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1 2018. aasta I kvartali ilmastik ja taimede areng 

Urve Valdmaa Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) agrometeoroloog-eksperdi Laine Kepparti 
ülevaadete alusel 

Jaanuar oli keskmisest soojem ja lumevaesem. Eriti soe oli I dekaad, kui kuuel päeval püsis Jõgeval 
ööpäeva keskmine õhutemperatuur null kraadist kõrgemana, kuid jaanuari II dekaad kujunes 
normist (aastate 1981–2010 keskmine) ca kolme kraadi võrra külmemaks. Kuu minimaalseks 
õhutemperatuuriks registreeriti 16. jaanuaril -11,9 kraadi. Lund oli ainult mõne sentimeetrise kihina 
ja tugev tuul kandis avatud kõrgemad põlluosad paljaks. Kolme sentimeetri sügavusel mullas (s.o 
taliteravilja võrsumissõlme sügavusel) langes temperatuur Jõgeval tehtud vaatluste järgi -6 
kraadini, mida meil kasvatatavatele taliteraviljadele ohtlikuks ei peeta. Teise dekaadi lõpuks ulatus 
külmumise alumine piir talinisupõldudel asuvates vaatluskohtades juba 29–37 cm sügavuseni. 
Lumikate hakkas 18. jaanuarist aeg-ajalt esinenud lumehoogudest vähehaaval paksenema ning 23. 
jaanuariks ulatus lume paksus põldudel juba ca 10 cm-ni, mõnel pool üle sellegi. Paari päeva pärast 
aga läks ilm sulale, sadas vihma ning õhuline lumikate sulas kiiresti. Kuna lume veevaru oli väike, 
siis suuri veeloike ei kogunenud. Lumikate jäi püsima ainult Kirde- ja Kagu-Eestis. Muld sulas 
Jõgeval tehtud vaatluste järgi III dekaadi soojade ilmadega pinnalt 3–7 cm sügavuseni üles. Enne 
28. jaanuaril alanud lumesadu olid veeloigud jäätunud ja muld hakkas külmakraadide mõjul pinnalt 
uuesti tahkuma ning värskelt sadanud lumi moodustas kiiresti lumikatte, mis püsis kuu lõpuni. 
Jõgeva meteoroloogiajaama andmeil paistis jaanuaris päikest vaid 14 tundi.  

Veebruar kujunes normist 2–3 kraadi võrra külmemaks. Jõgeval esines sulapäevi (ööpäeva 
maksimaalne õhutemperatuur üle null kraadi) kuu jooksul ainult neli, mis on normist seitsme päeva 
võrra vähem. Peaaegu kogu Eestis mõõdeti veebruari viimases dekaadis -20 kraadist ja sellest 
madalamat õhutemperatuuri (mõõdetakse maapinnast 2 m kõrgusel) ning III dekaadi keskmiseks 
õhutemperatuuriks arvutati Jõgeval -16 kraadi, mis on normist 11 kraadi võrra madalam. Maapinna 
lähedal oli pakane tugevam ning veebruari kõige külmematel öödel langes Jõgeval ilmajaama 
juures lume pinnal temperatuur kuni -33 kraadini. Tugevamate külmade ajaks oli peaaegu kõikjal 
Eestis lume paksus kasvanud enam kui 15 cm-ni, mis peaks meil traditsiooniliselt kasvatatavaid 
aia- ja põllukultuure külmakahjustuste eest kaitsma. Jõgeval tärkamise faasis talvituma läinud 
talinisupõllul tehtud vaatluste järgi langes mullatemperatuur 3 cm sügavusel veebruari viimasel 
dekaadil 16–18 cm lumekihi all vaid kuni -1,4 kraadini. Mulla külmumise alumine piir ulatus samal 
põllul kuu jooksul 31–39 cm. Suurema taimestikuga ja paksema lumega põldudel külmus muld 
vähem.  

Veebruar kujunes tavalisest päikesepaistelisemaks (Jõgeval 78 tundi, mis moodustab keskmisest 
132%) ja negatiivseid ööpäeva keskmisi õhutemperatuure kogunes kuu jooksul Jõgeval -243 kraadi, 
mis ületab keskmist 46 miinuskraadi võrra. 

Märts oli talvine. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsis kogu kuu vältel valdavalt null kraadist 
madalamal. Kuu esimesel viispäevakul langes minimaalne õhutemperatuur Ida-Eestis ühel–kahel 
ööl alla -20 kraadi. Kuu alguses oli peaaegu kõikjal Eestis paks (enam kui 15 cm) lumi maas ja 
lumikatte paksus muutus I dekaadi jooksul vähe. Alates 9. märtsist tõusid päevased temperatuurid 
plusspoolele, mille mõjul hakkas lumikate vähehaaval sulama ja tihenema. Aeg-ajalt sadas aga lund 
juurde ning seetõttu muutus idapoolses Eestis lume paksus esialgu vähe. Lääne- ja Kagu-Eestis, 
kus päevased temperatuurid olid kõrgemad, kahanes lumikate kiiremini. Intensiivne lume sulamine 
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toimus kõikjal Eestis 13.–14. märtsil, kui sadas vihma ja maksimaalsed õhutemperatuurid tõusid 
paljudes kohtades 4–5 kraadini. Kuu keskpaigas muutus ilm uuesti külmaks. Lund oli samal ajal 
vähe ning kohati lumikate puudus, mistõttu tekkis külma suhtes tundlikematel taimedel kahjustuste 
tekkimise oht. Jõgeval, kus maad kattis mõne cm paksune lumekiht, temperatuur taliteraviljade 
võrsumissõlme sügavusel mullas kriitilise piirini ei langenud. Ohtlikuks peetakse talinisule 
temperatuuri langust võrsumissõlmes talve lõpul -12 kraadist alates. Märtsi teisel poolel oli 
rohkesti päikesepaistet, aga samas olid ööpäevased temperatuuride kõikumised selge ilmaga 
suured. Külmematel öödel langes termomeetrinäit õhus -10 kuni -15 kraadini, soojematel päevadel 
tõusis 3–6 kraadini. Päikesepaisteliste päevade vahel esines sompus päevi, kui sadas vihma, lörtsi 
ja lund ning esines tuisku ning juba kuu keskpaigas lumeta jäänud piirkondades lumikate kord 
tekkis ja siis jälle kadus. Ida- ja Kirde-Eestis lumikate taliteravilja ja -rapsipõldudel valdavalt püsis 
ning taimed olid järskude temperatuurimuutuste eest kaitstud. Märtsi lõpuks ulatus külmumise 
sügavuse alumine piir Jõgeval tehtud vaatluste järgi kõige sügavamale tärkamise faasis talvituma 
läinud talinisupõllul (55 cm-ni), kõige vähem oli muld külmunud kolm aastat tagasi külvatud valge 
ristiku kamara all (ca 20 cm). Kokkuvõttes kujunes kuu keskmise õhutemperatuuri järgi märts 
Jõgeval (-4,3 kraadi) normist 2,6 kraadi võrra külmemaks. Negatiivseid õhutemperatuure kogunes 
kuu jooksul -139 kraadi, mis on normist 60 miinuskraadi võrra rohkem. Kogu talve negatiivsete 
temperatuuride summa kasvas 31. märtsiks -501 kraadini, mis on normist 102 miinuskraadi võrra 
vähem. Päikest paistis kuu jooksu Jõgeval 167 tundi, mis moodustab normist 135%. Sademeid 
kogunes Jõgeval märtsis 21 mm, mis on normist 17 mm võrra vähem. Ka kogu Eesti piires sadas 
märtsis normist vähem (14 mm-st Narvas kuni 26 mm-ni Türil ja Viljandis).  
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2 Taimekasvatus 

Toomas Lepplaan, Helena Vaher 

Põllumajanduskultuuride kasvupinnad ja saagid 

Statistikaameti (SA) esialgsetel andmetel (lõplikud andmed avaldatakse selle aasta juulis) 
moodustas põllukultuuride kasvupind 2017. aastal 665 tuh ha (tabel 1), mis on 7,9 tuh ha võrra ehk 
1% vähem kui 2016. aastal ja 8% suurem kui 2015. aastal.  

Tabel 1. Peamiste taimekasvatussaaduste tootmine aastatel 2015–2017 
 

2015 2016 2017 (esialgne) 

kasvu-
pind 

saak saagi-
kus 

kasvu-
pind 

saak saagi-
kus 

kasvu-
pind 

saak saagi-
kus 

(tuh ha) (tuh t) (kg/ha) (tuh ha) (tuh t) (kg/ha (tuh ha) (tuh t) (kg/ha 

Teravili kokku 350,4 1535,3 4382 351,4 934,1 2658 330,7 1311,9 3967 

… rukis 14,3 54,7 3823 12,4 32,4 2616 13,3 52,4 3932 

… talinisu 97,8 518,5 5302 90,7 259,1 2857 102,4 481,4 4699 

… suvinisu 71,9 294,1 4090 73,8 196,4 2660 67,3 231,9 3445 

… kaer 24,4 67,8 2781 29,3 64,5 2201 33,6 89,4 2657 

… oder 130,3 551,5 4232 133,6 352,6 2639 98,3 402,9 4099 

Kaunvili 31,3 86,2 2756 55,4 109,5 1975 65,5 75,3 1149 

Raps 70,8 196,3 2771 70,1 102,5 1462 73,8 165,3 2240 

Kartul 5,8 117,2 20 138 5,6 89,8 15 920 5,4 91,2 16 925 

Avamaaköögivili  3,1 72,5 23 080 3,1 54,4 17 628 3,4 49,3 14 517 

Söödakultuurid 150,8 2174 14 416 181,6 1883,5 10 372 174,2 1775,4 10 192 

Põllukultuurid 
kokku 

614,0 x x 672,9 x x 665,0 x x 

Allikas: SA, MEM 

Teravilja kasvatati 49,7%, söödakultuure 26,2%, tehnilisi kultuure 12,9%, kartulit 0,8%, köögivilja 
0,5% ja kaunvilja kokku 9,9% põllukultuuride kasvupinnal (joonis 1). 2017. aastal kasvatati teravilja 
kokku 330,7 tuh ha, mis on 20,7 tuh ha võrra ehk 6% vähem kui 2016. SA esialgsete andmete 
kohaselt saadi 2017. aastal teravilja kogusaagiks 1311,9 tuh t ning keskmiseks saagikuseks 
kujunes 3967 kg/ha.  

