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1 2017. aasta III kvartali ilmastik ja taimede areng
Urve Valdmaa Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) agrometeoroloog-ekspert Laine Kepparti
ülevaadete alusel
Juulikuu keskmiseks õhutemperatuuriks kujunes Jõgeval 14,7 kraadi, mis on normist (1981-2010
keskmine) 2,2 kraadi võrra madalam. Püsivalt 15 kraadist kõrgemaks jäi keskmine
õhutemperatuur sel aastal alles 25. juulist alates. Juuli kõige kõrgemad õhutemperatuurid
registreeriti III dekaadis Kagu- ja Kirde-Eestis 26-28 kraadi ning saartel ja rannikul 22–25 kraadi.
Ööd olid tavalisest külmemad ning jaheduse tõttu oli taimede areng aeglane – taliteraviljapõllud
hakkasid alles juuli lõpus kollaseks muutuma, kuid terad olid viljapeas veel rohekad ning ei olnud
vahaküpseks saanud.
Efektiivseid (üle 5 kraadi) temperatuure kogunes juuli jooksul 314 kraadi, mis on normist 60
kraadi võrra vähem. Kasvavas kokkuvõttes kogunes efektiivseid temperatuure kuu lõpu seisuga
765 kraadi, mis on normist 165 kraadi võrra vähem. Looduse arengus vastab see 1,5–2
nädalasele mahajäämusele võrreldes keskmistega. Ka aktiivseid (üle 10 kraadi) õhutemperatuure
kogunes tavapärasest vähem – kuu summaks saadi 463 kraadi, mis on normist 66 kraadi võrra
vähem. Sademete hulga erinevused olid juulis Eestimaa piires suured – valdavalt sadas kuu
jooksul Lääne-Eestis vähem vihma kui idapoolsetes piirkondades. Vähemate sademetega
piirkondades tegi kuivus taimedele liiga, pidurdades nende kasvu ja arengut. Ädal kasvas
aeglaselt ning kuu viimasel dekaadil oli päevastel tundidel näha kartulil ja suvirapsil turgori kadu.
Augusti I dekaadil püsis temperatuur normile lähedasena, II dekaadil oli valdavalt normist kõrgem
ja III dekaadil enamus aega normist madalam. Kuu kõige kõrgemad temperatuurid mõõdeti 12. ja
19. kuupäeval, kui maksimaalne õhutemperatuur tõusis Lõuna-Eestis kohati 30 kraadini ja veidi
üle sellegi. Mõlemal korral järgnes kuumale päevale tugev äike koos vihmavalingu, kohatise
rahesaju ja tormituulega, tekitades teraviljade lamandumist. Mõnel pool põhjustas rohke ja
intensiivne sadu ka pinnasekannet. Vaatamata sellele, et augusti II dekaad oli selle suve kõige
soojem ning maksimaalsed õhutemperatuurid tõusid päeviti üle 20 kraadi, kujunes 15. augusti öö
väga jahedaks. Minimaalne õhutemperatuur langes Mandri-Eesti siseosas 4–7 kraadini ja
maapinna lähedal esines madalamates kohtades rohul juba nõrka öökülma. Kokkuvõttes oli
august aga normist veidi soojem. Efektiivseid temperatuure kogunes kuu jooksul ca 340 kraadi ja
aktiivseid 490 kraadi ning mõlemad summad on normist ligikaudu 10 kraadi võrra suuremad.
Sademeid oli ka augustis Eestimaa piires väga erinevalt (joonis 1). Kõige sajusemad piirkonnad
jäid Põhja- ja Ida-Eestisse, kus sademete summad ulatusid kohati 175-198 mm-ni, ületades normi
ligikaudu kaks korda. Kõige napimalt tuli vihma Kihnu ja Vilsandi saarel – vastavalt 32 mm (48%
normist) ja 44 mm (65% normist). Kui eelmisel aastal algas teraviljakoristusperiood juba juuli
lõpus, siis sel aastal said taliteraviljad põldudel küpseks ja algas nende koristamine alles augusti
keskel. Koristust segasid kuni 26. augustini sagedased vihmad ja alles kuu viimased viis päeva
olid peaaegu sajuta.

4

Põllumajandussektori 2017. aasta III kvartali ülevaade
Maaeluministeerium 2017

Joonis 1. Sademete hulk ja jaotus 2017. aasta augustis

Septembris oli õhutemperatuur peaaegu kogu kuu vältel normist kõrgem. Esimese dekaadi lõpus
muutus ilm soojaks ning Kagu-Eestis tõusis maksimaalne õhutemperatuur kuni 22 kraadini,
Lääne-Eesti saartel ja rannikul 18-19 kraadini. Koos ilma soojenemisega algasid aga sagedased
vihmad ning esines äikest ja väga tugevaid sajuhooge. Perioodil 10.–18. september mõõdeti
mitmel pool Eestis enam kui 20 mm ööpäevaseid sajuhulki, kusjuures 16. ja 18. septembril
küündisid maksimaalsed ööpäevased sajusummad Lõuna-Eestis kohati üle 40 mm. Septembri II
dekaadiga sadas mõnel pool Lõuna- ja Ida-Eestis üle 100 mm, kusjuures kogu septembri
sajunorm on sealsetes piirkondades 60-65 mm. Põllud muutusid poristeks ja masinad ei saanud
põllule minna ning teraviljakoristustööd seiskusid. Muutliku reljeefiga kohtades esines
pinnasekannet ning seda just alles haritud ja külvatud põldudel. Sadude ja suure õhuniiskuse tõttu
hakkasid küpsed terad peas kasvama ning saagi kvaliteet langes. Samuti ei olnud võimalik märja
mulla tõttu kartuleid võtta. Septembri III dekaadiks vihmad lõppesid ja saabusid päikeselised
päevad, mil maksimaalne õhutemperatuur tõusis kohati 17–20 kraadini. Tuul ja päike kuivatasid
nii õhku kui pinnast kiiresti ning osadel päevadel langes minimaalne relatiivne õhuniiskus alla 60%
- need olid koristustöödeks soodsad päevad. Kuna aga ööd olid jahedad, siis tekkis rohke kaste,
mis takistas kombainidel hommikuti varakult tööd alustada. Esimene selle sügise öökülm oli
29. septembril, kui minimaalne õhutemperatuur langes kuni -0,5 kraadini. Kokkuvõttes oli
september Jõgeva andmetel normist 1,2 kraadi võrra soojem. Efektiivseid temperatuure kogunes
kuu jooksul 206 kraadi, mis on normist 31 kraadi võrra rohkem. Kasvavas kokkuvõttes kogunes
efektiivseid temperatuure 30. septembri seisuga 1308 kraadi, mis on normist ligi 130 kraadi võrra
vähem. Kuu sademete summa kõikus Eestimaa piires 29 mm-st kuni 170 mm-ni.
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Sademetevaesemad piirkonnad olid Lääne-Eestis ja Põhja-Eesti rannikul, kõige sajusemad aga
Pärnu- ja Viljandimaal ning Peipsi rannikul (joonis 2).
Joonis 2. Sademete hulk ja jaotus 2017. aasta septembris
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2 Taimekasvatus
Toomas Lepplaan, Helena Vaher

2.1 Põllukultuuride kasvupinnad, saagid ja tootjahinnad
2017. aastal oli põllukultuuride kasvupind Statistikaameti (SA) esialgsetel andmetel kokku 665,2
tuh ha, mis on eelmise aasta põllukultuuride kasvupinnast 7,7 tuh ha võrra ehk 1% väiksem.
Kaunvilju kasvatati sel aastal 19% ja tehnilisi kultuure 14% suuremal pinnal kui eelmisel aastal,
kuid kartulit 4% ja teravilja 6% väiksemal kasvupinnal.
Statistikaameti andmetel oli Eestis 15. septembri seisuga koristatud 57% teravilja, 24% kaunvilja,
49% kartuli ning 47,5% rapsi ja rüpsi kasvupinnast.
Võrreldes eelmise aastaga koristati sel aastal prognoosi kohaselt 25% suurem teravilja saak ning
teravilja saagikus tõusis 33%. Kui võrrelda viimase viie aasta keskmist teravilja (2012–2016)
saaki 2017. aasta saagiga, siis on selle aasta saak veidi üle viimase viie aasta keskmise näitaja.
Peamiste põllukultuuride 2016. aasta saake, saagikust ja kasvupinda ning 2017. aasta prognoosi
kajastab tabel 1.
Tabel 1. Peamiste põllukultuuride tootmine 2016. aastal ja Maaeluministeeriumi 2017. aasta
saagiprognoos
2016
kasvupind
tuh ha
Teravili kokku
351,4
Talivili
110,5
… talinisu
90,7
… rukis
12,4
… talioder
1,7
… tritik
5,7
Suvivili
240,8
… suvinisu
73,8
… oder
133,6
… kaer
29,3
… segavili
1,0
… tatar
3,1
Kaunvili
55,4
Kartul
5,6
Raps
70,1
Allikas: SA, MEM

saak
tuh t
934,1
315,2
259,1
32,4
4,8
18,9
618,8
196,4
352,6
64,5
2,6
2,8
109,5
89,8
102,5

saagikus
kg/ha
2 658
2 852
2 857
2 616
2 736
3 333
2 570
2 660
2 639
2 201
2 488
898
1 975
15 920
1 462

2017 prognoos
kasvupind saak
tuh ha
tuh t
330,7 1167,3
126,0
539,8
102,7
452,8
13,3
45,2
4,2
19,9
5,8
21,9
204,7
627,5
67,4
182,0
97,9
360,4
33,6
81,6
0,4
0,5
5,3
3,0
65,8
68,9
5,4
93,1
73,7
159,2

saagikus
kg/ha
3 530
4 284
4 410
3 395
4 704
3 780
3 066
2 700
3 680
2 430
1 350
553
1 047
17 280
2 159

2.1.1 Teravili
Maaeluministeeriumi ja SA koostöös koostatud prognoosi kohaselt kujuneb teravilja kogusaagiks
sel aastal 1167 tuh t, mis on eelmise aasta kogusaagist 25% suurem, sh suviteraviljasaak kujuneb
1% ja taliteraviljasaak 71% suuremaks kui eelmisel aastal.
Prognoosi kohaselt on teravilja koristusprotsent 93%, kasvupind 330,7 tuh ha ja keskmine
saagikus 3,5 t/ha. Taliteravilja kasvupind on prognoosi kohaselt 126 tuh ha, mis on 15,5 tuh ha
7
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ehk 14% suurem kui eelmisel aastal. Suviteravilja kasvupind on prognoosi kohaselt 204,7 tuh ha
ehk 15% väiksem kui eelmisel aastal.
Alates 2005. aastast on Eestis korraldatud viljelusvõistlust ehk viljakasvatajate mõõduvõttu, kus
põllumajandustootjad üritavad saada suurt viljasaaki. Viljelusvõistlust on nüüdseks Eestis läbi
viidud juba kolmteist aastat. Varasemalt võisteldi kultuuride saagikuses ja kasumlikkuses, kuid
2016. aastal lisandus ka saagi kvaliteedi näitaja. Seekord oli katkestajate arv viljelusvõistluse
korraldamise ajaloo jooksul suurim ning seda seetõttu, et sel aastal valmisid viljad hiljem ja
saagikoristus oli ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu keeruline. Ka sel aastal andis
viljelusvõistlusel suurima arvestusliku kasumi taliraps. Tritikuga on varasemalt viljelusvõistlusel
võisteldud mõnel korral, kuid seekord saavutati rekordsaak 10,8 t/ha. Lisaks tritikule püstitati veel
viis uut võistluse saagirekordit: rukki saagikuseks saadi 10,8 t/ha, suvirapsil 3,7 t/ha, kaeral 8
t/ha, suviodral 8,2 t/ha ja maherukki saagikuseks 4,9 t/ha.
2017. aasta oli taimekasvatajate jaoks keeruline, kuna kevad oli jahe ja vili valmis 3-4 nädalat
tavapärasest hiljem. Saagikoristus toimus põhiliselt septembri- ja oktoobrikuus. Eesti
Taimekasvatuse Instituudi andmetel oli Eestis saagikoristusperioodil vaid 3–5 üle 3 päevast kuiva
perioodi, kus saagikoristus oli võimalik. Septembris sadas Eestis keskmiselt vihma 88 mm, mis
on 137% normist (paljuaastane keskmine 64 mm) (joonis 3). Lisaks vihmale takistas
saagikoristust ka hommikune kaste ja udu. Vihmasajud lõppesid mõneks ajaks septembri lõpu
poole. Saagikoristus jätkus ka oktoobris, mil Eestis sadas keskmiselt vihma 115 mm, mis on
158% normist (paljuaastane keskmine 74 mm).
Joonis 3. Eesti 2017. aasta septembri sademete hulk (mm) ja teravilja kasvupind (ha) maakondade
kaupa (* ilmajaamade arv maakonnas)

