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1 2018. aasta III kvartali ilmastik ja taimede areng
Marje Mäger, Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) agrometeoroloog -ekspert Laine Kepparti
ülevaadete alusel
Juuli esimene dekaad oli jahe. Esimeste päevade keskmine õhutemperatuur jäi normist 4-5 kraadi
võrra madalamaks, maksimaalsed õhutemperatuurid tõusid ainult 14-16 kraadini, seda ka
sisemaal. Aegajalt sadas vihma. Valdavalt ei olnud sademete hulgad suured. Lisaks madalale
temperatuurile ja vihmale puhus tugev tuul, mis omakorda jahutas. Alates teisest dekaadist
muutus ilm erakordselt kuumaks ja sademetevaeseks.
Vihma sadas juulikuu jooksul Eestimaa piires väga erinevalt ja sellest sõltuvalt olid ka
taimekasvutingimused erinevad. Soojust oli rohkesti, aga taimed ei suutnud seda kõike ära
kasutada, kuna temperatuurid tõusid optimaalsest kõrgemale ja vett oli mullas väga vähe. Põua ja
kuumuse tõttu osa taimi päevastel tundidel närbus. Kuivuse tõttu jäi taimik kuivemates
piirkondades madalaks, mõned taimed looduses ei suutnudki õitseda, viljuda. Ädalakasv oli
heinamaadel väike, osad niidetud ja karjatatud rohumaad kõrbesid pruuniks.
Augusti esimesel kolmandikul jätkusid kuumad ilmad. Maksimaalne õhutemperatuur tõusis
mandriosas mitmel päeval üle 30 °C. Päevased temperatuurid tõusid teisel ja kolmandal dekaadil
enamasti üle 20 kraadi, üksikutel päevadel 25-27 kraadini. Ööd püsisid samuti soojad ja öökülmi
ei esinenud. Soojalembesed kultuurid jätkasid kasvu. Kohati tegi kuivus liiga, paiguti aga sadas
tavapärasest rohkem. Olenevalt sadanud vihmadest osutusid taimekasvutingimused Eestimaa
piires erinevateks. Kuivemates piirkondades olid augustis küll soodsad tingimused saagi
koristamiseks, kuid kartulitele ja köögiviljadele jäi vett mullas normaalseks kasvuks väheks. Maa
oli kõva ja raske künda. Puud ja põõsad kannatasid vee nappusest ja lehed kolletusid
enneaegselt. Viljapuud ja marjapõõsad vajasid rohket kastmist, et järgmisel aastal oleks
saagilootust.
Septembri kaks esimest dekaadi olid erakordselt soojad — kuni 23. septembrini oli ööpäeva
keskmine õhutemperatuur keskmisest kõrgem ehk 4-5 kraadi tavapärasest kõrgem. Septembri
maksimaalne õhutemperatuur (mandriosa 26-28 °C, saartel ja rannikul 21-25 °C) mõõdeti
valdavalt 6.-8. septembril. Nii kõrged maksimaalsed õhutemperatuurid on septembrikuu kohta
üsna haruldased. Lisaks kuumusele oli septembri esimene kolmandik paljudes kohtades Eestis
väga kuiv. Samas esines hoog- ja äikesevihmasid, mis muutsid sajuhulgad väga erinevaks. Kuivad
ilmad olid soodsad saagi koristuseks, kuid samas jäi niiskust mullas väheks veel kasvu jätkanud
hiliste kartulisortide ja köögiviljade jaoks. Kolmanda dekaadi alguses toimus järsk jahenemine —
keskmine õhutemperatuur langes kümne kraadi piirimaile ja alla selle. Esimene selle sügise
öökülm esines õhus 29. septembril.
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2 Taimekasvatus
Erkki Miller

2.1 Põllukultuuride kasvupinnad, saagid ja tootjahinnad
Statistikaameti (SA) esialgsetel andmetel oli 2018. aastal põllukultuuride kasvupind kokku 668,9
tuhat ha (tabel 1), mis on eelmise aastaga võrreldes 3,9 tuhande ha võrra ehk poole protsendi
võrra suurem. Taliteraviljade kasvupind vähenes eelmise aastaga võrreldes 23% (talinisu -27%;
rukis -19%,), mille põhjuseks oli eelkõige 2017. aasta vihmane sügis. Suviteraviljade kasvupind
suurenes eelmise aastaga võrreldes 24% (oder +33% ja nisu +18%). Kaunvilju kasvatati sel aastal
28% (hernes -23%; põlduba -36%), tehnilisi kultuure 7% (taliraps ja –rüps -19%; suviraps ja –rüps
+14%) ja kartulit 4% väiksemal pinnal kui eelmisel aastal.
SA andmetel oli Eestis 15. septembri seisuga koristatud 96% teravilja, 93% kaunvilja, 58% kartuli
ning 85% rapsi ja rüpsi kasvupinnast. Prognoosi kohaselt jäi teravilja saak eelmise aastaga
võrreldes 29% väiksemaks (5 aasta keskmisega võrreldes -22%) ning teravilja saagikus langes
33% (5 aasta keskmisega võrreldes -23%). Peamiste põllukultuuride 2017. aasta saake, saagikust
ja kasvupinda ning 2018. aasta prognoosi kajastab tabel 1.
Tabel 1. Peamiste põllukultuuride tootmine 2017. aastal ja Maaelumini ste eriumi 2018. aasta
saagiprognoos

Talivili
… talinisu
… rukis
… talioder
… tritik
Suvivili
… suvinisu
… oder
… k aer
… segavili
… tatar
Kaunvili
Kartul
Taliraps
Suviraps
Teravili kokku
Allikas: SA, MEM

2017
Kasvupind
1000 ha
330,7
102,4
13,3
4,2
5,8
204,9
67,3
98,3
33,6
0,4
5,3
65,5
5,4
34,8
39,0
665,0

S aak
1000 t
583,0
481,4
52,4
22,8
26,5
728,9
231,9
402,9
89,4
1,4
3,4
75,3
91,2
94,5
70,8
1 311,9

S aagikus
k g/ ha
4 635
4 699
3 932
5 441
4 538
3 557
3 445
4 099
2 657
3 714
641
1 149
16 925
2 714
1 817
3 967

2018 prognoos
Kasvupind Saak
1000 ha
1000 t
350,6
328,0
75,0
257,4
10,8
31,4
7,7
26,9
3,3
12,3
253,6
602,2
79,5
196,6
130,7
325,5
39,8
77,0
0,6
1,1
3,0
2,0
46,9
69,5
5,2
61,2
28,1
56,2
44,6
62,8
668,9 930,2

Saagikus
k g/ ha
3 384
3 430
2 903
3 482
3 674
2 375
2 475
2 489
1 936
1 759
675
1 485
11 760
1 999
1 406
2 654

2.1.1 Teravili
Maaeluministeeriumi ja SA koostöös valminud prognoosi kohaselt on teravilja kogusaagiks 2018.
aastal 930 tuhat tonni, sh suviteraviljasaak jääb 17% ja taliteraviljasaak 44% väiksemaks kui
eelmisel aastal. Teravilja 2018. aasta koristusprotsendiks prognoositakse 98, kasvupind 350,6 tuh
ha ja keskmine saagikus 2,6 t/ha. Taliteravilja kasvupind on 6% ja suviteravilja kasvupind on 24%
suurem kui eelmisel aastal.
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2.1.2 Raps
Rapsi ja rüpsi kasvatati sellel aastal 72,7 tuhat ha. Prognoosi järgi kujuneb rapsi
koristusprotsendiks 98%, kogusaagiks 119 tuhat tonni ning keskmiseks saagikuseks 1,6 t/ha.
Kogu rapsi ja rüpsi kasvupinnast oli 15. septembriks koristatud 85% ning keskmiselt saadi
hektarilt 1,7 tonni seemet.
Eesti Konjunktuuriinstituudis (EKI) kogutava hinnainfo põhjal olid 2018. aasta III kvartalis teravilja
kokkuostuhinnad 1 oluliselt kõrgemad kui eelmisel aastal samal ajal. Teraviljahindade tõusu on
mõjutanud kuiv ja põuane suvi, mis vähendas saaki ja sellest tulenevalt tõusis teravilja hind.
Tabel 2. Teravilja, rapsi ja kaunvilja kokkuostuhinnad (töötl ejaettevõtete kaalutud keskmine),
käibemaksuta (€/t)
Sept 2017

Nisu
… toidunisu
… söödanisu
Ruk is
… toidurukis
… söödarukis
O der
… toiduoder
… söödaoder
Kaer
… toidukaer
… söödakaer
Tritik
Raps
Põldhernes
Allikas: EKI, MEM

144,1
147,9
138,8
119,4
122,1
..
134,2
..
133,6
114,1
120,4
..
116,2
370,3
194,4

Juuli 2018

Aug 2018

Sept 2018

160,7
164,3
149,0
146,2
154,5
..
146,4
..
142,2
137,4
..
..
..
361,1
171,3

176,7
177,7
..
162,4
162,5
..
155,3
..
154,5
157,7
169,5
..
..
377,8
177,3

173,1
174,3
..
158,6
158,6
..
162,1
..
161,9
190,7
190,8
..
..
366,4
177,7

Muutus ± %
Sept 2018 / S ept 2018 /
aug 2018
sept 2017
-2
20
-2
18
..
..
-2
33
-2
30
..
..
4
21
..
..
5
21
21
67
13
59
..
..
..
-3
-1
0,3
-9

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli 2018. aasta III kvartalis kõige enam tõusnud kaera hind —
41% (joonis 1). Rukis kallines samal ajavahemikul 29%, nisu 14% ning kõige väiksem (12%), oli
odra hinnatõus. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga rapsi hinnas suurt muutust ei toimunud.