Rapsi kasvupind oli 2017. aastal 73,8 tuh ha, mis on 3,7 tuh ha võrra ehk 5% suurem kui eelnenud 
aastal ning kogusaagiks saadi 165,3 tuh t, mis on 62,8 tuh t võrra ehk 61% rohkem kui 2016. aastal. 
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Joonis 1. Põllukultuuride kasvupindade jaotumine 2017. aastal 

Allikas: SA 

2.1.1 Avamaa- ja katmikköögivili 

Statistikaameti lõplikel andmetel oli 2017. aastal avamaaköögivilja kasvupind 3397 ha, millest 
2331 ha (69%) oli põllumajanduslikes majapidamistes ning 1065 ha (31%) põllumajanduslikes 
kodumajapidamistes. Köögivilja kogusaak põllumajanduslikes majapidamistes oli 2017. aastal 
35 824 t ning põllumajanduslikes kodumajapidamistes 23 355 t. Avamaaköögiviljade kasvupinnad, 
saagid ja saagikused 2016. ja 2017. aasta võrdluses on toodud tabelis 2. 

Tabel 2. Köögivilja kasvupind, saak ja saagikus (kg/ha) 2016. ja 2017. aastal 
 

Kasvupind, ha Saak, t Saagikus, kg/ha 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Avamaaköögivili kokku 3087 3397 54 412 49 301 17 628 14 517 

Kapsas 457 460 19 147 16 550 41 862 35 999 

Kurk 190 204 3323 5195 17 487 25 472 

Söögipeet 317 327 6658 4311 21 024 13 189 

Porgand 460 491 16 793 11 859 36 536 24 166 

Mugulsibul 202 208 494 1735 2453 8357 

Küüslauk 108 102 185 356 1721 3508 

Roheline hernes 552 609 952 695 1726 1143 

Kaalikas 106 98 1376 2030 13 016 20 635 

Muu köögivili 697 898 5483 6569 7873 7311 

Katmikköögivili kokku 235 235 8739 9879 - - 

Kurk katmikalal 66 66 5116 5090 77 282 75 277 

Tomat katmikalal 146 146 2312 3563 15 814 24 365 

Muu köögivili katmikalal 23 23 1311 1226 57 837 57 749 

Allikas: SA 

Eelmisel aastal suurenes avamaaköögivilja kasvupind võrreldes 2016. aastaga kokku 310 ha (10%). 
Avamaaköögiviljadest kasvatati kõige rohkem rohelist hernest (609 ha), porgandit (491 ha) ja 
kapsast (460 ha). Muu avamaaköögivilja kasvupind oli kokku 898 ha.  

Katmikalal kasvatati köögivilja kokku 235 ha, millest 21 ha põllumajanduslikes majapidamistes. 

Kaunvili
9,9%

Köögivili
0,5%

Tehnilised 
kultuurid
12,9%

Kartul
0,8%

Söödakultuurid
26,2%

Nisu
25,5%

Oder
15,4%

Kaer
5,1%Muu teravili 

(rukis, tritik, 
segavili, tatar)

3,7%

Teravili
49,7%
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Köögivilja kogusaak oli 2017. aastal 59 180 t – avamaaköögivilja saak 49 301 t ning 
katmikköögivilja saak 9879 t. Eelmisel aastal oli avamaaköögivilja saak 2016. aasta saagist 5111 t 
võrra (9%) väiksem, katmikköögivilja saak aga 1140 t (13%) suurem. Suure osa avamaaköögivilja 
saagist moodustas kapsas (16 550 t) ja porgand (11 859 t), katmikköögivilja saagist kurk (5090 t) 
ja tomat (3563 t). Köögivilja kogusaagist saadi ca 61% (35 824 t) põllumajanduslikest 
majapidamistest. 

Avamaaköögiviljade keskmine saagikus kujunes eelmisel aastal 3111 kg/ha võrra (18%) 
väiksemaks kui 2016. aastal. Keskmised saagikused hektari kohta olid madalamad porgandil 
(-12 370 kg/ha), söögipeedil (-7835 kg/ha), kapsal (-5863 kg/ha) ja rohelisel hernel (-583 kg/ha). 

2.1.2 Puuviljad ja marjad 

SA lõplikel andmetel oli 2017. aastal puuvilja- ja marjaaedade kogupind 7021 ha, millest 3824 ha 
oli põllumajanduslikes majapidamistes ning 3197 ha põllumajanduslikes kodumajapidamistes. 
Puuvilja- ja marjasaak põllumajanduslikes majapidamistes oli 2017. aastal 2907 t ning 
põllumajanduslikes kodumajapidamistes 3583 t. Viljapuu- ja marjaaedade pinnad ning puuviljade 
ja marjade saagid ja saagikused 2016. ja 2017. aasta võrdluses on toodud tabelis 3. 

Tabel 3. Viljapuu- ja marjaaedade kogupind, saak ja saagikus 2016. ja 2017. aastal 
 

Pind, ha Saak, t Saagikus, kg/ha 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Puuviljad ja marjad kokku 6404 7021 8578 6490 1632 1161 

Õunad ja pirnid 2482 2522 5497 3648 2346 1576 

Ploomid 325 318 210 266 669 846 

Kirsid 206 209 111 79 540 376 

Punane ja valge sõstar 233 249 208 175 949 740 

Must sõstar 453 564 331 265 891 560 

Karusmari 140 139 125 14 894 100 

Vaarikas 250 274 176 164 798 688 

Maasikas 565 654 1297 1309 2296 2001 

Muud puuviljad ja marjad 1750 2092 624 571 710 564 

Allikas: SA 

Puuvilja- ja marjaaedade kogupind suurenes eelmisel aastal 617 ha võrra. Musta sõstra pind 
suurenes 111 ha (25%), maasika pind 89 ha (16%) ja vaarika pind 24 ha (10%). Muude puuvilja- ja 
marjaaedade pind suurenes aastaga 342 ha (20%).  

Puuvilja- ja marjasaak oli 2017. aastal kokku 6490 t, mis on 2088 t võrra (24%) vähem kui 
2016. aastal. Ligi 45% (3958 t) puuvilja- ja marjasaagist saadi põllumajanduslikest 
majapidamistest. Puuvilja- ja marjasaagi suurust mõjutab enim õunasaak, mis oli koos pirnisaagiga 
eelmisel aastal 3648 t ning seda on 1849 t (34%) vähem kui 2016. aastal.  

Viljapuu- ja marjakultuuride keskmine saagikus hektari kohta oli eelmisel aastal 471 kg võrra (29%) 
väiksem kui 2016. aastal. Keskmised saagikused kandeealise istandiku hektari kohta olid 
madalamad kõigil viljapuu- ja marjakultuuridel (v.a ploomipuud).  
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2.2 Taimekasvatussaaduste tootjahinnad 

Teravilja ja rapsi 2018. aasta I kvartali tootjahinnad Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) andmetel 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enamasti langesid (v.a oder, mille hind tõusis 16%)(tabel 
4).  

Nisu keskmiseks kokkuostuhinnaks oli märtsis 146 €/t, mis on 4% madalam kui eelmise aasta 
märtsis ning odra hinnaks 152 €/t, mis on 16% kõrgem kui eelmise aasta samal kuul. Rapsi 
kokkuostuhind oli veebruaris (365 €/t) võrreldes eelmise aasta veebruari (411 €/t) hinnaga 11% 
madalam. 

Tabel 4. Teravilja ja rapsi kokkuostuhinnad (töötlejaettevõtete kaalutud keskmine), €/t käibemaksuta 

  Märts 
2017 

Jaanuar 
2018 

Veebruar 
2018 

Märts 
2018 

Muutus % 

märts 2018 / 
veebruar 
2018 

märts 2018 / 
märts 2017 

NISU 152 140 145 146 +1 -4 

Toidunisu 158 144 148 152 +3 -4 

Söödanisu 150 - 141 - - - 

ODER 131 144 146 152 +4 +16 

Toiduoder - - - - - - 

Söödaoder 131 - - - - - 

KAER 132 - - 115  -13 

RAPS 396 345 365 - - - 

Allikas: Kantar EMOR, EKI 

Teravilja hinnad on viimasel kolmel aastal püsinud stabiilsena (joonis 2).  