Allikas: SA, Riigi Ilmateenistus, MEM
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2.1.2 Raps
Rapsi ja rüpsi kasvatati sel aastal prognoosi kohaselt kokku 73,7 tuh ha. Prognoosi järgi kujuneb
rapsi koristusprotsendiks 95%, kogusaagiks 159 tuh t ning keskmiseks saagikuseks 2,2 t/ha.
Kogu rapsi ja rüpsi kasvupinnast oli 15. septembriks koristatud 47,5% ning koristuspinna hektarilt
saadud keskmiselt 2,9 t/ha seemet.
Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) kogutava hinnainfo põhjal olid 2017. aasta III kvartalis teravilja
kokkuostuhinnad (teraviljatööstustelt, -veskitelt ja teistelt teravilja kokkuostjatelt kogutavad
tegelikud Eestis toodetud toidu- ja söödavilja keskmised ostuhinnad, mis on kaalutud
iganädalaste ostukogustega ja ei sisalda käibemaksu) kõrgemad kui eelmisel aastal samal ajal.
Tabel 2. Teravilja ja rapsi kokkuostuhinnad (töötlejaettevõtete kaalutud keskmine), käibemaksuta
(€/t)
sept 2016

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

139,49
152,77
128,37
101,75
108,95
95,97
121,99
128,10
100,32
101,20
116,20
355,97

juuli 2017

154,40
163,22
149,03
141,99
-

aug 2017

148,09
149,89
121,85
122,45
136,08
133,66
116,30
369,92

sept 2017

144,06
147,87
138,83
119,40
122,13
134,22
133,57
114,06
120,39
370,34

Muutus ± %
sept 2017 /
aug 2017
-3
-1
-2
-0,3
-1
-0,1
-2
+0,1

sept 2017 /
sept 2016
+3
-3
+8
+17
+12
+10
+4
+14
+4

Teravilja hinnad selle aasta III kvartali lõpus langesid, kuid olid eelmise aasta septembriga
võrreldes kõrgemal tasemel (joonis 4). Rapsi hind oli selle aasta III kvartalis enamasti stabiilne ja
tõusis veidi võrreldes eelmise aasta septembriga. Võrreldes eelmise ja selle aasta septembri
hindu, oli kõige rohkem tõusnud rukki hind (17%) ning sellele järgnes kaera hinnatõus (14%).
Kõige väiksem hinnamuutus oli nisul (+3%) ja rapsil (+4%). Teraviljahindade tõusu ei soosi
viimastel aastatel suurenenud maailma teraviljatoodang ja järjest suurenevad varud.
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Joonis 4. Teravilja keskmised kokkuostuhinnad 2010–2017 III kvartal, €/t

Allikas: TNS EMOR, EKI, MEM

2.1.3 Kaunviljad
Kaunviljade kasvupinnast oli 15. septembriks koristatud 24%, sh oli hernest koristatud 38% ja
põlduba vaid 4%. Septembri lõpu prognoosi kohaselt on kaunviljade koristusprotsent 48, sh herne
koristusprotsent 60 ja põldoal 31. Selle. aasta kaunviljade kasvupinnaks prognoositi kokku 65,8
ha, millest herne kasvupind on 38,8 ha ja põldoa kasvupind 27 ha. Kogusaagiks prognoositi hernel
42 tuh t ja põldoal 27 tuh t ning saagikuseks hernel 1,1 t/ha ja põldoal 1 t/ha.
2.1.4 Kartul
Kartuli kasvupinnast oli 15. septembriks koristatud 49% ning koristuspinna keskmiseks
saagikuseks oli siis 19 t/ha. Septembri lõpus prognoositi kartuli koristamisprotsendiks 96, kartuli
kasvupinnaks 5,4 tuh ha, kogusaagiks 93,1 tuh t ning saagikuseks 17,3 t/ha.
Alates 2010. aastast on Eestis kartuli kasvupind iga-aastaselt vähenenud, olles viimasel paaril
aastal keskmiselt alla 6 tuh ha. Kartulikasvatus on vähenenud, kuna Euroopast tuuakse sisse
odavat kartulit. Probleemiks on ka sügisene kartuli liigne pakkumine turul, mis on tingitud vajalike
säilitushoonete puudusest, mis omakorda mõjutab kartuli kokkuostuhinda. EKI poolt kogutud
hinnainfo põhjal oli kartuli keskmine tootjahind septembris 0,18 €/kg.
2.1.5 Rohusöödad
Ühe- ja mitmeaastaste söödakultuuride kasvupind oli 2017. aastal SA esialgsetel andmetel 171
tuh ha, mis on eelmise aastaga võrreldes 4% väiksem. Loodusliku rohumaa pind oli esialgsetel
andmetel kokku 316,8 tuh ha, mis on 17% rohkem kui eelmisel aastal.
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2.2 Avamaa- ja katmikköögivilja kasvupinnad, saagid ja tootjahinnad
Köögiviljakasvatajate hinnangul jäi sügisese liigniiskuse tõttu saak koristamata 27%
avamaaköögivilja kasvupinnalt. Liigniiskus põldudel takistas enim söögipeedi, kapsa ja porgandi
saagikoristust. Hilisema saagikoristuse tõttu esines köögiviljadel ka rohkem külmakahjustusi ning
liigniiskuse tõttu on köögiviljade säilimine samuti halvem. Köögiviljakasvatajate hinnangul oli selle
aasta sügise keeruliste ilmatikutingimuste tõttu tavapärasest 50–70% suuremad kulud
transpordile, küttele, elektrile ja tööjõule.
SA esialgsetel andmetel kasvatati 2017. aastal avamaaköögivilja kokku 3400 ha, millest 2335 ha
(69%) põllumajanduslikes majapidamistes1 ning 1065 ha (31%) põllumajanduslikes
kodumajapidamistes ja põllumajanduslike majapidamiste koduaedades. Põllumajanduslikes
majapidamistes kasvatati rohelist hernest 530 ha, porgandit 341 ha, kapsast 280 ha, söögipeeti
246 ha, kurki 92 ha, kaalikat 59 ha, küüslauku 49 ha, mugulsibulat 31 ha ning muud köögivilja
kokku 706 ha. Muudest avamaaköögiviljadest kasvatati 2017. aasta ühtse pindalatoetuse
taotluste põhjal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt kokku pandud (PRIA)
andmetel nt aeduba 188 ha, redist 95 ha, kõrvitsat 31 ha, naerist 21 ha ja pastinaaki 11 ha.
Karmikalal kasvatatakse köögivilja kokku 21 ha, sellest kurki 11 ha, tomatit 4 ha ja muud
köögivilja 6 ha.
Avamaaköögivilja kasvupind põllumajanduslikes majapidamistes maakondade lõikes 2017. aastal
on näidatud joonisel 5. Avamaaköögivilja kasvatatakse maakondadest kõige rohkem Harjumaal,
kus avamaaköögivilja kasvupind põllumajanduslikes majapidamistes oli kokku 678 ha. Harjumaal
asub 67% (227 ha) porgandi kasvupinnast, 57% (139 ha) söögipeedi ning 41% (116 ha) kapsa
kasvupinnast. Kasvupinnalt järgneb Harjumaale Tartumaa, kus avamaaköögivilja kasvupind
põllumajanduslikes majapidamistes on kokku 266 ha. Võrumaal on kasvupind kokku 216 ha ning
Põlvamaal 201 ha.

1

Põllumajanduslik majapidamine – üksus, kus on vähemalt 1 ha kasutatavat põllumajandusmaad või kus
põllumajandussaadusi toodetakse põhiliselt müügiks
11
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Joonis 5. Avamaaköögivilja kasvupind põllumajanduslikes majapidamistes 2017. aastal
maakondade lõikes

Allikas: SA

Köögivilja tootjahinnad 2017. aasta III kvartali kohta on toodud tabelis 3.
Tabel 3. Köögivilja aritmeetilised keskmised tootjahinnad 2016. ja 2017. aasta III kvartalis, €/kg
käibemaksuta

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

2016 III kv

2017 III kv

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

0,23
0,24
0,25
0,32
1,76
1,23
1,24
1,21
1,50
6,36
2,59

Muutus 2017 III kv/ 2017 III kv
%
€/kg
13
0,03
13
0,03
4
0,01
27
0,07
28
0,38
3
0,04
-6
-0,08
26
0,25
17
0,22
17
0,92
55
0,92
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Köögiviljade keskmised tootjahinnad on võrreldes 2016. aasta III kvartali hindadega tõusnud, v.a
pika kurgi tootjahind, mis oli 0,08 €/kg madalam. Enim on suurenenud rohelise herne,
mugulsibula, kaalika ja lühikese kurgi tootjahind.

2.3 Puuviljade ja marjade kasvupinnad ja saagid
SA andmetel oli 2016. aastal viljapuu- ja marjaaedade üldpind (k.a maasikakasvatus) kokku
6404 ha, millest põllumajanduslikes majapidamistes oli 3208 ha ning põllumajanduslike
kodumajapidamistes ja põllumajanduslike majapidamistes koduaedades 3197 ha. Viljapuudest
kasvatati põllumajanduslikes majapidamistes õuna- ja pirnipuid 649 ha, ploomipuid 29 ha ja
kirsipuid 5 ha. Marjakultuuridest kasvatati maasikaid 442 ha, mustsõstraid 256 ha, vaarikaid
100 ha, punaseid ja valgeid sõstraid 37 ha ja karusmarju 1 ha. Muid puuvilju ja marju kasvatati
põllumajanduslikes majapidamistes 2016. aastal kokku 1689 ha. 2016. aasta ühtse
pindalatoetuse taotluste põhjal PRIA andmetel kasvatati põllumajanduslikes majapidamistes
näiteks astelpaju 1215 ha, mustikaid 113 ha, arooniat 32 ha, jõhvikaid 13 ha, ebaküdooniat 8 ha ja
viinapuid 5 ha.
Viljapuu- ja marjaaedade pind (k.a maasikakasvatus) 2016. aastal põllumajanduslikes
majapidamistes maakondade võrdluses on näidatud joonisel 6. Kõige suurem viljapuu- ja
marjaaedade pind oli Tartu ja Võru maakonnas (vastavalt 621 ha ja 617 ha), mis moodustavad
kokku põllumajanduslike majapidamiste viljapuu- ja marjaaedade kogupinnast 38%. Viljandi ja
Pärnu maakonna viljapuu- ja marjaaedade pind oli vastavalt 348 ha ja 346 ha ning moodustavad
kokku põllumajanduslike majapidamiste viljapuu- ja marjaaedade kogupinnast 22%.
Joonis 6. Viljapuu- ja marjaaedade pind (sh maasikakasvatus) põllu-majanduslikes majapidamistes
2016. aastal maakondade kaupa

Allikas: SA

Puuvilja- ja marjakasvatajate hinnangul kujunes selle aasta maasika, vaarika ja sõstra saak
keskmisest halvemaks, sest külma suve tõttu marjad ei valminud. Lisaks mõjutab liigniiskus
marjade säilimist. Samuti ei olnud sama hea õunasaak nagu eelmisel aastal, sest õunte
13
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valmimine hilines jaheda suve tõttu. Vihmane ja jahe suvi soodustas kärntõve levikut ning oli ka
lehetäisid ja puuviljamädanikku.
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3 Loomakasvatus
Liina Jürgenson, Kalev Karisalu, Ahto Tilk, Maarja Uibokand
SA esialgsetel andmetel kasvatati Eestis 2017. aasta 30. septembri seisuga 258 tuh veist, 291 tuh
siga, 94 tuh lammast ja kitse ning 2166 tuh lindu (tabel 4). Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on
sigade ja lindude arv suurenenud, veiste arv püsinud stabiilsena ning lammaste ja kitsede arv
vähenenud.
Tabel 4. Loomade ja lindude arv seisuga 30. september, tuhandetes

