
 
 

 

Eesti Maaülikool 

Majandus- ja sotsiaalinstituut 

 

 

 

 

 

Airi Kool 

 

 

SUVIRAPSI TASUVUS AS TARTU AGRO NÄITEL 

Bakalaureusetöö 

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekaval 

 

 

 

Juhendaja: Ülle Roosmaa, MSc 

 

 

Tartu 2012 

 

 



 
 

 

 

 

 

Olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, 

olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 

 

23. mai 2012     Airi Kool 

   Töö koostaja 

 

 

Töö vastab kehtivatele nõuetele, luban töö kaitsmisele. 

 

23. mai 2012     Ülle Roosmaa 

   Juhendaja  

 

 

 

      Kaitstud hindele: 

      ………………………………………… 

      „…..“……………………………2012.a 

      …………………………………..……..  



 
 

 

 

 

 

SISUKORD 

SISUKORD ....................................................................................................................... 3 

SISSEJUHATUS ............................................................................................................... 5 

1. TOODANGU OMAHINNA JA TASUVUSE OLEMUS ......................................... 7 

1.1. Toodangu omahinna olemus ............................................................................... 7 

1.1.1. Kulude olemus ja liigituse alused................................................................ 7 

1.1.2. Toodangu omahinna mõiste ja selle olulisus............................................... 8 

1.1.3. Üldkulude jaotamise meetodid .................................................................... 9 

1.2. Tasuvuse olemus ja tasuvuse hindamisel kasutatavad näitajad ........................ 11 

2. RAPS KUI TAIMEKASVATUSKULTUUR ......................................................... 13 

2.1. Rapsi kui taimekasvatuskultuuri üldiseloomustus ............................................ 13 

2.2. Rapsikasvatuse ülevaade Eestis ja Euroopas aastatel 2005-2011 .................... 14 

2.2.1. Rapsi kasvu- ja koristuspind ..................................................................... 14 

2.2.2. Rapsi saagikus ........................................................................................... 16 

2.2.3. Viljelusvõistlus kui rapsikasvatuse edendaja ............................................ 18 

2.3. Rapsikasvatuse tasuvust mõjutavad tegurid ..................................................... 20 

2.4. Rapsi töötlemine ............................................................................................... 23 

3. AS TARTU AGRO RAPSIKASVATUSE TASUVUSE ANALÜÜS .................... 25 

3.1. Ülevaade AS-st Tartu Agro .............................................................................. 25 

3.2. Suvirapsikasvatus AS-is Tartu Agro aastatel 2007-2011 ................................. 27 

3.3. Suvirapsi kasvatamise tasuvuse näitajad .......................................................... 30 

3.3.1. AS Tartu Agro suvirapsi omahind ning muutuvkulude struktuur aastatel 

 2007-2011.................................................................................................. 30 



 
 

3.3.2. Rapsi tasuvuse hindamine rentaablusnäitajate alusel ................................ 33 

3.4. AS Tartu Agro rapsikasvatuse ja Viljelusvõistlusel osalejate kulude võrdlus 

 2011. aastal ....................................................................................................... 36 

3.5. Kaudne hinnang rapsi tasuvusele ..................................................................... 43 

KOKKUVÕTE ................................................................................................................ 46 

KASUTATUD KIRJANDUS ......................................................................................... 49 

LISAD ............................................................................................................................. 53 

Lisa1. Viljelusvõistlus 2011 rapsi tulukus ...................................................................... 53 

SUMMARY .................................................................................................................... 54 

 

  



 
 

 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

Raps on üha enam populaarsust koguv teraviljakultuur Eestis ja mujal maailmas. Kui 

vaadata rapsikasvatuse all olevat maad Eestis on see viimase 20 aastaga pea 

sajakordistunud. Rapsi kasvatamise taga on täpne agrotehnika, mille vastu eksides 

võivad taimed haigestuda, põllud seeläbi kahjustatud saada ning aastateks rapsi 

kasvatamiseks kasutuskõlbmatuks muutuda. Sellisel juhul puudub kultuuri kasvatamisel 

igasugune kasumlikkus just nagu madala müügihinna ja sisendite suure kulu korral. 

Üldjuhul peetakse rapsi kasvatamist siiski majanduslikult  tasuvaks tegevuseks. Kuid  

on mitmeid tegureid, mis isegi sellise tuntud põllumajandusettevõtte kui aktsiaseltsi 

Tartu Agro puhul võivad rapsi tootmise tasuvust väga oluliselt mõjutada. Tartu Agro-s 

on suvirapsi kasvatamisega aktiivselt tegeletud alates 2002. aastast. Mitmel aastal on 

rapsi kasvatuse majanduslikuks tulemiks olnud kahjum, mitte kasum. 

Bakalaureusetöö probleemiks on välja selgitada, millised tegurid mõjutavad suvirapsi 

kasvatamise tasuvust, kuidas oleks võimalik suurendada rapsikasvatusest saadavat 

kasumit.  

Suvirapsi kasvatamise tasuvust mõjutavate tegurite teema on leidunud käsitlust üldiselt 

teraviljakasvatuse tasandil. Peamised suvirapsi kasvatamist mõjutavad tegurid on esile 

toodud Viljelusvõistluse kontekstis. Samas pole aga erialakirjanduses laiemalt käsitletud 

võimalusi rapsikasvatuse tasuvuse suurendamiseks. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda majanduslik hinnang aktsiaselts Tartu Agro 

suvirapsi kasvatamisele aastatel 2007-2011 ning otsida võimalusi rapsi tasuvuse 

suurendamiseks. 

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse uurimisülesanded:  

 teoreetilise ülevaate andmine tootmise tasuvust mõjutavatest teguritest;
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 ülevaate andmine Eesti ja valitud Euroopa riikide rapsi kasvupindadest ja 

saagikustest aastatel 2005-2011;  

 selgitada rapsikasvatuse kulude maht ja struktuur; 

 AS Tartu Agro suvirapsi kasvatamise tasuvusenäitajate analüüsi 

koostamine;  

 AS Tartu Agro suvirapsi tasuvuse võrdlemine Viljelusvõistluse 2011.a  

tulemustega;  

 Rapsikasvatuse tasuvuse suurendamise võimaluste välja toomine.  

Töö teoreetilises osas käsitletakse erinevaid tasuvuse leidmise meetodeid ning 

taimekasvatuse tasuvust mõjutavaid tegureid, tuginedes kirjanduslikele allikatele. Töös 

antakse ülevaade rapsi agrotehnoloogiast ning rapsikasvatuse arengust Eestis ning 

Eestile suuruse või klimaatiliste tingimuste poolest sarnanevates Euroopas riikides. 

Kasutatavad andmed pärinevad Eesti Statistikaametist, EUROSTATist ning Taani, 

Soome ja Läti statistikaametite andmebaase. Võrreldakse erinevaid arvulisi näitajaid 

ning olukorra selgitamiseks kasutatakse üldist põllumajandusaastaga seotud 

taustsüsteemi ning agrotehnilisi seisukohti.  

Töö empiiriline osa põhineb aktsiaseltsist Tartu Agro autori poolt kogutud 

majandusnäitajatel. Andmed kogutakse struktureeritud intervjuude ning 

dokumendivaatluse teel. Andmete töötluseks ning tulemuste tõlgendamiseks 

kasutatakse statistilis-matemaatilisi ja võrdlevat analüüsi ning üldistusi. Võrdluste 

teostamise läbi Viljelusvõistluse tulemustega, saadakse ülevaade AS Tartu Agro 

konkurentsipositsioonist tasuvuse alusel võrreldes Eesti parimatega. Üldkulude erineva 

jaotamise põhimõtete alusel koostatakse neli alternatiiv-arvutust Tartu Agro suvirapsi 

tootmiskulude leidmiseks. Põllumajandusettevõtetes kasutatakse tasuvuse hindamiseks 

traditsioonilisi rentaablusnäitajaid nagu müügikäibe puhasrentaablus ja kulurentaablus. 

Ettevõtte suvirapsi tootmise tasuvuse leidmisel pöörab bakalaureusetöö autor 

tähelepanu vastavate näitajate analüüsimisele.   

Bakalaureusetöö tulemusi on võimalik üldistada ning seeläbi kasutada ka teiste 

ettevõtete rapsikasvatuse tasuvuse suurendamise võimaluste otsimisel. 
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1. TOODANGU OMAHINNA JA TASUVUSE OLEMUS  

 

1.1. Toodangu omahinna olemus 

1.1.1. Kulude olemus ja liigituse alused 

Iga ettevõte püüdleb oma majanduslike eesmärgi täitmise poole, olgu selleks siis näiteks 

toodangu müügimahu kasv, suurem tootlikkus, madalam omahind, kasumi 

suurendamine või elujõulisena püsimine. Selleks, et eesmärke saavutada, peab ettevõtte 

majandustegevus olema planeeritud ning kontrollitud. Oluline on, et juht omaks 

ettevõtte kuludest täpset ülevaadet, tegemaks juhtimisel õigeid otsuseid.  

Kulu tekib ressursi kasutamisel organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja vajalike 

strateegiate elluviimiseks tehtavate tegevuste tulemusena. See tähendab, et kulu ei teki 

üldjuhul iseenesest, vaid kulud on konkreetsete juhtimisotsuste/tegevuste tulemus. Iga 

ressurssi tuleb kasutada väärtuse loomiseks, vastasel juhul on ressurss raisatud. (Karu 

2008, lk 44-45) 

Kaasaegne kulude juhtimine keskendub küsimusele: kuidas suurendada, lähtuvalt 

omaniku poolt püstitatud eesmärkidest, lisandväärtust kliendile, maksimeerides 

kasumit, kasutades efektiivsemalt ressursse ja hoides kulud võimalikult madalal? (Karu 

2008, lk 44-45) 

Kulude liigitamine on tegevus, mille käigus eristatakse erinevad kuluelemendid ja 

grupeeritakse need loogilistesse gruppidesse lähtuvalt kulude olemusest, funktsioonidest 

või kasutamisest majandusüksustes. (Karu 2008, lk 105) 

Kulude liigitusi on mitmeid, enamlevinult liigitatakse kulud järgmiselt: 

 lähtuvalt organisatsiooni väljundiks olevast kuluobjektist otse- ja kaudkuludeks 

(üldkuludeks); 

 lähtuvalt nende funktsioonist põhitegevuse ja mittepõhitegevuse kuludeks; 

 käitumise alusel muutuv- ja püsikuludeks; 
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 toote kuludeks ja perioodi kuludeks eesmärgiga õigesti ja õiglaselt arvestada 

perioodi kasumit ja lõpetamata toodangu varusid perioodi lõpus (Sealsamas lk 120); 

 valmistatud ja müüdud toodangu kuludeks (Sealsamas lk 121). 