 

Joonis 2. Teravilja hind Eestis perioodil jaanuar 2010–märts 2018, eurodes 

Allikas: Kantar EMOR, EKI 

2017. aastal saadi Eestis 1980. aastast alates suuruselt teine viljasaak, mille tõttu on teraviljade 
(v.a oder) hinnad võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga veidi langenud. Eelmise aasta I 
kvartaliga võrreldes on kõige enam tõusnud odra hind ja selle põhjuseks on vähenenud külvipind. 
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Euroopa Komisjoni märtsiprognoosi järgi tuleb 2018. aasta saak keskmine, väheneb kasvupind ja 
lõppvarud. 

EL teravilja turuolukorra kohta vt lisa 1. 

Köögivilja tootjahinnad 2018. aasta I kvartali kohta on toodud tabelis 5. Peakapsa, porgandi ja 
mugulsibula keskmine tootjahind on võrreldes aasta algusega tõusnud. Peakapsa keskmine 
tootjahind oli märtsis 6% kõrgem kui jaanuaris, porgandil 11% ja mugulsibulal 25%. Peedi, kaalika, 
kurgi ja küüslaugu keskmised tootjahinnad olid märtsis võrreldes jaanuari hindadega langenud. 
Peedi keskmine tootjahind oli märtsis jaanuari keskmisest hinnast 11% madalam, kaalikas 25%, 
kurk 6% ja küüslauk 4% madalam.  

Tabel 5. Köögivilja aritmeetilised keskmised tootjahinnad 2017. ja 2018. aasta I kvartalis, €/kg 
käibemaksuta 

 
jaanuar  
2018 

veebruar 
2018 

märts  
2018 

2017 
I kvartal 

2018 
I kvartal 

muutus 2018 /  
2017 I kv % 

Peakapsas 0,16 0,16 0,17 0,18 0,16 -11 

Porgand 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0 

Peet 0,19 0,17 0,17 0,18 0,18 0 

Kaalikas 0,36 0,30 0,27 0,41 0,31 -24 

Mugulsibul 2,00 2,20 2,50 1,88 2,23 19 

Kurk, pikk 3,20 3,12 3,02 2,99 3,11 4 

Küüslauk 6,75 6,65 6,50 6,08 6,63 9 

Allikas: EKI 

Mugulsibula, kurgi ja küüslaugu I kvartali keskmine tootjahind on eelmise aasta sama perioodi 
keskmisest kõrgem. Porgandi ja peedi hind aastate võrdluses ei muutunud, kuid peakapsa ja 
kaalika tootjahind oli madalam 2017. aasta I kvartali keskmisest. 
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3 Loomakasvatus 

Liina Jürgenson, Kalev Karisalu, Ahto Tilk, Maarja Uibokand  

Statistikaameti esialgsetel andmetel peeti 31. märtsi seisuga Eestis 250,7 tuh veist, sh 86,9 tuh 
piimalehma, 293,7 tuh siga, 97,1 tuh lammast ja kitse ning 2 269,2 tuh lindu (tabel 6). Veiste arv 
suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,2% (sh piimalehmade arv 0,8%), sigade arv 
4,3% ja lindude arv 3,3%. Lammaste ja kitsede arv vähenes võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga 0,2%. 

Viimase viie aasta (2014–2018) I kvartali andmeid võrreldes selgub, et veiste koguarv oli suurim 
(262,2 tuh) 2014. aasta I kvartalis ning järgneval kolmel aastal langes 247,8 tuhandeni. Veiste arvu 
suurenemine 2018. aasta I kvartalis tuleneb enamasti lihaveiste arvukusest, kuid suurenenud on ka 
piimalehmade arv. 

Vasikaid sündis selle aasta I kvartalis 25,7 tuh, mis on 100 vasikat enam kui eelmise aasta I 
kvartalis, kuid 2,5 tuh vähem kui 2016. aasta I kvartalis, mil sündis viimase viie aasta I kvartali lõikes 
kõige enam vasikaid.  

Tabel 6. Loomade ja lindude arv seisuga 31. märts 2018 (tuhandetes) 
 

2017 2018 Muutus 2017/2018 

+/- % 

Veised 247,8 250,7 2,9 1,2 

… piimalehmad 86,2 86,9 0,7 0,8 

Sead 281,5 293,7 12,2 4,3 

Lambad ja kitsed 97,3 97,1 -0,2 -0,2 

Linnud 2196,6 2269,2 72,6 3,3 

Allikas: SA, MEM 

Sigade arv oli viimase viie aasta (2014–2018) I kvartali lõikes suurim (367,6 tuh) 2014. aasta I 
kvartalis, mille järel loomade arv vähenes 281,5 tuhandeni 2017. aasta I kvartalis (23%). Selle aasta 
I kvartaliks on sigade arvu vähenemine peatunud.  

Põrsaid sündis 2018. aasta I kvartalis 154,3 tuh, mis on 4,9 tuh põrsast rohkem kui eelmisel aastal 
samal perioodil. Viimase viie aasta I kvartali lõikes sündis enim põrsaid 2015. aastal (190,8 tuh). 
Tavapäraselt sünnib põrsaid enim II ja III kvartalis. 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmetel1 oli põllumajandusloomade 
registris 31. märtsi seisuga veiseid kokku 250 659, neist piimatõugu lehmi 86 914 ja lihatõugu 
lehmi 29 759. Lambaid oli registris 75 613 ja kitsi 4877 (tabel 7). Eelmise aasta I kvartaliga 
võrreldes on veiste arv suurenenud 2,2 tuh (sh piimalehmade arv 651 ja lihatõugu lehmade arv 

                                                        
1 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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1,2 tuh võrra) ja kitsede arv 35 looma võrra. Lammaste arv on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 
vähenenud 3,3 tuh looma võrra.  

Piimatõugu lehmi on jätkuvalt enim Järva, Pärnu ja Lääne-Viru maakonnas. Piimakari suurenes 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kümnes maakonnas, neist enim Pärnumaal (879 lehma 
võrra) ja Lääne-Virumaal (966 lehma võrra). 

Lihatõugu lehmi peetakse enim Saare-, Pärnu- ja Lääne-Virumaal. Nimetatud maakondades 
suurenes lihatõugu lehmade arv eelmise aasta 31. märtsi seisuga võrreldes vastavalt 219, 1340 ja 
192 looma võrra. 

Tabel 7. Loomade arv maakondades seisuga 31. märts 2017 
 

Veised kokku sh piimatõugu lehmad lihatõugu lehmad Lambad Kitsed 

Harjumaa 14864 4275 2240 6018 253 

Hiiumaa 5342 639 1764 3618 153 

Ida-Virumaa 4702 1283 781 1622 545 

Jõgevamaa 17647 7953 763 1324 165 

Järvamaa 31114 13 325 1283 2792 333 

Läänemaa 8461 1515 2058 3044 211 

Lääne-Virumaa 26862 10 145 2705 5420 375 

Põlvamaa 13990 5989 766 4091 340 

Pärnumaa 31126 10 745 4319 7233 887 

Raplamaa 18885 6063 2441 5704 238 

Saaremaa 20782 5335 4347 14 111 297 

Tartumaa 13724 5470 926 5002 233 

Valgamaa 11898 3582 1686 4154 205 

Viljandimaa 20810 7809 1772 4453 139 

Võrumaa 10452 2786 1908 7027 503 

Kokku 250 659 86 914 29 759 75 613 4877 

2017/2018 I kvartal, +/- 2 245 651 1239 -3364 35 

2017/2018 I kvartal, % 0,9 0,8 4,3 -4,3 0,7 

Allikas: PRIA  

2018. aasta I kvartalis kasvatati kõige enam lambaid Saare- (14,1 tuh) ja Pärnumaal (7,2 tuh). 
Lammaste arv vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kümnes maakonnas, enim Valga 
(1,9 tuh lamba võrra), Lääne ( 815 lamba võrra) ja Ida-Viru maakonnas (801 lamba võrra).  

Kitsede populatsioon on jätkuvalt suurim Pärnumaal. Kitsede arv suurenes eelmise aasta I 
kvartaliga võrreldes kaheksas maakonnas, enim Lääne-Virumaal (78 kitse) ja Pärnumaal (58 kitse 
võrra). 

Loomade arvu muutust maakondades on mõjutanud halduspiiride muutumine seoses 
haldusreformi läbiviimisega 2017. aastal. 

PRIA põllumajandusloomade registri andmetel oli 31. märtsi seisuga Eestis veisekasvatajaid kokku 
3252 (193 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal). Piimatõugu lehmade kasvatajaid oli 1570 
(195 tootjat vähem) ja lihatõugu (sh ristandite) lehmade kasvatajaid 1667 (5 tootjat rohkem kui 
eelmisel aastal samal ajal). Lambakasvatajaid oli I kvartali seisuga 1872 (41 vähem kui eelmisel 
aastal) ja kitsekasvatajaid 587 (9 tootjat rohkem).  
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3.1.1 Elusloomade kaubavahetus 

Elusveiste ja -lammaste eksport on loomade realiseerimisel oluline. Statistikaameti esialgsetel 
andmetel viidi 2018. aasta I kvartalis Eestist välja 12 936 Eesti päritolu veist, väärtusega 4,65 mln 
eurot. Veiste eksport suurenes I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14% (573 tuh 
eurot). Elusveiste käibest moodustasid veised massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg 
tapaloomaks 21% (973 tuh eurot), lehmad massiga üle 300 kg tapaloomaks (v.a mullikad) 19% 
(904,7 tuh eurot), veised massiga kuni 80 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad) 19% (885 tuh eurot) ja 
tõupuhtad aretusmullikad 16% (749 tuh eurot). Selle aasta kolmel esimesel kuul eksporditi 
elusveiseid peamiselt Belgiasse (33%), Poola (27%), Hollandisse (14%) ja Leetu (9%).  