Veiste arv
… piimalehmade arv
Sigade arv
Lammaste ja kitsede arv
Lindude arv
Allikas: SA, MEM

2016

2017

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

257,6
86,5
290,5
93,5
2 165,7

Muutus 2017/2016
+/%
+0,5
100
-0,1
100
+17,7
107
-3,4
97
+155,4
108

Veiste koguarvu stabiliseerumist on mõjutanud piimalehmade vähenemise peatumine seoses
piima ja piimatoodete turuolukorra normaliseerumisega 2016. aasta lõpust alates. Oluliselt
paranenud majanduslikud tingimused on julgustanud piimatootjaid taas oma karja suurendama
ning see kompenseerib lehmade arvu vähenemise, mis toimus tootmise lõpetanud karjade
likvideerimise tõttu. Lihaveiste arv jätkab suurenemist. Sigade arvu vähenemine on peatunud ning
viimased kolm kvartalit vähehaaval suurenenud (joonis 7).
Joonis 7. Sigade arv kvartali lõpu seisuga aastatel 2012–2017 III kvartal, tuhandetes
387,5
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PRIA esialgsetel andmetel2 oli põllumajandusloomade registris 30. septembri seisuga kokku
258 289 veist, sh oli piimatõugu lehmi 86 638 ja lihatõugu lehmi 30 740. Lambaid oli registris
85 750 ja kitsi 5 030 (tabel 5).
Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli veiste arv kokku suurenenud 919 looma võrra, sh
piimalehmade arv minimaalselt vähenenud (78 piimalehma vähem). Lihatõugu lehmade arv oli
suurenenud 2151 ja kitsede arv 125 looma võrra, samas lammaste arv oli vähenenud 4557 looma
võrra.
Maakondlike andmete põhjal suurenes veiste koguarv seitsmes maakonnas, enim Põlva- (748
looma võrra) ja Järvamaal (390 looma võrra).
Piimalehmi kasvatatakse enim Järvamaal, kus vaatamata väikesele langusele võrreldes eelmise
aastaga (76 looma) oli septembri lõpu seisuga 13 189 looma. Piimalehmade arv kasvas kaheksas
maakonnas, neist enim Lääne-Virumaal (404 looma võrra) ja Põlvamaal (235 looma võrra).
Tabel 5. Loomade arv maakondades seisuga 30. september 2017
Harjumaa
Hiiumaa
Ida- Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne- Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Kokku
Allikas: PRIA

Veised kokku
15 055
5 941
6 072
18 105
31 257
13 563
26 683
15 338
27 026
19 841
21 684
12 674
12 877
21 498
10 625
258 289

sh piimatõugu lehmad
4 177
642
1 616
7 837
13 189
2 218
9 907
6 365
9 948
6 094
5 302
5 210
3 790
7 679
2 664
86 638

sh lihatõugu lehmad
2 250
1 895
1 013
940
1 220
3 387
2 690
831
3 115
2 687
4 466
646
1 763
1 974
1 863
30 740

Lambad
6 177
4 556
2 104
2 008
2 654
4 015
5 707
5 534
6 683
6 159
16 745
4 479
4 562
5 762
8 605
85 750

Kitsed
293
146
597
216
338
276
351
278
850
279
291
212
165
162
576
5 030

Lihatõugu lehmi oli enim Saare-, Lääne- ja Pärnumaal, kus peetakse kokku 36% lihatõugu lehmade
koguarvust. Lihatõugu lehmade arv kasvas kõigis maakondades peale Viljandimaa, kus aastaga
vähenes loomade arv 39 võrra. Ainsate maakondadena ületab lihatõugu lehmade arv piimatõugu
lehmade arvu Hiiu- (ca 3 korda) ja Läänemaal (1,5 korda).
Lammaste arvu osas püsib esirinnas Saaremaa, kus kasvatati viiendik kõikidest Eestimaa
lammastest ning aastane loomade arvu juurdekasv oli 87. Enim (538 looma võrra) suurenes
2

Teatud erinevus SA andmetest on tingitud asjaolust, et vastavalt põllumajandusloomade registri asutamise
määrusele peavad loomapidajad, põllumajanduslooma tapmist ning loomsete jäätmete käitlemist korraldavad isikud
andmed registrisse kandma 7 päeva jooksul arvates põllumajanduslooma märgistamise, EL liikmesriigist Eestisse
toimetamise või registrisse kantavate andmete muutmise päevast, põllumajanduslooma tapmise või loomsete
jäätmete käitlemisse vastuvõtmise päevast. Lammas ja kits märgistatakse ja kantakse registrisse 6 kuu jooksul
looma sünnist alates. SA esitab andmed aga konkreetse kuupäeva seisuga loomakasvatuse valikvaatlusega kogutud
ja töödeldud andmete alusel.
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lammaste arv Võrumaal. Rohkem oli aga selliseid maakondi, kus lammaste arv vähenes, neist
enim Valgamaal (2642 looma võrra). Tuntavalt (üle 1300 looma võrra) vähenes lammaste arv ka
Harju- ja Järvamaal.
Kõige rohkem kitsi (17% kõikidest Eesti kitsedest) peetakse Pärnumaal, kuigi aastaga vähenes
seal loomade arv 61 võrra. Enim vähenes kitsede arv Põlvamaal (85 looma võrra), kuid suurenes
Võru- ja Lääne-Virumaal (vastavalt 105 ja 62 looma võrra).
Põllumajandusloomade registri esialgsetel andmetel oli 30. septembri seisuga Eestis kokku 3372
veisekasvatajat, mis on 254 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Põhiliselt lõpetasid
veisekasvatajad piimalehmade kasvatamise, lihaveiste kasvatajate arv suurenes aga jätkuvalt.
2017. aasta III kvartali lõpu seisuga pidas lihatõugu lehmi 1697 veisekasvatajat, mis on 29 võrra
rohkem kui aasta tagasi. Lambaid kasvatas samal ajal 1890 loomakasvatajat, mis on 48 võrra
vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Kitsekasvatajate arv (597) jäi eelmise aastaga võrreldes
samaks.

3.1 Piimatootmine
SA esialgsetel andmetel toodeti 2017. aasta 9 kuuga Eestis 596,5 tuh t piima, mis jäi eelmise
aasta sama perioodi piimakogusest napilt (1,3 tuh t ehk 0,2%) väiksemaks (joonis 8). Sealjuures
oli toodangu maht I poolaastal, 4,7 tuh väiksem, kuid juunist alates jõudis igakuine toodang
võrreldes eelmise aasta sama kuuga plussi. Nii ületas piimatoodang III kvartalis eelmise aasta
näitajat 3,4 tuh t võrra ehk 1,7%. Piimalehmade arv on turukriisi (2014 II poolaasta – 2016)
järgselt stabiliseerunud 86,5 tuh looma juures. Samal ajal jätkas keskmine piimatoodang lehma
kohta kasvu – III kvartali lõpu seisuga toodeti lehma kohta 6833 kg piima, mis ületab aastatagust
eelmist rekordit 230 kg võrra.
Joonis 8. Piimatootmise põhinäitajad 30. septembri seisuga aastatel 2013-2017

Allikas: SA

Viimase viie aasta võrdluses jäi 2017. aasta 9 kuu piima kogutoodang keskmisele tasemele.
Perioodi madalaimat, 2013. aasta 9 kuu toodangut, see ületas oluliselt, kuid jäi järgmise, kriisile
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vahetult eelneva turu kõrgseisu aasta (2014) 9 esimese kuu toodangust väiksemaks. Lehmade
arvu ja keskmise produktiivsuse arengud on aga sama perioodi jooksul olnud erisuunalised ja
teineteist tasakaalustavad – kui lehmade arv viimase viie aasta jooksul vähenes 10,2 tuh looma
võrra ehk 10,5%, siis keskmine produktiivsus kasvas samas ajavahemikus 875 kg võrra ehk
14,7%.
Piimalehmade arvu vähenemisega paralleelselt vähenes Eestis ka piimakarjade arv. 2017. aasta
III kvartali seisuga oli 1679 piimatõugu lehmade kasvatajat, mis on 251 loomapidajat ehk 13%
vähem kui aasta tagasi samal ajal (joonis 9). Erinevalt piimalehmade arvu üldisest
langusetrendist, mis vastavalt turuolukorrale kriisisituatsioonis süveneb ning soodsas
situatsioonis peatub või muutub väheseks tõusuks, on piimakarjade arv küllaltki ühtlaselt
vähenenud nii turubuumi kui -kriisi tingimustes.
Joonis 9. Piimatõugu lehmade karjade arv, piimalehmade arv ning keskmine piima kokkuostuhind
kvartali lõpu seisuga aastatel 2009–2017 III kvartal

Allikas: PRIA; SA

Piima esmaostjatele tarniti 2017. aasta 9 kuuga SA esialgsetel andmetel 545,7 tuh t keskmiselt
3,9%-lise rasva- ja 3,4%-lise valgusisaldusega piima, mis ületas eelmise aasta sama perioodi
kogust 0,8 tuh t võrra ehk 0,1%. Kui I poolaasta seisuga jäi piimatarnete kogumaht veel 1,6%-ga
miinusesse, siis III kvartali tarnete 3,7%-line suurenemine viis tarned kokkuvõttes plussi.
Kokkuostetud piim moodustas kogu piimatoodangust 91,5%. Piimatarnete osas võrdluseks – ELs tervikuna suurenes piima kokkuost 2017. aasta 9 esimese kuuga aastatagusega võrreldes 0,4%.
Sarnaselt Eestile vähenesid ka EL-s I poolaastal piimatarned võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga (-0,6%), kuid järgnevate kuude kokkuostu suurenemine muutis kogutarnete mahu
18
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positiivseks. Eesti lähiriikides oli tarnete maht 2017. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama
ajaga Lätis -0,4%, Leedus -1,3% ja Soomes -1,6%.
Piima kokkuostuhind Eestis on 2017. aastal püsinud üle 30 €/100kg ning 9 kuu keskmisena
küündis hind 32,3 €/100kg ning ületas 2016. aasta keskmist hinda 36%. Kolmandas kvartalis
liikus hind tõusujoones ning septembris maksti tootjatele piima eest keskmiselt 34 €/100kg, mis
on võrreldes eelmise aasta septembriga 46% rohkem (joonis 10). Võrdluseks - EL keskmine piima
kokkuostuhind ei ole 2017. aastal kordagi langenud alla 33 €/100kg ning septembris oli hind 36,7
€/100kg (32% rohkem kui septembris 2016). Eesti lähinaabritest püsisid Läti ja Leedu piima
kokkuostuhinnad ka 2017. aasta 9 esimesel kuul Eesti hinnatasemest madalamal ning Soome
piima kokkuostuhind Eesti hinnatasemest tunduvalt kõrgemal. Märkimist väärib aga asjaolu, et
kui Eestis ja teistes Balti riikides ületas keskmine piima kokkuostuhind septembris eelmise aasta
septembris makstud hinda 46–50%, siis Soomes vaid 5%. Seega vähenes Eesti ja Soome
piimahinna vahe, mis 2016. aastal turukriisi tingimustes püsis tasemel 15 €/100kg, 2016. aasta
lõpuks tasemele 5 €/100kg ning selle aasta septembriks oli vahe vaid 4 €/100kg.
Joonis 10. Eesti, Läti, Leedu, Soome ja EL keskmine piima kokkuostuhind kuude lõikes aastatel
2013–2017 III kv

Allikas: SA, Euroopa Komisjon

3.2 Lihatootmine
2017. aasta 9 kuuga tapeti majapidamistes või müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks 78 108 t
(eluskaalus) loomi ja linde (tabel 6), mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8834 t võrra
ehk 10% vähem.
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Tabel 6. Lihatoodang eluskaalus 9 kuuga, tonnides
2016

2017

Muutus 2017/2016
+/%
Tapaloomade ja -lindude eluskaal kokku*
86 942
78 108
-8834
-10,2
… veised
20 277
13 888
-6389
-31,5
… sead
45 207
41 769
-3438
-7,6
… lambad ja kitsed
978
905
-73
-7,5
… linnud
20 480
21 546
+1066
5,2
* Tapaks müüdud (k.a ekspordiks) ja majapidamises tapetud (k.a teenustööna tappa lastud) loomad ja linnud
eluskaalus.
Allikas: SA, MEM