1

Teraviljatööstustelt, -veskitelt ja teistelt teravilja kokkuostjatelt kogutavad tegelikud Eestis toodetud toidu- ja
söödavilja keskmised ostuhinnad, mis on kaalutud iganädalaste ostukogustega ja ei sisalda käibemaksu
4
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Joonis 1. Teravilja keskmised kokkuostuhinnad 2010–2018 III kvartal, €/t
Allikas: KANTAR EMOR, EKI, MEM

2.1.3 Kaunviljad
Kaunviljade kasvupinnast oli 15. septembriks koristatud 91%, sh oli hernest koristatud 95% ja
põlduba 85%. Septembri lõpu prognoosi kohaselt on kaunviljade koristusprotsent 98. Selle aasta
kaunviljade kasvupind oli 46,9 ha, millest hernest 29,8 ha ja põlduba 17,1 ha. Kogusaagiks
prognoositi hernel 50,8 tuhat tonni ja põldoal 18,7 tuhat tonni ning saagikuseks hernel 1,7 t/ha ja
põldoal 1,1 t/ha.
2.1.4 Kartul
Kartuli kasvupinnast oli 15. septembriks koristatud 58% ning koristuspinna keskmiseks
saagikuseks oli 14 t/ha. Septembri lõpus prognoositi kartuli koristusprotsendiks 98, kartuli
kasvupinnaks 5,2 tuhat ha, kogusaagiks 61,2 tuhat tonni ning saagikuseks 11,7 t /ha. EKI poolt
kogutud hinnainfo põhjal oli kartuli keskmine tootjahind septembris 0,21 €/kg.
2.1.5 Rohusöödad
Ühe- ja mitmeaastaste söödakultuuride kasvupind oli 2018. aastal 180,7 tuhat ha, mis on eelmise
aastaga võrreldes 6% suurem. Sööda tootmiseks kasutatava püsirohumaa kasvupind on
esialgsetel andmetel kokku 314,4 tuhat ha, mis on 21% rohkem kui eelmisel aastal.
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2.2 Avamaa- ja katmikköögivilja kasvupinnad, saagid ja tootjahinnad
SA esialgsetel andmetel kasvatati 2018. aastal avamaaköögivilja kokku 3084 ha, millest 2019 ha
(65%) põllumajanduslikes majapidamistes2 ning 1065 ha (35%) põllumajanduslikes
kodumajapidamistes ja põllumajanduslike majapidamiste koduaedades. Põllumajanduslikes
majapidamistes kasvatati rohelist kapsast 381 ha hernest 376 ha, porgandit 353 ha, söögipeeti
212 ha, kurki 81 ha, küüslauku 56 ha, kaalikat 41 ha, mugulsibulat 22 ha ning muud köögivilja
kokku 498 ha. Katmikalal kasvatatakse köögivilja kokku 21 ha, sellest kurki 11 ha, tomatit 4 ha ja
muud köögivilja 6 ha.
Avamaaköögivilja kasvupind põllumajanduslikes majapidamistes maakondade lõikes 2017. ja
2018. aastal on näidatud joonisel 2.

Joonis 2. Avamaaköögivilja kasvupind põllumajanduslikes majapidamistes 2017. ja 2018. aastal
maakondade lõikes
Allikas: SA

Köögivilja keskmised tootjahinnad 2018. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga
tõusid (tabel 3), v.a lühikese kurgi ja peedi tootjahind, mis on viiendiku võrra odavnenud. Kindlasti
mõjutas tootjahindu oodatust väiksemaks jäänud saak, mis tulenes rasketest ilmastikuoludest.
Köögivilja tootjahinnad 2018. aasta III kvartali kohta on toodud tabelis 3.

2

Põllumajanduslik majapidamine – üksus, kus on vähemalt 1 ha kasutatavat põllumajandusmaad või kus
põllumajandussaadusi toodetakse põhiliselt müügiks
6
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Tabel 3. Köögivilja aritmeetilised keskmised tootjahinnad 2017. ja 2018. aasta III kvartal is, €/kg
käibemaksuta
Köögivili

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

2017 III kv

2018 III kv

0,23
0,24
0,25
0,32
1,76
1,23
1,24
1,21
1,5
6,36
2,59

0,31
0,36
0,20
0,47
2,50
1,18
1,28
0,97
1,65
6,59
3,90

Muutus
2018 III kv / 2017 III kv
%
€/ k g
35
0,08
50
0,12
-20
-0,05
48
0,15
42
0,74
-4
-0,05
3
0,04
-20
-0,24
10
0,15
4
0,23
51
1,31

2.3 Puuviljade ja marjade kasvupinnad
SA andmetel oli 2017. aastal viljapuu- ja marjaaedade üldpind (k.a maasikakasvatus) kokku 7021
ha, millest põllumajanduslikes majapidamistes oli 3824 ha ning põllumajanduslike
kodumajapidamistes ja põllumajanduslike majapidamistes koduaedades 3197 ha. Viljapuudest
kasvatati põllumajanduslikes majapidamistes õuna- ja pirnipuid 689 ha, ploomipuid 22 ha ja
kirsipuid 8 ha. Marjakultuuridest kasvatati maasikaid 531 ha, mustsõstraid 366 ha, vaarikaid 124
ha ning punaseid ja valgeid sõstraid 53 ha. Muid puuvilju ja marju kasvatati põllumajanduslikes
majapidamistes 2017. aastal kokku 2031 ha. Viljapuu- ja marjaaedade pind (k.a
maasikakasvatus) 2017. aastal põllumajanduslikes majapidamistes maakondade võrdluses on
näidatud joonisel 3. Kõige suurem kasvupinna muutus on toimunud Hiiu maakonnas, kus
astelpajuistandike rajamise tulemusel on viimase paari aastaga viljapuu- ja majaaedade pindala
kümnekordistunud. Viljapuu- ja majaaedade kasvupind Hiiu maakonnas oli 2017. aastal 634 ha
ehk 2,6 korda suurem kui eelneval aastal.
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Joonis 3. Viljapuu- ja marjaaedade pind (sh maasikakasvatus) põllumajanduslikes majapidamistes
2017. aastal maakondade lõikes
Allikas: SA

3 Loomakasvatus
Liina Jürgenson, Kalev Karisalu, Ahto Tilk, Helena Vaher, Ragne Lokk
SA esialgsetel andmetel kasvatati Eestis 2018. aasta 30. septembri seisuga 259 tuhat veist,
305 tuhat siga, 88 tuhat lammast ja kitse ning 2358 tuhat lindu (tabel 4). Eelmise aasta sama
ajaga võrreldes on sigade, lindude ja veiste arv suurenenud ning lammaste ja kitsede arv
vähenenud.
Tabel 4. Loomade ja lindude arv seisuga 30. september 2018, tuhandetes
Näitaja
Veised
… sh piimalehmad
Sead
Lambad ja kitsed
Linnud
Allikas: SA, MEM

2017

2018
257,6
86,5
290,5
93,5
2 156,6

259,3
86,1
304,5
87,7
2 357,8

Muutus 2018/2017
+/ - tuh
%
1,7
-0,4
14,0
-5,8
201,2

+1
0
+5
-6
+9

Sigade arvu vähenemine on peatunud ning alates 2017. aastast taas suurenenud, võrreldes
2018. a III kvartalit aasta varasemaga on kasv olnud 5% (joonis 4).
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Joonis 4. Sigade arv kvartali lõpu seisuga aastatel 2012–2018 III kvartal, tuhandetes
Allikas: SA

PRIA esialgsetel andmetel 3 oli põllumajandusloomade registris 30. septembri seisuga kokku
258 470 veist, sh piimatõugu lehmi 85 542 ja lihatõugu lehmi 31 338. Lambaid oli registris 79 673
ja kitsi 4913 (tabel 5).
Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli veiste arv kokku suurenenud 181 looma võrra, samas
piimalehmade arv vähenenud 1096 looma võrra. Lihatõugu lehmade arv suurenes 598 looma
võrra. Lammaste ja kitse arv langes vastavalt 6077 ja 117 looma võrra.
Maakondlike andmete põhjal suurenes veiste koguarv kaheksas maakonnas, enim Pärnu - (5316
looma võrra) ja Tartumaal (1282 looma võrra). Veiste arv vähenes aga Lääne- (4261 looma võrra)
ja Ida-Virumaal (1123 looma võrra).
Piimalehmi kasvatatakse enim Järvamaal, kus vaatamata väikesele langusele võrreldes eelmise
aastaga (68 looma) oli septembri lõpu seisuga 13 121 looma. Piimalehmade arv kasvas seitsmes
maakonnas, neist enim Pärnu- (759 looma võrra) ja Tartumaal (201 looma võrra).

3

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.
9
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Tabel 5. Loomade arv maakondades seisuga 30. september 2018
Maakond
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Kok ku
Allikas: PRIA

Veised kokku
14 852
5 388
4 949
17 664
31 366
9 302
27 589
14 797
32 342
19 463
21 930
13 956
12 427
21 157
11 288
258 470

sh piimatõu gu
lehmad
4 295
646
749
7 866
13 121
1 536
10 063
5 989
10 707
5 947
5 237
5 411
3 564
7 636
2 775
85 542

sh lihatõu gu
lehmad
2 196
1 674
776
836
1 397
2 337
2 893
837
4 496
2 612
4 567
947
1 770
1 957
2 043
31 338

Lambad
6 193
3 803
1 558
1 458
2 624
3 571
6 045
4 880
7 524
6 888
13 913
5 152
4 087
5 095
6 882
79 673

Kitsed
290
181
520
144
333
212
395
389
858
232
311
217
179
140
512
4 913

Lihatõugu lehmi oli enim Saare-, Lääne- ja Pärnumaal, kus peetakse kokku 36% lihatõugu lehmade
koguarvust. Lihatõugu lehmade arv kasvas enim Pärnu- (1381 looma võrra) ja Tartumaal (301
looma võrra) ning vähenes Lääne- (1050 looma võrra) ja Ida-Virumaal (237 looma võrra). Ainsate
maakondadena ületab lihatõugu lehmade arv piimatõugu lehmade arvu Hiiu- (ca 2,5 korda) ja
Läänemaal (1,5 korda).
Lammaste arvu osas püsib esirinnas Saaremaa, kus kasvatati 18% kõikidest Eestimaa
lammastest, kuid aastaga lammaste arv vähenes 2832 looma võrra. Enim suurenes lammaste arv
Pärnu- (841 looma võrra) ja Tartumaal (673 looma võrra). Rohkem oli aga selliseid maakondi, kus
lammaste arv vähenes, neist enim Saare- ja Võrumaal (1723 looma võrra). Kõige rohkem kitsi
(17% kõikidest Eesti kitsedest) peetakse Pärnumaal ja aastaga suurenes seal loomade arv 8
võrra. Enim vähenes kitsede arv Ida-Virumaal (77 looma võrra) ja suurenes Põlvamaal (111 looma
võrra).
Põllumajandusloomade registri esialgsetel andmetel oli 30. septembri seisuga Eestis kokku 3145
veisekasvatajat, mis on 227 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Põhiliselt lõpetasid
veisekasvatajad piimalehmade kasvatamise. 2018 aasta III kvartali lõpu seisuga pidas lihatõugu
lehmi 1692 veisekasvatajat, mis on 5 võrra vähem kui aasta tagasi. Lambaid kasvatas samal ajal
1857 loomakasvatajat, mis on 33 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Kitsekasvata jate arv
(577) vähenes 20 loomapidaja võrra.

