud
13 560
82
16 830
104
28 664
1 211

2017
Taotlejad
1 175
43
1 548
425
939
733
2 069
3 892
4 033
37

Ühikud
35 085
59
43 766
20 510
584 732 760
43 915
61 613
306 046
349 989
1 124

Loomapõhiste üleminekutoetuste väljamaksed tegi PRIA juuni lõpus. Kokku määrati toetust
summas 13,22 mln eurot. Ülejäänud üleminekutoetuste ja otsetoetuste summad määrab PRIA
detsembris ja siis alustatakse ka väljamaksetega.
4.3.1 Otsetoetused
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus
Alates 2015. aastast toimub ÜPT 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:




põllumajanduskultuuride mitmekesistamine;
püsirohumaa säilitamine;
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.
2017. aastal võeti ÜPT ja rohestamise toetuse taotlusi kokku vastu 15 006 taotlejalt (2015. aastal
võeti vastu 17 080 taotlust ja 2016. aastal 15 387 taotlust), mis on 381 taotluse võrra ehk 2,5%
vähem kui 2016. aastal. ÜPT ja rohestamise toetust taotleti 961 767 ha põllumajandusmaa kohta,
mis on 8 095 ha võrra ehk 0,8% rohkem kui aasta varem.
4.3.1.1 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
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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.
2017. aastal taotles noore põllumajandustootja toetust 893 taotlejat, kelle kasutuses oli
22 113 ha põllumajandusmaad. Võrreldes 2016. aastaga on taotlemise andmed samad.
4.3.1.2 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 ja vaarikas. Alates 2017. aastast on toetusõiguslik ka kapsas (valge peakapsas,
lillkapsas, spargelkapsas, nuikapsas, lehtkapsas, brüsseli kapsas, hiina kapsas).
Põllumajandusmaal, kus kasvatati viljapuid ja marjapõõsaid, tuli järgida minimaalset
istutustihedust hektari kohta. Minimaalsed istutustihedused on toodud maaeluministri
2015. aasta määruses nr 33. Lisaks pidi taotleja täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
2017. aastal taotles puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust 212 taotlejat 1805 ha
põllumajandusmaa kohta. Võrreldes 2016. aastaga taotles puu- ja köögivilja kasvatamise
otsetoetust 16 taotlejat rohkem ning ka põllumajandusmaad oli 229 ha ehk 12,7% enam.
4.3.1.3 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 1250 eurot.
2017. aastal kinnitas kavaga jätkamist 1653 taotlejat (1896 taotlejat 2016. aastal), kellel oli
8677 ha põllumajandusmaad ja 59 põllumajanduslooma. Võrreldes 2016. aastaga on taotlejate
arv vähenenud 243 taotleja võrra ehk 13%. Kui võrrelda põllumajandusloomade arvu
(1397 põllumajanduslooma 2016. aastal), siis on nende arv vähenenud 95% ning selle peamiseks
põhjuseks on ammlehma kasvatamise otsetoetuse ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse
lõpetamine alates 2017. aastast.
4.3.1.4 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 400 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.
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2017. aastal taotles piimalehma kasvatamise otsetoetust 1175 taotlejat, kellel oli 35 085
piimalehma. Sel aastal taotles piimalehma kasvatamise otsetoetust 156 taotlejat ehk 11,7%
vähem kui 2016. aastal. Piimalehmade arv on suurenenud 18 255 looma võrra ehk 52% ning selle
põhjuseks on muudatused piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlemise tingimustes, kus
alates 2017. aastast suurendati toetusõiguslike loomade suurusgruppi 100 piimalehmalt
400 piimalehmani.