Tapale viidud veiste, sigade, lammaste ja kitsede eluskaal 9 kuu võrdluses vähenes ning lindude
eluskaal suurenes. Suurim tapale viidud loomade eluskaalu langus oli veiste osas – 6389 t, mis
on 32% väiksem kui eelmise aasta samal perioodil.
Lihatöötlemisettevõtted ostisid 2017. aasta 9 kuuga kokku 280,4 tuh siga ning neist saadi
22 631 t liha (tabel 7). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga osteti sigu kokku 23 tuh võrra
ehk 7,7% vähem ja saadud sealiha kogus vähenes 2031 t võrra. Samas tegevusloaga
lihakäitlemisettevõtetes teenustööna tapetud, tapamaja majapidamistes tapetud ja imporditud
loomade tapmine vähenes vaid 3,3% ja saadud liha kogus 4,3%.
Tabel 7. Sigade, veiste ja lammaste kokkuost ning saadud liha 9 kuuga

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

2016

2017

303,8
24 662
26,2
6 583
2,6
44

280,4
22 631
24,5
6 283
2
35

Muutus 2017/2016
+/%
-23,4
-7,7
-2031
-8,2
-1,7
-6,5
-300
-4,6
-0,6
-23,1
-9
-22,1

Keskmine searümba kaal oli 81 kg, mis on eelmise aasta ja ka eelmise kvartaliga samal tasemel.
Sealiha keskmine kokkuostuhind on selle aasta jooksul olnud kõrgem kui kahel eelnenud aastal
(joonis 12). Kõrgeim sealiha kokkuostuhind oli juulis (1723 €/t), millest alates on hind odavnenud.
Kolmanda kvartali keskmiseks kokkuostuhinnaks kujunes 1687 €/t, mis on 94 €/t enam kui
eelmise aasta III kvartalis.
Võrreldes 2017. aasta Eesti sealiha hinda lähinaabrite ja EL keskmise hinnaga (joonis 11) selgub,
et alates juulist langes hind nii Eestis, Lätis, Leedus ja Taanis, kuid Soomes hinnatõus jätkus.
Hinnalangus oli III kvartalis suurem nendes liikmesriikides, kus I poolaastal oli hinnatõus suurem
– nt kui Lätis suurenes sealiha hind I poolaastal võrreldes aasta algusega 19%, Leedus 22% ja
Soomes 4%, siis III kvartalis vähenes sealiha hind Lätis 16% ja Leedus 17%, kuid Soomes
suurenes 1%.
E klassi sealiha hinnatõus oli Eestis I poolaastal Balti riikidest väikseim (9%) ning juunist
oktoobrini vähenes Eesti sealiha hind 7%. EL keskmine sealiha hind oli oktoobris 151,4 €/100kg,
mis on samal tasemel kui aasta alguses. Eesti ja EL keskmine sealiha hind oli oktoobris võrdne.
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Joonis 11. Sealiha E klassi hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel 2013–2017

Allikas: Euroopa Komisjon

Eesti päritolu sealiha eksporditi 2017. aasta 9 kuuga 4328 t, väärtuses 9,8 mln eurot. Sealiha
eksporditav kogus vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 11%, kuid väärtus suurenes 7%.
Peamiselt eksporditi Lätti (51%), Leetu (23%) ja Uus-Meremaale (13%). Eksporditud sealiha
keskmiseks hinnaks kujunes 2271 €/t.
Selle aasta 9 kuuga toodi Eestisse 17 885 t sealiha (millest re-eksporditi 3595 t), väärtuses 37,9
mln eurot. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes suurenes import 816 t võrra ehk 5%. Sealiha
imporditi peamiselt Poolast (22%), Taanist (20%) Soomest (19%) ja Saksamaalt (18%). Imporditud
liha keskmine hind oli 2120 €/t.
Elussigu imporditi 2017. aasta 9 kuuga 32 029, mis on 2% vähem kui aasta tagasi. Imporditud
elussigadest oli 99% massiga 50 kg ja enam ning neid toodi Soomest.
Septembris kiideti Euroopa Komisjonis heaks sigade Aafrika katku tõttu kehtestatud Euroopa
riikide tsoonideks jaotamise eelnõu, mis leevendab seakatku tõttu kehtestatud
kauplemispiiranguid. Komisjoni rakendusotsus hakkas kehtima 11. oktoobrist ning selle alusel
jääb suurem osa Eestist II tsooni. Selle otsuse mõju Eesti sealihasektorile saab hinnata edaspidi.
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Joonis 12. Sea-, veise- ning lamba- ja kitseliha kokkuostuhinnad aastatel 2013–2017 kuude kaupa

Allikas: SA

Eesti päritolu veiseid osteti 2017. aasta 9 kuuga kokku 24,5 tuh, mis on 1,7 tuh võrra ehk 6,5%
vähem kui aasta tagasi (tabel 7). Kokkuostetud veistest saadi 6283 t liha, mis on 300 t võrra ehk
4,6% vähem kui 2016. aastal. Erinevalt sealihasektorist ei tapeta tegevusloaga
lihakäitlemisettevõtetes veiseid suurel hulgal teenustööna tapamaja põllumajanduslikust
majapidamisest ega tooda Eestisse veiseid tapmiseks. 2017. aasta 9 kuuga tapeti tegevusloaga
lihakäitlemisettevõtetes 25,4 tuh veist ja neist saadi 6443 t liha. Enamus veiselihast saadakse
lehmadelt (59%), kuid viimase kahe aastaga on lehmadelt saadud liha osatähtsus vähenenud 3%
võrra.
Kokkuostetud veiste keskmise rümba kaal oli 256 kg, mis on 5 kg enam kui aasta varem samal
perioodil. Veiseliha keskmine kokkuostuhind on alates 2017. aasta algusest kasvanud – kui
jaanuaris oli keskmine kokkuostuhind 1976 €/t, siis septembris 2245 €/t (joonis 12).
Eesti päritolu veiseliha eksporditi 2017. aasta 9 kuu jooksul 643 t, väärtuses 2,9 mln eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes veiseliha eksport 2,6%, väärtus aga suurenes
7,4%. Eksporditud veiseliha keskmine hind oli 4535 €/t, mis on 10% enam kui aasta varem samal
perioodil. Peamiselt eksporditi Lätti (44%) Taani (36%) ja Soome (12%). Veiseliha eksporditud
kogusest moodustas 60% värske, jahutatud liha.
Veiseliha imporditi 9 kuuga 1954 t (millest re-eksport 354 t), väärtusega 8,3 mln eurot. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga suurenes nii veiseliha imporditud kogus kui ka väärtus 12%.
Imporditud liha keskmine hind oli 4261 €/t, odavaim (3429 €/t) liha pärines Leedust. Peamised
importriigid olid Leedu (28%), Poola (28%) ja Läti (18%).
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2017. aasta 9 kuuga eksporditi 33 583 Eesti päritolu veist, väärtuses 12 mln eurot. Kõige enam
viidi veiseid Belgiasse (35%), Poola (22%) ja Hollandisse (17%). Üle poole (68%) eksporditud
elusveistest olid massiga kuni 80 kg.
Lambaid tapeti tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes (sh kokkuost ja teenustööna tapetud
lambad) 2017. aasta 9 kuuga 4,6 tuh ja neist saadi 84 t liha. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga tapeti lambaid kokku 1,1 tuh võrra ehk 31% enam ja saadud lambaliha kogus suurenes
22 t võrra. Samas osteti selle aasta 9 kuu kokkuvõttes lihakäitlemisettevõtetesse 600 lammast ja
kitse vähem kui eelmise aasta sama perioodiga. Lihakäitlemisettevõtted said tapetud loomadest
35 t liha, mis on 9,8 t vähem kui eelmisel aastal sama ajaga (tabel 7). Lammaste ja kitsede
kokkuost oli jätkuvalt suurim septembris. Keskmine rümba kaal oli 17,3 kg, mis on eelmise
aastaga võrreldes samal tasemel. Lamba- ja kitseliha keskmine kokkuostuhind oli III kvartalis
2756 €/t, mis on 263 €/t madalam kui eelmisel aastal samal perioodil. Kvartali alguses olnud
madal kokkuostuhind (2523 €/t) tõusis kvartali lõpuks 12% (joonis 12).
Eesti päritolu lambaliha eksporditi 2017. aasta 9 kuuga 4,5 t, väärtuses 27 tuh eurot. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga suurenes lambaliha eksport 3,9 t võrra ja väärtus 22 tuh eurot.
Ekspordi suurenemine tuleneb III kvartalis Rootsi eksporditud suuremast lamba- ja kitseliha
kogusest. Eksporditud koguse keskmine hind oli 5972 €/t. Liha eksporditi peamiselt Rootsi (93%).
Lambaliha imporditi 9 kuuga 217 t (millest re-eksport 53 t), väärtusega 1,6 mln eurot. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga vähenes lambaliha imporditav kogus 23 t ehk 10% ja väärtus
105 tuh eurot ehk 6%. Peamised importriigid olid Uus-Meremaa (38%), Holland (22%) ja Belgia
(18%). Imporditud liha keskmine hind oli 7271 €/t.
Lambakasvatuse sesoonsusest tulenevalt toimub eluslammaste eksport peamiselt III ja IV
kvartalis. 2017. aasta 9 kuul eksporditi 7374 Eesti päritolu lammast, väärtuses 523 tuh eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes eksporditud lammaste eluskaal 20% ja
väärtus 26%. Eksporditud lammastest oli 90% talled (kuni 1 aasta vanused) ning nende
keskmiseks hinnaks kujunes 2088 €/t, muude lammaste (757 lammast) hind oli 1547 €/t. Tallesid
viidi peamiselt Hollandisse (45% eksporditud tallede koguarvust) ja Prantsusmaale (34%) ning
teisi lambaid Lätti (42% eksporditud muude lammaste koguarvust) ja Leetu (32%).
2017. aasta 9 kuu tapetud lindude eluskaal oli 21 546 t, mis on eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 1066 t rohkem. Lindude osatähtsus kogu tapaloomade- ja lindude eluskaalus oli 28%,
mis on 4% rohkem kui aasta tagasi.
Euroopa Liidu keskmine linnuliha hind on alates selle aasta juunist kõrgem kui eelmisel aastal
ning püsinud vahemikus 182–184 €/100kg. EL liikmeriikide kaalutud keskmine linnuliha hind oli
oktoobris 182 €/100kg, mis on 4% enam kui eelmisel aastal samal ajal. Eesti linnuliha hinda
tootjate vähesuse tõttu ei avaldata.
2016. aasta sügistalvel Euroopas diagnoositud kõrge patogeensusega lindude gripi viiruse levik
jätkus sel aastal erinevates EL liikmeriikides. Enam on kahju kandnud hanede, partide ja kalkunite
kasvatajad Ungaris, Prantsusmaal, Saksamaal. Eestis novembri alguse seisuga linnugrippi
diagnoositud ei ole.
Eesti päritolu linnuliha eksporditi 2017. aasta 9 kuuga 2773 t, väärtuses 4,9 mln eurot. Linnuliha
eksporditud kogus suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 16% ja väärtus 6%. Peamiselt
eksporditi Lätti (64%), Soome (12%) ja Hongkongi (12%). Suurema osa linnuliha ekspordist
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moodustasid värsked või jahutatud kanarümbad (59% kogu Eesti päritolu linnuliha ekspordist)
hinnaga 2021 €/t.
Selle aasta 9 kuuga imporditi 13 858 t linnuliha, millest re-eksporditi 1907 t. Linnuliha import
vähenes võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 11%. Linnuliha imporditi 21 mln euro väärtuses (sh reeksport 2,7 mln eurot). Peamised importriigid olid Soome (24%), Leedu (23%) ja Taani (17%).