3.1 Piimatootmine
SA esialgsetel andmetel toodeti 2018. aasta 9 esimese kuuga Eestis 610,6 tuhat tonni piima,
ületades aastatagust kogust 2,8% ehk 16,8 tuhande tonni võrra (joonis 5). Sama ajavahemiku
rekordkogusest 2014. aastal jäi see vaid 0,4% võrra väiksemaks. Toodangu kasv tulenes
suurenenud produktiivsusest, kuid ka piimalehmade arv oli 2018. aasta esimesel poolel suurem.
Suvel pikalt kestnud põud tekitas probleeme sööda varumisel ning osad piimatootjad asusid karja
vähendama. Nii pöördus piimalehmade arvukus III kvartalis taas kergesse langusesse, vähenedes
10
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aastases võrdluses 400 looma võrra ehk 0,5%. Viie aasta taguse ajaga võrreldes on piimalehmade
arvukus (suuresti viimase turukriisi mõju tõttu) vähenenud 11,3% ehk 9 tuhande looma võrra.
Samal ajal keskmine piimatoodang lehma kohta jätkab kasvu. 2018. aasta 9 kuu keskmine
piimatoodang lehma kohta oli 7032 kg, mida oli eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,6%
(+109 kg) rohkem. Viie aastaga on piimatoodang lehma kohta suurenenud 784 kg võrra ehk
12,5%.

Joonis 5. Piimatootmise põhinäitajad aasta üheksa esimese kuu seisuga aastatel 2014-2018
Allikas: SA

Piimakarjade arv Eestis on jätkuvalt langustrendis. Piimakarjade arvukus ei sõltu turuolukorrast,
kuna karjad on küllaltki ühtlaselt vähenenud nii soodsates kui ka ebasoodsates tingimustes
(joonis 5). 2018. aasta III kvartali seisuga oli PRIA põllumajandusloomade registris registreeritud
1462 piimatõugu lehmade pidajat, mida oli eelmise kvartaliga võrreldes 4% ehk 62 võrra vähem
ning eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähenes 13% ehk 217 võrra.
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Joonis 6. Piimatõugu lehmade pidajate arv, piimalehmade arv ning keskmine piima kokkuostuhind
kvartali lõpu seisuga aastatel 2009-2018 III kvartal
Allikas: PRIA; SA

SA esialgsetel andmetel tarniti piima esmaostjatele 2018. aasta 9 esimese kuuga 565,5 tuhat
tonni 3,8%-lise rasva- ja 3,3%-lise valgusisaldusega piima, mis ületas aastatagust kogust 3,6% ehk
19,5 tuhande tonni võrra. Märkimist väärib asjaolu, et sarnaselt paljudele teistele EL
liikmesriikidele olid tarnekogused sel aastal küll suuremad, kuid piima rasva- ja valgusisaldus oli
eelnevate aastatega võrreldes madalam. Tarneid tehti 32 erinevale esmaostjale, neist kolme
suurema poolt osteti 46,5% kogu Eestis kokkuostetud toorpiima kogusest. Esmaostjatele tarnitud
piim moodustas kogu Eestis toodetud piimakogusest 92,6%. Aastases võrdluses suurenes 2018.
aasta 9 esimese kuuga EL-s tervikuna piima tarnimine 1,3%, kuid Eesti lähiriikides toimus langus:
Lätis(-4,2%), Leedus(-2,7%) ja Soomes (-0,1%).
Piima keskmine kokkuostuhind Eestis ületas juulis taas taseme 30 €/100 kg kohta ning kerkis III
kvartali lõpuks tasemele 31,6 €/100 kg kohta (joonis 7). Eelmise kvartali lõpu seisuga võrreldes
maksti septembris tootjatele piima eest keskmiselt 6,6% kõrgemat hinda, samas aastatagusest
hinnatasemest jäi see 6,9% madalamaks. Võrdluseks, ka kõikjal mujal EL-s piimahinnad III
kvartalis liikusid ülespoole. EL keskmine piima kokkuostuhind kerkis septembris tasemele
34,8 €/100 kg kohta, mis tähendas 7,9%-list kvartaalselt kasvu, kuid siiski 5% võrra madalamat
hinda kui aasta tagasi samal ajal. Eesti lähipiirkonna riikidest jäi Leedu piimahind terve III kvartali
jooksul EL madalaimaks ning Läti hind sellest vaid pisut kõrgemaks, samas Soomes püsis
piimahind selgelt üle EL keskmise taseme.
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Joonis 7. Eesti, Läti, Leedu, Soome ja EL keskmine piima kokkuostuhind aastatel 2014-2018 III kv
Allikas: SA, Euroopa Komisjon

3.2 Lihatootmine
2018. aasta 9 kuuga tapeti majapidamistes või müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks
82 951 tonni (eluskaalus) loomi ja linde (tabel 6), mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes
5445 tonni võrra ehk 7% rohkem.
Tabel 6. Lihatoodang eluskaalus 9 kuuga, tonnides
Näitaja
Tapaloomade ja -lindude eluskaal kokku* 4
… v eised
… sead
… lambad ja kitsed
… linnud
Allikas: SA, MEM

2017

2018
77 506
16 122
39 157
913
21 314

82 951
15 752
44 646
1 115
21 438

Muutus 2018/2017
+/ - tuh
%
5 445
7
-370
-2
5 489
14
202
22
124
1

Tapale viidud sigade, lammaste ja kitsede ja lindude eluskaal 9 kuu võrdluses suurenes ning
veiste eluskaal vähenes. Tapale viidud loomade eluskaalu langus oli veiste osas – 370 tonni, mis
on 2% väiksem kui eelmise aasta samal perioodil.

4

Tapaks müüdud (k.a ekspordiks) ja majapidamises tapetud (k.a teenustööna tappa lastud) loomad ja linnud
eluskaalus.
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Lihatöötlemisettevõtted ostisid 2018. aasta 9 kuuga kokku 322,5 tuhat siga ning neist saadi
26 117 tonni liha (tabel 7). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga osteti sigu kokku 42 tuhande
võrra ehk 15% rohkem ja saadud sealiha kogus suurenes 3486 tonni võrra.
Tabel 7. Loomade kokkuost ning saadud liha 9 kuuga

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

2017

2018

280,4
22 631
24,5
6282,5
2,2
34,5

322,5
26 117
24,4
6 180
2,6
46,6

Muutus 2018/2017
+/ - tuh
%
42,1
15,0
3486
15,4
-0,1
-0,4
-102,5
-1,6
0,4
18,2
12,1
35,1

2018. aasta 9 kuuga tapeti tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes 401,5 tuhat siga, kellelt saadi
32 397 tonni liha. Võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga tapeti 20,3 tuh looma vähem ja
saadi 1636 tonni vähem liha.
Keskmine searümba kaal oli 81 kg, mis on eelmise aasta ja ka eelmise kvartaliga samal tasemel.
Sealiha keskmine kokkuostuhind on selle aasta jooksul olnud eelmise aasta hinnast mõnevõrra
madalam (joonis 9). III kvartali kõrgeim sealiha kokkuostuhind oli septembris (1572 €/t), kvartali
keskmiseks hinnaks kujunes 1553 €/t, mis on 135 eurot vähem kui eelmise aasta III kvartalis.
Võrreldes 2018. aasta Eesti sealiha hinda lähinaabrite ja EL keskmise hinnaga (joonis 8) selgub, et
Eestis ja Lätis on hind enamvähem sama (145 €/100kg), olles mõnevõrra kõrgem EL keskmisest
(143 €/100kg).
Keskmised E klassi sealiha turuhinnad III kvartalis: Taani 130 €/100kg, Eest i 147 €/100kg, Läti
151 €/100kg, Leedu 138 €/100kg, Soome 159 €/100kg, EL keskmine 147 €/100kg. Hind Eestis oli
III kvartalis kõrgem aasta alguse seisust jäädes siiski madalamaks eelmise aasta keskmisest
(153 €/100kg). Ka EL keskmine sealiha hind oli III kvartalis madalam 2017. aasta keskmisest
(161 €/100kg)
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Joonis 8. Sealiha E klassi hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel 2013–2018
Allikas: Euroopa Komisjon

Eesti päritolu sealiha eksporditi 2018. aasta 9 kuuga 5023 tonni, väärtuses 10,1 mln eurot. Sealiha
eksporditav kogus suurenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 16% ja väärtus 3%. Peamiselt
eksporditi Lätti (59%), Leetu (23%) ja Uus-Meremaale (4%). Eksporditud sealiha keskmiseks
hinnaks kujunes 2016 €/t.
Selle aasta 9 kuuga toodi Eestisse 19 078 tonni sealiha, väärtuses 38,5 mln eurot. Eelmise aasta
sama ajaga võrreldes suurenes import 880 tonni võrra ehk 5%. Sealiha imporditi peamiselt
Saksamaalt (23%), Taanist ja Poolast (20%). Imporditud liha keskmine hind oli 2020 €/t.
Elussigu imporditi 2018. aasta 9 kuuga 13 474, kellest 13 277 toodi Soomest.
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Lamba- ja kitseliha keskmine hind

Joonis 9. Sea-, veise- ning lamba- ja kitseliha kokkuostuhinnad aastatel 2013–2018 kuude lõikes
Allikas: SA