4.3.2 Üleminekutoetused
4.3.2.1 Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus
Ammlehma kasvatamise üleminekutoetust said taotleda need taotlejad, kes tegelesid
põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises ning kes
põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatasid taotluse esitamise aasta 2. märtsi
seisuga vähemalt ühte ammlehma. Ammlehmad pidid olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja
registreeritud põllumajandusloomade registris. Ammlehma kasvatamise üleminekutoetust 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), salers (SA), tirooli hall (GR) või wagyu (WA).
Pidamisperiood loomadele kehtis kuni 8. maini.
2017. aastal taotles ammlehma kasvatamise üleminekutoetust 1548 taotlejat 43 766 ammlehma
kohta. Ammlehma kasvatamise üleminekutoetuse ühikumääraks kujunes 32,21 eurot looma
kohta. Toetus määrati 1530 taotlejale, kellel oli kokku 42 810 ammlehma. Määratud toetussumma
oli 1 378 910 eurot.
4.3.2.2 Ute kasvatamise üleminekutoetus
Ute kasvatamise üleminekutoetust said taotleda need taotlejad, kes tegelesid põllumajandusliku
tegevusega põllumajanduslikus majapidamises ning kes põllumajandusloomade registri andmete
kohaselt kasvatasid taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga vähemalt kümmet utte, kes pidid
taotluse esitamise aasta 27. aprilli seisuga olema vähemalt ühe aasta vanused. Uted pidid olema
nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud põllumajandusloomade registris. Pidamisperiood
loomadele kehtis kuni 8. maini.
2017. aastal taotles ute kasvatamise üleminekutoetust 733 taotlejat 43 915 ute kohta. Ute
kasvatamise üleminekutoetuse ühikumääraks oli 9,10 eurot looma kohta. Toetus määrati
722 taotlejale, kellel oli kokku 42 772 utte. Määratud toetussumma oli 389 220 eurot.
4.3.2.3 Piima üleminekutoetus, veise üleminekutoetus ja ute üleminekutoetus
Piima, veise ja ute üleminekutoetust said taotleda need taotlejad, kellele on määratud või kes
omavad taotluse esitamise aasta 21. märtsi seisuga vastavaid täiendava otsetoetuse
toetusõigusi. Piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotlejad peavad tegelema põllumajandusliku
tegevusega põllumajanduslikus majapidamises.
Piima üleminekutoetust taotles 2017. aastal 939 taotlejat 584 732 760 toetusõiguse kohta.
Ühikumääraks kujunes 0,01378 eurot toetusõiguse ühiku kohta. Toetus määrati 932 taotlejale,
kellel oli 584 614 166 toetusõigust. Määratud toetussumma oli 8 055 983 eurot.
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Veise üleminekutoetust taotles 2017. aastal 2069 taotlejat 61 613 toetusõiguse kohta.
Ühikumääraks kujunes 54,57 eurot toetusõiguse ühiku kohta. Toetus määrati 2034 taotlejale,
kellel oli 61 484 toetusõigust. Määratud toetussumma oli 3 355 183 eurot.
Ute üleminekutoetust taotles 2017. aastal 425 taotlejat 20 510 toetusõiguse kohta. Ühikumääraks
kujunes 2,19 eurot toetusõiguse ühiku kohta. Toetus määrati 423 taotlejale, kellel oli 20 380
toetusõigust. Määratud toetussumma oli 44 632 eurot.
Ülevaate 2017. aasta loomakasvatuse üleminekutoetuse ühikumäärade ja määratud summade
kohta annab tabel 16.
Tabel 16. Loomakasvatuse üleminekutoetuse 2017. aasta ühikumäärad ja määratud summad
Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus
Ute kasvatamise üleminekutoetus
Piima üleminekutoetus
Veise üleminekutoetus
Ute üleminekutoetus
Kokku
Allikas: PRIA