3.3 Munatootmine
2017. aasta 9 kuuga toodeti 150,3 mln muna, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,4 mln
muna võrra vähem. Munatoodangu vähenemise üheks põhjuseks on eelmiste aastatega võrreldes
madal hinnatase. Kui võrrelda Eesti kanamuna hinda lähinaabrite ja EL keskmise hinnatasemega,
siis selgub, et erinevused on suured – selle aasta juulist alates on Eesti lähinaabritel ja EL
keskmiselt A klassi (L ja M kategooria) kanamuna hind märkimisväärselt tõusnud (joonis 13) – nt
juulist oktoobrini tõusis kanamuna hind Lätis 33%, Leedus 22%, Soomes 10% ja Eestis vaid 0,3%
ning EL keskmiselt 43%.
Joonis 13. Kanamuna L ja M kategooria hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel aastatel 2013–2017

Allikas: Euroopa Komisjon

Kanamunade hinna tõus on jätkunud novembris ja EL keskmine kanamunade hind on jõudnud
läbiaegade kõrgeimale tasemele (192 €/100kg). Samal ajal ei ole Eesti kanamunade hind
(121 €/100kg) märkimisväärselt kallinenud ning on üks EL liikmesriikide madalaimaid.
Selle aasta suvel teavitas Belgia, et on leidnud fiproniiliga saastunud kanamune ning seetõttu
kontrollisid liikmesriigid oma kanamunade tootjaid. Eestis tellis VTA laborianalüüsid kanamunade
võimaliku fiproniili sisalduse väljaselgitamiseks ning selgus, et mitte ühestki proovist keelatud
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pestitsiidi fiproniili ega ka teisi keelatud aineid ei tuvastatud. Lisaks kontrolliti septembris ja
oktoobris 30 suuremat linnufarmi tuvastamaks, kas kanadel on esinenud kanalesta ning milliseid
pestitsiide on nende tõrjeks kasutatud. Selgus, et Eesti lindlates keelatud aineid parasiitide tõrjeks
ei kasutata.
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4 Turukorraldus
Kalev Karisalu, Toomas Lepplaan, Ahto Tilk

4.1 Piim ja piimatootmine
EL peamiste piimatoodete hinnad liikusid 2017. aasta III kvartalis erisuunaliselt (joonis 14).
Pakkumist ületava nõudluse jätkumise ning varude puudumise tingimustes tõusis või turuhind
septembri keskpaigaks enneolematult kõrgele tasemele (650 €/100kg). Kuigi septembri lõpus
hind veidi langes, jäi või hind kvartali kokkuvõttes ikkagi 14,2% võrra kõrgemaks ning ületas
kvartali lõpu seisuga sekkumishinna taset juba 2,8 kordselt. Ekspertide hinnanguil pole aga selline
hind jätkusuutlik ning varem või hiljem on oodata korrektsiooni madalamale tasemele. Viimastel
andmetel langeski või hind novembri alguseks III kvartali lõpu seisuga võrreldes veelgi 19%
tasemele 517 €/100kg. Vastupidiselt piimarasvale valgutoodete (lõssipulber, vadakupulber)
hinnad aga III kvartalis langesid. Lõssipulbri hind langes kvartali lõpus allapoole sekkumishinna
taset, odavnedes kvartaliga 13,2%. Vaatamata lõssipulbri tootmise vähenemisele (2017. aasta 9
esimese kuuga 6,3% vähem kui eelmisel aastal sama ajaga) püsis selle toote osas vähene
nõudlus. Ostjate ostuhuvi pärsib jätkuvalt ka teadmine sekkumisladudes paiknevast suurest
pulbrikogusest, mille realiseerimisega ollakse varsti sundseisu jõudmas. Juustude ja
täispiimapulbri hinnad püsisid III kvartalis suhteliselt stabiilsetena.
Aastases võrdluses ületas või hind III kvartali lõpu seisuga eelmise aasta III kvartali hinda 63%,
Edam juustu hind 17% ning piimapulbri hind 14%, samas jäi aga lõssipulbri hind 18%
madalamaks.
Joonis 14. EL keskmised piimatoodete hinnad perioodil 2015 jaanuar–2017 september

Allikas: Euroopa Komisjon
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Sekkumiskokkuostu meetme 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 (1. märtsist 30. septembrini) sekkumiseks pakutud kogused
ületavad eelpoolnimetatud koguseid, siis võib Euroopa Komisjon otsustada jätkata vastava toote
kokkuostu pakkumismenetluse teel. 2017. aasta III kvartalis rekordiliste hindade tõttu või
sekkumiskokkuostu vastu huvi ei tuntud, kuid samas hoogustus hinnataseme vähenedes vahetult
enne sekkumisperioodi lõppu lõssipulbri sekkumiskokkuost. Kui kogu 2017. aasta
sekkumisperioodi jooksul osteti EL-s sekkumisladudesse 30,6 tuh t lõssipulbrit, siis septembris
osteti sellest 20,6 tuh t. Eestis 2017. aastal lõssipulbrit sekkumislattu ei ostetud.
Erakorralise meetmena sekkumisperioodi pikendamist peale septembrit (laovarude edasise
suurendamise vältimiseks) Euroopa Komisjon enamiku liikmesriikide toetusel kaalumisele ei
võtnud. Veelgi enam, komisjon on sama eesmärki silmas pidades tulnud välja initsiatiiviga viia
erakorraliselt 2018. aasta sekkumisperioodil fikseeritud hinnaga kokkuostetava lõssipulbri
maksimaalne kogus nulli – st, et 2018. aastal oleks võimalik müüa lõssipulbrit sekkumislattu vaid
komisjoni poolt väljakuulutatavate pakkumusvoorude kaudu. Vastavat eelnõud käsitletakse
põllumajanduse ja kalanduse nõukogu raames.
Sekkumislaost lõssipulbri müük on lõssipulbri turuhinna madalal püsimise tõttu jätkuvalt vägagi
vaevaline, sest turult saab soodsa hinnaga ka värsket pulbrit. Kolmandas kvartalis korraldati
sekkumislaost pulbri ostmiseks 2 pakkumusvooru (augustis vooru ei toimunud), kuid kummagi
raames esitatud vähesed pakkumised lükati liiga madala hinna tõttu tagasi.
Augusti lõpu seisuga oli EL sekkumisladudes kokku 357,5 tuh t lõssipulbrit (sellest müügiks ehk
ladustatud enne 1. novembrit 2015 ligi 22 tuh t), millest 672 t oli ladustatud Eestis.
Või, lõssipulbri ja juustude eraladustamise meetmed käivitatakse vajaduspõhiselt Euroopa
Komisjoni algatusel, kuid piimaturu hetkeolukord III kvartalis seda ei nõudnud.
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 III kvartali lõpu seisuga eraladustamisel veel 11,8 tuh t
lõssipulbrit, 10,9 tuh t juustu ning 0,2 tuh t võid. Eestis eraladustamise meetmed kasutust ei
leidnud.

4.2 Koolikava
Alates 1. augustist 2017 kehtib senise koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse ning koolipiimakava
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.
Uue koolikava rakendamise esimesed statistilised näitajad käsitletakse põllumajandussektori
ülevaates alates IV kvartalist, kui saabub uue koolikava esimese taotlusperioodi
väljamakseperiood (alates oktoobrist 2017).
Koolipiimakava, rakendamine kuni 31.07.2017 (asendati 1. augustist koolikava toetusega)
eesmärgiks oli soodustada eelkooliealiste laste ning kooliõpilaste hulgas piima ja -toodete
tarbimist ning laste tervislikku toitumist ja toitumisharjumuste kujunemist. Koolipiimakava
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rakendamine võimaldas lasteaialastele ning õpilastele pakkuda abikava raames lubatavaid
tooteid tasuta või soodsama hinnaga.
Koolipiimatooteid võis pakkuda lasteaialastele, I-XII klassi õpilastele ning kutsekeskharidust
omandavate õpilastele.
2017. aasta III kvartalis (seisuga 31.07.2017) oli koolipiimakavas osaleva 968 õppeasutuse kaudu
potentsiaalsete koolipiima tarbivate õpilaste arv Eestis 208 874 (tabel 8), mis on ca 94% kogu
2016/2017 kooliaasta sihtrühmast.
Tabel 8. Koolipiimakavaga liitunud õppeasutuste ja õpilaste arv 2017. aasta III kvartalis
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
1381
83 274
7856
60 295
2022
10 586
44 460
209 874

Koolipiimakava raames tarbitud piimatoodete eest maksti 2017. aasta III kvartali lõpuks toetust
kokku 1,37 mln eurot, millest EL toetuse osa oli 622,8 tuh eurot ning Eesti riigi eelarvest makstav
täiendav toetus 743,6 tuh eurot. Lisaks on IV kvartalis makstud koolipiimakava raames
täiendavad väljamaksed, mille tulemusena on koolipiima kava raames 17 novembri seisuga 2017.
aastal kokku makstud 1,41 mln eurot, millest EL toetuse osa oli 640 tuh eurot ning Eesti riigi
eelarvest makstav täiendav toetus 766 tuh eurot.
Koolipiimatoetust sai 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 erinevate
koolipiimatoodete kaupa välja toodud joonisel 15.
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Joonis 15. Koolipiimatoodete tarbimise osakaal koolipiimakavas 2016/2017. õppeaastal

Allikas: PRIA

Koolipuuvilja ja -köögivilja kava, rakendamine kuni 31.07.2017 (asendati 1. augustist koolikava
toetusega), raames oli 2016/2017. õppeaasta kohta 17. novembri 2017 seisuga välja makstud
871 369 eurot, millest EL rahastus on 608 386 eurot ja Eesti riigi rahastus 262 982 eurot.
2016/2017. õppeaastal osales kavas kokku 757 kooli ja lasteaeda ning kaasatud oli 124 tuhat
last. Seda on rohkem kui 2015/2016. õppeaastal, kui kavas osales kokku 748 kooli ja lasteaeda
ning kaasatud oli 120 tuhat last.
Alates 2016. aasta 1. aprillist on ühikumäär toodete jagamiseks 0,05 eurot lapse kohta
õppepäevas.
Kokku jagati 2016/2017. õppeaastal 989 t puu- ja köögivilja, mida on 7 tonni vähem kui
2015/2016. õppeaastal. 2016/2017. õppeaasta andmete alusel on koolipuuvilja ja –köögivilja
toodete tarbimise osakaal erinevate koolipuuvilja ja –köögivilja toodete lõikes välja toodud
joonisel 16.
Joonis 16. Koolipuuvilja ja –köögivilja toodete tarbimise osakaal koolipuuvilja ja –köögivilja kavas
2016/2017. õppeaastal

Allikas: PRIA
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Alates 2014/2015. õppeaastast on võimalik saada toetust ka kaasnevateks haridus-meetmeteks
ehk puu- ja köögiviljade kasvatamise ja kasutamisega seotud tegevuste läbiviimiseks, mille
piirmääraks on 30 eurot lapse kohta õppeaastas. Kaasnevate haridusmeetmete läbiviimiseks
makstud toetus ja tegevustega kaasatud laste arv õppeaastatel 2014/2015 – 2016/2017 on välja
toodud tabelis 9.
Tabel 9. Koolipuuvilja ja –köögivilja kava raames makstud toetus kaasnevate haridusmeetmete
läbiviimiseks ning tegevustega kaasatud laste arv õppeaastatel 2014/2015 – 2016/2017
Õppeaasta
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Allikas: PRIA

Makstud toetus
(EL + EE) (€)
25 223
67 397
47 453

Kaasatud laste arv
5907
8892
9080
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5 Põllumajanduse majandusnäitajad
Katre Kirt, Urve Valdmaa

5.1 Põllumajanduse tootjahinna ja ostuhinna indeksid
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis toodetud põllumajandussaaduste
müügihindade muutust.
Tabel 10. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2017. aasta III kvartalis võrreldes
eelmise aasta III kvartaliga

Taimekasvatus
… teravili (k.a seeme)
… tehnilised kultuurid
… köögivili ja aiandussaadused
… puuvili ja marjad
… kartul (k.a seeme)
Loomakasvatus
… loomad lihaks
… piim
… munad
Kokku
Allikas: SA, MEM

Tootjahinnaindeksi muutus, %
III kvartal 2016 – III kvartal 2017
10,4
7,6
7,7
-2,2
68,3
31,7
36,0
5,0
55,9
3,8
28,8

Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2017. aasta III kvartalis võrreldes eelmise
aasta III kvartaliga oli 28,8% (tabel 10), sealhulgas taimekasvatuses 10,4% ja loomakasvatuses
36,0%. Tootjahinnaindeks suurenes enim puuvilja ja marjade (68,3%) ning piima (55,9%) osas,
vähenes vaid köögivilja ja aiandussaaduste (2,2%) puhul.
Tabel 11. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutus 2017. aasta III
kvartalis võrreldes eelmise aasta III 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, MEM

Ostuhinnaindeksi muutus, %
III kvartal 2016 – III kvartal 2017
1,4
6,8
-3,0
-0,2
-0,4
2,8
1,1
0,8
1,4
2,2

Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks, mis iseloomustab
põllumajandusäriühingute kuluartiklite hinnamuutusi, suurenes 2017. aasta III kvartalis võrreldes
eelmise aasta III kvartaliga 2,2% (tabel 11). Enim suurenes energia, kütuse ja määrdeainete (6,8%)
ja enim vähenes väetise ja pinnaseparandaja (3,0%) ostuhinnaindeks.
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Kuna põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks suurenes enam kui põllumajandussaaduste
tootmise vahendite ostuhinnaindeks, siis põllumajandustootjate tulud on võrreldes eelmise aasta
III kvartaliga võrreldes suurenenud.