Eesti päritolu veiseid osteti 2018. aasta 9 kuuga kokku 24,4 tuhat, mis on 100 võrra ehk 0,4%
vähem kui aasta tagasi (tabel 7). Kokkuostetud veistest saadi 6180 tonni liha, mis on 103 tonni
võrra ehk 1,6% vähem kui 2017. aastal. 2018. aasta 9 kuuga tapeti tegevusloaga liha käitlemisettevõtetes 25,4 tuhat veist ja neist saadi 6269 tonni liha (6443 tonni 2017. aasta 9 kuuga).
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäi tapetud veiste arv samaks.
Kokkuostetud veiste keskmise rümba kaal oli 247 kg, mis on 9 kg vähem kui aasta varem samal
perioodil. Veiseliha keskmine kokkuostuhind oli käesoleval aastal kõrgeim juulis 2425 €/t ja
madalaim septembris 2134 €/t. 9 kuu keskmine (2280 €/t) kokkostuhind ületas 2017. aasta
keskmise (2158 €/t) (joonis 9).
Eesti päritolu veiseliha eksporditi 2018. aasta 9 kuu jooksul 667 tonni, väärtuses 3,2 mln eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes veiseliha eksport 0,1%, väärtuses aga 7%.
Eksporditud veiseliha keskmine hind oli 4904 €/t. Peamiselt eksporditi Lätti (50%) Taani (32%) ja
Soome (15%).
Veiseliha imporditi 9 kuuga 2766 tonni, väärtusega 11,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga suurenes nii veiseliha imporditud kogus kui ka väärtus 23%. Imporditud liha keskmine
hind oli 4092 €/t. Peamised importriigid olid Poola (37%), Leedu (20%) ja Holland (8%).
2017. aasta 9 kuuga eksporditi 37 861 Eesti päritolu veist, väärtuses 13,8 mln eurot. Kõige enam
viidi veiseid Belgiasse (34%), Poola (23%) ja Lätti (8%).
Lambaid tapeti tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes (sh kokkuost ja teenustööna tapetud
lambad) 2018. aasta 9 kuuga 5,4 tuhat ja neist saadi 103 tonni liha. Võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga tapeti lambaid kokku 0,8 tuhande võrra enam ja saadud lambaliha kogus
suurenes 19 tonni võrra. Samas osteti selle aasta 9 kuu kokkuvõttes lihakäitlemisettevõtetesse
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400 lammast ja kitse vähem kui eelmise aasta sama perioodiga. Liha käitlemisettevõtted said
tapetud loomadest 47 tonni liha, mis on 12 tonni rohkem kui eelmisel aastal sama ajaga (tabel 7).
Lammaste ja kitsede kokkuost oli suurim märtsis ja septembris. Keskmine rümba kaal oli 17,9 kg,
mis on eelmise aastaga võrreldes samal tasemel. Lamba- ja kitseliha keskmine kokkuostuhind oli
III kvartalis 2609,2 €/t, mis on 147 eurot madalam kui eelmisel aastal samal perioodil (joonis 9).
Eesti päritolu lambaliha eksporditi 2018. aasta 9 kuuga 16,5 tonni 92 tuhande euro väärtuses.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes lambaliha eksport 12 tonni võrra ja väärtus
65 tuhat eurot. Ekspordi suurenemine tuleneb Rootsi eksporditud suuremast lamba - ja kitseliha
kogusest. Eksporditud koguse keskmine hind oli 5562 €/t. Liha eksporditi valdavalt Rootsi (90%).
Lambaliha imporditi 9 kuuga 260 tonni, väärtusega 2,1 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga suurenes lambaliha imporditav kogus 25 tonni ehk 11% ja väärtus 426 tuhat eurot ehk
25%. Peamised importriigid olid Uus-Meremaa (38%), Hispaania (25%) ja Holland (12%).
Imporditud liha keskmine hind oli 8149 €/t.
Lambakasvatuse sesoonsusest tulenevalt toimub eluslammaste eksport peamiselt III ja IV
kvartalis. 2018. aasta 9 kuuga eksporditi 7850 Eesti päritolu lammast, väärtuses 530 tuhat eurot.
Keskmine elusmassi hind oli 1900 €/t. Lambaid viidi peamiselt Hollandisse (62%) ja Poola (29%).
2018. aasta 9 kuu tapetud lindude eluskaal oli 21 438 tonni, mis on eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 124 tonni rohkem. Lindude osatähtsus kogu tapaloomade- ja lindude
eluskaalus oli 26%, mis on 2% vähem kui aasta tagasi.
Euroopa Liidu keskmine linnuliha hind on alates selle aasta augustist veidi langenud ning püsinud
vahemikus 186–190 €/100kg. EL liikmeriikide kaalutud keskmine linnuliha hind oli oktoobris 186
€/100kg, mis on 2,5% enam kui eelmisel aastal samal ajal. Eesti linnuliha hinda tootjate vähesuse
tõttu ei avaldata.
Eesti päritolu linnuliha eksporditi 2018. aasta 9 kuuga 3159 tonni, väärtuses 5,6 mln eurot.
Linnuliha ekspordi kogus ja väärtus suurenesid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14%.
Peamiselt eksporditi Lätti (72%), Soome (10%) ja Hongkongi (10%). Suurema osa linnuliha
ekspordist moodustasid värsked või jahutatud kanarümbad (61% kogu Eesti päritolu linnuliha
ekspordist) hinnaga 1774 €/t.
Selle aasta 9 kuuga imporditi 20 923 tonni linnuliha, millest re-eksporditi 2419 tonni. Linnuliha
import suurenes võrreldes eelmise aasta 9 kuuga 42%. Linnuliha imporditi 31 mln euro väärtuses
(sh re-eksport 3,6 mln eurot). Peamised importriigid olid Soome (22%), Leedu (17%) ja Taani
(16%).

3.3 Munatootmine
2018. aasta 9 kuuga toodeti 163,3 mln muna, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 9,3 mln
muna võrra rohkem. Keskmine munatoodang kana kohta oli 212 tükki, mis on viimaste aastate 9
kuu suurim. Võrreldes 2017.aasta sama perioodiga suurenes keskmine munatoodang kana kohta
12 muna võrra ja võrreldes 2016.aaastaga 17 muna võrra.
Kanamuna hind on kolme viimase kuuga suurenenud. Kui juulis oli A klassi (L ja M kategooria)
kanamuna hind Eestis 97 €/100kg, siis septembriks oli hind 100kg kohta 26 euro võrra
suurenenud. Kui võrrelda kanamuna hinda III kvartali lõpus eelmise aasta sama ajaga siis,
erinevalt meie lähinaabritest, oli Eestis hinnatase kõrgem (joonis 10). Septembris oli kanamuna
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hind Eestis 123 €/100kg, mis on 9% enam kui aasta tagasi. Võrdluseks Lätis oli kanamuna hind
septembris 106 €/100kg ja Leedus 100 €/100kg, mis on eelmise aastaga võrreldes vastavalt 8%
ja 7% madalam. EL keskmisest kanamuna hinnast oli septembris Eesti kanamuna hind 3% võrra
kõrgem.

Joonis 10. Kanamuna L ja M kategooria hind Eestis, EL-s ja lähinaabritel aastatel 2014–2018
Allikas: Euroopa Komisjon

4 Turukorraldus
Kalev Karisalu, Ahto Tilk

4.1 Piim ja piimatootmine
Piimatarnete kasv maailmas jätkus ka 2018. aasta III kvartalis, kuid see on aeglustumas. Suvise
põua tulemusel aeglustustarnete kasv EL-is ning USA-s oli pidurdavaks teguriks madal piimahind.
Nõudlus piimatoodete järele on maailmaturul eelmise aastaga võrreldes küll püsinud
muutumatuna, kuid pakkumise kasvu pidurdumine hoidis piimaturgu stabiilsena. Tuleviku osas on
turul palju ebaselgust. EL-is on põua järelmõjude tulemusel osad tootjad valiku ees, kas osta
sööta juurde või vähendada karja, USA piimatootmist mõjutab kaubandussõda Hiinaga, kus Hiina
poolt on USA piimatoodetele kehtestatud täiendavad imporditollid. Samuti on palju ebakindlust
seoses UK lahkumisega Euroopa Liidust.
EL peamiste piimatoodete hinnad liikusid 2018. aasta III kvartalis erinevalt (joonis 11). Või hind
langes eelmise kvartaliga võrreldes 7,8% makstes 530 €/100kg ning jäi 17% aastatagusest
hinnast madalamaks. Langusele vaatamata oli see siiski väga kõrge hind ning ületas
sekkumishinna 239%. Kuigi suvine palavus vähendas tarbimist, on või varud jätkuvalt väikesed.
Lõssipulbri hind oli kõikuv, kuid kvartali kokkuvõttes siiski 3,3% kõrgem võrreldes eelmise
kvartaliga ning maksis 158 €/100kg. Lõssipulbri hind jäi sekkumishinnast 7% ning aastatagusest
hinnast 4% madalamaks. Lõssipulbri varud III kvartalis vähehaaval kahanesid, kuid püsisid
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Põllumajandussektori 2018. a III kvartali ülevaade
Maaeluministeerium 10.12.2018

endiselt suurtena. Edami juustu hind oli 319 €/100kg ning kerkis eelmise kvartaliga võrreldes 7%,
samas aastatagusega võrreldes odavnes 9%. Täispiimapulbri hind oli 278 €/100kg, mida oli
eelmise kvartaliga võrreldes 1,4% ning aastases võrdluses 9% vähem.

Joonis 11. EL keskmised piimatoodete hinnad perioodil 2016-2018 III kv
Allikas: Euroopa Komisjon

Piima ja piimatoodete turuolukorda arvestades 2018. aasta III kvartalis korralised
turukorraldusmeetmed peale lõssipulbri 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 tuhat tonni võid fikseeritud hinnaga
2 218 €/t ning kuni 109 tuhat tonni lõssipulbrit hinnaga 1 698 €/t. Kui sekkumisperioodi jooksul
sekkumiseks pakutud kogused piirkoguseid ületavad, siis võib Euroopa Komisjon otsustada
jätkata vastava toote kokkuostu pakkumusmenetluse teel. 2018. aasta sekkumisperioodil o li aga
erandina fikseeritud hinnaga kokkuostetava lõssipulbri kogus viidud nulli. See tähendab, et 2018.
aastal on lõssipulbrit võimalik sekkumislattu müüa vaid Euroopa Komisjoni poolt kord kuu s
väljakuulutatavate pakkumusvoorude kaudu. III kvartalis toimus kolm pakkumisvooru, kuid ühtegi
pakkumust lõssipulbri müügiks ei laekunud. Kuigi lõssipulbri turuhind püsis terve
sekkumisperioodi jooksul selgelt alla sekkumishinna taseme, siis 2018. aastal lõssipulbrit
sekkumisladudesse juurde ei ostetud.
Võrreldes eelmise kvartaliga sekkumislaost lõssipulbri müük III kvartalis mõnevõrra aeglustus.
Toimus kolm pakkumusvooru, sh täiendav voor augustis. Vaatamata kerkinud turuhinnale suudeti
realiseerida 11 liikmesriigi ladudest 32 tuhat tonni lõssipulbrit, sh 144 tonni pulbrit Eesti ladudest.
Kvartali lõpu seisuga oli EL sekkumisladudes kokku 280 tuhat tonni lõssipulbrit, millest 575 tonni
oli ladustatud Eestis.
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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.
2018. aastal piimatoodete eraladustamise meedet EL-s ei avatud.

4.2 Koolikava
Koolikava on Euroopa Liidu 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, millega toetatakse laste tervislike toitumisharjumuste kujunemist. Samuti võimaldatakse
koolikavas kaasnevate haridusmeetmete toetuse kaudu, tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja
toidusektorist.
Koolikava toetus hõlmab:




koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise toetust;
koolipiima pakkumise toetust;
kaasnevate haridusmeetmete toetust.

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.

Sihtrühm:




Koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise toetuse ning kaasnevate haridusmeetmete toetuse
sihtrühm 2017/18. õa oli 141 528 last:
o koolieelse lasteasutuse lapsed;
o haridusasutuse 1.–5. klassi õpilased.
Koolipiima pakkumise toetuse sihtrühm 2017/18. õa oli 225 461 last:
o koolieelse lasteasutuse lapsed;
o haridusasutuse 1.–12. klassi õpilased;
o kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või
rakenduskõrgkoolis.