Ettevõtte eesmärgiks on kulud hoida võimalikult madalal tasemel või viia kulud 

võimalikult madalale tasemele. Kuna bakalaureusetöös uuritav aktsiaselts Tartu Agro 

liigitab kulusid sageli käitumise alusel, siis on järgnevalt toodud vastavate kulude 

täpsem selgitus. 

Püsikulud (inglise keeles fixed costs) on kulud, mis on tehtud ja mida ei saa käesoleval 

tootmisperioodil muuta, kulud, mis jäävad väljundi koguse suurenedes ikka samaks. 

Muutuvkulud (variable costs) on sisendite maksumuse muutus, mis muutub väljundi 

koguse muutudes. Kogukulu (total costs) on püsikulude ja muutuvkulude summa. 

(Colander 1994, pp 459-460) 

Kulude liigitamisel käitumise alusel on ettevõtte majandustulemuste kajastamisel 

oluline roll  kulude liigitamine võimaldab ettevõttel kergemini prognoosida vajalikke 

tootmismahte, et organisatsioon saavutaks kasumiläve või hakkaks tootma kasumit. 

Lisaks on kulude liigitamise tulemusel võimalik näha ka seda, milliste kulude maht on 

liiga suur ning milliseid kulusid tuleks vähendada. 

1.1.2. Toodangu omahinna mõiste ja selle olulisus 

Omahind on tähtis tootmise efektiivsuse kvalitatiivne üldistav näitaja, milles sisalduvad 

ettevõtte tootmise ja majandamise teised kvalitatiivsed näitajad nagu tööviljakuse kasv, 

teaduse ja tehnika areng, põhi- ja käibefondide kasutamine, toodangu kvaliteet jms. 

(Timm 2010, lk 10) 

Omahinna arvestust nimetatakse ka täiskuluarvestuseks ning traditsiooniliseks 

kuluarvestuseks. Juhul, kui jaotatakse kõik kulud toodetele/teenustele nimetatakse seda 

täisomahinna arvestuseks. Kui kuluobjektidele jaotatakse ainult tootmise kulud, siis 

nimetatakse seda tootmisomahinna arvestuseks. (Karu 2008, lk 282) 

Omahinna kujundamise kesksed momendid kujunevad kululiikide ja kulukandjate 

detailse määratluse ja analüüsi kaudu, mille aluseks saab olla vaid detailne ja 

kompleksne kuluarvestuse süsteem (Haldma, Karu 1999, lk 109). 
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Üldjuhul kujuneb tooteühiku omahind järgmiselt: 

)1(
kogustetooteühiku

püsikuludkuludmuutuvad

omahind

Tooteühiku 
  

Tooteühiku omahinna leidmiseks summeeritakse omavahel muutuvkulu ühe toote ühiku 

kohta ning püsikulude maht ühe toote ühiku kohta. 

Toodangu omahinna struktuuri analüüs kululiikide suuruste ning proportsioonide lõikes 

võimaldab üles leida kohad, kus tekivad liiga suured või põhjendamatud kulud. 

Ettevõtetes leitakse tooteühiku omahind ning teostatakse selle analüüs mitmetel 

eesmärkidel, neist olulisemad on: 

 soov objektiivselt hinnata toodangu plaani täitmist tervikuna, kulukirjete ja toodete 

lõikes; 

 tegurite leidmine, mis mõjutavad toodangu omahinda; 

 leida reservid omahinna edasiseks alandamiseks ja nende rakendamiseks, et sellega 

tõsta tootmise rentaablust. (Otsar 1973, lk 4) 

Toodangu omahinna analüüsimise tulemusena on võimalik hinnata ettevõtte töö 

tõhusust ning seda muutvaid tegureid ning nende mõjuulatust. Kui kulude arvestus ja 

toodangu omahinna kalkuleerimise metoodika on ühtne kõigis majandusharu 

ettevõtetes, siis on ka kõik kulud omavahel võrreldavad. Paraku ei rakendata mitte 

kõigis põllumajandusettevõtetes ühesugust omahinna leidmise meetodit, mis muudab 

võrdluse tegemise võimatuks. 

1.1.3. Üldkulude jaotamise meetodid 

Üldkulude jaotamine on kulude arvestamises oluline aspekt, kuid paraku puudub ühtne 

raamistik, mistõttu kõige suuremad erisused omahinna leidmisel avalduvad erinevates 

ettevõtetes üldkulude jaotamise osas.  

Üldkulud ei ole otseselt seotud kuluobjektiga ja neid tuleb enne kuluobjektidele 

arvestamist jaotada. Kulude jaotamine (üldkulude jaotamine, kaudkulude jaotamine) 

(overhead absorption, assigning indirect cost, apportioning) on tegevus ja/või 

osaprotsess, mille käigus kaudkulud paigutatakse (või jaotatakse) ja kogutakse 

(põhitegevuse, tugiteenuse, üldjuhtimise, abitegevuse) kulukohtadele ning pärast seda 
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jaotatakse kulukohtadele arvestatud üldkulud kulukäiturite abil kuluobjektidele, 

lähtuvalt nende seosest vastava kuluobjektiga. Kulude jaotamise käigus arvestatakse 

kuluobjektidele nii põhitegevuse üldkulud kui ka organisatsioon üldkulud. (Karu 2008, 

lk 136-137) 

Üldkulude jaotamise meetodeid võib liigitada otsemeetodiks (otsene meetod) ja 

kaudmeetodiks (kaudne meetod). Kaudmeetod omakorda jaguneb traditsiooniliseks 

üldkulude jaotamiseks ja tegevuspõhiseks üldkulude jaotamiseks. (Sealsamas, lk 138-

139) 

Otsemeetod on üldkulude jaotamise meetod, mille puhul jaotatakse üldkulud otse 

kuluobjektile. Otsemeetodil üldkulude jaotamisel kasutatakse põhiliselt traditsioonilisi 

kulukäiturieid nagu näiteks valmistatud toodete/teenuste arv, kasutatud materjalide 

kogus, tehtud töötundide arv, otsesed materjali kulud, otsesed tööjõukulud. (Sealsamas, 

lk 139-140) 

Traditsioonilisel kahesammulisel üldkulude jaotamise meetodil ehk täiskuluarvestusel 

arvestatakse üldkulud kuluobjektidele läbi kulukohtade (allüksuste). Täiskuluarvestuse 

kasutamisel paigutatakse otsekulud otse kuluobjektidele ja pärast seda jaotatakse 

üldkulud  traditsiooniliste kulukäiturite (näiteks masintunnid, töötunnid, toodete arv) 

abil kuluobjektidele (toodetele, teenustele). (Sealsamas, lk 142) 

Tegevuspõhisel kahesammulisel üldkulude jaotamise meetodil arvestatakse üldkulud 

kuluobjektidele läbi tegevuste. Tegevuspõhises kuluarvestuses jaotatakse tegevuste 

kulud kuluobjektidele tegevuse kulukäiturite abil. (Sealsamas, lk 142-143) 

Üldkulude jaotamise puhul on oluline see, et arvestus aitaks kaasa kulude juhtimisele 

ning objektiivsete võrdluste tegemisele teiste sama haru ettevõtetega. Erinevaid 

üldkulude jaotamise meetodeid kasutades on aga võimalik oma tootmisühikule 

tulenevaid kulusid vastavalt kas suuremana või väiksemana näidata. Siit tuleneb ka 

üldkulude jaotamise meetodi olulisus tasuvuse leidmisel. 
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1.2. Tasuvuse olemus ja tasuvuse hindamisel kasutatavad 

näitajad 

Suurte, mitme allüksusega firmade puhul tekib sageli vajadus allüksuste tegevuse 

majanduslikuks hindamiseks. See on vajalik nii firma kui terviku ressursside 

efektiivseks jaotamiseks, kui ka allüksuste juhtkonna töö hindamiseks. Firma 

allaüksuste tegevuse hindamise kriteeriumid võivad olla nii rahalised (kasum, käive) kui 

ka mitterahalised (toodangu kvaliteet, klientide rahulolu). (Alver, Reinberg 2002, lk 

378) 

Kasumi kui majandusüksuse tegevuse finantsilise ehk rahandusliku lõpptulemuse 

kujunemiskäiku tuleb asuda vaatlema sissetulekutest ja väljaminekutest. Väga 

ligikaudselt võib seletada kasumit sissetulekute ja väljaminekute vahena; sellena, mis 

sissetulekutest jääb üle, kui väljaminekud maha arvata. Jääb midagi üle, on see kasum, 

jääb midagi puudu, on see kahjum. (Majandusteaduse… 1985, lk 316) 

Tasuvuse hindamiseks on mitmeid võimalusi. Põllumajandusettevõtetes kasutatakse 

tasuvuse hindamiseks traditsioonilisi rentaablusnäitajaid nagu müügikäibe 

puhasrentaablus ja kulurentaablus. 

Rentaablus (profitability) on ettevõtte kasumi suhe mingisse teise  näitajasse nagu 

näiteks müügikäibesse, koguvarasse, omakapitali. Saadud rentaablussuhtarvud 

iseloomustavad ettevõtte finantsedukust ning efektiivsust kasumi teenimisel. (Alver, 

Reinberg 2002, lk 319) 

Müügikäibe puhasrentaablus (net profit margin) on üks kõige sagedamini 

kasutatavaid rentaablusnäitajaid. Ta näitab puhaskasumi (ettevõtte kasum pärast 

maksude ja muude kohustuste mahaarvamist) osatähtsust müügikäibest. Näitaja 

peegeldab firma hinnakujundust, kulude struktuuri ning tootmise efektiivsust; samuti 

seda, kui suure osa müügikäibest saaks maksimaalselt reinvesteerida. (Alver, Reinberg 

2002, lk 320) 

100
müügikäive

puhaskasum
abluspuhasrentaMüügikäibe  (2) 
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Müügikäibe puhasrentaablus näitab sisuliselt seda, mitu senti teenis ettevõte 

müügikäibe igalt eurolt. Isegi väike nihe (1-2%) müügikäibe puhasrentaabluses võib 

viidata juhtimisotsuste või turusituatsioonide muutustele. 