5.2 Põllumajanduse majandusharu 2016. aasta majandustulemused EAA alusel
Põllumajanduse majandusharu majandustulemusi hinnatakse kolmel korral aastas: esialgne
hinnang koostatakse jooksva aasta detsembriks, seda täiendatakse jaanuaris ning lõplikud
andmed avaldatakse oktoobris järgneval aastal. Hinnangu koostamisel on aluseks
põllumajanduse majandusarvestuse (EAA – Economic Accounts for Agriculture) metoodika, mis
on kehtestatud Nõukogu määrusega (EÜ) nr 138/2004.
Vastavalt määruses kehtestatud metoodikale koostas ja avaldas Statistikaamet 2016. aasta
kohta lõplikud andmed selle aasta 23. oktoobril.
Põllumajanduse majandusharu toodangu (output of the agricultural industry) väärtuseks kujunes
2016. aastal koos tootetoetustega (ehk alushindades) taime- ja loomakasvatustoodangu
(põllumajandustoodang), põllumajanduslike teenustööde ning põllumajanduslike majapidamiste
lahutamatute mittepõllumajanduslike kõrval-tegevuste väärtuse kogusummana 749,7 mln eurot,
millest tootetoetused moodustasid 0,2% (tabel 12).
Majandusharu toodangu väärtus vähenes 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 20% (toodangu
maht vähenes 16% ja tootjahinnad langesid 4%).
Tabel 12. Põllumajanduse majandusliku arvestuse näitajad aastatel 2012–2016 (mln eurot) ja
muutus 2016/2015 (%)
Taimekasvatustoodang
3
sh tootetoetused taimekasvatusele
Loomakasvatustoodang
4
sh tootetoetused loomakasvatusele
Põllumajandustoodang kokku
Põllumajanduslikud teenustööd
Lahutamatu mittepõllumajanduslik
kõrvaltootmine
Põllumajanduse majandusharu
toodang alushinnas
Vahetarbimine
Brutolisandväärtus
Põhivara kulum
Netolisandväärtus

2012
428,6
383,7
4,2
812,3
37,8
48,1

2013
382,2
451,7
4,05
833,9
41,9
48,3

2014
384,4
424,3
3,9
808,7
37,3
54,3

2015
468,0
0,8
364,6
20,5
832,6
43,8
58,7

2016
318,6
0,9
349,0
0,8
667,6
42,8
39,3

Muutus 2016/2015
-32
17
-4
-96
-20
-2
-33

898,2

924,0

900,2

935,1

749,7

-20

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

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

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

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

598,6
151,1
122,5
28,6

-9
-45
0
-81

2016. ja 2015. aastal maksti tootetoetusena puu-ja köögivilja kasvatamise otsetoetust ja köögivilja eritoetust
(koristamata jätmine ja toorelt koristamine)
4
Tootetoetuse loomakasvatusele: 2016. aastal loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus,
piimalehma kasvatamise otsetoetus, ammlehma kasvatamise otsetoetus ja ute kasvatamise otsetoetus; 2015.
aastal: piimatootja erakorraline abi, loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus, piimalehma
kasvatamise otsetoetus, ammlehma kasvatamise otsetoetus, ute ja emakitse kasvatamise otsetoetus, piimakvoodi
ületamise tasu ajatamine 0-intressiga vähese tähtsusega abi element; 2014. aastal piimasektori eritoetus,
seakasvatuse eritoetus; aastatel 2012-2013 piimasektori eritoetus, ammlehma kasvatamise ning ute ja emakitse
kasvatamise täiendav otsetoetus/üleminekutoetus.
3
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5

Tootmistoetused
Tootmisteguritulu ehk
netolisandväärtus faktorhinnas
Aastatööühikud
6
Tootmisteguritulu / ATÜ , eurot
Allikas: SA, MEM

2012
187,1
450,0

2013
192,3
416,8

2014
168,2
394,8

2015
149,7
299,0

2016
167,5
192,1

Muutus 2016/2015
12
-36

24 644
18 261

22 063
18 893

21 970
17 969

20 280
14 742

20 332
9450

0,3
-36

Majandusharu toodangu väärtusest moodustas taimekasvatustoodangu väärtus 42,5% ja
loomakasvatustoodangu väärtus 46,5% (sarnane aastate 2012–2014 keskmisega). Lahutamatu
mittepõllumajanduslik kõrvaltootmine ning põllumajanduslikud teenustööd moodustasid
tavapäraselt 11%. Vahetarbimise osatähtsus majandusharu toodangu väärtusest tõusis 80%-le,
mis jättis brutolisandväärtuseks vaid 20%.
Kuna majandusharu toodangu väärtus vähenes võrreldes 2015. aastaga 11% võrra enam kui
vahetarbimises tehtud kulutused, vähenes brutolisandväärtus7 151,1 mln euroni. Tehtud
investeeringuid kaudselt kajastav kulum jäi 2015. aastaga sarnasele tasemele, mistõttu vähenes
netolisandväärtus8 2015. aastaga võrreldes ca viiendiku võrra. Tootmistoetusi maksti 167,5 mln
eurot ja need moodustasid tootmisteguritulust9 87%. Tootmisteguritulu, milles on arvesse võetud
toodangu väärtus, toodanguga seotud tootetoetused, tootmistoetused ning kulutused sisenditele,
vähenes 36% ja sellest 99,5% kulus tööjõu-, rendi- ja intressikulude katmiseks.
Kuigi aastatööühikud suurenesid 0,3%, jäi tootmisteguritulu aastatööühiku kohta (9450 eurot)
viimase 5 aasta madalaimaks (tabel 12).
Taimekasvatustoodangu väärtus (318,6 mln eurot) vähenes võrreldes 2015. aastaga 32% ja seda
peamiselt toodetud teravilja ja rapsiseemne koguse vähenemise arvelt (vastavalt 41% ja 30%).
Taimekasvatussaaduste keskmine tootjahind vähenes ca 1%. Tootetoetused moodustasid
taimekasvatustoodangu väärtusest 0,3%.
Taimekasvatustoodangu väärtusest moodustavad kõige olulisema osa teravilja, sööda-ja
tehniliste kultuuride toodangu väärtus (2016. aastal kokku 76%). Aiandustoodangu (puuviljad,
marjad, köögi- ja aedviljad, istikud ja lilled) väärtuse osatähtsus oli 2016. aastal 13% ning kartulil
10% (joonis 17).

5

Maaelu arengukava raames ning siseriiklike toetustena põllumajandustootjatele makstavad toetused (sh
keskkonnameti poolt makstav loomakahjutoetus).
6
ATÜ - aasta tööjõuühik, 1800 tundi täistööaega, sisaldab nii tasustatud kui tasustamata töötunde.
7
Brutolisandväärtus - põllumajanduse majandusharu toodang alushinnas (ehk koos tootetoetustega) ilma
vahetarbimiseta
8
Netolisandväärtus - brutolisandväärtus ilma põhivara kulumita
9
Tootmisteguritulu ehk netolisandväärtus faktorhinnas - netolisandväärtus koos tootmistoetustega ja ilma muude
maksudeta
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Joonis 17. Taimekasvatustoodangu väärtuse struktuur aastatel 2012–2016, mln €

Allikas: SA, MEM

Loomakasvatustoodangu väärtus alushinnas (349,0 mln eurot), kus võetakse arvesse nii tapetud
loomade eluskaal kui ka elusmassi-iive ja loomakasvatussaadused ning tootmisega seotud
toetused, vähenes 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 4%. Sarnaselt vähenes toodangu maht ja
langesid tootjahinnad (2%). Tootetoetused moodustasid loomakasvatustoodangu väärtusest
alushinnas 0,2%.
Loomakasvatustoodangu väärtuse struktuuris moodustab olulisima osa toorpiima toodangu
väärtus (2016. aastal 51%). Seakasvatustoodangu väärtus oli 2016. aastal veel langustrendis
(peamiselt toodangu mahu vähenemise tõttu) ning moodustas loomakasvatustoodangu
väärusest 18% (varasematel aastatel on see olnud üle 20%). Veiste toodangu väärtuse osatähtsus
jõudis 15%-ni loomakasvatustoodangu väärtusest ja seda peamiselt toodangu mahu suurenemise
arvelt (joonis 18).
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Joonis 18. Loomakasvatustoodangu väärtuse struktuur 2016. aastal, mln €

Allikas: SA, MEM

Vahetarbimine kajastab kõikide tootmisprotsessis sisendina kasutatud kaupade ja teenuste
väärtust, v.a põhivara, mille tarbimine kirjendatakse põhivara kulumina. Vahetarbimise väärtuseks
kujunes 2016. aastal 598,6 mln eurot, mis on 9% vähem kui 2015. aastal. Vähenesid tarbitavad
kogused ja langesid ka enamus sisendite hindadest (v.a elekter ja veterinaarkulud).
Vahetarbimise kajastatavatest kuludest suurima osa moodustab loomasööt (2016. aastal 38%).
Kulude struktuur on olnud aastate jooksul sarnane, v.a alates 2015. aastast muu vahetarbimise
(sh näiteks lepingulised teenustööd) osatähtsuse suurenemine (joonis 19).
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Joonis 19. Vahetarbimise struktuur 2016. aastal, mln €

Allikas: SA, MEM

5.2.1 Tulemusnäitajad
Viimane märkimisväärne langus põllumajanduse majandusharu majandustulemustes võrreldes
eelnenud aastaga oli 2009. aastal, mil põllumajandustoodangu väärtus vähenes 15% peamiselt
tootjahinna 27%-lise languse tõttu, samal ajal kui sisendite hinnad langesid vaid 9% ja ka toetuste
maht vähenes. Veidi vähem kui kolmandik brutolisandväärtusest jäi kulumi, väliste
tootmistegurite ja ettevõtjatulu katteks. Põllumajandusliku struktuuriuuringu andmete järgi loobus
ca neli tuhat majapidamist perioodil 2007–2010 põllumajandustegevusest. Langusest algas
aeglane taastumine juba 2010. aastal. Toodangu väärtus suurenes tootjahindade suhteliselt kiire
tõusu ja toodangu mahu suurenemise arvelt. Ka riigipoolne toetus suurenes. Sisendite hinnad
tõusuga kaasa ei läinud, mistõttu toodetud brutolisandväärtuseks jäi 35% toodangu väärtusest.
Kapitali kogumahutust põhivarasse vähendati. Tootlikkus suurenes hüppeliselt (ca 60%), kuna
välistegurite (tööjõukulud, intressi- ja rendimaksed) kulud hoiti madalad – nende katteks kasutati
ca 42% toodetud tootmisteguritulust.
2011. aastal jätkus positiivne trend ja põllumajandussaaduste tootjahinna tõus ületas
tootmisvahendite hinnatõusu. Samal ajal suurenes toodangu maht, mis kasvatas oluliselt
majandusharu toodangu väärtust, jättes peale välistegurite katmist tootmisteguritulust, millest
45% moodustasid tootmistoetused, ca kaks kolmandiku ettevõtjatuluks. Hea aasta soodustas
kapitali kogumahutust põhivarasse ning väheneva tööjõu arvelt suurenes tootlikkus veelgi 40%
võrra.
Ka 2012. ja 2013. aastal toodangu mahud suurenesid ning tootjahinna muutus ületas sisendite
kallinemist ning brutolisandväärtuseks jäi mõlemal aastal veidi üle kolmandiku. Eelnevate aastate
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investeeringud kajastusid kulumi suurenemises. Kuigi Euroopa Liidu finantsperioodi rütmis
käivituvate maaelu arengu toetuste võimaluste kasutamine langes peamiselt 2013. aastasse,
siiski lisainvesteeringute maht vähenes. Suurenenud kulumi arvelt vähenes tootmisteguritulu, kuid
tootlikkus suurenes veelgi kuni 18 900 euroni aastatööühiku kohta.
2013. aastat saab pidada viimasest langusest taastumise tipuks (joonis 20).
Joonis 20. Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuse (alushinnas), vahetarbimise, toote- ja
tootmistoetuste, tootmisteguritulu aastatööühiku kohta muutus aastatel 2007–2016 (2008. aasta =
100)