2018. aasta I kvartalis eksporditi 153 Eesti päritolu eluslammast (kuni aasta vanused), väärtusega 
10 tuh eurot. Lambaid eksporditi Saksamaale (56%) ja Leetu (68%) ning nende keskmiseks 
eluskaalu hinnaks kujunes 1808 €/t. Eluslammaste eksport vähenes I kvartalis võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga 83% (49,5 tuh eurot).  

3.2 Piimatootmine 

SA esialgsetel andmetel toodeti Eestis 2018. aasta I kvartalis 198,8 tuh t piima, mis ületas eelmise 
aasta sama perioodi kogust 2,6% ehk 5 tuh t võrra (joonis 3). See kogus ületab napilt ka senist 
rekordilist 2014. aasta I kvartali tootmiskogust. Piimalehmade arvu vähenemine 2017. aastal 
peatus ning aasta teises pooles hakkas soodsa turuolukorra toel veidi suurenema ja see tendents 
jätkus ka selle aasta I kvartalis. Kvartali lõpu seisuga oli piimalehmade arv 86,9 tuh, ületades 
aastatagust 700 looma võrra ehk 0,8%. Võrreldes ajaga viis aastat tagasi on näha, et 31. märtsi 
seisuga oli piimalehmade arv sel aastal 11,2 tuh looma võrra ehk 11% väiksem. Toodangu ja 
loomade arvu suurenemise kõrval tõusis 2018. aasta I kvartalis ka keskmine piimatoodang lehma 
kohta, tõustes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 44 kg võrra ehk 2% tasemeni 2291 kg ning 
see on Eestis kõrgeim I kvartali produktiivsus. Viimase viie aastaga on piimalehmade keskmine 
väljalüps aasta 3 esimesel kuul suurenenud 272 kg võrra ehk 13,5%.  
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Joonis 3. Piimatootmise põhinäitajad aasta kolme esimese kuu seisuga aastatel 2014-2018 

Allikas: SA 

Kui piimalehmade arv 2017. aastal stabiliseerus ning on viimastel kvartalitel isegi veidi suurenenud, 
siis piimakarjade arv jätkab, olenemata sellest, kas tegemist on kriisiolukorra või turu kõrgseisuga, 
küllaltki ühtlast pidevat vähenemist. 2018. aasta I kvartali seisuga oli PRIA põllumajandusloomade 
registris registreeritud 1570 piimatõugu lehmade kasvatajat, mis on 195 loomapidajat ehk 11% 
vähem kui aasta tagasi samal ajal (joonis 4).  
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Joonis 4. Piimatõugu lehmade pidajate arv, piimalehmade arv ning keskmine piima kokkuostuhind 
kvartali lõpu seisuga aastatel 2009–2018 I kvartal 

Allikas: PRIA; SA  

Piima esmaostjatele tarniti 2018. aasta I kvartalis SA esialgsetel andmetel 179,9 tuh t 3,9%-lise 
rasva- ja 3,4%-lise valgusisaldusega piima, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,4% 
ehk 5,9 tuh t rohkem. Tarneid tehti 25-le erinevale esmaostjale, neist kolmele suurimale kokku veidi 
alla poole (47,8%) Eestis kokku ostetud toorpiima kogusest. Eestis toodetud kogu piimatoodangust 
moodustas esmaostjate kokku ostetud piim 90,5%. Piimatarnete osas võrdluseks – EL-s tervikuna 
tarned selle aasta I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenesid 2,3%, samal ajal 
kui Eesti lähiriikides toimus vähenemine (Lätis 1,5%, Leedus 0,5% ja Soomes 0,2%). 

Piima kokkuostuhind Eestis, mis kogu eelmise aasta jooksul oli püsinud üle 30 €/100kg ning 
oktoobris küündis tasemeni 34,4 €/100kg, hakkas 2018. aasta I kvartalis langema (joonis 5) ning 
märtsis maksti tootjatele piima eest keskmiselt 30 €/100kg, mis on eelnenud kvartali lõpu seisuga 
9,7% hinnalangus. Eelmise aasta sama aja hinnatasemest jäi 2018. aasta märtsis makstud hind 
7,7% madalamaks. Võrdluseks – ka EL keskmine piima kokkuostuhind 2018. aasta I kvartalis 
pidevalt odavnes ning märtsis maksti eelnenud kvartali lõpu seisuga võrreldes 9,8% madalamat 
hinda – 33,8 €/100kg (1,9% rohkem kui märtsis 2017). Lätis ja Leedus tegid piima kokkuostuhinnad 
2018. aasta I kvartalis läbi Eesti piimahinnaga sarnase languse, kuid püsisid veelgi madalamal 
tasemel. Samal ajal Soomes (vastupidiselt üldisele trendile) keskmine piima kokkuostuhind 2018. 
aasta esimestel kuudel eelnenud kvartaliga võrreldes isegi veidi tõusis ning nii maksti seal märtsis 
piima eest 39,3 €/100kg, mis on eelmise kvartali lõpu hinnast 1,3% kõrgem (aastane hinnatõus 6%). 
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Seega suurenes Eesti ja Soome keskmise piimahinna vahe 2017. aasta sügise ca 4 €/100kg 
tasemelt 2018. aasta märtsis tasemele üle 9 €/100kg.  

 

Joonis 5. Eesti, Läti, Leedu, Soome ja EL keskmine piima kokkuostuhind aastatel 2014–2018 I kv 

Allikas: SA, Euroopa Komisjon 

3.3 Lihatootmine 

2018. aasta I kvartalis toodeti tapaloomi ja -linde (eluskaalus) kokku 27 218 t, mis on eelmise aasta 
sama perioodiga võrreldes 1288 t võrra ehk 5% enam (tabel 8). Enim suurenes veiseliha tootmine 
eluskaalus (18,7%) ning suurim vähenemine toimus lamba ja kitseliha tootmises (13,5%). 

Tabel 8. Lihatoodang eluskaalus I kvartalis aastatel 2017 ja 2018, tonnides 
 

2017 2018 2017/2018 

 +/- % 

Tapaloomade ja -lindude eluskaal kokku 25 930 27 218 1 288 5,0 

… veised 4 355 5 168 813 18,7 

… sead 14 110 14 844 734 5,2 

… lambad ja kitsed 289 250 -39 -13,5 

… linnud 7 176 6 956 -220 -3,1 

Allikas: SA, MEM 

Sealiha toodeti 2018. aasta I kvartalis eluskaalus 14 844 t, mis on 734 t ehk 5,2% rohkem kui 
eelmisel aastal samal perioodil. Sealiha osatähtsus kogu lihatoodangus (eluskaalus) püsis eelmise 
aasta I kvartaliga võrreldes samal tasemel (55%).  
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Lihatöötlemise ettevõtted ostsid 2018. aasta kolme esimese kuuga kokku 100,8 tuh siga, kellest 
toodeti 8244 t liha (7% rohkem kui eelmise aasta I kvartalis). Sea lihakeha keskmine kaal oli 81,8 kg, 
mis on sama kui eelmise aasta I kvartalis.  

Sealiha keskmine kokkuostuhind oli SA andmetel I kvartalis 1508 €/t, mis on 70 €/t ehk 4% vähem 
kui eelmisel aastal samal perioodil. Seega jätkus sealiha hinna odavnemine ka 2018. aasta I 
kvartalis, kuid nii madalale kui aastatel 2015 ja 2016 sealiha hind siiski ei langenud. Võrreldes 
eelmiste aastate I kvartali sealiha hinnataset Eestis, lähinaabritel ja EL keskmiselt, selgub, et kolme 
Balti riigi hinnaerinevused ei olnud suured, kuid hinnatase Soomes oli oluliselt kõrgem ja Taanis 
oluliselt madalam (joonis 6). Kuigi eelmise aasta I kvartaliga võrreldes oli 2018. aasta I kvartali 
sealiha hind madalam, siis kolme kuu võrdluses tõusva trendiga. Eesti lähinaabritest oli sealiha 
hinnatõus (jaanuar/märts) suurem Leedus (10%) ja Lätis (7%). Eestis oli aasta kolmel esimesel kuul 
sealiha hind Läti ja Leeduga võrreldes stabiilsem ja hinnatõus tagasihoidlikum (3%). EL-s 
keskmiselt suurenes sealiha hind kvartali lõpuks (kvartali algusega võrreldes) 7,6%. 

 

Joonis 6. Sealiha E klassi hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel aastatel 2014–2018 

Allikas: Euroopa Komisjon 

E klassi sealiha hind oli I kvartali lõpus Eestis 145,2 €/100kg, Lätis 148,9 €/100kg ja Leedus 
151,9 €/100kg. EL keskmine sealiha hind oli samal ajal 146,8 €/100kg ning seega maksti sealiha 
eest EL-s keskmiselt 1% enam kui Eestis.  

Sealihasektori keerulise turuolukorra tõttu on sealiha tootmine Eestis vähenenud ning suurenenud 
on imporditava liha kogus. 2018. aasta kolme esimese kuuga suurenes imporditud sealiha kogus 
võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4% ja selle väärtus 7%. Sealiha imporditi I kvartalis 6135 t 
väärtusega 12,61 mln eurot, millest suuremad kogused olid pärit Saksamaalt (28%), Poolast (23%) 
ja Taanist (16%). Sealiha impordist üle poole (63%) moodustas külmutatud sealiha. 