Müügikäibe puhasrentaablus on hea rentaablusnäitaja, kuna arvesse on võetud kõiki 

kulusid, see on ettevõtte rentaablus nii öelda kõige puhtamal kujul. Selle näitaja eelis on 

ka tema puudus – ta on mõjutatud mittekorduvatest ja erakorralistest tuludest ja 

kuludest, näiteks rapsi müügihinna ootamatu tõus; investeering uue kuivati ehitusse või 

kombaini ostmisesse. 

Ettevõtte tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse ka kulurentaabluse näitajat. 

Kulurentaablus (cost effectiveness) on saadud kasumi (müügitulude ja –kulude vahe) 

suhe tootmiskuludesse.  

100
kogukulu

kasum
blusKulurentaa   (3) 

Kulurentaablus näitab, mitu senti kasumit teeniti ühe kulutatud euro kohta. (Lehtsaar 

1996, lk 35) 

Lisaks eelpool mainitud tasuvuse näitajatele kasutatakse tootmise tasuvuse hindamisel 

veel mitmeid teisi näitajaid nagu näiteks vararentaablus, müügikäibe brutorentaablus, 

investeeringu rentaablus, kapitali tootlikkus, kattetulu. Igal ettevõttel tuleb teha valik 

näitajatest lähtudes analüüsi eesmärgist.  
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2. RAPS KUI TAIMEKASVATUSKULTUUR 

 

2.1. Rapsi kui taimekasvatuskultuuri üldiseloomustus 

Raps (ladina keeles Brassica napus) ja rüps (Brassica campestris) kuuluvad kapsasrohu 

perekonda. Nii väliselt kui ka geneetiliselt on rapsil palju ühist kaalikaga ja rüpsil 

naeriga, seetõttu nimetatakse neid ka õlikaalikaks ja õlinaeriks. (Kaarli 2004, lk 13) 

Kuna rapsi metsikut esivanemat ei ole leitud ja rüpsi metsikuks esivanemaks peetakse 

põldkapsarohtu, siis arvatakse, et raps on tekkinud rüpsi ja kapsa spontaansest ristlusest. 

Selliseid taimi leiti 13. sajandil Vahemeremaadelt. Ka tänapäevased uurimused on 

kinnitanud, et rapsi on võimalik luua mõlema eelnevalt mainitud kultuuri ristamisel. 

Arvatakse, et raps on rüpsi ja lehtkapsa amfidiploidne hübriid. (Sealsamas lk 13-14) 

Raps on tehniliste kultuuride alla kuuluv õlikultuur, mida jaotatakse olenevalt külviajast 

suvi- ja talirapsiks. Suvirapsi kasvuaeg olenevalt sordist ja aastast jääb 90 ja 130 päeva 

vahele, seeme on valmides varisemisohtlik ning 1000 tera mass on üle 3,5 g. Suvirapsi 

saagipotentsiaaliks hinnatakse 2,5…3,5 t/ha ning õlisisaldus teras on õige väetamise 

korral üle 40%. [Bioloogilised…] 

2011. aasta seisuga oli Eestis kasvatamiseks lubatud sortide nimekirjas 18 talirapsi ja 32 

suvirapsi sorti [Sordileht…, lk 8-10]. 

Talirapsi saak on talvitumise korral üle 3 t/ha, tegemist on suureseemnelise kultuuriga, 

mille 1000 tera mass jääb 3,5…5 grammi vahele ning õlisisaldus on kõrgem kui 

suvirapsil. [Bioloogilised…]  

Rapsiseemnest saadavat õli kasutatakse tänapäeval biokütuse (biodiisli) tootmiseks. 

Biodiisli tootmisel tekkivad jäägid rapsikoogi ning glütserooli kujul leiavad kasutust 

loomasöödana. Loomulikult valmistatakse põldudelt kogutavast rapsist toiduõli, mille 

valmistamisel alles jääv rapsikook leiab samuti rakendust loomasöödana.  
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Kuna Eestis kasvatatakse peamiselt suvirapsi (2011. aastal 88% rapsi kasvupinnast) 

ning aktsiaseltsis Tartu Agro kasvati uuritaval perioodil (2007-2011) üksnes suvirapsi, 

siis on bakalaureusetöö järgnevates osades pööratud suuremat tähelepanu just sellele. 

Rapsikasvatuse agrotehnoloogia teadmine aitab mõista, milliseid töid ja kui suures 

mahus on tarvis kultuuri kasvatamiseks teha. Majanduslik analüüs aitab aga tööde ning 

vahendite hindu analüüsides välja selgitada tehtavate tööde maksumuse.  

2.2. Rapsikasvatuse ülevaade Eestis ja Euroopas aastatel 

2005-2011 

2.2.1. Rapsi kasvu- ja koristuspind 

2010. aasta seisuga oli Eestis 940 930 hektarit põllumajanduslikku maad, sellest 

põllumaana kasutusel 640 038 hektarit [PM 101].  Kõige enam kasvatatavad 

põllukultuurid olid nisu, oder ja raps. Kogu kasutatavast põllumaast oli 2010. aastal 

tehniliste kultuuride all 99,3 tuhat ha maad, millest raps ja rüps moodustasid 98,1 tuhat 

hektarit [PM 115]. 2010. aastal moodustas raps Eesti põllukultuuride kasvupinnast 

17,2% ja suurimad kasvupinnad paiknesid Lääne-Virumaal 14,8 tuhat hektarit; 

Tartumaal 13 tuhat hektarit ja Viljandimaal 11,7 tuhat hektarit (Viil, Maamajandus. 

2010, lk 14).  

Eestis hoogustus rapsi kasvatamine 1990-ndate keskpaigas, kui avanes võimalus 

rapsiseemet väljapoole Eestit müüa. Ajal, kui teravilja üldine kasvupind Eestis vähenes 

(2001-2004), suurenes rapsi kasvupind endiselt.  

Rapsi kasvupinna suurenemine on toimunud peamiselt odra arvelt. Põhjuseks võib 

siinkohal pidada rapsist saadavat suuremat tulu. Ollakse arvamusel, et rapsi kasvupinna 

osatähtsus ei tohiks tõusta üle 25%, järelikult on rapsi toodangu suurendamine 

kasvupinna arvelt ammendumas (Raps teaduses…2010, lk 5).  

Euroopa Liidu 27 riiki kasvatasid 2011. aastal rapsi ja rüpsi ühtekokku 5 421,2 tuhandel 

hektaril. Suurimad kasvupinnad olid Prantsusmaal, Saksamaal ja Poolas. (Rape 

area…2012).  Käesoleva töö rapsikasvatuse edaspidises ülevaates kasutatakse Eesti 

kliima ja/või pindalaga sarnaseid riike, milleks on Soome, Läti ja Taani. Soomes 

tegeletakse õlikultuuridest peamiselt rüpsi viljelemisega, kuid viimastel aastatel on 

hoogustunud ka rapsi kasvatamine. Eesti rapsikasvatuse pind on lähedaseim Lätile, kus 
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see samuti alles viimastel aastatel 100 tuhande hektari piiri on ületanud. Taanis ületab 

rapsi kasvupind aga võrdlusriikide omasid mitmekordselt. Rapsi kasvupindasid Taanis, 

Lätis, Soomes ja Eestis iseloomustab tabel 1. 

Tabel 1. Rapsi kasvupind Taanis, Lätis, Soomes ja Eestis aastatel 2005-2010, tuhat ha 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taani 113,40 124,40 179,80 172,90 160,90 164,80 

Läti 71,40 83,20 99,20 82,60 93,30 110,60 

Soome 3,88 7,28 10,99 11,27 11,05 16,21 

Eesti 46,60 62,50 73,60 77,70 82,10 98,20 
Allikad: AFG1: Crops by crop, unit and area; LAG02. Sown area under principal agricultural crops; 

Yield of ohter crops; PM 03 Põllukultuuride kasvupinnad 

Tabelist 1 nähtub, et Taani rapsi kasvupinna maksimum jääb 2007. aastasse, mil see 

jõudis pea 180 tuhande hektarini, peale seda on kasvupind vähenenud, olles 2010. aastal 

veidi üle 8% madalam kui tipphetkel. Sarnaselt Eestile on ka Lätis rapsi kasvupind 

viimastel aastatel suurenenud ning ületanud 2010. aastaks 100 tuhande hektari piiri.  

Soomes kasvatatakse meie mõistes rapsi veel väga väikesel pinnal, kuid pinna 

suurenemine aastatel 2005-2010 on olnud märkimisväärne. Nende kuue aasta jooksul on 

rapsi kasvupind suurenenud enam kui neli korda, jäädes siiski veel Eestiga võrreldes 90-

ndate lõpu tasemele.  

Rapsi kasvupind Taanis on sarnaselt Eestile suurenenud teiste kultuuride arvelt, nimelt 

on viimastel aastakümnetel Taanis põllumaa pind veidi vähenenud, samal ajal on aga 

suurenenud rapsi kasvupind - teised kultuurid (oder) on seega osaliselt rapsiga 

asendatud ning nende kasvatamine peab toimuma väljaspool Taanit (Schmidt, pp 23). 

Läti puhul on põhjused rapsi kasvupinna suurenemisel sarnased Eestiga - viimase 

viieteistkümne aasta jooksul on avanenud nendegi jaoks välisturud ning raps on 

põllumajanduses tähtis ekspordiartikkel, sellest ka rapsi kasvupinna pidev suurenemine 

(Food, 2012). Soomes kogub rapsi kasvatamine alles hoogu, järjest enam leitakse, et see 

on huvitav alternatiiv õlikultuuri kasvatamiseks (rüpsi kõrval). Peamine põhjus, miks 

rapsi hetkel Soomes nii vähe kasvatatakse peitub sealses kliimas. Raps vajab 

valmimiseks pikemat perioodi kui rüps, seega saab seda kultuuri edukamalt viljeleda 

üksnes Lõuna-Soomes. Viimastel aastatel on turule tulnud ka uusi rapsisorte, mille 

valmimisaeg on lühem ja mis võimaldavad rapsi kasvatada põhjapoolsematel aladel. 
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Samas näevad Soome teadlased ette rapsi kasvupindade suurenemist, kuna kliima 

soojeneb pidevalt ning seega on võimalik tulevikus rapsi kasvatamist  laiendada ka 

teistesse piirkondadesse. (Rypsi ja… 2012) 

Vaadeldes viimase seitsme aasta Eesti suvi- ja talirapsi kasvupindasid eraldi, võib näha, 

et mõlema kultuuri kasvupind on märkimisväärselt suurenenud (tabel 2). Suvirapsi 

kasvupind on alates 2005. aastat pidevalt suurenenud, alles 2011. aastal tekkis väike 

kasvupinna vähenemine. Selle põhjuseks võib olla sobiva põllupinna puudumine. Siiski 

oli 2010. aasta suvirapsi kasvupind 52,85% suurem kui 2005.  aastal.  