2017/2018. õppeaastal (õa keskmisena tegelik õpilaste arv taotlustel) taotles koolipuuvilja
ja -köögivilja pakkumise toetust (edaspidi koolipuuvilja ja -köögivilja kava) 694 õppeasutust, mille
kaudu oli koolipuuvilja ja -köögivilja tarbivate õpilaste arv Eestis 118 208 (tabel 8), mis moodustas
u 84% kogu 2017/2018 kooliaasta sihtrühmast. Koolipiima pakkumise toetust (edaspidi
koolipiimakava) taotles samal perioodil 807 õppeasutust, mille kaudu oli koolipiima tarbivate
õpilaste arv Eestis 197 790 (tabel 8), mis moodustas u 88% kogu 2017/2018 kooliaasta
sihtrühmast.
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Tabel 8. Koolikavas osalenud õppeasutuste ja laste arv 2017/2018. õppeaastal
Koolikava
Koolipuuvilja ja -köögivilja kava
Koolipiimakava
Allikas: PRIA

Õ ppeasutuste arv
694
807

Laste arv
118 208
197 790

Koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames oli 2017/2018. õppeaastal toimunud taotlusperioodide
eest tehtud 21. oktoobri seisuga väljamakseid 867 777 eurot, millest Euroopa Liidu toetuse osa
565,8 tuhat eurot ning Eesti riigi eelarvest makstav täiendav toetus 301,9 tuhat eurot.
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 (1.08.2017-31.07.2018) andmete alusel on koolipuuvilja ja -köögivilja
tarbimise osakaal erinevate abikõlblike puu- ja köögiviljade lõikes välja toodud joonisel 12.
Redis ja muu selline
Tomatid, värsked või
Ploomid, värsked söödav juurvili, värske
Kurgid, värsked või
või jahutatud
jahutatud
1%
jahutatud
4%
3%
5%
Kaalikas, värske või
Marjad, külmutatud
jahutatud
Paprika,
3%
1%
värske
või
Kapsad
Ülejäänud
jahutatud
11%
abikõlblikud puu- ja
3%
köögiviljad

1%

Porgand, värske või
jahutatud
15%
Õunad, värsked
31%
Pirnid, värsked
22%

Joonis 12. Abikõlblike puu- ja köögiviljade tarbimise osakaal koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise
toetuse raames 2017/2018. õppeaastal
Allikas: PRIA

21

Põllumajandussektori 2018. a III kvartali ülevaade
Maaeluministeerium 10.12.2018

Koolipiimakava raames oli 2017/2018. õppeaastal toimunud taotlusperioodide eest tehtud 21.
oktoobri seisuga väljamakseid 1,81 mln eurot, millest Euroopa Liidu toetuse osa 757,3 tuhat eurot
ning Eesti riigi eelarvest makstav täiendav toetus 1,05 mln eurot.
Koolipiimakavas saab toetust taotleda maitsestamata piimatoodetele: piimale, keefirile,
hapupiimale, jogurtile ja petile. 2017/2018. õppeaasta (1.08.2017-31.07.2018) andmete alusel on
koolipiimatoodete tarbimise osakaal erinevate koolipiimatoodete lõikes välja toodud joonisel 13.
Maitsestamata
piimajogurt
(rasvasisaldus 1,5–
3%)
3,60%
Täispiim (3.5%)
5,65%

Maitsestamata
hapupiim
(rasvasisaldus
vähemalt 1,5%)
0,47%

Maitsestamata
täispiimajogurt
(rasvasisaldus
vähemalt 3,5%)
0,12%

Hapendatud pett
(rasvasisaldus kuni
0,5%)
0,008%

Keefir
9,79%

Piim (2,5%)
80,36%

Joonis 13. Koolipiimatoodete tarbimise osakaal koolipiimakavas 2017/2018. õppeaastal
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 ning Eesti riigi eraldistest.
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Ettevõtete külastamine
Muu kulu
Transport
Muu teemakohane tegevus
Degusteerimisklass/toiduvalmistamine
Kooliaia rajamine ja hooldamine
Seminar, teemapäev vms
Muud teemakohased vahendid
Pinnas/turvas
Taimekastid vms inventar
Aiatööriistad
Toodete pakkumise tarvikud
Seemned ja taimed
Teemakohane foto- või videokonkurss vms
Sümboolsed autasud/meened
Õppematerjalid ja õppevahendid

37%
17%
13%
11%
6%
5%
4%
4%

1%
1%
1%
1%
0,4%
0,3%
0,3%
0,1%
Osakaal taotletud summas, %

Joonis 14. 2017/2018. õppeaastal kaasnevate haridusmeetmete raames läbiviidavad tegevused,
ostetavad teenused ja tooted ning nende osakaal taotletud summas
Allikas: PRIA

Kaasnevate haridusmeetmete läbiviimiseks maksti 2017/2018 õa taotlusvoorus esitatud ca 40
taotluse põhjal toetust kokku 78,9 tuhat eurot. Kaasnevate haridusmeetmete raames läbiviidavate
tegevuste, ostetavate teenuste ja toodete loetelu koos nende osakaaluga taotletud summast on
esitatud joonisel 14.

5 Põllumajanduse majandusnäitajad
Katre Kirt, Marje Mäger

5.1 Põllumajanduse tootjahinna ja ostuhinna indeksid
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis toodetud põllumajandussaaduste
müügihindade muutust.
Tabel 9. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2018. aasta III kvartal is võrre ldes
eelmise aasta III kvartaliga

Taimekasvatussaadused
… teravili (k.a seeme)
… tehnilised kultuurid
… k öögivili ja aiandussaadused
… v ärske puuvili ja marjad
… k artul (k.a seeme)

Tootjahinnaindeksi muutus, %
III kv 2018 / III kv 2017
0,8
10,3
-0,5
-4,8
-43,2
-8,0
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Loomakasvatussaadused
… loomad lihaks
… piim
… munad
Kok ku
Allikas: SA, MEM

Tootjahinnaindeksi muutus, %
III kv 2018 / III kv 2017
-4,7
-3,6
-7,7
0,3
0,7

Põllumajandussaaduste müügihinnad jäid eelmise aasta tasemele. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga muutus 2018. aasta III kvartalis põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks vaid 0,7%.
Tootjahinnaindeks suurenes vaid teravilja ja munade osas, samas teiste põllumajandussaaduste
tootjahinnaindeksid vähenesid (tabel 9).
Tabel 10. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutus 2018. aasta III
kvartalis võrreldes 2017. aasta III kvartaliga

Põllumajanduses pidevalt tarbitavad kaubad ja teenused
… seeme
… energia, kütus, määrdeained
… v äetis ja pinnaseparandaja
… taimekaitsevahendid
… v eterinaarkulud
… loomasööt
… seadmete hooldus, remont ja materjalid
… ehitiste hooldus ja remont
… muud kaubad ja teenused
Põllumajanduslike investeeringute kaubad ja teenused
Kok ku
Allikas: SA, MEM

O stuhinnaindeksi muutus, %
III kv 2018 / III kv 2017
4,2
9,8
13,1
-3,1
4,0
1,8
6,8
2,3
0,7
-0,8
1,4
3,6

Põllumajandussaaduste
tootmise
vahendite
ostuhinnaindeks
iseloomustab
põllumajandustootmises kasutatavate kuluartiklite hinnamuutusi. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga suurenes 2018. aasta III kvartalis nimetatud näitaja 3,6% (tabel 10). Kõige enam —
13,1%, suurenes energia, kütuse ja määrdeainete ostuhinnaindeks, mis tulenes nii aktsiisitõusust
kui ka nafta hinna tõusust maailmaturul. Kogu Euroopat räsiva põua tulemusel hakkasid teravilja
hinnad kerkima, söödakvaliteediga vilja nappis. Sellest tulenev hinnatõus suurendas nii seemne
kui ka loomasööda kulusid. Seemne ostuhinnaindeks suurenes 9,8% ning loomasööda sama
näitaja 6,8%.
Kuna põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks suurenes rohkem kui
põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks, avaldab see mõju põllumajandustootjate
sissetulekutele.

5.2 Põllumajanduse majandusharu 2017. aasta majandustulemused EAA alusel
Põllumajanduse majandusharu majandustulemusi hinnatakse kolmel korral aastas: esialgne
hinnang koostatakse jooksva aasta detsembriks, seda täiendatakse jaanuaris ning lõplikud
andmed avaldatakse järgneva aasta oktoobris. Vastavalt Nõukogu määruses (EÜ) nr 138/2004
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kehtestatud metoodikale koostas ja avaldas Statistikaamet (SA) 2017. aasta kohta lõplikud
andmed käesoleva aasta 5. oktoobril.
Põllumajanduse majandusharu toodangu (output of the agricultural industry) väärtuseks kujunes
2017. aastal koos tootetoetustega (ehk alushindades) taime- ja loomakasvatustoodangu
(põllumajandustoodang), põllumajanduslike teenustööde ning põllumajanduslike majapidamiste
lahutamatute mittepõllumajanduslike kõrvaltegevuste väärtuse kogusummana 885,9 m ln eurot ,
millest tootetoetused moodustasid 2,7% (tabel 11). Majandusharu toodangu väärtus suurenes
2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 18%. Seejuures toodangu maht suurenes 7% ja tootjahinnad
tõusid 11%.
Majandusharu toodangu väärtusest moodustas taimekasvatustoodangu väärtus 42% ja
loomakasvatustoodangu väärtus 49%. Lahutamatu mittepõllumajanduslik kõrvaltootmine ning
põllumajanduslikud teenustööd moodustasid 9%. Vahetarbimise osatähtsus majandusharu
toodangu väärtusest vähenes 69%-le, mis jättis brutolisandväärtuseks 31%.
Kuna majandusharu toodangu väärtus suurenes võrreldes 2016. aastaga 16 protsendi võrra enam
kui vahetarbimises tehtud kulutused, suurenes brutolisandväärtus5 277,5 mln euro ehk 84%.
Tehtud investeeringuid kaudselt kajastav kulum suurenes 6%, mistõttu netolisandväärtus 6, mis
2016. aasta võrdluses 2015. aastaga vähenes ligikaudu viiendiku võrra, suurenes nüüd 5,1 korda
ehk 119,1 miljoni euro võrra. Tootmistoetuseid moodustasid tootmisteguritulust 7 57% ja neid
maksti kokku 191,4 mln eurot ehk 14% enam kui 2016. aastal. Tootmisteguritulu, milles on
arvesse võetud toodangu väärtus, toodanguga seotud tootetoetused, tootmistoetused ning
kulutused sisenditele, suurenes 74%. Välistegurite kulutused suurenesid 5%, tootmisteguritulust
kulus tööjõu-, rendi- ja intressikulude katmiseks 60%.
Kuigi aastatööühikud jäid 2016. aasta tasemele, suurenes tootmisteguritulu aastatööühiku kohta
16 460 euroni (tabel 11).
Tabel 11. Põllumajanduse majandusliku arvestuse näitajad aastatel 2013-2017 (mln €) ja muutus
2017/2016
2013
Taimekasvatustoodang
… sh tootetoetused
taimekasvatusele8
Loomakasvatustoodang
… sh tootetoetused
loomakasvatusele9