Eesti päritolu sealiha eksporditi 2018. aasta I kvartalis 1212 t maksumusega 2,6 mln eurot. 
Võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenes sealiha eksporditud kogus 276 t (19%) ja väärtus 
492 tuh eurot (16%). Suuremad sealiha kogused viidi Lätti (64%) ja Leetu (15%). Eksporditud 
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sealihast moodustas 76% värske, jahutatud liha. Eksporditud Eesti päritolu sealiha keskmine hind 
oli 2155 €/t. 

Veiseliha toodeti 2018. aasta I kvartalis eluskaalus 5168 t, mis on eelmise aasta sama perioodiga 
võrreldes 813 t ehk 18,7% rohkem. Veiseliha osatähtsus kogu lihatoodangus (eluskaalus) 
moodustas 19% (eelmisel aastal 16%). Lihatöötlemise ettevõtete poolt kokku ostetud 7,6 tuh 
veisest saadi 1940 t liha, mis on 103 t võrra ehk 5% vähem kui eelmise aasta I kvartalis. Keskmiseks 
rümba kaaluks kujunes 255 kg.  

Veiseliha keskmine kokkuostuhind SA andmetel oli selle aasta I kvartalis 2190 €/t, mis on 151,5 €/t 
ehk 7,4% kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil. Konjunktuuriinstituudi andmetel oli 2018. 
aasta I kvartalis klassifitseeritud veiserümpade kaalutud keskmine kokkuostuhind veiselihal 2,48 
€/kg (sh pullid (A) 2,81 €/kg, härjad (C) 2,94 €/kg, noorloomad (Z) 2,46 €/kg, lehmad (D) 2,27 €/kg).  

Selle aasta I kvartalis eksporditi 230,8 t Eesti päritolu veiseliha 1,04 mln euro väärtuses, mis on 
232 tuh eurot (28,6%) enam kui eelmisel aastal samal perioodil. Veiseliha eksporditi peamiselt Lätti 
(38%), Taani (33%) ja Rootsi (16%). Eksporditud Eesti päritolu veiseliha (värske või jahutatud) 
keskmine hind oli 4774 €/t ja külmutatud veiselihal 4092 €/t. Veiseliha ekspordist moodustas 63% 
värske, jahutatud liha.  

Kolme esimese kuuga imporditi 771 t veiseliha 3,1 mln euro väärtuses, millest suuremad kogused 
olid pärit Poolast (30%), Leedust (24%) ja Taanist (15%). Veiseliha import 2018. aasta I kvartalis 
suurenes võrreldes aasta varasema ajaga 137 t (22%) ja väärtus 631,8 tuh eurot (26%). Veiseliha 
impordist moodustas külmutatud veiseliha 72% (557,7 t), mille keskmine hind oli 3682 €/t. Värsket 
või jahutatud veiseliha imporditi 213 t, mille keskmine hind oli 4912 €/t. 

Linnuliha toodeti 2018. aasta I kvartalis 6956 t (eluskaalus), mis on 3,1% vähem kui eelmisel aastal 
sama ajaga. Linnuliha osatähtsus liha kogutoodangus on viimastel aastatel suurenenud, kuid selle 
aasta I kvartalis oli linnuliha osatähtsus 26%, mis on 2% madalam võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga.  

Kuna linnuliha tarbitakse enam kui toodetakse, siis ületab linnuliha import ekspordi mitmeid kordi. 
2018. aasta kolme esimese kuuga imporditi linnuliha 5374 t, summas 8,41 mln eurot. Eelmise aasta 
sama ajaga võrreldes suurenes imporditav kogus 19% ja väärtus 24%. Enim imporditi Soomest 
(27%), Leedust (22%), Lätist (17%) ja Poolast (12%).  

2018. aasta I kvartalis eksporditi Eesti päritolu linnuliha 999,6 t, summas 1,67 mln eurot. Võrreldes 
eelmise aasta sama ajaga suurenes linnuliha eksporditud kogus 6%, kuid väärtus vähenes 7%. 

Linnuliha tootjahinda Eestis sektori väiksuse tõttu avaldada ei saa. EL liikmesriikide keskmiselt oli 
linnuliha tootjahind 2018. aasta kolmel esimesel kuul 2–3% kõrgem kui eelmisel aastal, kuid ca 1% 
madalam kui viimase viie aasta keskmine. EL linnuliha keskmine hind oli jaanuaris 183 €/100kg ja 
märtsis 185 €/100kg. Liikmesriigiti on linnuliha hinnaerinevused suured – Iirimaal oli 100 kg 
linnuliha hind märtsis 97 eurot, Saksamaal 271 ja Soomes 268 eurot. 

Lamba- ja kitseliha toodeti 2018. aasta I kvartalis eluskaalus 250 t, mis on eelmise aasta sama 
perioodiga võrreldes 39 t ehk 13,5% vähem. Lamba- ja kitseliha osatähtsus kogu lihatoodangus 
(eluskaalus) moodustas 0,9% (eelmisel aastal 1,1%). Lihatöötlemise ettevõtete poolt kokku 
ostetud tuhandest lambast ja kitsest saadi 17,4 t liha, mis on 5,7 t võrra ehk 49% rohkem kui 
eelmise aasta I kvartalis. Lamba- ja kitseliha keskmine kokkuostuhind oli SA andmetel I kvartalis 
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2592 €/t, mis on eelmise aasta sama perioodi hinnast 133 €/t ehk 5% madalam. EKI andmetel oli 
2018. aasta I kvartalis lambaliha keskmine kokkuostuhind 2,87 €/kg (sh alla 12 kuu vanuste 
lammaste rümbad kaaluga ≥ 13 kg 3,43 €/kg, üle 12 kuu vanuste lammaste rümbad 2,20 €/kg). 

Eesti päritolu lamba- või kitseliha (värske, jahutatud, külmutatud) eksporditi 2018. aasta I kvartalis 
6,03 t, väärtusega 34,18 tuh eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 32 tuh eurot 
rohkem. Eksporditud liha keskmine hind oli 5669 €/t. Liha eksporditi peamiselt (98,7%) Rootsi.  

Kolme esimese kuuga imporditi 108,55 t lamba- või kitseliha 932,45 tuh euro väärtuses. Import 
suurenes koguseliselt 12,5% ja väärtus 65%. Imporditud liha keskmine hind oli 8590 €/t, mis on 
eelmise aasta sama perioodi hinnast 2785 €/t võrra ehk 48% kallim. Odavaim liha pärineb jätkuvalt 
Uus-Meremaalt, makstes 8229 €/t, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on hind tõusnud 66%. 
Enim imporditi liha Uus-Meremaalt (60%), Hollandist (16%) ja Belgiast (9,5%).  

3.4 Munatootmine 

Mune toodeti 2018. aasta I kvartalis 55 843 tuh tk, mis on 5175 tuh muna võrra ehk 10% enam kui 
eelmisel aastal samal perioodil. Kana kohta saadi keskmiselt 74 muna. Eestis oli kanamuna hind 
selle aasta I kvartalis viimaste aastate I kvartaliga võrreldes kõrgeim. Kvartali viimasel kuul oli L ja 
M kategooria keskmine kanamuna hind Eestis 135 €/100kg kohta, mis on viimase viie aasta 
kõrgeim. Kolme Balti riigi võrdluses oli kanamuna hind Eestis stabiilsem (joonis 7) ning ületas 
märtsis Läti kanamuna hinda 6% ja Leedu hinda 16%. EL keskmise hinnatasemega võrreldes jäi 
Eesti kanamunade hind 22% (jaanuaris) kuni 11% (märtsis) madalamaks.  

 

Joonis 7. Kanamuna L ja M kategooria hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel aastatel 2014–2018 I kvartal 

Allikas: Euroopa Komisjon 
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4 Turukorraldus 

Kalev Karisalu, Toomas Lepplaan, Ahto Tilk 

4.1 Piim ja piimatooted 

2018. aasta I kvartalis piimatarned nii EL-s kui maailmas tervikuna jätkuvalt suurenesid. Peamistest 
piimatoodete ekspordipiirkondadest jäi vaid Uus-Meremaal tootmine ebasoodsa ilmastiku tõttu 
eelmise aastaga võrreldes miinusesse. EL piimatootmise kasvu soodustas vaatamata väikesele 
langusetendentsile ikkagi küllaltki kõrge piima kokkuostuhind, teisalt aga pärssis seda mõnevõrra 
veebruari/märtsi külmalaine. Maailmaturul püsis nõudlus piimatoodete järele ning näiteks Hiina 
impordikogused olid suuremad kui kunagi varem.  

EL peamiste piimatoodete hinnad muutusid 2018. aasta I kvartalis erinevalt (joonis 8).  