Tabelist 2 nähtub ka talirapsi kasvupinna pidev suurenemine, siinkohal on aga 2005. 

aasta ja 2010. aasta kasvupinna vahe lausa üle 10 korra. Talirapsi kasvupinna 

suurenemise üheks põhjuseks on talvekindlamate sortide kättesaadavus ja kõrgem 

saagikus (Koik, Maamajandus, nr 4. 2011, lk 6).  

Tabel 2. Suvi- ja talirapsi kasvupinnad Eestis 2005-2011, tuhat ha 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Suviraps 45,40  61,60  70,00  70,40  76,40  85,90  78,60  

Taliraps 1,20  0,90  3,60  7,30  5,70  12,30  10,40  

Allikas:PM03Põllukultuuride kasvupinnad 

Märkus: 2011. aasta andmed on esialgsed 

Kui vaadata, kui suur osa kasvavast rapsist koristatakse, siis on näha, et igal aastal jääb 

põldudele sadu, isegi tuhandeid tonne rapsiseemet. Keskmiselt jäi 2005-2010 aastal 

koristamata ligi 4% külvatud rapsi pinnast. Selle taga võib olla mitmesuguseid 

põhjuseid. Näiteks 2008. aastal oli rapsi valmimisaeg ebaühtlane, tingituna jahedast 

kliimast, koristusperiood lükkus edasi ja vihma tõttu raps lamandus 

[Põllumajandussektori … 2009, lk 9]. 

Eduka rapsikasvatamise taga ei ole siiski mitte ainult kasvupinna suurus, mis võimaldab 

üksnes külvatud seemne massilt saada suuremat toodangut. Olulised on ka muud 

aspektid nagu looduslikud tingimused, kliima, mullaviljakus ning õige agrotehnoloogia. 

2.2.2. Rapsi saagikus  

Saagikuse leidmiseks on vaja teada kultuuri kogusaaki ning kasvupinda, saagikus on 

nende kahe näitaja vaheline suhe, see tähendab massiühiku suhe pindalaühikusse. 2010. 

aastal oli Eestis teravilja keskmine saagikus 2,46 tonni hektari kohta, rapsil 1,33 t/ha. 



 

17 
 

Rapsi madala saagikuse põhjuseid võib olla mitmeid: kohalikku kliimasse sobimatud 

sordid, üldiselt mittesobivad ilmastikutingimused vegetatsiooni- ja koristusperioodil, 

vähene väetamine, vale agrotehnika, vähene taimekaitse, põhjuseid võib olla palju. 

Rapsi saagikus Eestis on läbi kahekümne aasta olnud suhteliselt kõikuv, ilmselt enim 

mängib siinkohal rolli ilmastik. 2006. aastal ei sobinud rapsile suvine põud, 2008. aastal 

maikuine ning valmimisperioodi jahedus ja saagid jäid madalaks [Plado, Võrumaa 

Teataja, 2011]. Rapsi saagikus on kogu selle perioodi jooksul Eesti keskmisele 

teraviljasaagikusele märgatavalt alla jäänud.  

Ei saa öelda, et saagikuse kõikumine toimub ainult rapsi suvi- või talivormi puhul, 

kõikumisi esineb mõlemal. Viimastel aastatel ei ole saagikuse kõikumised suvi- ja 

talirapsi vahel isegi alati mitte sarnased. Suvi- ja talirapsi saagikusi aastatel 2005-2010 

iseloomustab tabel 3.  

Tabel 3. Suvi- ja talirapsi saagikused Eestis 2005-2010, kg/ha 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Suviraps 1 774 1 349 1 808 1 385 1 657 1 274 

Taliraps 2 049 1 743 1 896 1 871 1 659 1 757 

Allikas: PM 041: Põllukultuuride saagikus 

Suuremad kõikumised leiavad aset suvirapsi saagikuses, olles üle aasta kõrgem ja siis 

taas madalam. 2007. aastat võib kõigi põllukultuuride osas heaks aastaks lugeda, 

erandiks ei olnud siinkohal ka raps, ühtlasi on antud aasta saagikus võrreldava perioodi 

suvirapsi kõrgeim, olles 1 808 kg/ha. 2008. aasta madala suvivormi saagikuse põhjuseks 

võib pidada rapsi valmimisaja ebaühtlust, mis oli tingitud jahedast kliimast, 

koristusperiood lükkus edasi ja vihma tõttu raps lamandus ning selle kvaliteet halvenes 

[Põllumajandussektori … 2009, lk 9].  

Euroopa Liidus oli rapsi keskmine saagikus 2010. aastal madalam kui varasematel 

aastatel, olles ca 2 600 kg/ha. Kõrgeimad saagikused olid Hollandis (4 000 kg/ha), 

Saksmaal (3 090 kg/ha) ja Taanis (3 480 kg/ha). (Rape area…;Rape production..). Kui 

mujal Euroopa Liidus nii madalaid saake kui Eesis (alla 2 000 kg/ha) enamasti ei ole, 

siis siinkohal on erandiks Soome, kus rapsi saagikus jääb samuti alla kahe tonni hektari 

kohta. Rapsisaagikus on põhjanaabrite juures niivõrd madal, kuna Soomes puuduvad 



 

18 
 

rapsikasvatamise traditsioonid. (Riigi tegevus… 2006, lk 17) Võrdluses osalevate 

riikide rapsi saagikused aastatel 2005-2010 on toodud joonisel 1. 

 

Allikad: HST6: Harvest by crop and unit; LAG04. Yield of principal crops; Yield oh other crops; 

PM 041: Põllukultuuride saagikus 

Joonis 1. Rapsi saagikus Taanis, Lätis, Soomes ja Eestis 2005-2010, kg/ha 

Jooniselt 1 nähtub, et Taanis on rapsi saagikus hektari kohta märgatavamalt kõrgem kui 

Lätis, Soomes ning Eesis. Suurim saak 3 910 kg/ha koguti 2009. aastal, kui see oli Eesti 

saagikusest lausa 293,1% kõrgem. Võib öelda, et antud perioodil on Läti rapsisaagikus 

Taani tulemustele igal aastal keskeltläbi tonniga hektari kohta alla jäänud. Ilmselt on 

Taani rapsikasvatuse ja suurte saakide eeliseks sealne kliima, mis sobib rapsi 

kasvatamiseks paremini ning pikaajaline kasvatamiskogemus.  

Jooniselt 1 nähtub, et ka rapsi saagikused meie lähinaabritel olid sarnaselt Eestile 

madalaimad just 2006. aastal, kui piirkonnas olid rapsi kasvamiseks ebasoodsad 

klimaatilised tingimused.  

2.2.3. Viljelusvõistlus kui rapsikasvatuse edendaja 

Eestis peetakse alates 2005. aastast Viljelusvõistlust, mis oma sisu poolest on unikaalne 

taimekasvatuse parimate kogemuste vahetamise vorm. Viljelusvõistluse eesmärgiks on 

innustada põllumehi kasutama uusi viljelustehnoloogiaid, sorte ja tooteid. Võistlusel 

panevad taimekasvatajad proovile oma oskuse planeerida erinevate 

põllumajandussisendite kasutamist ja põllutöid. Samas ka julguse katsetada midagi uut, 
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et jõuda veelgi efektiivsemate taimekasvatusmeetodite, suuremate saakide ja 

loodussõbralikemate võtete tasemele. [Viljelusvõistlusest 2012] 

Viljelusvõistlus on hea näide sellest, kuidas meie kliimas ja tingimustes on võimalik 

kasvatada suuresaagilist rapsi. Viljelusvõistlusel on võimalik konkureerida kahes 

arvestuses: konkreetse kultuuri saagikuses ja tulukuses. Võistluse parimad tulemused 

suvirapsil on olnud 3,73 t/ha (2009. aastal) ja talirapsil 4,81 t/ha (2008. aastal) 

[Viljelusvõistlusest 2012]. Kui võrrelda suvirapsi Viljelusvõistluse saagikust 2009. 

aasta Eesti keskmisega (1,66 t/ha), siis on see Viljelusvõistlusel üle kahe tonni kõrgem. 

2008. aasta Eesti keskmine talirapsi saagikus (1,87 t/ha) jäi Viljelusvõistluse sama aasta 

tipptulemusele alla pea kolme tonniga. Siiski ei ole tegemist veel Eestis saavutatud 

kõige kõrgemate saagikustega, nimelt 2008. aastal saadi Viljandi Katsekeskuses Kemira 

GrowHow’ demonstratsioonkatses üle 7 tonni talirapsiseemet hektarilt, seega talirapsi 

potentsiaal on märgatavalt suurem, kui võistuviljelejad on suutnud seda realiseerida 

(Koik, Maamajandus 2008, lk 12). 

Seega oleks üheks rapsi kasvatamise tasuvuse suurendamise võimaluseks talirapsi 

kasvatamine. Kulud talivormi kasvatamisele on küll veidi kõrgemad ning riskid 

suuremad, kui suvirapsi puhul (lisa 1), kuid selle võrra suurem on ka saadav tulu.  

2011. aasta rapsi tulukust iseloomustab lisa 1. Antud aasta viljelusvõistlusel arvutati 

kasumit nii, et väetisekulu sisse ei arvestatud kasutatava vedelsõnniku hinda, kõikide 

tootmissisendite hinnad olid käibemaksuta ning 2011. aasta septembri seisuga. 

Erimärgistusega diiselkütuse hinnaks oli 0,729 €/l. Vilja kuivatuskulud arvutati ja 

kvaliteet määrati Põllumajandusuuringute Keskuses tehtud analüüside alusel ning 

müügihinda, sõltuvalt kvaliteedist, arvestati Baltic Agro nõuete ja hinnakirja alusel. 

(Mets, Maamajandus 2011, lk 6) Kulude aluseks võeti põlluraamatus näidatud 

tootmissisendite mahud ja hinnad, tehtud tööde loetelu ja maksumus. Müügitulu 

arvutamiseks on kasutatud valemit 4. 

)4(/€/€/ hamüügituluthindhatmahtMüügi   

Arvutusliku kasumi leidmiseks kasutati valemit 5. 