2014

382,2
-

384,4
-

468,0
0,8

318,6
0,9

369,8
0,5

Muutus, %
2017/2016
16%
-41%

451,7
4,05

424,3
3,9

364,6
20,5

349,0
0,8

438,2
23,6

26%
22,9 mln €

5

2015

2016

2017

Brutolisandväärtus - põllumajanduse majandusharu toodang alushinnas (ehk koos tootetoetustega) ilma
vahetarbimiseta
6 Netolisandväärtus - brutolisandväärtus ilma põhivara kulumita
7 Tootmisteguritulu ehk netolisandväärtus faktorhinnas - netolisandväärtus koos tootmistoetustega ja ilma muude
maksudeta
8
2015-2017. aastal maksti tootetoetusena puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust ja köögivilja eritoetust
(koristamata jätmine ja toorelt koristamine)
9
Tootetoetuse loomakasvatusele: 2017. aastal erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude
loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele, piimatootmise vähendamise toetus, piimalehma kasvatamise
otsetoetus, ute ja kitse kasvatamise üleminekutoetus, ammlehma kasvatamise üleminekutoetus; 2016. aastal
loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus, piimalehma kasvatamise otsetoetus, ammlehma
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2013
Põllumajandustoodang kokku
Põllumajanduslikud teenustööd
Lahutamatu mittepõllumajanduslik
k õrvaltootmine
Põllumajanduse majandusharu
toodang alushinnas
Vahetarbimine
Brutolisandväärtus
Põhivara kulum
Netolisandväärtus
Tootmistoetused 10
Tootmisteguritulu ehk
netolisandväärtus faktorhinnas
Aastatööühikud
Tootmisteguritulu / ATÜ11 , €
Allikas: SA, MEM

2014

2015

2016

2017

833,9
41,9
48,3

808,7
37,3
54,3

832,6
43,8
58,7

667,6
42,8
39,3

808,0
39,8
38,1

Muutus, %
2017/2016
+21%
-7%
-3%

924,0

900,2

935,1

749,7

885,9

18%

591,3
332,8
104,1
228,7
192,3
416,8

555,8
344,4
113,1
231,3
168,2
394,8

658,0
227,1
123,0
154,2
149,7
299,0

598,6
151,1
122,5
28,6
167,5
192,1

608,3
277,5
129,9
147,6
191,4
334,7

2%
84%
6%
5,1 korda
14%
74%

22 063
18 893

21 970
17 969

20 280
14 742

20 332
9450

20 332
16 460

0%
74%

Majandusharu toodangu väärtus suurenes 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 18%. Seejuures
toodangu maht suurenes 7% ja tootjahinnad tõusid 11%.
Majandusharu toodangu väärtusest moodustas taimekasvatustoodangu väärtus 42% ja
loomakasvatustoodangu väärtus 49%. Lahutamatu mittepõllumajanduslik kõrvaltootmine ning
põllumajanduslikud teenustööd moodustasid 9%. Vahetarbimise osatähtsus majandusharu
toodangu väärtusest vähenes 69%-le, mis jättis brutolisandväärtuseks 31%.
Kuna majandusharu toodangu väärtus suurenes võrreldes 2016. aastaga 16 protsendi võrra enam
kui vahetarbimises tehtud kulutused, suurenes brutolisandväärtus 12 277,5 mln euroni ehk 84%.
Tehtud investeeringuid kaudselt kajastav kulum suurenes 6%, mistõttu netolisandväärtus 13, mis
2016. aasta võrdluses 2015. aastaga vähenes ligikaudu viiendiku võrra, suurenes nüüd 5,1 korda
ehk 119,1 miljoni euro võrra. Tootmistoetuseid moodustasid tootmisteguritulust 14 57% ja neid
maksti kokku 191,4 mln eurot ehk 14% enam kui 2016. aastal. Tootmisteguritulu, milles on
arvesse võetud toodangu väärtus, toodanguga seotud tootetoetused, tootmistoetused ning
kulutused sisenditele, suurenes 74%. Välistegurite kulutused suurenesid 5%, tootmisteguritulust
kulus tööjõu-, rendi- ja intressikulude katmiseks 60%.

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.
10
Maaelu arengukava raames ning siseriiklike toetustena põllumajandustootjatele makstavad toetused va
investeeringutele (sh näiteks Keskkonnameti poolt makstav loomakahjutoetus).
11
ATÜ- aasta tööjõuühik, 1800 tundi täistööaega, sisaldab nii tasustatud kui ka tasustamata töötunde.
12 Brutolisandväärtus - põllumajanduse majandusharu toodang alushinnas (ehk koos tootetoetustega) ilma
vahetarbimiseta
13 Netolisandväärtus - brutolisandväärtus ilma põhivara kulumita
14 Tootmisteguritulu ehk netolisandväärtus faktorhinnas - netolisandväärtus koos tootmistoetustega ja ilma muude
maksudeta
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Kuigi aastatööühikud jäid 2016. aasta tasemele, suurenes tootmisteguritulu aastatööühiku kohta
16 460 euroni (tabel 11).
Taimekasvatustoodangu väärtus (369,8 mln eurot) suurenes võrreldes 2016. aastaga 16%, seda
peamiselt toodetud teravilja ja rapsiseemne koguse arvelt (vastavalt 45% ja 60%).
Taimekasvatussaaduste keskmine tootjahind vähenes ligikaudu 2%. Tootetoetused moodustasid
taimekasvatustoodangu väärtusest 0,1%.

Joonis 15. Taimekasvatustoodangu väärtuse struktuur aastatel 2013-2017, mln €
Allikas: SA, Maaeluministeerium

Taimekasvatustoodangu väärtusest moodustavad kõige olulisema osa teravilja, sööda - ja
tehniliste kultuuride toodangu väärtus (2017. aastal kokku 85%). Aiandustoodangu (puuviljad,
marjad, köögi- ja aedviljad, istikud ja lilled) väärtuse osatähtsus oli 2017. aastal 13% ning kartulil
2%15 (joonis 15).
Loomakasvatustoodangu väärtus alushinnas (438,2 mln eurot), kus võetakse arvesse nii tapetud
loomade eluskaal kui ka elusmassi-iive ja loomakasvatussaadused ning tootmisega seotud
toetused, suurenes 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 26%. Toodangu maht vähenes seejuures
2% ja tootjahinnad tõusid 28%. Tootetoetused moodustasid 5% loomakasvatustoodangu
väärtusest alushinnas.
Loomakasvatustoodangu väärtuse struktuuris moodustab olulisima osa piima toodangu väärtus
(2017. aastal 57%), milles sisaldub 0,2% tootetoetust. Piima toodangu väärtus suurenes 38% -lise
hinnatõusu toel 41%. Seakasvatustoodangu väärtuse osatähtsus on vähenenud alates 2013.
aastast 5 protsendi võtta, moodustades 2017. aastal 15% loomakasvatustoodangu väärtuses.
Tootjahinnas vähenes seakasvatustoodangu väärtus 1%, kuid 3,4 mln euro suuruse tootetoetuse
15

Kartuli toodangu väärtus ei ole otseselt võrreldav eelmiste aastate toodangu väärtusega kuna arv estust on
täpsustatud.
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toel suurenes alushinnas 4%. Seejuures toodangu kogus vähenes 11% ja tootjahind suurenes
11%. Veiste toodangu väärtus, milles tootetoetuste osa oli 2017. aastal 28%, suurenes alushinnas
27%, seejuures kogus vähenes 7%. Veiste toodangu osatähtsus loomakasvatustoodangus
moodustas 16% (joonis 16).

Joonis 16. Loomakasvatustoodangu väärtuse struktuur 2017. aastal, mln eurot
Allikas: SA, Maaeluministeerium

Vahetarbimine kajastab kõikide tootmisprotsessis sisendina kasutatud kaupade ja teenuste
väärtust, välja arvatud põhivara, mille tarbimine kirjendatakse põhivara kulumina. Vahetarbimise
väärtuseks kujunes 2017. aastal 608,3 mln eurot, mis on 2% enam kui 2016. aastal. Suurenesid
kulutused seemnetele ja istikutele, energiale, veterinaarteenustele, ehitiste korrashoiule ja
muudele kuludele. Samas vähenesid kulutused väetistele ja taimekaitsevahenditele, söödale,
seadmete korrashoiule ja põllumajanduslikele teenustöödele.
Vahetarbimise kajastatavatest kuludest suurima osa moodustab loomasööt (2017. aastal 34%).
Kulude struktuur on olnud aastate jooksul sarnane, välja arvatud alates 2015. aastast muu
vahetarbimise (sh näiteks lepingulised teenustööd) osatähtsuse suurenemine (joonis 17).
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Joonis 17. Vahetarbimise struktuur 2017. aastal, mln eurot
Allikas: SA, Maaeluministeerium