 

Joonis 8. EL keskmised piimatoodete hinnad perioodil 2016–2018 I kv 

Allikas: Euroopa Komisjon 

Või varud on väikesed, aga nõudlus suur, kuid või rohkemat tootmist pärsib veelgi tulusam piima 
töötlemine juustuks ja vadakuks. Peale eelmise aasta sügisel alguse saanud vältimatut 
hinnakorrektsiooni hakkas või hind veebruaris taas tõusma ning oli märtsi lõpuks aasta algusega 
võrreldes 6,6% kallim makstes 485 €/100kg, mis ületab sekkumishinna taset üle kahe korra ning 
eelmise aasta märtsis makstud hinda 15%. Lõssipulbri osas oli nõudlus aga jätkuvalt väike. Kuigi 
ettevõtete varud pole viimaste kuude tootmise kasvule vaatamata suured, siis pingestab olukorda 
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suur pulbrikogus sekkumisladudes. Lõssipulbri hind jätkas ka 2018. aasta I kvartalis eelmise aasta 
juunist alanud langusjoont ning vähenes selle aasta I kvartaliga täiendavad 8,3% tasemele 
132 €/100kg. See hinnatase jäi sekkumishinnast 23% ning aastatagusest hinnast 26% 
madalamaks. Juustude ja täispiimapulbri hinnad püsisid suhteliselt stabiilsetena, langedes veidi 
jaanuaris kuid võttes veebruarist taas kerge tõususuuna.  

Piima ja piimatoodete turuolukorda arvestades 2018. aasta I kvartalis korralised 
turukorraldusmeetmed peale lõssipulbri sekkumiskokkuostu ja sekkumisvarudest müügi ei 
rakendunud.  

Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu meede on igal aastal avatud 1. märtsist kuni 30. septembrini 
ning selle raames on võimalik EL-s 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 pakkumusmenetluse teel.  

Või suure nõudluse ja turuhinna tõttu selle toote sekkumiskokkuostu vastu loomulikult mingit huvi 
ei olnud. Lõssipulbri hind aga jäi terve I kvartali jooksul selgelt alla sekkumishinna taset ning 
loogiliselt oleks kohe 1. märtsist garanteeritud sekkumishinnaga pulbri lattu müümise vastu huvi 
elavaks kujunenud, kui mitte 2018. aasta jaanuari põllumajanduse ja kalanduse nõukogus poleks 
heaks kiidetud eelnõu, mille kohaselt erakorraliselt viidi 2018. aasta sekkumisperioodil fikseeritud 
hinnaga kokku ostetav pulbrikogus nulli. See tähendab, et 2018. aastal on lõssipulbrit võimalik 
sekkumislattu müüa vaid komisjoni poolt kord kuus väljakuulutatavate pakkumusvoorude kaudu. 
Märtsis toimunud I pakkumusvoorus pakuti kokkuostuks 1,35 tuh t lõssipulbrit, mis aga kõik kõrge 
hinna tõttu ning laovarude kuhjumise jätkumise vältimiseks tagasi lükati. 

Kui 2016. aasta detsembris käivitunud sekkumislaost lõssipulbri müük püsis kogu 2017. aasta 
jooksul vähene, sest üldise seisukohana alla turuhinna müüki ei pooldatud, siis ladudes seisva 
pulbri vanuse kasvades ning turuhinna languse jätkudes on sundseisu jõutuna 2018. aasta algusest 
alates aktsepteeritud ka turuhinna tasemest madalama hinnaga müüki. Sellise lähenemise abil läks 
I kvartalis toimunud kolme vooru raames müügiks kokku 10 tuh t lõssipulbrit. Kvartali lõpu seisuga 
oli EL sekkumisladudes kokku 372 tuh t lõssipulbrit, millest 672 t oli ladustatud Eestis.  

Või, lõssipulbri ja juustude eraladustamine on turukorralduslik meede, kus toodete pakkuja või 
vahendaja kõrvaldab tooted teatud ajaks turult ning saab selle eest toetust. Eraladustamise 
käivitamine toimub alates 2014. aastast Euroopa Komisjoni algatusel vajaduspõhiselt.  

Või ja juustude osas turuolukorrast tulenevalt ning lõssipulbri osas laoseisu edasise suurenemise 
vältimist arvestades 2018. aasta I kvartalis eraladustamise meedet EL-s ei avatud. Eelneval aastal 
sõlmitud lepingute põhjal ladustatud lõssipulber, mida 2018. aasta alguse seisuga oli ladudes ca 2 
tuh t, viidi I kvartali jooksul ladudest välja ning kvartali lõpu seisuga oli laoseis nullis. Eestis 
lõssipulbri eraladustamist 2017. aastal ei kasutatud.  
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4.2 Koolikava  

Koolikava on EL põllumajandustoodete ühise turukorralduse raames rakendatav programm, mis 
asendab alates 1. augustist 2017 senist koolipuuvilja ja -köögivilja kava ning koolipiimakava. 
Koolikavaga soodustakse puu- ja köögivilja, piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ning toetatakse 
laste tervislike toitumisharjumuste kujunemist. 

Koolikava eesmärgid: 

 suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi 
puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; 

 kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; 

 tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist. 

Koolikava toetus hõlmab:  

 koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise toetust;  

 koolipiima pakkumise toetust;  

 kaasnevate haridusmeetmete toetust. 

Sihtrühm: 

 Koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise toetuse ning kaasnevate haridusmeetmete toetuse 
sihtrühm 2017/2018. õppeaastal (141 528 last):  

o koolieelse lasteasutuse lapsed; 
o haridusasutuse 1.–5. klassi õpilased. 

 Koolipiima pakkumise toetuse sihtrühm 2017/2018. õppeaastal (225 461 last):  
o koolieelse lasteasutuse lapsed;  
o haridusasutuse 1.–12. klassi õpilased; 
o kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või 

rakenduskõrgkoolis.  

Tabel 9. Koolikavaga liitunud õppeasutuste ja kaasatud laste arv 2017/2018. õppeaastal 

 Õppeasutuste arv Laste arv 
Koolipuuvilja ja -köögivilja kava 791 128 836 
Koolipiimakava 872 205 863 

Allikas: PRIA 

2017/2018. õppeaastal (seisuga 31.03.2018) oli koolipuuvilja ja -köögivilja kavas osaleva 791 
õppeasutuse kaudu potentsiaalsete koolipuuvilja ja -köögivilja tarbivate õpilaste arv Eestis 128 836 
(tabel 9), mis moodustab ca 91% kogu 2017/2018. õppeaasta sihtrühmast. Koolipiimakavas 
osaleva 872 õppeasutuse kaudu oli potentsiaalsete koolipiima tarbivate õpilaste arv Eestis 205 836 
(tabel 9), mis on samuti ca 91% kogu 2017/2018. õppeaasta sihtrühmast. 

Koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise toetuse (koolipuuvilja ja -köögivilja kava) raames oli 
2017/2018. õppeaasta nelja esimese taotlusperioodi (1.08.2017–31.03.2018) eest tehtud 
30. aprilli seisuga väljamakseid 352,6 tuh eurot. EL lõplik eraldis Eestile koolipuuvilja ja -köögivilja 
pakkumiseks 2017/2018. õppeaastaks on 565 888 eurot ning Eesti baaseelarve 2018. aastaks on 
100 000 eurot, kokku 665 888 eurot.  
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Haridusasutuses puu- ja köögivilja pakkumise toetuse raames on abikõlblikeks köögiviljadeks 
värsked või jahutatud tomatid, kapsad, salatid, sigurid, porgand, naeris, juurseller, söögipeet, aed-
piimjuur ja redis, kurgid, kaunviljad, spargel, seller, paprika, kabatšokk, kõrvitsad. Abikõlblikeks 
puuviljadeks ja marjadeks on värsked õunad, pirnid ja küdooniad, kirsid, ploomid, maasikad, 
vaarikad, murakad, sõstrad, karusmarjad, pohlad, mustikad, jõhvikad ja astelpaju marjad. 
Abikõlblike toodete nimekirja kuuluvad ka külmutatud puuviljad ja marjad.  

2017/2018. õppeaasta taotlusperioodide (1.08.2017–31.03.2018) andmete alusel on koolipuuvilja 
ja -köögivilja tarbimise osakaal erinevate abikõlblike puu- ja köögiviljade lõikes välja toodud joonisel 
9. 

 

Joonis 9. Abikõlblike puu- ja köögiviljade tarbimise osakaal koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise 
toetuse raames 2017/2018. õppeaastal (1.08.2017–31.03.2018) 

Allikas: PRIA  

Koolipiima pakkumise toetuse (koolipiimakava) raames oli 2017/2018. õppeaasta nelja esimese 
taotlusperioodi (1.08.2017-31.03.2018) eest tehtud 30. aprilli seisuga väljamakseid 636,3 tuh eurot. 
EL lõplik eraldis Eestile koolipiima pakkumiseks 2017/2018. õppeaastaks on 757 311 eurot ning 
Eesti baaseelarve 2018. aastaks 747 915 eurot, kokku 1 505 226 eurot.  

Koolipiimakavas saab toetust taotleda maitsestamata piimatoodetele: piimale, keefirile, 
hapupiimale, jogurtile ja petile. 2017/2018. õppeaasta taotlusperioodide (1.08.2017–31.03.2018) 
andmete alusel on koolipiimatoodete tarbimise osakaal erinevate koolipiimatoodete lõikes välja 
toodud joonisel 10. 
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Joonis 10. Koolipiimatoodete tarbimise osakaal koolipiimakavas 2017/2018. õppeaastal 
(01.08.2017–31.03.2018) 

Allikas: PRIA  

Kaasnevate haridusmeetmete toetust saab kasutada tegevuste elluviimiseks, mis on seotud kas 
puu- ja köögivilja või piima ja piimatoodete pakkumisega või mõlemaga.  