Allikas: SA, MEM

2014. aastal toimusid muutused välisturgudel, mis puudutasid peamiselt loomakasvatussektorit
ning tõid II poolaastal kaasa kiire piimahinna languse. Teraviljade rekordsaak ei toonud loodetud
kasu, sest kogu maailmas oli hea teravilja-aasta ning seetõttu jäi hind tagasihoidlikuks.
Taimekasvatajate olukord ei halvenenud siiski niivõrd palju kui loomakasvatajatel.
Aastakeskmisena oli tootjahinnaindeks veel veidi kõrgem sisendite hinnaindeksist, kuid langes
aastaga ca kolmandiku võrra. Toodangu vähenenud väärtusest kulus 62% vahetarbimisele.
Suurenevate tööjõukulude, intressi ja rendimaksete katmisest jäi üle ligikaudu pool
tootmisteguritulust ning tootlikkus hakkas vähenema.
2015. aastat iseloomustasid teravilja rekordsaak, piimatootmiskvoodi lõppemine ja ületootmine
ning sigade Aafrika katku (SAK) puhangud. Nimetatute mõjud kajastusid taimekasvatustoodangu
väärtuse suurenemises ja loomakasvatustoodangu väärtuse vähenemises. Kuna tootjahinnad
langesid võrreldes sisendite hindadega 16% võrra enam ja kulum suurenes endiselt, jäi
tootmistegurituluks (sh 50% ulatuses tootmistoetusi) ligikaudu veerandi võrra vähem kui 2014.
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aastal. Tootmisteguritulust kaks kolmandikku kulus välistegurite katteks ja tootlikkus vähenes ca
37%. Kapitalimahutused põllumajanduslikku põhivarasse jäid tagasihoidlikuks.
2016. aasta ei soosinud põllumajandustootjaid ning toodangu väärtus vähenes oluliselt kuivast
kasvuperioodist ja vihmasest saagikoristusperioodist tingitud teravilja saagikuse languse ning
madalate tootjahindade tulemusel. Loomakasvatus oli endiselt keerulises olukorras nii
lähivälisturgude kui SAK puhangutest tingitud piirangute tõttu, samuti olid
loomakasvatussaaduste tootjahinnad jätkuvalt madalal tasemel, kuigi pöördusid aasta teisel
poolel tõusule. Sisendite hinnad on püsinud alates 2013. aastast stabiilsetena, mistõttu
vahetarbimisele tehtud kulutused jätsid toodangu väärtusest 20% brutolisandväärtuseks. Seega
oli olukord 2016. aastal keerulisem kui 2009. aastal, kuna faktortulu, millest 87% moodustasid
tootmistoetused, kattis kogu ulatuses vaid välistegurite kulud.
Kokkuvõtvalt võib perioodi 2009-2016 iseloomustada järgnevalt (joonis 20):
taimekasvatustoodangu väärtus oli 2016. aastaks 41% suurem kui 2009. aastal, seejuures
tootjahinnad olid tõusnud 58%; loomakasvatustoodangu väärtus oli vaid 10% suurem ja
tootjahinna tõus oli 24%; toote- ja tootmistoetused on suurenenud 14%; põllumajandussaaduste
tootmise vahendite ostuhinnaindeks kallines samal ajal 16%, kuid vahetarbimise kulutused
suurenesid tootmismahtude tarbeks 52%; väliste tootmistegurite kulutused suurenesid aga 44%;
tootlikkuse tõstmiseks tehtud investeeringud suurendasid kulumit 50%. Seega suurenesid
kulutused enam kui koguste arvelt kasvanud toodangu väärtus ja riigipoolne toetus.
Kui 2009. aastal oli faktortulu 215,5 mln (sh tootmistoetused 58%) ja sellega kaeti 62%
välistegurite kuludest, siis 2016. aastal oli faktortulu 192,1 mln (sh 87% tootmistoetused) ning
99,9% kulus välistegurite katmiseks. Mistõttu ettevõtjatulu tasustamata tööjõuühiku kohta oli
2016. aastal 96% madalam ja põllumajandussektor jõudnud keerulisemasse olukorda kui 2009.
aastal.
5.2.2 Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajanduse majandusharu 2016. aasta
majandustulemused
Euroopa Liidu 28 liikmesriigi (EL28) põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtus
alushinnas oli 2016. aastal 405 mld eurot, mis oli 2,8% väiksem kui 2015. aastal10. Seejuures
vähenes nii taime- kui ka loomakasvatustoodangu väärtus (vastavalt 2,5% ja 3,3%). Peamine
kogutoodangu väärtuse muutuse mõjutaja oli hind, mille langust osaliselt kompenseeris
toodangumahu suurenemine. Eesti panustab euroopa põllumajandustoodangusse ca 0,2%-ga. Üle
poole põllumajanduse majandusharu toodangu väärtusest toodetakse neljas riigis: Prantsusmaal
(17%), Itaalias (13%), Saksamaal (13%), Hispaanias (12%).
EL28 keskmine tootmisteguritulu aasta tööühiku kohta oli nii 2015. kui 2016. aastal ca 16,1 tuh
eurot ning Eesti vastav näitaja moodustas 2015. aastal sellest 92%, kuid 2016. aastal 59%.
Tootmistoetuste osatähtsus tootmisteguritulus oli EL28 keskmisena 34%, seejuures kümnes

10

EUROSTAT avaldas 2016. aasta kohta lõplikud andmed 15. novembril 2017 (Economic accounts for agriculture values at current prices (aact_eaa01). Pressiteade on leitav aadressil
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8468116/5-22112017-AP-EN.pdf/4b8a66c5-b003-4263-9de6efe5fe5499a0
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liikmesriigis üle 50% ja Soomes jäi toetusteta tootmisteguritulu negatiivseks ehk kogutoodangu
väärtus kattis vahetarbimise ja kulumi 93% ulatuses.
Majandusarvestuse aluseks olevas metoodikas on põllumajanduse majandusharus toimuvate
muutuste jälgimiseks kasutusel 3 indikaatorit. Peamiseks neist on indikaator mis näitab aasta
tööühikule taandatult loodud lisandväärtuse (tootmisteguritulu) muutust ehk tööjõutootlikkust.
Joonisel 21 on näha, et 15-l liikmesriigil on 2016. aastal tööjõu tootlikkuse muutus olnud kasvu
suunas võrreldes 2015. aastaga, EL28 keskmisena on aga muutus vaevumärgatav.
Joonis 21. Tööjõu tootlikkuse muutusEL28 keskmisena ja liikmesriikides (2010. aasta=100)

Allikas: EUROSTAT 15.11.2017 seisuga
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5.3 Põllumajandusettevõtete ja toiduainete tootmise ettevõtete 2017. aasta III
kvartali majandusnäitajate võrdlus lühiajastatistika alusel
Põllumajandusettevõtete11 müügitulu12 oli 2017. aasta III kvartalis SA13 lühiajastatistika andmetel
kokku 201 mln eurot (26% enam kui 2016. aasta III kvartalis) ja nende kogukulud olid 187,2 mln
eurot (7% enam kui 2016. aasta III kvartalis), sh tööjõukulud 30,9 mln eurot (-3%). Puhast
lisandväärtust (PLV) toodeti III kvartalis 44,7 mln eurot, mis oli 28,5 mln eurot enam kui 2016.
aasta III kvartalis, kuid jääb madalamaks aastate 2012–2015 III kvartali tulemusest.
Toiduainete tootmise ettevõtete14 müügitulu oli samal ajal 417,9 mln eurot (11% enam kui 2016.
aasta III kvartalis). Kulutusi tehti 400,7 mln euro eest (12% enam kui 2016. aasta III kvartalis), sh
tööjõukulud 51,8 mln eurot (+7,6%). PLV toodeti III kvartalis 69 mln eurot, mis oli 2016. aasta III
kvartali tase ja 5% kõrgem aastate 2012–2015 III kvartali tulemusest.
5.3.1 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 22).
Loomakasvatussaaduste tootjahindade tõus algas 2016. aasta III kvartalis ja tootjahinnad on
aasta jooksul kallinenud 38% võrra. Taimekasvatussaaduste tootjahindade tõus algas 2017.
aasta I poolaastal, kuid kolmandate kvartalite võrdluses on need 2017. aastal 16% võrra kallimad.
Ka toiduainete tootmise ettevõtete tööstustoodangu tootjahinnaindeks on alates 2016. aasta III
kvartalist pööranud tõusule, jõudes 2017. aasta III kvartaliks 7% võrra kõrgemale tasemele.
Võrreldes põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi tõusuga (+3%) on toiduainete
tööstustoodang (+1%) viimase viie aasta jooksul (alates 2013. aasta III kvartalist 2017. aasta III
kvartalini) kallinenud 2% võrra vähem.
11

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 III kvartalis oli SA andmetel 2841
põllumajandusettevõtet , kus oli 9246 tööga hõivatut
12
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.
13
2017. a III kvartali tulemused avaldati 28.11.2017.
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 III kvartalis 658 toiduainete tootmise ettevõtet 13 482 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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Samal ajal on põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks langenud 4% võrra.
Seega viieaastase aegrea suundumus on pigem veidi põllumajandus-ettevõtete kasuks, kuna
sisendite hind on alanenud samal ajal kui toiduainetööstusele on kodumaise tooraine hind
kallinenud.
Joonis 22. 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
5.3.2 Müügitulu ja kogukulud
Piima kokkuostetav kogus suurenes SA andmetel 2017. aasta III kvartalis võrreldes 2016. aasta
III kvartaliga 4%, kuid sea- ja veiseliha kokkuostetav kogus vähenes (vastavalt 6% ja 4%). Samal
ajal tõusis kokkuostuhind piimal 56%, sealihal 6% ja veiselihal 14%. Esialgseil andmeil oli selle
aasta teraviljasaak 25% ja rapsi ning rüpsiseemne saak 55% suurem kui eelmisel aastal.
Sügisesest saagist müüakse II poolaastal kokkuostu keskmiselt 60%. Teravilja ja rapsi
tootjahinnaindeks tõusis 2017. aasta III kvartalis võrreldes 2016. aasta III kvartaliga 8% – seega
mõjutas põllumajandusettevõtete 2017. aasta III kvartali müügitulu suurenemist 26% võrreldes
eelmise aasta sama ajaga peamiselt loomakasvatussaaduste hinnatõus.
Põllumajandusettevõtete kogukulud suurenesid võrreldes 2016. aasta III kvartaliga 7%, sh
tööjõukulud vähenesid 4%. Põllumajandusettevõtete III kvartali puhastulu (müügitulu ja
kogutoodangu suhe) oli 7% (joonis 23, vasakpoolne).
Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu suurenes 2017. aasta III kvartalis võrreldes 2016.
aasta III kvartaliga 7%. SA tööstustoodangu mahuindeksi18 andmetel toodeti selle. aasta III
18