Ühikumäär
32,21 € / loom
9,10 € / loom
0,01378 € / toetusõigus
54,57 € / toetusõigus
2,19 € / toetusõigus

Määratud summa eurodes
1 378 910
389 220
8 055 983
3 355 183
44 632
13 223 928

4.3.2.4 Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus
Põllumajanduskultuuri üleminekutoetust said taotleda need taotlejad, kes taotlesid ühtset
pindalatoetust ja kellele on määratud või kes omavad taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga
põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigust. Põllumajanduskultuuri
üleminekutoetuse taotlejad peavad tegelema põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus
majapidamises. Põllumajandus-kultuuri üleminekutoetust on võimalik taotleda toetusõiguste
kohta, mille aluseks on nii 2006. kui ka 2008. aastal põllukultuuri kasvatamise täiendava
otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud toetusõiguste arv. Põllumajanduskultuuri
üleminekutoetust, mille toetusõigused määrati 2006. aasta menetlemise käigus, taotles
2017. aastal 3892 taotlejat, kellel oli 306 046 toetusõigust. Põllumajanduskultuuri
üleminekutoetust, mille toetusõigused määrati 2008. aasta menetlemise käigus, taotles
2017. aastal 4033 taotlejat, kellel oli 349 989 toetusõigust.
4.3.2.5 Heinaseemne üleminekutoetus
Heinaseemne üleminekutoetust võisid taotleda need taotlejad, kellele on taotluse esitamise aasta
15. juuni seisuga määratud või kes omavad heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust.
Heinaseemne üleminekutoetuse taotlejad peavad tegelema põllumajandusliku tegevusega
põllumajanduslikus majapidamises. Heinaseemne üleminekutoetust taotles 2017. aastal
37 taotlejat 1125 toetusõiguse kohta.
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5 Kokkuvõte
Urve Valdmaa
Põllukultuuride kasvupind on 2017. aastal Statistikaameti esialgsete andmete põhjal 665 tuh ha,
sealhulgas kasvas teravili 331 tuh hektaril, mis on 6% väiksem kasvupind kui eelmisel aastal.
Selle aasta kevad (II kvartal) oli suhteliselt kuiv ning jahe, mistõttu looduse areng oli tavapärasest
kahe nädala võrra aeglasem. Selline ilm sobis aga teraviljadele ning tõotab kujuneda väga hea
saak.
2017. aasta 30. juuni seisuga ei olnud loomade ja lindude arvus võrreldes eelmise aasta sama
ajaga suuri muutusi toimunud. Kui piimalehmade arv oli viimastel aastatel langustrendis, siis selle
aasta I poolaastal on märgata stabiliseerumist – I ja II kvartali võrdluses piimalehmade arv enam
ei vähenenud. Samuti on peatunud sigade arvu vähenemine ning selle aasta II kvartali lõpus oli
sigu 2,4% enam kui aasta tagasi.
Piima toodeti 2017. aasta I poolaastal 395 tuh t, mis on 1% vähem kui eelmisel aastal samal
perioodil. Piimalehmade produktiivsus jätkas suurenemist – kuue kuuga toodeti lehma kohta
4575 kg piima, mis on kõrgeim I poolaasta näitaja Eestis. Piima kokkuostuhind oli I poolaastal
318 €/t, mis on 44% kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil. Veiseliha kokkuostuhind oli 6%
ning sealiha kokkuostuhind 15% kõrgem, lamba- ja kitseliha kokkuostuhind aga 5% madalam kui
eelmisel aastal samal perioodil.
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks oli II kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 28,5% ning põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinna indeks 1,3%.
Põllumajandusettevõtete müügitulu oli II kvartalis endiselt oluliselt madalam kui viimase viie
aasta kõrgeim tase (2013. ja 2014. aastal). Kuigi tootjahinnad näitavad 2017. aastal tõusutrendi,
on müüdud kogused jäänud tagasihoidlikumaks. Samas võib majandusnäitajate lühiajastatistika
alusel eeldada, et kulutusi tehakse tavapärasel tasemel ja teisel poolaastal saagi realiseerimisega
tasakaalustatakse I poolaastal toodetud negatiivne puhas lisandväärtus.
2017. aastal makstakse viit pindalapõhist ja ühte loomapõhist otsetoetust. Lisaks makstakse
alates sellest aastast ka taas üleminekutoetusi – kahte pindalapõhist ja viit loomapõhist.
Otsetoetuste eelarve selleks aastaks on kokku 123,7 mln eurot, mis on 9,1 mln eurot enam kui
2016. aastal. Üleminekutoetuste eelarve on 19,28 mln eurot.
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Lisa 1. Teravilja turuolukord ELis ja maailmas
Helena Vaher
Juuni lõpus avaldatud Euroopa Komisjoni ülevaate kohaselt oli 2016. aastal ELis teravilja
kasvupind kokku 57 mln ha ning 2017. aastaks prognoositi kasvupinna suuruseks 56,2 mln ha,
mis on 1,3% vähem kui eelmisel aastal. Kultuuriti prognoositi kõva nisu kasvupinna vähenemist
2,4%, pehmel nisul 2,2%, odral 1,4% ja maisil 0,7%. Rukki kasvupind suureneb prognoosi kohaselt
5,9% ja kaera kasvupind 0,6%.
Joonis 1. Teravilja kasvupinnad ELis 2016. ja 2017. aastal ning 2018. aasta prognoos, mln ha