Tegevusi rahastatakse proportsionaalselt puu- ja köögivilja pakkumise toetuse eelarvest ning piima 
ja piimatoote pakkumise toetuse eelarvest. Kaasnevate haridusmeetmete eelarve on kuni 8% 
koolikava kogueelarvest, mis koosneb Euroopa Liidu eraldistest ning Eesti riigi rahastamisest.  

Kaasnevate haridusmeetmete läbiviimiseks esitati 2018. aasta taotlusvoorus 40 taotlust kokku 
79 tuh eurot. Kaasnevate haridusmeetmete raames läbiviidavate tegevuste, ostetavate teenuste ja 
toodete loetelu koos nende osakaaluga taotletud summast on esitatud joonisel 11.  
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Joonis 11. Kaasnevate haridusmeetmete raames läbiviidavad tegevused, ostetavad teenused ja 
tooted ning nende osakaal taotletud summast 2017/2018. õppeaastal 

Allikas: PRIA 
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5 Põllumajanduse majandusnäitajad 

Katre Kirt 

5.1 Põllumajandusettevõtete ja toiduainete tootmise ettevõtete 2018. aasta 
I kvartali majandusnäitajate võrdlus lühiajastatistika alusel 

Põllumajandusettevõtete2 müügitulu3 2018. aasta I kvartalis Statistikaameti4 lühiajastatistika 
andmetel oli 139,4 mln eurot (13% enam kui 2017. aasta I kvartalis) ja nende kogukulud olid 145,3 
mln eurot (5% enam kui 2017. aasta I kvartalis), sh tööjõukulud 28,9 mln eurot (+12%). Puhast 
lisandväärtust (PLV) toodeti I kvartalis 23,05 mln eurot, mis on 95% enam kui 2017. aasta I kvartalis.  

Toiduainete tootmise ettevõtete5 müügitulu oli samal ajal 399,1 mln eurot (6% enam kui 2017. aasta 
I kvartalis). Kulutusi tehti 386,4 mln euro eest (7% enam kui 2017. aasta I kvartalis), sh tööjõukulud 
52,7 mln eurot (+4%). PLV toodeti I kvartalis 65,4 mln eurot, mis oli 2% vähem võrreldes 2017. aasta 
I kvartaliga.  

5.1.1 Tootjahinna ja sisendite ostuhinna muutused 

Hindade muutust iseloomustavad looma- ja taimekasvatussaaduste tootjahinnaindeks6, 
tööstustoodangu tootjahinnaindeks7 ning põllumajandussaaduste tootmise vahendite 
ostuhinnaindeks8, mille võrdlusbaasiks on võetud 2010. aasta (joonis 12).  

Loomakasvatussaaduste tootjahinnad on tõusnud alates 2016. aasta III kvartalist ja on 2018. aasta 
I kvartalis 2 protsendi võrra kõrgemad võrreldes 2017 aasta I kvartaliga. Taimekasvatussaaduste 
tootjahindade langus pöördus 2017. aasta I kvartalis peale kuue järjestikkuse kvartali tasast 
langust uuesti tõusule, kuid 2018. aasta I kvartalis jäävad 6 protsendi võrra madalamaks kui 2017. 

                                                        
2 Põllumajandusettevõtted - taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade ettevõtted 
(juriidilised isikud; nende teenitud müügitulu moodustab sektori müügitulust (ettevõtete müügitulu + FIE-de 
ettevõtjatulu) ca 73% (viimased 2015. aasta andmed)). 2018. aasta I kvartalis oli SA andmetel 2903 
põllumajandusettevõtet , kus oli 8904 tööga hõivatut 
3 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.  
4 2018. a I kvartali tulemused avaldati 30.05.2018. 
5 Toiduainete tootmise ettevõtete (ei sisalda jookide tootmise ettevõtteid) juriidiliste isikute müügitulu moodustab 
sektori müügitulust kokku (ettevõtete müügitulu + FIE-de ettevõtjatulu) 99.9% (viimased 2015. aasta andmed). SA 
andmetel oli 2018. aasta I kvartalis 716 toiduainete tootmise ettevõtet 13 112 hõivatuga. 
6 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) 
7 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis valmistatud tööstustoodete hindade muutust, hõlmates nii 
kodumaisele turule kui ka mittekodumaisele turule valmistatud tööstustooteid (baasaastaks 2010=100). 
8 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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aasta I kvartalis. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks on aga jäänud 2017. aasta tasemele, 
samal ajal kui sisendite hinnaindeks on suurenenud 3 protsendi võrra. 

Toiduainete tootmise ettevõtete tööstustoodangu tootjahinnaindeks pööras alates 2016. aasta III 
kvartalist tõusule, kuid on 2018. ja 2017. aasta I kvartalite võrdluses 2 protsendi võrra madalam. 
Alates 2017. aasta I kvartalist on põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks kallinenud võrdluses 
toiduainete tööstustoodangu tootjahinnaindeksiga keskmiselt 6% enam.  

 

Joonis 12. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi ja taimekasvatus- ning 
loomakasvatussaaduste tootjahinnaindeksi muutused ning toiduainete tootmise tööstustoodangu 
tootjahinnaindeksi muutus võrreldes 2010. aastaga kvartalite lõikes 

Allikas: SA, MEM arvutused 

5.1.2 Müügitulu ja kogukulud  

SA andmetel suurenes 2018. aasta I kvartalis võrreldes 2017. aasta I kvartaliga piima (3%), sealiha 
(7%) ja vähenes veiseliha (5%) kokkuostetav kogus. Samal ajal langes kokkuostuhind piimal (5%) ja 
sealihal (4%) ning tõusis veiselihal (7%). SA esialgsete andmete alusel oli 2017. aasta sügisel 
teravilja ja rapsi ning rüpsiseemne saak 43% suurem kui 2016. aastal. Sügisesest saagist müüakse 
I poolaastal kokkuostu keskmiselt 15%. EKI andmetel langes 2018. aasta I kvartalis nii nisu kui rapsi 
kokkuostuhind ligikaudu 4-5% võrreldes 2017. aasta I kvartaliga. Seega mõjutas 
põllumajandusettevõtete 2018. aasta I kvartali müügitulu suurenemist 12% võrreldes eelneva aasta 
sama ajaga pigem suurem saaduste müüdud kogus.  

Põllumajandusettevõtete kogukulud suurenesid (5%) vähem kui müügitulu võrreldes eelneva aasta 
I kvartaliga, kuid puhastulu (müügitulu ja kogukulude suhe) ettevõtted I kvartalis ei teeninud – 
kogukulud ületasid müügitulu 4%, mis on olulisel vähem kui varasemate aastate I kvartalites (joonis 
13, vasakpoolne).  
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Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu suurenes 2018. aasta I kvartalis 6% võrreldes 2017. 
aasta I kvartaliga. SA tööstustoodangu mahuindeksi9 andmetel toodeti 2018. aastal I kvartalis 
toiduaineid koguseliselt 0,2% rohkem ning toiduainete tootmise müügiindeksi10 järgi oli toodetud 
toodang võrreldes 2017. aasta I kvartaliga 6,2% kallim.  

Toiduainete ekspordist11 saadud tulu oli 2018. aasta I kvartalis 2% suurem ja Eestis müüdud 
toodangust saadud tulu12 8% suurem võrreldes eelneva sama perioodiga. Seega suurenes 
müügitulu peamiselt hinnatõusu ja sisetarbimise arvelt.  

Toiduainete tootmise ettevõtete kogukulud suurenesid 7% võrreldes 2017. aasta I kvartaliga. 
Ettevõtete puhastuluks jäi 3% (joonis 13, vasakpoolne). 

 

  

Joonis 13. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) müügitulu ning 
kogukulude suhe, müügitulu ja kogukulude muutus I kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 

                                                        
9 Tööstustoodangu korrigeerimata mahuindeks – iseloomustab toodetud tööstustoodangu mahu muutust 
püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu püsivhindadesse arvutamiseks kasutatakse tootjahinnaindeksit. 
10 Tööstustoodangu müügiindeks – iseloomustab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust võrreldes 
baasperioodiga jooksevhindades. 
11 Tööstustoodangu ekspordiindeksi alusel (arvutatakse eraldi eurotsooni- ja mitteeurotsooni müügiindeksid, mis 
kaalutakse kokku ekspordiindeksiks). Ekspordiindeksi muutus 2018 I kvartalis võrdluses 2017 I kvartaliga: jaanuaris 
(+7%), veebruaris (+0,4%), märtsis (-3%). 
12 Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeksi muutus 2017. I kvartalis võrreldes 2016. I kvartaliga: jaanuaris 
(+9,5%), veebruaris (+8,3%) ja märtsis (+7,5%). 
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(2014-2018, vasakpoolne joonis) ning võrreldes 2013. a I kvartaliga (2013 I kv=100, parempoolne 
joonis) 

Allikas: SA, MEM arvutused 

Müügitulu ja kogukulude muutustest viimase viie aasta esimese kvartali kohta annab ülevaate 
joonis 13 (parempoolne). Põllumajandusettevõtete müügitulu suundumus esimese kvartali lõikes 
on endiselt veel languses, kuid positiivsust näitab 2018. aasta I kvartalis müügitulu suurenemine 
enam kui kogukulude suurenemine. Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu suundumus on 
tõusev ja kogukulud muutuvad proportsionaalselt müügituluga. 