5.2.1 Tulemusnäitajad aastatel 2013-2017
2013. aastal saavutas sektor viimase kümnendi teise kõrgeima majandustulemuse, mil toodangu
mahud suurenesid ning tootjahinna muutus ületas sisendite kallinemist. Brutolisandväärtuseks jäi
ligikaudu 36%. Eelnevate aastate investeeringud kajastusid kulumi suurenemises, mille arvelt
vähenes küll tootmisteguritulu, kuid tootlikkus suurenes 18,9 tuhande euroni aastatööühiku kohta.
2014. aasta tõi muudatused välisturgudel, mis puudutasid peamiselt loomakasvatussektorit läbi
kiire piimahinnalanguse. Ka teraviljakasvatajate rekordsaak uppus kogu maailma hea teravilja
saagi hulka, mistõttu hind jäi tagasihoidlikuks. Samas taimekasvatajate olukord ei halvenenud
niivõrd palju kui loomakasvatajatel. Aastakeskmisena oli tootjahinnaindeks veel veidi kõrgem
sisendite hinnaindeksist, kuid langes aastaga ligikaudu kolmandiku võrra. Toodangu vähenenud
väärtusest 62% kulus vahetarbimisele. Suurenevate tööjõukulude, intressi ja rendimaksete
katmisest jäi üle ligikaudu pool tootmisteguritulust ning tööjõutootlikkus hakkas vähenema.
2015. aastat iseloomustasid teravilja rekordsaak, piimatootmiskvoodi lõppemine ja ületootmine
ning Sigade aafrika katku (SAK) puhangud. Nimetatud mõjud kajastusid taimekasvatustoodangu
väärtuse suurenemises ja loomakasvatustoodangu väärtuse vähenemises. Kuna tootjahinnad
langesid võrreldes sisendite hindadega 16 protsendi võrra enam ja kulum suurenes endiselt, jäi
tootmistegurituluks (sh 50% ulatuses tootmistoetuseid) ligikaudu veerandi võrra vähem kui 2014.
aastal ja sellest kaks kolmandikku kulus välistegurite katteks. Tootlikkus vähenes ca 37%.
Kapitalimahutused põllumajanduslikku põhivarasse jäid tagasihoidlikuks.
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2016. aasta ei soosinud põllumajandustootjaid, toodangu väärtus vähenes oluliselt tera vilja
saagikuse languse ning tagasihoidlike 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 stabiilsetena alates 2013. aastast, mistõttu
vahetarbimisele tehtud kulutused jätsid toodangu väärtusest 20% brutolisandväärtuseks. Olukord
oli 2016. aastal väga keeruline — faktortulu, millest 87% moodustasid tootmistoetused, kattis
kogu ulatuses vaid välistegurite kulud.
2017. aasta kõrged saagikused ja oluliselt kõrgem piimahind suurendasid sektori kogutoodangu
väärtust enam kui vahetarbimises tehtavad kulutused ja kulum, mille tulemusel suurenesid nii
bruto- kui netolisandväärtus. Toote- ja tootmistoetuste panus tootmisteguritulusse oli 57%. Väga
madala baasi tõttu 2016. aastal, oli tootmisteguritulu kasvust tingitud tööjõutootlikkuse
suurenemine märkimisväärne (74%), jõudes taas 16 460 euroni aasta tööjõuühiku kohta,
saavutamata veel 2013. aasta taset (joonis 18).

Joonis 18. Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuse (alushinnas), vahetarbimise, toote- ja
tootmistoetuste, tootmisteguritulu aastatööühiku kohta muutus aastatel 2013-2017 (2013. aasta =
100)
Allikas: SA, Maaeluministeerium

Bruto kapitali kogumahutus põhivarasse ulatus 2017. aastal 163,0 mln euroni, millest 30%
moodustasid investeeringutoetused. Viimase 5 aasta jooksul on põllumajandussektor teinud
investeeringuid kokku 941,3 mln euro eest, millesse on investeeringutoetustena riik panustanud
176,3 mln euroga, seejuures 92% investeeringutest on tehtud ehitustesse, masinatesse,
seadmetesse ning 8% põllumajanduslikku põhivarasse ehk loomadesse ja istandikesse
(joonis 19).
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Joonis 19. Bruto kapitali kogumahutus põhivarasse ja investeeringutoetused aastatel 2013-2017
(mln €)
5.2.2 Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajanduse majandusharu 2017. aasta
majandustulemused
Euroopa Liidu 28 liikmesriigi (EL28) põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtus
alushinnas oli 2017. aastal 432,6 mld eurot, mis oli 6% suurem kui 2016. aastal16. Seejuures
suurenes taimekasvatustoodangu väärtus 3,6% ja loomakasvatustoodangu väärtus 10,3%.
Peamine kogutoodangu väärtuse muutuse mõjutaja oli hind. Eesti panustab Euroopa
põllumajandustoodangusse ligikaudu 0,2%-ga. Üle poole põllumajanduse majandusharu toodangu
väärtusest toodetakse neljas riigis: Prantsusmaa (17%), Itaalia (13%), Saksamaa (13%), Hispaania
(12%).
EL28 keskmine tootmisteguritulu aasta tööjõuühiku kohta oli nii 2016. aastal ca 16,4 tuhat eurot
ja 2017. aastal 18,5 tuhat eurot (joonis 20). Eesti vastav näitaja moodustas 2016. aastal
keskmisest 58% (9,5 tuhat €), kuid 2017. aastal 89% (16,5 tuhat €). Tootmistoetuste osatähtsus
tootmisteguritulus oli EL28 keskmisena 29%, seejuures kümnes liikmesriigis üle 50% (muuhulgas
ka Eestis ja Lätis - 57%) ja Soomes jäi ilma toetusteta tootmisteguritulu negatiivseks ehk
kogutoodangu väärtus kattis vahetarbimise ja kulumi 91% ulatuses.

16

EUROSTAT avaldas 2017. aasta kohta lõplikud andmed 16. novembril 2016 (Economic accounts for agriculture values at current prices (aact_eaa01)
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Joonis 20. Tootmisteguritulu aasta tööjõuühiku kohta EL liikmesriikides aastatel 2016 ja 2017
Allikas: EUROSTAT 08.11.2018 seisuga

5.3 Põllumajandusettevõtete ja toiduainete tootmise ettevõtete 2018. aasta III
kvartali majandusnäitajate võrdlus lühiajastatistika alusel
Põllumajandusettevõtete17 müügitulu18 2018. aasta III kvartalis Statistikaameti19 (SA)
lühiajastatistika andmetel oli 213,5 mln eurot (6% enam kui 2017. aasta III kvartalis) ja nende
kogukulud olid 222,4 mln eurot (19% enam kui 2017. aasta III kvartalis), sh tööjõukulud 37,6 mln
eurot (+21,5%). Puhast lisandväärtust (PLV) toodeti III kvartalis 28,6 mln eurot, mis oli ligikaudu
16 mln eurot vähem kui 2017. aasta III kvartalis ja on sarnane 2013. aasta III kvartaliga.
Toiduainete tootmise ettevõtete20 müügitulu oli samal ajal 421,6 mln eurot (0,9% enam kui 2017.
aasta III kvartalis). Kulutusi tehti 404,2 mln euro eest (0,9% enam kui 2017. aasta III kvartalis), sh
tööjõukulud 54,8 mln eurot (+6%). PLV toodeti III kvartalis 72,2 mln eurot, mis oli 5% enam kui
võrreldes 2017. aasta III kvartalis ja viimase viie aasta parim tulemus.

17

Põllumajandusettev õtted - taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade ettevõtted
(juriidilised isikud; nende teenitud müügitulu moodustab sektori müügitulust (ettevõtete müügitulu + FIEde
ettevõtjatulu) ca 73% (viimased 2016. aasta andmed)). 2018. aasta III kvartalis oli SA andmetel 2903
põllumajandusettevõtet, kus oli 10 417 tööga hõivatut
18 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.
19 2018. a III kvartali tulemused avaldati 28.11.2018.
20 Toiduainete tootmise ettevõtete (ei sisalda jookide tootmise ettevõtteid) juriidiliste isikute müügitulu moodustab
sektori müügitulust kokku (ettevõtete müügitulu + FIEde ettevõtjatulu) 99.9% (viimased 2016. aasta andmed). SA
andmetel oli 2018. aasta III kvartalis 716 toiduainete tootmise ettevõtet 13 311 hõivatuga.
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5.3.1 Tootjahinna ja sisendite ostuhinna muutused
Hindade muutust iseloomustavad looma- ja taimekasvatussaaduste tootjahinnaindeks 21,
tööstustoodangu tootjahinnaindeks 22 ning põllumajandussaaduste tootmise vahendite
ostuhinnaindeks23, mille võrdlusbaasiks on võetud 2010. aasta (joonis 21).
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks on suurenenud 2018. aasta III kvartalis 1% võrra
võrreldes 2017. aasta III kvartaliga. Seejuures loomakasvatussaaduste tootjahinnad on alanenud
5% võrra kuid taimekasvatussaaduste tootjahinnad tõusnud 1% võrra.
Toiduainete tootmise ettevõtete tööstustoodangu tootjahinnaindeks on 2018. aasta III kvartaliks
võrdluses 2017. aasta III kvartaliga suurenenud 1% võrra ehk sarnaselt põllumajandussaaduste
tootjahinnaindeksiga. Samal ajal on põllumajandussaaduste tootmise vahendite hinnaindeks
suurenenud 4% võrra põllumajandussaaduste tootjahinna languse kõrval.

Joonis 21. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi ja taimekasvatus- ning
loomakasvatussaaduste tootjahinnaindeksi muutused ning toiduainete tootmise tööstustoodangu
tootjahinnaindeksi muutus võrreldes 2010. aastaga kvartalite lõikes aastatel 2014–2018
Allikas: SA, MEM arvutused

21

Põllumajandussaaduste toot jahinnaindek s 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 115,7; taimekasvatussaaduste tootjahinnaindeks
125,8; loomakasvatussaaduste tootjahinnaindeks 110,1; tööstustoodangu tootjahinnaindeks 100,0)
22 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks iseloomustab Eestis valmistatud tööstustoodete hindade muutust , hõlmates
nii kodumaisele turule kui ka mittekodumaisele turule valmistatud tööstustooteid (baasaastaks 2010=100).
23 Põllumajandussaaduste tootmise v ahendite ostuhinnaindek s näitab sisendite (väetised, seemned, sööt,
taimekaitsevahendid jmt) hinnamuutust (baasaasta 2005). Võrreldavuse tagamiseks baasiks 2010. aasta keskmine
(120,4).
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5.3.2 Müügitulu ja kogukulud
SA andmetel suurenes 2018. aasta III kvartalis võrreldes 2017. aasta III kvartaliga piima (+2%),
sealiha (+20%) kokkuostetav kogus. Samal ajal kokkuostuhind langes piimal ( -8%), sealihal
(-8%). Veiseliha kokkuostetav kogus vähenes (-1%) ja kokkuostuhind tõusis (+1%). Statistikaameti
esialgsete andmete alusel oli 2018. aasta sügisel teravilja ja rapsi ning rüpsiseemne saak 29%
väiksem kui 2017. aastal. Sügisest saagist müüakse II poolaastal kokkuostu keskmiselt 80 -85%.
Teravilja tootjahinnaindeks on aga III kvartali võrduses suurenenud (+13%), kuid rapsi ja rüp si
tootjahinnaindeks vähenenud (-1%). Seega mõjutas põllumajandusettevõtete 2018. aasta III
kvartali müügitulu suurenemist 6% võrreldes eelneva aasta sama ajaga pigem teraviljahinna tõus
ja suurem realiseeritud sealiha kogus.
Põllumajandusettevõtete kogukulud suurenesid (+19%) enam kui müügitulu võrreldes eelneva
aasta III kvartaliga, mistõttu müügitulu ei katnud kogukulusid ning puhastulu (müügitulu ja
kogukulude suhe) põllumajandusettevõtted III kvartalis ei teeninud - kogukulud ületasid müügitulu
4% ulatuses, mis on siiski vähem kui 2016. aastal, kuid viitab siiski majanduslikult keerukamale
aastale, kuna II poolaasta tulud peaksid kompenseerima ka I poolaasta tulude puudujääki
(joonis 22, vasakpoolne).
Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu suurenes 2018. aasta III kvartalis 0,9% võrreldes 2017.
aasta III kvartaliga. SA tööstustoodangu mahuindeksi24 andmetel toodeti 2018. aastal III kvartalis
toiduaineid koguseliselt 1,2% rohkem ning toiduainete tootmise müügiindeksi 25 järgi oli toodetud
toodang võrreldes 2017. aasta III kvartaliga 0,3% kallim.
Toiduainete ekspordist 26 saadud tulu oli 2018. aasta III kvartalis 4% väiksem ja Eestis müüdud
toodangust saadud tulu 27 2% suurem võrreldes eelneva sama perioodiga. Seega müügitulu
tagasihoidlik suurenemine tulenes pigem mahtude suurenemise arvelt, seejuures sisetarbimise
arvelt.
Toiduainete tootmise ettevõtete kogukulud suurenesid 0,9% võrreldes 2017. aasta III kvartaliga,
mistõttu ettevõtete puhastuluks jäi 4% (joonis 22, vasakpoolne).