)5(/€/€/€ hakasumkarvestuslihakuludhaMüügitulu   
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Kulude hulka loetakse valemi 5 seemne-, mineraalväetiste-, taimekatise- ja masinatööde 

kulud (k.a vilja kuivatamine, töötajate töötasud). Lisaks sellele sisaldavad kõik kulud 

7% tootmise üldkulusid (varasematel aastatel (enne 2009-2010 toimunud 

tootmissisendite hinnatõusu) on arvestatud üldkulude protsent olnud 9% otsekuludest). 

[Koik, Viljelusvõistlus 2011; Koik 2012]  

Viljelusvõistlust peetakse lisaks Eestile ka meie lähinaabrite juures Soomes 

(Viljasatokilpailu) ja Lätis (Zelta Lauks). Eestlased võtsid idee soomlastelt ja andsid 

selle mõne aasta eest lätlastele, kes nüüd meie eeskujul sarnase ettevõtmisega tegelevad.  

Sarnaselt Eesti põllumeestele ja Viljelusvõistluse korraldajatele loodavad lätlased 

saavutada läbi Zelta lauks korraldamise suuremaid saagikusi. Lätis tuuakse eraldi välja  

„kuldse rapsi“ kasvatajad, kelle saavutused olid juba esimesel võistluse korraldamise 

aastal (2009) väga kõrged: esikolmiku tulemused oli 5,2 t/ha (sort „Fredis“- ka Eesti 

sordiregistris olemas) ja 4,5 t/ha (sort „Zentos“) (Erinevate… 2010). Siit on näha Läti 

rapsi saagikuse kõrget potentsiaali, mis läbi jagatud teadmiste, kogemuste ja 

agrotehniliste võtete kindlasti ka teiste rapsikasvatajate põldudelt peagi kõrgete 

saagikuste näol peegelduma hakkab. (Pāvule, Saimnieks, 2010; Krauze, Latvijas Avīzē, 

2009)  

Aktsiaselts Tartu Agro on varasemalt Viljelusvõistlusel osalenud rukkiga, kuid pole 

rapsipõldu võistlusele kordagi esitanud.  

2.3. Rapsikasvatuse tasuvust mõjutavad tegurid 

Rapsi tootmise kasumi määravad ära kolm komponenti. Nendeks on: 1) rapsiseemne 

müügihind; 2) rapsiseemne tootmisomahind ning 3) toodetava rapsiseemne kogus ja 

kvaliteet.  

Rapsi müügihind sõltub sageli ettevõtte poolt valitud müügikanalist ning rapsiseemne 

kvaliteedist. Ainuüksi Eestis on mitmeid rapsi kokkuostjaid (AS Werol Tehased, 

Agerona, Mangelbert jt), rääkimata võimalustest müüa oma toodangut riigist välja. 

Seega peab ettevõtje hoolikalt valima, et leida enda jaoks parim kokkuostja, kelle käest 

saadaks võimalikult kõrget hinda ning kes oleks ka finantsiliselt võimeline toodangu 

eest õigeaegselt tasuma. 
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Üldiselt kujuneb rapsi kokkuostuhind rahvusvahelistel turgudel (Euronext France). Nii 

kokkuostja, kui ka müüja jälgivad turu hindasid hoolikalt ning igapäevaselt, et 

müügitehing maksimaalselt kasumliku hinna juures sõlmida. Müüja seisukohalt 

tähendab see võimalikult kõrget hinda.  

Lisaks rahvusvahelisel turul kujunenud hinnale on rapsiseemne müügil võimalik 

saadavat tulu suurendada või vähendada sordivalikuga sõltuvalt seemne õlisisaldusest. 

Üldjuhul makstakse kõrgema õlisisaldusega (üle 40%) seemne eest kõrgemat hinda ning 

väiksema õlisisaldusega seeme tõmbab hinna omakorda alla. 

Nagu kõigi börsikaupade puhul mõjutab rapsi hinda maailmaturu nõudlus ja pakkumine. 

Kuna rapsiseemnele on viimasel kümnel aastal nõudlus järjest suurenenud, on see ka 

rapsi hinnad kõrgemale tasemele viinud, mis omakorda on suurendanud pakkumist. 

Suurenenud on nii pakkujate arv kui pakkumise maht ühe tootja kohta. Kui ühel hetkel 

juhtub, et rapsi pakkumine hakkab ületama nõudlust, hakkavad vastavalt langema ka 

kokkuostuhinnad. See omakorda viib olukorrani, kus konkurentsivõimelised on need 

tootjad, kelle rapsiseemne omahind on viidud võimalikult miinimumi lähedale. Rapsi 

kokkuostuhindasid olid: 

2007. a….318,60 €/tonn 

2008. a….328.57 €/tonn 

2009. a….274,76 €/tonn 

2010. a….350,38 €/tonn 

2011. a….439,25 €/tonn 

Rapsiseemne kokkuostuhind sõltub seemne kasutusvaldkondade ulatusest. Rapsiseemet 

kasutatakse peamiselt toiduõli ning biodiisli toomiseks. Tootmise jäägina tekkivat 

rapsikooki kasutatakse aga loomatoiduna.  

Rapsi keskmine kokkuostuhind on olnud pidevalt kõrgel tasemel võrreldes teraviljade 

kokkuostuhindadega ning tõusutrendiga. Erandiks oli siinkohal 2008. aasta lõpp, kui 

rapsi hind läks alla, võttes eeskuju maailmaturu hinnast. Hiljem on hinda taas ainult 

kerkinud, saavutades 2011. aastal maksimumhinna 439,25 €/tonni kohta.  

Tootja saab rapsi müügihinda mõjutada vähesel määral, seetõttu tuleb tal läbi mõelda, 

kui suurel pinnal rapsi kasvatada ning analüüsida rapsi tootmisomahinda mõjutavaid 
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TOOTMISOMAHIND 

TOOTMISKULUD SAAGIKUS 

Saagikuse mõjurid: 

1) Kasvupinna soodsus 

2) Sordiomadused  

3) Väetiste liik ja kogus 

4) Taimekaitsevahendite 

liik ja kogus 

5) Ilmastik 

Kulude mõjurid: 

1) Masinatööde kvaliteet 

2) Koristatud saagi niiskuse tase 

3) Taimekasvatustööde 

mehhaniseerituse tase 

TOOTMISE MAHT 
Juhtimisotsused 

Majanduslikud tegurid 

tegureid. Joonisel 3 on näha peamised taimekasvatuskultuuri (rapsi) tootmisomahinda 

mõjutavad tegurid.  

 

Allikas: Autor koostatud 

Joonis 3. Rapsiseemne tootmisomahinda kujundavad tegurid 

Rapsitootmisel on  suurima osakaaluga kuludeks masinatööde kulud ning kulud 

mineraalväetistele ja taimekaitsevahenditele.  

Masinatööde suur osakaal on tingitud masinate käigushoidmiseks vajaliku kütuse 

hinnast, remondikuludest ning kõrgetest amortisatsiooninäitajatest. Kulud 

mineraalväetistele sõltuvad aga sellest, milliseid väetiseid kasutada, kui palju neid 

konkreetsel aastal konkreetsele kultuurile kulub ning millistes kogustes väetist 

ettevõttesse sisse ostetakse  suurem kogus annab enamasti ühiku kohta madalama 

hinna. Kõige muutlikumaks loetletud kuludest võib pidada taimekaitsevahendite kulu, 

kuna neid kasutatakse üksnes vastavalt vajadusele  kui põllul ei ole rapsitaimi 

kahjustavaid haigusi, putukaid ega umbrohte, pole kemikaalide kasutamine vajalik ning 

kulud on seetõttu madalad. Samas aga võib olla aastaid, kui taimekaitsevahendeid tuleb 

põllul kasutada korduvalt, mis omakorda suurendab kulusid. 
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Tootmiskulusid mõjutab masinatööde kvaliteet ja tööde mehhaniseerituse tase. Oluline 

rapsikasvatuse kulude mõjur on koristatud saagi niiskus, mida niiskem on seeme, seda 

kauem tuleb seda kuivatis kuivatada, mis omakorda tähendab suuremaid kulusid, kui 

paraja niiskustasemega korjatud seemne puhul.  

Tootmise mahtu mõjutavad juhtide otsused, mis põhinevad agronoomilistel teadmistel 

ning nende sidumisel majanduslike teguritega nagu rapsi kokkuostuhind, väetiste 

hinnad, seemnete hinnad jt. Mida pikemaajalised on juhtide kogemused antud 

valdkonnas, seda ratsionaalsemaid ja põhjendatumaid otsuseid langetatakse.  

Selleks, et toota suuresaagilist rapsi tuleb külvata kohalikku kliimasse sobivaid sorte, 

kasutada õigeid väetisi ja taimekaitsevahendeid õigetes kogustes ning jälgida, et raps 

saaks külvatud võimalikest põldudest sobivaimale. Samas aga mõjutab rapsi saagikust 

ilmastik, mille üle põllumehel igasugune kontroll puudub.  

Samasugused tingimused mõjutavad iga ettevõtte rapsitoodangut. Tootmise maht sõltub 

kõikjal juhtide otsustest. Saagikus ning selle saavutamiseks tehtavad kulud on iga 

ettevõtte puhul erinevad ning sõltuvad konkreetse juhi ja agronoomi koostööst. 

Bakalaureusetöös on edaspidi käsitletud saagikust ning kulusid AS Tartu Agro näitel.  

2.4. Rapsi töötlemine 

Rapsiseemneid töödeldakse enamasti eesmärgiga saada kätte neis olev õli. Töötlemiseks 

kasutatakse mehhaanilist pressimist, millest jääb järele rapsikook.  

Rapsi toorõli tootmiseks kasutatakse külmpressi meetodit, mis tähendab, et 

tehnoloogilise protsessi käigus ei tõuse temperatuur üle 60
0
C. Sellise tehnoloogia 

tulemusena jääb rapsikooki 15-18% toorrasva, mis aga limiteerib sellise rapsikoogi 

kasutamise lüpsilehmade ratsioonis, kuna suur toorrasvasisaldus pärsib kiu seedet (Kass 

jt 2010, lk 13). Toorõli on kasutatud biodiisli tootmiseks, mille tootmine alternatiiv 

kütusena on viimastel aastatel järjest kasvanud. 

Rapsiseemnest õli töötlemisel saadakse kõrvalsaadusena aga kuumtöödeldud 

rapsikooki, mille tekkimise tehnoloogilise protsessi puhul tõuseb temperatuur 100-

110
0
C (Kass jt 2010, lk 13). Kuumtöödeldud rapsikooki eelistatakse lüpsikarja 
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ratsioonis mitmetele teistele söödakultuuridele eelkõige tema kõrge proteiinisisalduse 

tõttu. 