5.1.3 Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta 

Tööviljakust puhta lisandväärtuse alusel hinnatakse müügitulu ja kogukulude (v.a tööjõukulud) 
vahena kvartalikeskmise hõivatu kohta. 2018. aasta I kvartalis toodeti põllumajandusettevõtetes 
hõivatu kohta PLV 2,59 tuh eurot, samal ajal kui tööjõukulud hõivatu kohta olid 3,25 tuh eurot. Seega 
negatiivset puhastulu toodeti 0,66 tuh eurot hõivatu kohta. Põllumajandustootmises on negatiivne 
puhastulu I kvartalis tavapärane ning võrdluses aastate 2013-2017 I kvartalitega on 2018. aastal 
antud näitaja madalaim. Kõrgeim oli see 2015. ja 2016. aasta I kvartalis (2,03 tuh eurot, joonis14).  

Toiduainete tootmise ettevõtetes toodeti samal ajal hõivatu kohta PLV 4,99 tuh eurot ja tööjõukulud 
hõivatu kohta olid 4,02 tuh eurot, mis jättis puhastuluks hõivatu kohta 0,97 tuh eurot. Viimaste 
aastate I kvartali väikseim puhastulu hõivatu kohta oli toiduainetööstustes 2016 aasta I kvartalis ( 
0,20 tuh eurot).  

Nii põllumajandusettevõtete kui toiduainete tootmise ettevõtete tööviljakus PLV alusel oli madalam 
kui ettevõtlussektori keskmine (5,45 tuh eurot). Tegevusalade keskmine tööjõukulu hõivatu kohta 
oli 2018. aasta I kvartalis 4,16 tuh eurot (6% enam kui 2017. aasta I kvartalis), mis jätab 
tegevusalade keskmisena ettevõtja puhastuluks 1,29 tuh eurot hõivatu kohta (joonis 14).  

Ettevõtete puhastulu on on viie aasta esimeste kvartalite lõikes langeva suundumusega, mida 
mõjutab tööjõukulude suurenemine. Põllumajandusettevõtete tööjõukulu hõivatu kohta moodustas 
ettevõtlussektori keskmisest 2018. aasta I kvartalis 78% ja toiduainete tootmise ettevõtetes 97%.  
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Joonis 14. Põllumajandusettevõtete (PM), toiduainete tootmise ettevõtete (TA) ja tegevusalade 
keskmine tööviljakus PLV alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta aastate 2014-2018 I kvartalis, tuh 
eurodes 

Allikas: SA, MEM arvutused 
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6 Kokkuvõte 

Urve Valdmaa 

2017/2018 aasta talv oli enamikus Eestis heitlike ilmaoludega, kuid taliteraviljad talvitusid hästi. 

Loomakasvatuse olukord on hakanud stabiliseeruma. Selle aasta I kvartali lõpus oli veiseid, sigu ja 
kodulinde rohkem, lambaid ja kitsi aga veidi vähem kui eelmisel aasta samal ajal. Piimatoodangut 
saadi 2018. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,6% rohkem, kuna 
piimalehmade arv oli 0,8% suurem ning lehmade produktiivsus I kvartalis (2291 kg) ületas eelmise 
aasta sama perioodi 44 kg võrra ning on ühtlasi kõrgeim I kvartali toodangu produktiivsuse näitaja 
kui kunagi varem Eestis. Piima osteti kokku 3,4% rohkem kui eelmisel aastal sama ajaga ning piima 
keskmiseks kokkuostuhinnaks kujunes I kvartalis 30 €/100kg, mis on 8% madalam kui eelmisel 
aastal samal perioodil.  

I kvartalis toodeti tapaloomi ja -linde (eluskaalus) kokku 5% enam kui eelmise aasta samal perioodil, 
kusjuures enim suurenes veiseliha tootmine. Sealiha kokkuostuhind oli I kvartalis 4% vähem ning 
veiseliha kokkuostuhind 7% kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil. 

Lühiajastatistika alusel on põllumajandusettevõtete 2018. aasta I kvartali tulemus parem kui 
eelneva kolme aasta I kvartalis. Müügitulu suurenes mahtude arvelt, kuna tootjahinnad jäid 
aastatagusele tasemele. Sisendite hinnad samal ajal kallinesid. 
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Lisa 1. Teravilja turuolukord EL-s ja maailmas 

Helena Vaher 

Märtsis koostatud Euroopa Komisjoni prognoosi kohaselt kasvatatakse 2018. aastal EL-s teravilja 
kokku 54,8 mln ha, mis on 1,4% vähem kui eelmisel aastal. Kultuuride lõikes on kasvupinnad 
järgmised: pehme nisu 23,0 mln ha (-1,4%), kõva nisu 2,5 mln ha (-5,8%), oder 12,2 mln ha (+0,9%), 
mais 8,5 mln ha (+1,5%), rukis 2,0 mln ha (-1,5%) ja kaer 2,5 mln ha (-5,6%) (joonis 1).  

 

Joonis 1. Teravilja kasvupinnad EL-s 2016. ja 2017. aastal ning 2018. aasta prognoos 

Allikas: Euroopa Komisjon 

Komisjon prognoosi kohaselt saadakse 2018/2019 turustusaasta EL kogusaagiks 305,0 mln t, mis 
on 0,5% vähem kui eelnenud turustusaastal. Kultuuride osas on saagiprognoosid järgmised: pehme 
nisu 141,0 mln t (võrreldes eelnenud aastaga -0,4%), kõva nisu 8,7 mln t (-6,5%), oder 61,4 mln t 
(+4,6%), mais 63,9 mln t (-2,0%), rukis 7,3 mln t (sama eelmise aastaga) ja kaer 7,8 mln t (-3,7%) 
(joonis 2). Liikmesriikidest suureneb saak võrreldes eelmise aastaga Hispaanias (19,7%), Ungaris 
(4,6%), Itaalias (3,8%), Saksamaal (0,6%) ja Prantsusmaal (0,4%), väheneb aga Rumeenias (10,5%), 
Poolas (7,9%) ja Ühendkuningriikides (0,7%). 

Veebruari lõpust kuni märtsi alguseni oli tavapärasest madalam temperatuur Balti riikides, Soomes, 
Rootsis, Ukrainas, Venemaal ja Prantsusmaal. Liialt sadas vihma Itaalias ja Kreekas, kuid Poola 
idapoolses osas valitses kuivus. Märtsi alguses said taliviljad kergeid külmakahjustusi 
Prantsusmaa loodeosas, Ida-Saksamaal, Lääne-Poolas, Kagu-Ungaris, Balkani poolsaarel ja Lõuna-
Ukrainas, keskmisi külmakahjustusi Kagu-Venemaal, Ida-Saksamaal ja Poolas.  
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Joonis 2. Teravilja saak EL-s 2016. ja 2017. aastal ning 2018. aasta prognoos 

Allikas: Euroopa Komisjon 

Teravilja hinnad tõusid selle aasta I kvartalis põhiliselt ilmastikutingimustega seotud riskide tõttu 
(USAs) (joonis 3). Esimese EL 2018/2019. turustusaasta prognoosi kohaselt tuleb toodang 
keskmine, teravilja kasvupind väheneb, eksport suureneb ja varud vähenevad. Proteiinikultuuride 
maailmaturu hinnad on suurenenud nõudluse ja vähenenud pakkumise tõttu tõusuteel. 

 

Joonis 3. Teravilja hinnad EL-s võrreldes USA-ga, jaanuar 2014 – märts 2018, $/t 

Allikas: Euroopa Komisjon 
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Märtsi lõpus oli toidunisu hind Prantsusmaal 204 $/t, Musta mere piirkonnas oli nisu hind 209 $/t 
ja USA-s 203 $/t. Maisi hind oli Prantsusmaal 195 $/t ja USA-s 183 $/t. Odra hind oli Prantsusmaal 
208 $/t. 

Märtsi keskpaigaks oli EL 2017/2018 turustusaastal importinud teravilja kokku 17,1 mln t (12,3 mln 
t eelnenud aastal), millest 3,12 mln t pehmet nisu, 1,09 mln t kõva nisu, 0,4 mln t otra ja 12,3 mln t 
maisi. Samal ajal oli EL eksportinud 22,6 mln t (28 mln t eelnenud aastal) teravilja, millest 14,6 mln 
t pehmet nisu, 4 mln t otra, 0,78 mln t kõva nisu ja 0,86 mln t maisi. 

Komisjoni märtsiprognoosi kohaselt suureneb 2018/2019. turustusaastal EL-s õlikultuuride saak 
kokku 0,1%. Kultuuride lõikes prognoositi saaki järgmiselt: rapsi 22,3 mln t (võrreldes eelmise 
turustusaastaga +2,1%), päevalille 9,9 mln t (-4,4%) ja soja 2,8 mln t (+0,6%).  

Valgurikaste kultuuride saak väheneb prognoosi kohaselt kokku 11,3%. Kultuuride lõikes prognoositi 
saake järgmiselt: söödahernest 2,2 mln t (võrreldes eelmise turustusaastaga -19,3%), põlduba 1,9 
mln t (-3,2%) ja magusat lupiini 0,3 mln t (+10%). 

EL-s oli koorimata riisi Japonica hind Hispaanias 302 €/t ja Itaalias 288–300 €/t. Indica hind oli 
Hispaanias 289 €/t ja Itaalias 285 €/t. EL riisi hinnad on veidi tõusnud ning riisi import on 
suurenenud. 
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