Tööstustoodangu korrigeerimata mahuindeks – iseloomustab toodetud tööstustoodangu mahu muutust
püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu püsivhindadesse arvutamiseks kasutatakse tootjahinnaindeksit.
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kvartalis toiduaineid koguseliselt 6% rohkem ning toiduainete tootmise müügiindeksi19 järgi oli
toodang võrreldes 2016. aasta III kvartaliga 11% kallim.
Toiduainete ekspordist20 saadud tulu oli 2017. aasta III kvartalis 16% ja Eestis müüdud
toodangust saadud tulu21 9% suurem võrreldes eelneva sama perioodiga. Seega müügitulu
suurenes nii toodangu koguse kui hinnatõusu ja ekspordi elavnemise arvelt.
Toiduainete tootmise ettevõtete kogukulud suurenesid võrreldes 2016. aasta III kvartaliga 12%,
seejuures tööjõukulud 7,6%. Ettevõtete puhastuluks jäi 4% (joonis 23, vasakpoolne).
Joonis 23. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) müügitulu ning
kogukulude suhe, müügitulu ja kogukulude muutus III kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama
ajaga (2013–2017, vasakpoolne joonis) ning võrreldes 2012. a III kvartaliga

Allikas: SA, MEM arvutused

Müügitulu ja kogukulude muutustest viimase viie aasta III kvartali kohta annab ülevaate joonis 23
(parempoolne). Põllumajandusettevõtete müügitulu suundumus kolmanda kvartali lõikes on
endiselt veel languses – peamiselt mõjutas seda 2016. aasta III kvartali müügitulu vähenemine.
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. aasta III kvartalis võrdluses 2016. aasta III
kvartaliga: juulis (+19%), augustis (+16%), septembris (+12%).
21
Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeksi muutus 2017. aasta III kvartalis võrreldes 2016. Aasta III
kvartaliga: juulis (+9%), augustis (+10%), septembris (+9%).
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Samas on veidi suuremas languses ka kogukulude suundumus. Toiduainete tootmise ettevõtete
müügitulu suundumus on tõusev ja kogukulud muutuvad proportsionaalselt müügituluga. Viimase
kahe aasta võrdluses on tavapärasest erinevalt toimunud hüppeline kasv.
5.3.3 Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta
Tööviljakust puhta lisandväärtuse alusel hinnatakse müügitulu ja kogukulude (v.a tööjõukulud)
vahena kvartalikeskmise hõivatu kohta – selle võrdluseks on hõivatu kohta tehtavad tööjõukulud.
Tavapäraselt on III kvartalis põllumajandusettevõtete tööviljakus aasta lõikes kõrgeim, kuid 2016.
aasta III kvartalis ületasid tööjõukulud hõivatu kohta toodetud PLV ca kahekordselt. 2017. aasta
III kvartalis toodeti põllumajandusettevõtetes hõivatu kohta PLV 4,84 tuh eurot ja hõivatu kohta
tehti tööjõukulusid 3,34 tuh eurot – seega oli olukord vastupidine ning PLV ületas tööjõukulusid
hõivatu kohta ligikaudu poole võrra (joonis 24).
Toiduainete tootmise ettevõtetes toodeti samal ajal hõivatu kohta PLV 5,11 tuh eurot ja
tööjõukulusid tehti hõivatu kohta 3,84 tuh eurot. Võrdlusperioodil (2013–2017) on tööjõukulud
hõivatu kohta suurenenud enam kui toodetud PLV.
Nii põllumajandusettevõtete kui toiduainete tootmise ettevõtete tööviljakus PLV alusel on
madalam kui ettevõtlussektori keskmine (5,79 tuh eurot). Tegevusalade keskmine tööjõukulu
hõivatu kohta oli 2017. aasta III kvartalis 4,03 tuh eurot. Põllumajandusettevõtete tööjõukulu
hõivatu kohta moodustas ettevõtlussektori keskmisest selle aasta III kvartalis 83%, toiduainete
tootmise ettevõtetes 95%. Ka tegevusalade keskmisena on tööjõukulud hõivatu kohta suurenenud
enam kui toodetav PLV (joonis 24).
Joonis 24. Põllumajandusettevõtete (PM), toiduainete tootmise ettevõtete (TA) ja tegevusalade
keskmine tööviljakus PLV alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta aastate 2013–2017 III kvartalis, tuh €

Allikas: SA, MEM arvutused
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6 Kokkuvõte
Urve Valdmaa
Põllukultuuride kasvupind oli 2017. aastal Statistikaameti esialgsetel andmetel kokku 665 tuh ha,
mis on 1% väiksem kui eelmisel aastal. Maaeluministeeriumi ja SA koostöös koostatud prognoosi
kohaselt kujuneb teravilja kogusaagiks sel aastal 1167 tuh t, mis on eelmise aasta kogusaagist
25% suurem. Jaheda kevade tõttu oli sel aastal taimede kasvuperiood pikem ja sellest tulenevalt
valmisid viljad ka tavapärasest hiljem. Põllukultuuride saagi koristust segas tavapärasest
sademeterohkem suve lõpp ja sügise algus.
Eestis oli 30. septembri seisuga 258 tuhat veist, 291 tuhat siga, 94 tuhat lammast ja kitse ning
2166 tuhat lindu. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes oli sigade arv suurenenud 7% ja lindude arv
8%, veiste arv püsis stabiilsena ning lammaste ja kitsede arv oli 3% vähenenud.
Piima ja piimatoodete turuolukorra paranedes on selle aasta 9 esimese kuu jooksul piimalehmade
arvu langus Eestis peatunud ning stabiliseerunud 86,5 tuhande looma juures. Piima kogutoodang
on juunist alates igakuiselt ületanud eelmise aasta vastava kuu tootmismahtu ning lehmade
keskmine aastane produktiivsus püsib järjekordse rekordi kursil.
Sarnaselt piimasektorile on paranenud sealihasektori olukord. Selle aasta 9 kuu jooksul on sealiha
kokkuostuhind olnud kõrgem kui kahel viimasel aastal, mille tulemusel on ka põrsaste sündivus
suurenenud ning viimased kolm kvartalit järjest on sigade arv kasvanud.
Oktoobris avaldas Statistikaamet põllumajandussektori majandustulemused 2016. aasta kohta,
mille alusel on näha, et aasta ei soosinud põllumajandustootjaid. Sektori kohta tehtud
majandusarvestuse järgi vähenes toodangu väärtus oluliselt teravilja saagikuse languse ning
suhteliselt madalate põllumajandussaaduste tootjahindade tulemusel. Samal ajal on sisendite
hinnad püsinud stabiilsetena alates 2013. aastast ja kulutused tööjõule suurenenud, mistõttu oli
olukord sektoris 2016. aastal majanduslikult keeruline ja toetustel oli tootjate sissetulekutes
veelgi olulisem roll. 2017. aasta kiirstatistika alusel on taimekasvatustoodangu maht suurenenud
ja loomakasvatussaaduste tootjahinnad tõusnud, mis kolmandas kvartalis suurendasid
põllumajandusettevõtete müügitulu. Paranenud on ka kuludega toimetulek –
põllumajandustoodete müügitulu ületas nende tootmiseks tehtud kogukulusid 7%. Toodetud
puhas lisandväärtus ületas tööjõuühiku kohta tehtavad tööjõu kulud, mis tähendab, et suurenes
ka tööjõutootlikkus. Seega on 2017. aasta kolmanda kvartali majandustulemused paremad kui
eelmisel aastal.
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Lisa. Teravilja turuolukord EL-s
Helena Vaher
Septembris koostatud Euroopa komisjoni prognoosi kohaselt oli 2017. aasta teravilja kasvupind
EL-s kokku 56 mln ha, mis on 1,2% vähem kui eelmisel aastal. Kultuuriti prognoositi kasvupindade
muutusi järgmiselt: võrreldes eelmise aastaga suurenes rukki kasvupind 6,8% ja kaera pind 4,2%,
kasvupind vähenes pehmel nisul 2,6%, kõval nisul 2,1%, odral 1,2% ja maisil 1,1% (joonis 1).

Allikas: Euroopa Komisjon
Joonis 1. Teravilja kasvupinnad EL-s aastatel 2015–2017 (prognoos)
Kogusaagiks prognoosis komisjon 2017/2018 turustusaastaks EL-s kokku 298,6 mln t, mis on
1,5% rohkem kui eelnenud turustusaastal. Kultuuriti prognoositi saagi muutusi järgmiselt:
võrreldes eelmise aastaga suurenes pehme nisu saak 5% ja kaera saak 3,8%, kõva nisu ja rukki
saak jäid samale tasemele, vähenesid odra saak 2,5% ning maisi saak 2,8%. Liikmesriigiti
väheneb saak prognoosi kohaselt Hispaanias (-26,5% võrreldes eelmise aastaga), Ungaris (-17%)
ja Itaalias (-8,9%). Saak suureneb aga Prantsusmaal (25,7%), Rumeenias (5,9%), Poolas (5,4%),
Suurbritannias (4,2%) ja Saksamaal (0,7%), joonis 2.
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Augustikuu algusest septembri keskpaigani esines ekstreemseid ilmastikuolusid järgmistes
piirkondades: pikaajaline liigne kuivus oli enamuses Hispaaniast, Portugalist ja Itaaliast;
kuumalaineid esines Lõuna-Prantsusmaal, Balkani piirkonnas, Rumeenias ja Bulgaarias, Austrias
ja Ungaris; liigselt sadas vihma Suurbritannias, Iirimaal, Taanis, Lääne-Poolas, Lõuna-Saksamaal
ja Balti riikides. Komisjoni septembri lõpu ettekande kohaselt takistas vihm taliviljade
saagikoristust enamasti Saksamaal, Iirimaal, Taanis, Poolas, Suurbritannias ja erinevates
Skandinaavia piirkondades.

Allikas: Euroopa Komisjon
Joonis 2. Saak EL-s 2015/2016 ja 2016/2017 turustusaastal ning 2017/2018 turustusaasta
saagiprognoos
Võrreldes eelmise turustusaasta esimese üheksa kuuga importis EL 2017/2018 turustusaasta
samal perioodil kokku 41% rohkem teravilja, eksporditi aga eelneva turustusaasta sama
perioodiga võrreldes 38% vähem teravilja (tabel 1).
Tabel 1. EL teravilja impordi ja ekspordi kogused (mln t) 2017/2018 turustusaasta üheksa kuu
jooksul
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Import

Eksport

Pehme nisu

0,6

3,9

Kõva nisu

0,43

0,16

Mais

3,2

0,09

Oder

0,25

0,9

Kokku

4,5

5,8

Allikas: Euroopa Komisjon
Võrreldes eelmise turustusaastaga suurenes 2017/2018 õlikultuuride saak EL-s komisjoni
septembris avaldatud prognoosi kohaselt 9,9%. Prognoosi järgi koristatakse eelnevast
turustusaastast rohkem rapsi (10,9%) , päevalille (8,2%) ja soja (8,5%), kuid õlilina koristatakse
(3,4%) vähem (tabel 2).
Tabel 2. Euroopa Komisjoni 2017/2018 turustusaasta õlikultuuride saagiprognoos EL-s (mln t)
Saak
Raps

22,3

Päevalill

9,2

Soja

2,7

Õlilina

0,1

Kokku

34,3

Allikas: Euroopa Komisjon
Võrreldes eelmise turustusaastaga suurenes 2017/2018 valgurikaste kultuuride saak EL-s
komisjoni prognoosi kohaselt 16,7%. Prognoosi järgi koristatakse eelnevast turustusaastast
rohkem söödahernest (23%), põlduba (11,3%) ja magusat lupiini (2,4%) (tabel 3).
Tabel 3. Euroopa Komisjoni 2017/2018 turustusaasta valgurikaste kultuuride saagiprognoos EL-s
(mln t)
Saak
Söödahernes

2,8

Põlduba

2,1

Magus lupiin

0,3

Kokku

5,2
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Allikas: Euroopa Komisjon
Riisi toodetakse FAO prognoosi kohaselt 2017/2018 turustusaastal maailmas kokku 503,4 mln t
(501 mln t eelmisel aastal), tarbitakse 506,5 mln t (499,9 mln t) ja varudesse jääb 171,2 mln t (171
mln t). Kaubeldakse jätkuvalt aktiivselt – 44,8 mln t (44,5 mln t) ulatuses.
EL-s oli septembrikuu seisuga Hispaania japonica riisi hind 297 €/t ja indica hind 287 €/t. Itaalia
riisi hindade kohta infot ei olnud. EL riisiturul on tegemist ülepakkumisega ja seetõttu riisi hinnad
ei tõusnud.
EL importis 2016/2017 turustusaastal 1,25 mln t riisi, mis on 8% vähem kui eelnenud
turustusaastal ning eksportis sama ajaga kokku 268 864 t, mis on 15% rohkem kui eelmisel
aastal.
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