Allikas: Euroopa Komisjon

ELi teravilja kogusaak oli 2016/2017 turustusaastal 294,6 mln t ning 2017/2018 turustusaastaks
prognoosis komisjon kogusaagiks 298 mln t, mis on 1,2% rohkem kui eelnenud turustusaastal.
Turustusaasta lõppvarud peaksid prognoosi kohaselt vähenema 34,9 mln tonnini. Kultuuriti
väheneb kõva nisu (4,3%) ja odra saak (4,4%), suureneb aga pehme nisu (3,3%), maisi (2,5%),
kaera (2,5%) ja rukki (1,4%) saak.
Liikmesriigiti vähenes 2016/2017 turustusaastal peamiste tootjamaade koristatav saak
Hispaanias 25,4%, Ungaris 18,3%, Poolas 6,1% ja Itaalias 5,7%. Teraviljatoodang suurenes
Prantsusmaal 19,5%, Rumeenias 5,8%, Ukrainas 2,2% ja Saksamaal 0,1%.
Vastavalt ilmastikule vähendati saagikuse prognoosi nisu ja odra puhul (1%). Rapsi saagikuse
prognoos paranes, aga jäi siiski viie viimase aasta keskmisest saagikusest madalamaks.
Hispaania kuumad ja kuivad ilmad mõjutavad peamiselt odra saagikust ning Itaalia kuumalaine ja
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kuivus ohustab kogu suviviljade saaki. Prantsusmaal oli kuiv maikuu ja kuum juuni ning need
mõlemad tingimused on ebasoodsad nii talivilja kui ka kevadel külvatud teraviljade arengule.
Belgias, Iirimaal, Luksemburgis ja Lääne-Saksamaal oli keskmine õhutemperatuur, kuid
pikaajaline kuivus, mis mõjutas negatiivselt nii tali- kui ka suvivilja arengut. Kuivus valitses ka
Kesk-Euroopas (Tšehhi Vabariik, Slovakkia). Kuumalaine oli Ungaris, Rumeenias ja Horvaatias
ning selle mõju teraviljasaagile sõltub kestvusest.
Joonis 2. Teraviljasaak ELis turustusaastal 2015/2016 ja 2016/2017 ning 2017/2018 prognoos

Allikas: Euroopa Komisjon

IGC (International Grains Council) juunis tehtud prognoosi kohaselt toodetakse 2017. aastal
maailmas kokku 735 mln t nisu, tarbitakse 735 mln t ning varuks jääb 241 mln t. Eelmise aastaga
võrreldes on nii nisu tootmine, tarbimine kui ka varud vähenenud. Otra toodetakse 141 mln t,
tarbitakse 145 mln t ja varuks jääb 27 mln t. Võrreldes eelmise aastaga väheneb nii odra
tootmine, tarbimine kui ka varud.
ELi turul on nisu hinnad võrreldes eelmise aastaga tõusnud. Juuni lõpus oli kõrgekvaliteedilise
toidunisu hind Prantsusmaal Rouenis 188 $/t (15% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal),
USAs 189 $/t (+11%) ja Musta mere piirkonnas 187 $/t (+17%).
Õlikultuuride saak suureneb komisjoni prognoosi kohaselt 2017/2018 turustusaastal võrreldes
eelnenud turustusaastaga 8,2%, kokku 33,4 mln t. Rapsi koristatakse 21,7 mln t (+10,3%),
päevalille 9,0 mln t (+5,2%) ja soja 2,5 mln t (+2,2%).
Valgurikaste kultuuride saak on komisjoni prognoosi kohaselt kokku 4,9 mln t, mis on võrreldes
eelnenud saagiaastaga 6,9% rohkem. Söödahernest koristatakse 2,5 mln t (+8,6%) ja põlduba
samuti 2,0 mln t (+4,2%).
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Riisi kasvupinnaks ELis prognoosis komisjon kokku 440 tuh ha, mis on võrreldes eelnenud
saagiperioodiga 1% enam. ELi toodang oli 2016. aastal kokku 1,83 mln t. Maailmas koristatakse
IGC prognoosi kohaselt 2017/2018. turustusaastal 487,2 mln t (438,9 mln t eelnenud aastal),
tarbitakse 487,7 mln t (482,6 mln t) ja varusid jääb 119 mln t (119,4 mln t).
Maailmaturul on riisi hinnad veidi tõusnud, kuid jäävad siiski ELi hinnatasemest madalamaks.
Juunis oli koorimata Japonica hind Hispaanias 305 €/t ja Itaalias 220–240 €/t ning Indica hind oli
Hispaanias 287 €/t ja Itaalias 280 €/t.
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