Antud bakalaureusetöös pööratakse tähelepanu pigem piimakarja ratsioonis kasutatavale 

rapsikoogile ning selle mõjule piimatoodangule. Teaduslikud katsed on tõestanud, et 

rapsikoogi kõrge proteiinisisaldus ning kasutamine piimakarja ratsioonis tõstab 

märgatavalt lehmade piimatoodangut. Rapsikoogi kasutamise soodsat mõju 

piimatoodangule on põhjendatud selles sisalduva proteiini aeglase lõhustumisega vatsas. 

(Ilus jt 1995, lk 56) 

Seega on rapsiseemnete tootmine mitmeti kasulik  kasulik tootjale rapsi soodsa 

(maailmaturu) hinna tõttu, kasulik töötlejale, kellel on võimalik toota loodussõbralikku 

ning kiiresti populaarsust koguvat kütust või tervisele kasulikku rapsiõli ning kasulik ka 

loomakasvatajale, kes saab piimakarja toodangu suurenemiseks kasutada töötlemise 

tulemusena tekkivat kõrvalsaadust, mis omakorda suurendab piimakarjakasvatuse tulu.  
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3. AS TARTU AGRO RAPSIKASVATUSE TASUVUSE 

ANALÜÜS 

 

3.1. Ülevaade AS-st Tartu Agro 

Aktsiaselts Tartu Agro (edaspidi ka Tartu Agro) on kodumaisel erakapitalil tegutsev 

ettevõte, mis loodi 2001. aastal. Ettevõtte alguseks võib pidada 1959. aastat, mil 

omavahel ühendati Tähtvere katsebaas ja Ilmatsalu sovhoos. Läbi aegade on ettevõte 

kandnud nimesid Tartu Katsesovhoos/Tartu Näidissovhoos/Tartu Riigimajand.  

Tartu Agro põllumajandusliku tootmise põhisuunaks on loomakasvatus, mille kõrval 

tegeletakse intensiivselt ka taimekasvatusega. Ettevõttele kuulub Rahinge lihatööstus, 

seemnekeskus ja väike puutöökoda. 

2011. aastal töötas AS-is Tartu Agro 161 inimest, käive oli 7 014 848 eurot ning 

kasumiks kujunes 1 507 014 eurot. 2011. aastal investeeriti ettevõtte põhivarasse 

142 917 710 eurot, millest taimekasvatuse tehnikale kulus 298 626 eurot, mis teeb 

investeeringute kogumahust kõigest 0,21%.  

Tartu Agro-le kuuluvad maavaldused, mis jäävad Tartu linna läänepiirile Viljandi 

maantee ja Emajõe vahele.  Aktsiaseltsi eelkäija Tartu Katsesovhoosi kasutuses oli 

5 400 hektarit põllumajanduslikus tootmises kasutuses olevat maad, mis 2012. aastaks 

on vähenenud 3 817 hektarile (vähenemise põhjuseks oli 1992. aasta 

põllumajandusreform, mille tulemusena eraldus ettevõttest Haage Agro). Ettevõttel on 

kolm osakonda, mis paiknevad Ilmatsalus, kus asub ka aktsiaseltsi kontor, Vorbusel ja 

Rahingel.  

AS-i Tartu Agro loomakasvatuse põhisuunaks on piimakarjakasvatus. Piima 

realiseerimine moodustas 2011. aastal kogu ettevõtte käibest 52,9% (AS Tartu Agro 

põllukultuuride…). Loomi peetakse kahes laudas, Vorbusel oli 2011. aastal 670 lehma 

ning 898 noorkarja kuuluvat looma ja Rahingel 520 lehma ja 656 mullikat, vasikat. 
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Karja keskmine piimatoodang lehma kohta aastas oli 2011. aastal 10 502 kg. Samas 

tegeletakse ka tõukarjakasvatusega. Esindatud on eesti punane ja eesti mustakirju kari. 

Tegeletakse ka seakasvatusega, hoolimata sellest, et viimastel aastatel on põhikarja 

emiste arv vähenenud (2009 a. - 460 emist, 2011 a. - 437 emist), tehakse  2012. aastal 

investeeringuid sealauta ning sigade söötmissüsteemi. Siiani on sealiha realiseeritud 

suures osas Venemaale, kuna Euroopa hindadega ei ole Tartu Agro arvates mõtet Eesti 

seakasvatajatel konkureerida. 2012. aastal proovitakse seakasvatust efektiivsemaks 

muuta ja sealiha omahind võimalikult madalale tasemele viia. 2011. aastal moodustas 

sigadelt saadav tulu ettevõtte käibest 16,2% (Sealsamas). Oma farmides kasvatatud ja 

realiseeritud loomaliha maht 2011. aastal eluskaalus oli 521 tonni ning sealiha maht 

vastavalt 1 025 tonni. 

Alates 1994. aastast kuulub aktsiaseltsi Tartu Agro koosseisu Rahinge Lihatööstus, 

kuhu 2011. aastal realiseeriti 101 tonni (19,4% veiseliha kogutoodangust) veiselihast 

ning 165 tonni (16,1% sealiha kogutoodangust) sealihast, mis ettevõtte farmides toodeti. 

Rahinge Lihatööstuse toodangu moodustavad enam kui 30 mitmesugust lihasaadust. 

Rahinge Lihatööstuse toodang moodustas 2011. aastal ligikaudu 4% majandi 

realiseerimise mahust (Sealsamas).  

Taimekasvatusega tegeleb Tartu Agro peamiselt selleks, et varustada farmides 

kasvavaid loomi põhisöödaga. Samas müüakse ettevõttest välja toiduteravilja, kuid 

müüdavad kogused on aastatega järjepidevalt vähenenud, ulatudes 2011. aastal kõigest 

1 437 tonnini. Ettevõtte loomakasvatuse maht on kasvanud niivõrd suureks, et söötade 

isevarustatust ei õnnestu enam saavutada. Kõrvalharuna tegeletakse sertifitseeritud 

teravilja- ja heinaseemnete toomise ja müügiga. Seemnekeskuse käive moodustas kogu 

ettevõtte käibest 2011. aastal 3,7% (Sealsamas). 

Taimekasvatuses peetakse Tartu Agro-s olulisemateks kultuurideks põldheina, 

silokultuure ja otra, mille tarve loomakasvatuses on väga suur. Silo ning maisi vajadus  

ühtekokku on ligi 20 tuhat tonni. Oma rohumaadelt saadakse üldiselt 3 niidet aastas 

rohusilo vajaduse rahuldamiseks. Samas soovitakse oma põldudelt kätte saada 100% 

sigade toiduks vajalikust odrast. Ettevõtte agronoom Anne Liiker toob esile teraviljade 

madalat saagikust, mis jääb keskmiselt 4 tonni juurde hektarilt. Omatarbe 

rahuldamiseks oleks aga vaja 4,5…5 t/ha. (Liiker 2011) 
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Samas Eesti keskmine teravilja saagikus 2011. aastal oli veidi alla 2,7 tonni hektarilt, 

seega Tartu Agro teravilja saagikuse tulemust võib pidada väga heaks.  

Tartu Agro taotleb igal aastal keskkonnasõbraliku tootmise toetust, mis tähendab ranget 

külvikorra jälgimist. Külvikorra nõude täitmiseks ning majandustegevuseks olulise 

toetuse saamiseks on ettevõte lisanud külvikorda lisaks põldheinale ka rapsi. Ennekõike 

kasvatatakse rapsi Tartu Agro-s viljavahelduse pärast ning tema positiivse mõju tõttu 

mullale. Samas ei saa mainimata jätta ka rapsilt teenitavat tulu ning rapsikooki, mille 

kasutamine piimakarja söödana annab positiivseid tulemusi piimatoodangu mahu kasvu 

läbi. (Liiker 2011) 

3.2. Suvirapsikasvatus AS-is Tartu Agro aastatel 2007-2011 

Aktsiaselts Tartu Agro hakkas suvirapsikasvatusega tegelema 2002. aastal, kui kultuuri 

kasvupind oli 200 ha. Bakalaureusetöös vaadeldakse aga aastaid 2007-2011, mil 

suvirapsi kasvupind on kasvanud 280,5 hektarilt 407,5 hektarile. Kasvupinna muutust 

erinevate osakondade lõikes iseloomustab tabel 4. Keskmiselt on Tartu Agro-s 

rapsipõllu suuruseks umbes 45 ha, kuid suurima kõlviku pind ületab  100 hektari piiri, 

samal ajal kui väikseim kasvupind on jäänud kõigest 14 hektarile (AS Tartu Agro 

põllukultuuride…). 

Tabel 4. Suvirapsi kasvupind AS Tartu Agro osakondades aastatel 2007-2011, ha 

 Aasta 

Osakond 2007 2008 2009 2010 2011 

Rahinge 104,50 73,50  104,50 200,60 172,10 

Ilmatsalu 125,50 136,00  71,00 163,60 130,00 

Vorbuse 50,20 85,80  111,70 168,90 105,40 
Allikas: AS Tartu Agro põllukultuuride andmestik 

Tabelist 4 nähtub, et suvirapsi kasvupindade kogumaht on erinevate allüksuste lõikes 

pidevas muutuses, sõltudes eelkõige viljavahelduse vajadusest. Küll aga võib välja tuua 

kasvupinna pideva suurenemise, mille taga on rapsikasvatusest saadava kasumi lootus. 

Samas ei soovi ettevõte suurendada rapsipõldude pinda oluliselt üle 500 ha, kuna 

olemasolev teraviljade kasvupind on ligikaudu 2000 ha, seega pole haiguste leviku 

ärahoidmiseks võimalik suuremale pinnale rapsi külvata.   
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Tabel 4 andmeid analüüsides on näha, et 2011. aastal on rapsi kasvupind suurenenud 

võrreldes 2007. aastaga ligikaudu 47%. Samas ei ole tegemist olnud iga-aastase 

kasvupinna suurenemisega. Näiteks 2011. aastal külvati rapsi pea 31% vähem kui 2010. 

aastal. Suurim kasvupinna muutus toimus 2010. aastal võrreldes 2009. aastaga, kui 

kasvupind suurenes 245,90 ha võrra, mis tähendab 46% kasvu. 