24

Tööstustoodangu k orrigeerimata mahuindek s – iseloomustab toodetud tööstustoodangu mahu muutust
püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu püsivhindadesse arvutamiseks kasutatakse tootjahinnaindeksit.
25 Tööstustoodangu müügiindek s – iseloomustab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust võrreldes
baasperioodiga jooksevhindades.
26 Tööstustoodangu ek spordiindek si alusel (arvutatakse eraldi eurotsooni- ja mitteeurotsooni müügiindeksid, mis
kaalutakse kokku ekspordiindeksiks). Ekspordiindeksi muutus 2018 III kvartalis võrdluses 2017 III kvartaliga: juulis (1%), augustis (-1,5), septembris (-8%).
27 Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeksi muutus 2018. III kvartalis võrreldes 2017. III k v artaliga: juulis
(+5%), augustis (+1%), septembris (+0,5%).
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Joonis 22. Põllumajandusettevõtete (PM) ja toiduainete tootmise ettevõtete (TA) m üügitulu ning
kogukulude suhe, müügitulu ja kogukulude muutus II kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga
(2014-2018, vasakpoolne joonis) ning võrreldes 2013. a III kvartaliga (2013 III kv=100, parempoolne
joonis)
Allikas: SA, MEM arvutused

Müügitulu ja kogukulude muutustest viimase viie aasta III kvartali kohta annab ülevaate joonis 22
(parempoolne). Põllumajandusettevõtete müügitulu suundumus III kvartali lõikes on tõusujoones
kuid madalama tõusuga kui kulude suundumus. Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu
suundumus on väiksema tõusuga kui põllumajandusettevõtetel ja kogukulude muutus, mis
tavapäraselt on proportsionaalne müügitulu muutusega, edestab ka III kvartalis müügitulu oma.
5.3.3 Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta
Tööviljakust puhta lisandväärtuse (PLV) alusel hinnatakse müügitulu ja kogukulude (va
tööjõukulud) vahena kvartalikeskmise hõivatu kohta. 2018. aasta III kvartalis toodeti
põllumajandusettevõtetes hõivatu kohta PLV 2,74 tuhat eurot, samal ajal kui tööjõukulud hõivatu
kohta olid 3,60 tuhat eurot. Seega kulutati hõivatu kohta 0,86 tuhat eurot enam kui toodetu PLV
(joonis 23).
Toiduainete tootmise ettevõtetes toodeti samal ajal hõivatu kohta PLV 5,42 tuhat eurot ja
tööjõukulud hõivatu kohta olid 4,12 tuhat eurot, mis jättis puhastuluks hõivatu kohta 0,31 tuhat
eurot, mis on veidi enam kui 2017. aasta III kvartali (viimaste aastate madalaim) tase. Nii
põllumajandusettevõtete kui toiduainete tootmise ettevõtete tööviljakus PLV alusel on madalam
kui ettevõtlussektori keskmine (6,17 tuhat eurot). Tegevusalade keskmine tööjõukulu hõivatu
kohta oli 2018. aasta III kvartalis 4,31 tuhat eurot (7% enam kui 2017. aasta III kvartalis), mis jätab
tegevusalade keskmisena ettevõtja puhastuluks 1,86 tuhat eurot hõivatu kohta (joonis 23).
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Põllumajandusettevõtete tööjõukulu hõivatu kohta moodustas ettevõtlussektori keskmisest 2018.
aasta III kvartalis 84%, toiduainete tootmise ettevõtetes 95%.

Joonis 23. Põllumajandusettevõtete (PM), toiduainete tootmise ettevõtete (TA) ja tegevusalade
keskmine tööviljakus PLV alusel ja tööjõukulud hõivatu kohta aastate 2014-2018 III kvartalis, tuhat
€
Allikas: SA, MEM arvutused

6 Kokkuvõte
Marje Mäger
Taimekasvutingimused olid kolmandas kvartalis rasked — ilm oli soe ja põuane. Alles septembri
kolmandas dekaadis toimus järsk jahenemine. Taimede normaalseks kasvuks jäi mullas vett
väheks.
SA esialgsetel andmetel oli põllukultuuride kasvupind kokku 668,9 tuhat ha, mis on eelmise
aastaga võrreldes 3,9 tuhande ha võrra suurem. Eestis oli 15. septembri seisuga koristatud 96%
teravilja, 93% kaunvilja, 58% kartuli ning 85% rapsi ja rüpsi kasvupinnast.
Maaeluministeeriumi ja SA koostöös valminud prognoosi kohaselt on teravilja kogusaagiks 2018.
aastal 930 tuhat tonni, sh suviteraviljasaak jääb 17% ja taliteraviljasaak 44% väiksemaks kui
eelmisel aastal. Teravilja 2018. aasta koristusprotsendiks prognoositakse 98, kasvupind 350,6 tuh
ha ja keskmine saagikus 2,6 t/ha. Taliteravilja kasvupind on 6% ja suviteravilja kasvupind on 24%
suurem kui eelmisel aastal.
Avamaaköögivilja kasvatati 2018. aastal kokku 3084 ha, millest 65% põllumajanduslikes
majapidamistes ning 35% põllumajanduslikes kodumajapidamistes ja põllumajanduslike
majapidamiste koduaedades. Katmikalal kasvatati köögivilja kokku 21 ha.
Kuiv kevad ja põuane suvi vähendas saaki, sellest tulenevalt tõusid hinnad. Eesti
Konjunktuuriinstituudis (EKI) kogutava hinnainfo põhjal olid 2018. aasta III kvartalis teravilja
kokkuostuhinnad oluliselt kõrgemad kui eelmisel aastal samal ajal, suurenenud olid ka köögivilja
tootjahinnad. Põuast tingitud sööda nappus seadis loomakasvatajad raskesse olukorda ja osad
neist asusid karja vähendama.
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Eestis oli 2018. aasta 30. septembri seisuga 259 tuhat veist, 305 tuhat siga, 88 tuhat lammast ja
kitse ning 2358 tuhat lindu. Aastases võrdluses oli kõige rohkem — 9%, suurenenud lindude
arvukus. Sigade arvukus jätkab samuti kasvu. Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga suurenes
sigade arv 5%.Veiste arv jäi eelmise aasta tasemele. Samal ajal lammaste ja kitsede arv vähenes
6%.
Aasta esimesel poolel oli piimalehmade arvukus suurem kui eelmisel aastal samal ajal, kuid suvel
pikalt kestnud põud tekitas probleeme sööda varumisel ning osad piimatootjad asusid karja
vähendama. Sellest tulenevalt pöördus piimalehmade arvukus III kvartalis kergesse langusesse.
Septembri lõpu seisuga oli Eestis 86,1 tuhat piimalehma. Vaatamata põuaga kaasnevatele
probleemidele piimatoodang suurenes. 2018. aasta 9 kuuga toodeti Eestis 610,6 tuhat tonni piima
ehk 2,8% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Toodangu kasv tulenes suurenenud
produktiivsusest, kuid ka piimalehmade arv oli 2018. aasta esimesel poolel suurem. Nii Eestis kui
ka teistes EL liikmesriikides piima kokkuostuhinnad III kvartalis kerkisid, kuid jäid siiski
madalamaks eelmise aasta sama perioodi hinnatasemest.
Tapaloomade ja –lindude eluskaal aastases võrdluses s uurenes. 2018. aasta 9 kuuga tapeti
majapidamistes või müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks 82 951 tonni (eluskaalus) loomi ja
linde, ehk 7% rohkem kui aasta varem samal ajal. Tapale viidud sigade, lammaste ja kitsede ja
lindude eluskaal suurenes ning veiste eluskaal vähenes.
Sealiha odavnes. Sealiha 2018. aasta esimese 9 kuu keskmine kokkuostuhind oli 1530 €/t ehk 7%
madalam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Veiseliha hind aastases võrdluse tõusis. Veiseliha 9 kuu keskmine kokkuostuhind oli käesoleval
aastal 2280 €/t, mida oli 7% enam kui eelmisel aastal samal perioodil.
Lamba- ja kitseliha odavnes. Lamba- ja kitseliha 2018. aasta 9 kuu keskmine kokkuostuhind oli
2575 €/t ehk 8% vähem kui eelmisel aastal samal ajal.
Oktoobris avaldas Statistikaamet põllumajandussektori majandustulemused 2017. aasta kohta.
Majandusharu toodangu väärtus suurenes 2017. aastal võrreldes eelneva aastaga 18%. Seejuures
toodangu maht suurenes 7% ja tootjahinnad tõusid 11%. 2017. aasta kõrged saagikused ja
oluliselt kõrgem piimahind suurendasid sektori kogutoodangu väärtust enam kui vahetarbimises
tehtavad kulutused ja kulum, mille tulemusel suurenesid nii bruto- kui netolisandväärtus. Toote- ja
tootmistoetuste panus tootmisteguritulusse oli 57%. Väga madala baasi tõttu 2016. aastal, oli
tootmisteguritulu kasvust tingitud tööjõutootlikkuse suurenemine märkimisväärne (74%).
2018. aasta kiirstatistika alusel põllumajandusettevõtete müügitulu 2018. aasta III kvartalis
kasvas 6%, kuid ei katnud kogukulusid, mistõttu puhastulu jäi madalamaks kui 2017. aasta III
kvartalis. Toiduainete tootmise ettevõtete müügitulu suurenes 2018. aasta III kvartalis vaid 0,9%
võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Müügitulu tagasihoidlik suurenemine tulenes pigem
mahtude suurenemise arvelt, seejuures sisetarbimise arvelt. Toiduainete tootmise ettevõtete
kogukulud suurenesid aastases võrdluses 0,9%, mistõttu ettevõtete puhastuluks jäi 4%.
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