AS-s Tartu Agro rapsi sortide valik baseerub Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi 

katsepunkti kasvatustulemustel, teiste kasvatajate soovitustel ning müügifirmade 

kommentaaridel teatud sortide kohta. Samuti arvestatakse ettevõtte oma kogemustega – 

kui sort on kohalikel põldudel häid saake andnud, võetakse see ka järgmisel aastal 

külvikorda. Bakalaureusetöös vaadeldava perioodi algul kasvatati mitmel aastal 

rapsisorte „Campino“, „Mozart“ ning „Hunter“, kuid 2009. aastal lisandusid neile ka 

„Hayden“ ja „Larissa“. Hiljem on katsetatud ka sorte „Clipper“, „Trapper“, „Proximo“ 

ning „Calibra“. (AS Tartu Agro põllukultuuride…) 

Rapsi saagikust analüüsides on oluline mõista, kui suurelt pinnalt on saagikoristus 

toimunud. On suur vahe, kas kasvatada rapsi 2 hektari suurusel põllul ja saada 

suurepärast saaki või saada sama saagikuse näitaja 40 hektari suuruselt kõlvikult. Kui 

võtta arvesse, et Tartu Agro-s on rapsipõllu keskmine suurus 45 ha ja seejuures on 

saagikus aastatel 2007-2011 olnud Eesti keskmistest tulemustest märkimisväärselt 

kõrgem, võib rapsiviljeluse tulemustega rahule jääda. Siiski pürgib majanduslikult 

mõtlev ettevõte suuremate saagikusnäitajate poole. AS Tartu Agro suvirapsi saagikused 

aastatel 2007-2011 on toodud tabelis 5.  

Nagu tabelist 5 näha, siis on läbi vaatluse alla oleva perioodi olnud kõrgeimad rapsi 

saagikuse näitajad Rahinge põldudel ning väikseimad Ilmatsalus. Kui aga vaadelda iga 

aastat eraldi, paistab üllatavalt madala saagikusega silma 2007. aasta, mis muidu oli 

taimekasvatajatele väga edukas. Tartu Agro rapsi saagikus on aga vaadeldava perioodi 

üks kehvemaid, halvem oli vaid 2010. aasta. Erakordselt headeks aastateks ettevõtte 

rapsikasvatuses võib pidada aastaid 2009 ja 2011, mil kõigi osakondade saagikused 

küündisid üle kahe tonni hektarilt. Parimaks aastaks rapsikasvatuses on siiski 2009. 

aasta keskmise saagikusega 2 662 kg/ha.  

 



 

29 
 

Tabel 5. AS Tartu Agro suvirapsi saagikused osakondades aastatel 2007-2011, kg/ha 

 

Aasta 

Osakond 2007 2008 2009 2010 2011 

Rahinge 1 838,00 2 338,00 2 897,00 2 089,00 2 555,00 

Ilmatsalu 1 696,00 1 820,00 2 516,00 1 558,00 2 359,00 

Vorbuse 2 047,00 2 155,00 2 431,00 1 326,00 2 146,00 
Allikas: AS Tartu Agro põllukultuuride andmestik 

Kuna ettevõttel puudub taimekasvatuse kulude ja tulude arvestus osakondade kaupa 

ning kulusid arvestatakse kultuuripõhiselt, siis on väga raske öelda, millest on tingitud 

saagikuste erinevused osakondade lõikes. Pole võimalik öelda, kas põhjuseks on olnud 

kasutatavad väetised, põldude ettevalmistamisel, hooldustöödel ja seemne koristamisel 

kasutava tehnika kvaliteet ja tööde aeg või masinatel töötavate inimeste motiveeritus 

töötasu näol. Ainuke aspekt, mida saagikuste erinevuste selgitamiseks välja võib tuua 

on põldudel kasvatatud rapsisort. Kuid sellegi kriteeriumi puhul ei saa konkreetseid 

järeldusi teha, kuna sama sort on andnud erinevate osakondade põldudel samal aastal 

liiga erinevaid (üle tonni ha kohta) tulemusi. 

Keskmine saagikus oli 2011. aastaks võrreldes viie aasta taguse ajaga kasvanud 24% 

võrra, mille põhjusena võib välja tuua selle, et uued kasutusele võetud sordid on 

märgatavalt kõrgema saagipotentsiaaliga kui vanad. Kui 2007. aastal kasvatatud sortide 

saagikused jäid 1,8 tonni juurde hektarilt, siis 2011. aastal kasvatatud sortide saagikused 

küündisid juba 2,3 tonnile hektarilt, mis teeb hektari kohta poole tonni võrra suurema 

saagi. Parimaid saake on Tartu Agro põldudel andnud sordid „Mozart“ 3,12 t/ha 

(2009. a) ja „Larissa“ 3,03 t/ha (2009. a). (AS Tartu Agro põllukultuuride…) 

Kui võrrelda Tartu Agro rapsi saagikusi Eesti keskmiste tulemustega, siis oma parimal 

aastal (2009) ületas ettevõtte rapsi saagikus Eesti keskmist (1,66 t/ha) pea ühe tonniga 

hektarilt. Vaadeldud aastatest ühel (2007) oli ettevõtte tulemus Eesti keskmisega 

(1,81 t/ha) võrdne, kõigil ülejäänud aastatel on saagikuse näitajad olnud kõrgemad. 

Selles peegeldub ettevõtte taimekasvatuse juhtide pikaajaline kogemus ja hea 

juhtimisoskus. Kui aga võrrelda Tartu Agro ning Soome ja Läti 2010. aasta suvirapsi 

saagikusi, siis Tartu Agro saagikuse näitajad on Soomest märgatavalt kõrgemad ning 

Läti keskmisest saagikusest samuti kõrgem. Taani viljakatele põldudele jääb ettevõtte 
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tulemus hetkel veel alla, 2010. aastal oli Tartu Agro rapsi saagikus umbes tonn jagu 

hektari kohta madalam. 

3.3. Suvirapsi kasvatamise tasuvuse näitajad 

3.3.1. AS Tartu Agro suvirapsi omahind ning muutuvkulude struktuur 

aastatel 2007-2011 

Vaadeldaval perioodil on ettevõttes suvirapsi omahind kõikunud enam kui 100 euro 

ulatuses tonni kohta. Arvandmeid analüüsides on töö autor jõudnud järeldusele, et 

omahinna kujunemisel puudub oluline loogiline seos nii suvirapsi saagikuse kui ka 

kasvupinnaga. Suvirapsi omahinda Tartu Agro-s iseloomustab joonis 4. Jooniselt 

nähtub, et keskmiselt jääb ettevõtte suvirapsi omahind 317 euro juurde tonni kohta, mis 

teeb kilogrammi rapsiseemne aritmeetiliseks keskmiseks tootmise omahinnaks 0,32 

eurot.  

Allikad: AS Tartu Agro põllukultuuride andmestik; AS Tartu Agro raamatupidamisprogrammi 

andmebaas; autori arvutused 

Joonis 4. Suvirapsi omahind AS-is Tartu Agro aastatel 2007-2011, €/t 

Rapsiseemne tootmisomahinna kujunemisel on oluline roll tehtavatel kuludel, 

ennekõike just muutuvkuludel. Kuna Tartu Agro raamatupidamissüsteem on ettevõtte 

suuruse tõttu väga keerukas ning kulude jagamine toimub suures mahus ning paljudele 

erinevatele kulukohtadele, läbi mitmete kontode, siis on jooksvalt raske prognoosida 

järgnevate aastate suvirapsi tootmisomahinda.  
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Tootmisomahinna prognoosimiseks kasutatakse tavaliselt kattetulu meetodit. Kattetulu 

leitakse kogutoodangu väärtusest muutuvkulude lahutamise teel. See aga eeldab 

kultuuri muutuvkuludest väga täpse ülevaate omamist. Kuna Tartu Agro puhul pole 

muutuvkulude maht täpselt teada, sest mitmed muutuvkulud on jaotatud läbi konto 

„Taimekasvatuse üldkulud“. Edaspidistes arvutustes on autor muutuvkulude 

reaalsemana näitamise eesmärgil lisanud otse leitud muutuvkuludele konto 

„Taimekasvatus üldkulud“ all olevad muutuvkulud hektari kohta (summa on jaotatud 

läbi taimekasvatuskultuuride pinna). 2011. aastal on konto „Taimekasvatuse üldkulud“ 

kaudu leitud muutuvkulude osatähtsus 19,1%.  

Rapsiseemne tootmisel tehtavate püsikulude maht on suhteliselt väike, kuna enamik 

jooksvalt tekkivaid kulusid liigitatakse üldkulude alla („Taimekasvatuse üldkulude 

konto“) ning jagatakse kord aastas kulukohtadele lähtuvalt kultuuri kasvupinnast. Nii on 

Tartu Agro rapsiseemne muutuvkuludes väga suur roll „Taimekasvatuse üldkuludel“ (ei 

ole traditsioonilises mõistes üldkulud ehk kaudkulud, vaid pigem otsekulud, mida 

jaotatakse keerulise süsteemi alusel) (Kangur 2012). Rapsi omahinda kujundavate 

muutuvkulude struktuur vaadeldavatel aastatel on kirjeldatud joonisel 5 

Mitmed otsesed taimekasvatuse kulud, nagu näiteks suur osa kütusekuludest, 

masinajuhtide ja abitööliste palkadest, sisseostetud teenustest, remonditeenustest, 

tagavaraosadest jaotatakse kulukohale läbi konto „Taimekasvatuse üldkulude 

jagamine“. Seetõttu on taimekasvatuse üldkulud toodud ka muutuvkulude struktuuri. 

Jooniselt 5 on näha, et suurimad muutuvkulud Tartu Agro rapsikasvatuses ongi 

taimekasvatuse üldkulud, masinatööde kulud ning kulud väetistele.  

Suurima osa muutuvkuludest moodustavad igal aastal masinatööde kulud. Masinatööde 

suur osakaal tuleneb taimekasvatuse spetsiifikast, kus põhimõtteliselt kogu tootmine 

toimub masinate abil. Masinaid kasutatakse nii põldude ettevalmistamisel, seemnete 

külvamisel, väetiste ning taimekaitsevahendite jaotamisel kui ka saagi koristamisel ning 

transportimisel. 2007. aasta masinatööde kulude äärmiselt kõrget osakaalu (55,3%) võib 

selgitada sellega, et antud aastal ei jaotatud ettevõttes kulusid „Taimekasvatuse 

üldkulude“ konto kaudu (osatähtsus muutuvkuludes oli 0%). Järelikult on kogu 

masinatööde kulude maht rapsile otse jaotatud ning võib oletada, et ka teistel aastatel on 

tegelik masintööde osatähtsus muutuvkuludes ligilähedane 50%-le. Aastatel 2008-2011, 
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kui kulusid on jaotatud läbi konto „Taimekasvatuse üldkulude“ on masintöödega seotud 

kulude osakaal proportsioonis kontoga „Taimekasvatuse üldkulud“, mis omakorda 

kinnitab eelnevalt autori poolt pakutud järeldust, et muutuvkulud oleksid märgatavalt 

madalamad, kui konto „Taimekasvatuse üldkulud“ arvestusest välja jätta. 

Allikad: AS Tartu Agro raamatupidamisprogrammi andmebaas; autori arvutused 

Joonis 5. Rapsi muutuvkulude struktuur AS-is Tartu Agro aastatel 2007-2011, % 

Suuruselt teise muutuvkulu moodustavad kulud väetistele, nii mineraal- kui orgaaniliste 

väetiste näol. Põldude väetamisega seotud kulud moodustavad ligi kolmandiku 

muutuvkuludest, kusjuures ei saa öelda, et sõnniku kasutamisel oleks kulude 

suurendamisele väga oluline roll. Vaatluse all olevatest aastatest ei kasutatud sõnnikut 

või läga väetamiseks üksnes 2008. aastal, kuid nagu 5-ndalt jooniselt nähtub, siis olid 

väetiste kulud antud aastal on ligilähedased või isegi kõrgemad (võrreldes 2009. 

aastaga), kui aastatel, mil sõnnikut ei kasutatud. Selline olukord on tingitud 

mineraalväetiste kasutamisest. Seega on väetisekulude juures olulisem roll 

mineraalväetistel, mille hind on võrreldes sõnniku ühikuhinnaga märgatavalt kõrgem. 

Kuna kasutatavate väetiste kogused sõltuvad konkreetse põllu viljakusest, siis võib 
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öelda, et  suuremad väetisekulud 2011. aastal olid tingitud rapsi kasvatamisest vähem 

viljakatel põldudel. 

Taimekaitsevahendite kulude osatähtsus muutuvkuludes sõltub konkreetsete põldude 

puhtusest (umbrohtude olemasolust), taimi kahjustavate haiguste ning putukate 

rohkusest. Tartu Agro põllud on vaadeldavatel aastatel olnud suhteliselt puhtad, mis on 

hoidnud taimekaitsevahendite kulud pigem madalal tasemel. Seemnekulu osakaal 

muutuvkuludes kujuneb välja läbi agronoomi otsuse, millise külvinormiga seemet 

külvatakse ning kui suurele pinnale. Jooniselt 5 on näha, et seemnekulud on enamasti 

stabiilsed, erandiks võib pidada vaid 2007. aastat. Kuivatuskulude maht oleneb aga 

koristatava seemne niiskusastmest. Kuivatuskulude suurem osakaal võrreldes teiste 

aastatega on 2008-ndal ja 2009-ndal aastal oli tingitud koristamisperioodil valitsevast 

niiskest ja vihmasest ilmast, mis omakorda nõudis suuremat kuivatusmahtu.  

Iga rapsikasvatusega tegelev ettevõte peaks teadma oma muutuvkulude struktuuri, et 

leida võimalusi kulude kärpimiseks. Iga ettevõtte muutuvkulude struktuur kujuneb 

erinevaks, näiteks võivad teiste ettevõtete puhul olla kulud väetistele mitme protsendi 

võrra suuremad, kuna Tartu Agro maad asetsevad piirkonnas, kus maa hindepunkt on 

pigem kõrge (48-50), mis tähendab, et mullad on juba looduslikult viljakamad. Samas 

hoiab Tartu Agro väetiste kulud madalamal tasemel ka sõnniku ja läga kasutamisega, 

kõigil taimekasvatusega tegelevatel ettevõtetel ei pruugi sellist võimalust olla. 

Kolmanda aspektina võiks välja tuua ka selle, et Tartu Agro masinatööde kulude madala 

taseme taga pikaajaline taimekasvatuse kogemus ja tootmise spetsialiseerumine  

Tartu Agro suvirapsi muutuvkulude struktuuri vaadates võib öelda, et kulude 

jagunemine oleks mõistetavam ning selgepiirilisem, kui kulud oleksid rapsile jaotatud 

otse, mitte aasta lõpul läbi konto „Taimekasvatuse üldkulud“. Selline lähenemine 

muudaks kuluarvestussüsteemi selgemaks ning arusaadavamaks ja laseks kergemini 

märgata kohti, kus kulud on liiga kõrged ning kus neid annaks kärpida; looks eeldused 

konkreetsete kulude jälgimiseks konkreetse kultuuri puhul.  

3.3.2. Rapsi tasuvuse hindamine rentaablusnäitajate alusel 

Iga ettevõtte seisukohast on oluline teada, kui palju teenitakse raha tagasi ühe kulutatud 

või teenitud rahaühiku kohta. AS-is Tartu Agro ei ole aastatel 2007-2011 alati teeninud 
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rapsiseemne kasvatamisele kulutatud raha pealt kasumit. Koguni kahel aastal on jäädud 

antud kultuuri kasvatamisel miinusesse. Aktsiaseltsi Tartu Agro müügikäibe 

puhasrentaablust vaadeldaval perioodil kirjeldab joonis 6.  

Tartu Agro rapsikasvatuse tasuvus müügikäibe puhasrentaabluse järgi oli kõige parem 

2011. aasta, mil teeniti ühe müügikäibe euro pealt kasumit 0,2349 eurot, mis 

kogumahus tähendas puhaskasumit 97 520,44 eurot. Sellist tulemust võib pidada väga 

heaks. Samas aga oli ettevõttele rapsikasvatuse seisukohalt väga halvaks 2010. aasta, 

kui toodangu müügi tulemuseks oli pea 48 tuhande euro suurune kahjum, mida 

iseloomustab 6-ndal joonisel -17,13%-ne müügikäibe puhasrentaabluse näitaja.  

Allikad: AS Tartu Agro raamatupidamisprogrammi andmebaas; autori arvutused 

Joonis 6. Müügikäibe puhasrentaablus AS-is Tartu Agro aastatel 2007-2011, % 

Müügikäibelt teenitava kasumi märkimisväärse suurenemise põhjuseks 2011. aastal 

võrreldes eelnevate aastatega võib pidada Tartu Agro seisukohalt väga kõrget keskmist 

rapsiseemne müügihinda. Kui varasematel aastatel jäi tonni rapsiseemne keskmine 

müügihind 276,24-320,14 euro juurde, siis 2011. aastal kujunes keskmiseks seemne 

müügihinnaks 436,13 eurot tonni kohta. See omakorda tähendab, et 2011. aastal teeniti 

ühe hektarilt rapsipõllult 239,31 eurot kasumit. Aastatel 2007 ja 2009 oli vastav näitaja 

26,09 € ja 56,78 €/ hektarilt. Aastatel (2008 ja 2010), mil ettevõtte müügikäibe 

puhasrentaablus kujunes negatiivseks, saadi hektari kohta kahjumit 2008. aastal 36,04 

eurot ja 2010. aastal vastavalt 88,98 eurot.  
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Vaadeldava perioodi peale kokku teenis ettevõtte rapsi kasvatamiselt kasumit, seda 

62 799,76 euro ulatuses. Kui ettevõte oleks rapsi kasvatamiselt teenitud kasumi 

investeerimiseks kõrvale pannud, saaksid nad teenitud raha eest osta näiteks umbes 150 

hj traktori või ühe väiksemapoolse külviku. Mis omakorda tähendab, et viie aastase 

perioodi (aastate 2007-2011)  kogusummas oli müügikäibe puhasrentaablus (viie 

aastase perioodi kogukasumi suhe perioodi müügikäibe kogumahtu) 5,01%  aastate 

2007-2011 kogumahus teenis ettevõte iga müügitulu euro pealt kasumit 0,0501 eurot. 

Teise olulise tasuvuse näitajana vaadeldakse antud bakalaureusetöös kulurentaabluse 

näitajat. Aastatel 2007-2011 kujunes Tartu Agro keskmiseks kulurentaabluseks (viie 

aasta kogukasumi summa jagatud perioodi kulude summa) 5,24%, mis tähendab, et ühe 

kulutatud euro kohta teeniti keskmiselt tagasi 0,0524 eurot. Ettevõtte kulurentaabluse 

näitajaid vaadeldaval perioodil iseloomustab joonis 7. 

Allikad: AS Tartu Agro raamatupidamisprogrammi andmebaas; autori arvutused 

Joonis 7. AS Tartu Agro rapsikasvatuse kulurentaabluse näitajad aastatel 2007-2011, % 

Keskmise kulurentaabluse näitaja sarnasteks võib pidada aastaid 2007 ja 2009, kui 

kulutatud euro kohta teeniti kasumit 4,71 ja 8,51 senti. Kogu rapsitootmise kulude 

arvestuses kujunes ettevõtte tegevuse tulemiks kahjum 2008-ndal ja 2010-ndal aastal. 

Sellise olukorra tekkimise põhjuseks on kulude suurem maht võrreldes teenitava tuluga. 

Näiteks 2010. aastal, kui Tartu Agro rapsiseemne kulurentaablus oli kõige madalamal 

tasemel, teeniti kulutatud euro kohta 0,1463 eurot kahjumit. Sel aastal ületasid ettevõtte 

4,71 

-5,32 

8,51 

-14,63 

30,05 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2007 2008 2009 2010 2011K
u

lu
re

n
ta

a
b

lu
s,

 %
 

Aasta 



 

36 
 

rapsiseemne tootmise kogukulud müügitulu 47 675, 39 euro võrra. See omakorda 

näitab, et ettevõte peaks tootmiskulude struktuuri üle vaatama ning mõtlema, kuidas 

oleks võimalik kulusid kärpida.  

Vaadeldava perioodi kõige edukam aasta oli ka kulurentaabluse näitaja alusel 2011. 

aasta, kui kulutatud euro kohta teeniti kasumit enam kui 30 eurosenti. Sellist tulemust 

võib pidada juba väga heaks. Kui arvestada, et ühe tonni rapsiseemne tootmise omahind 

oli sel aastal 333,70 eurot/tonni kohta, siis teeb see ühe tonni kohta kasumit 101,78 

eurot. Kuludest peaaegu kolmandiku suurust kasumit võib aga pidada väga heaks 

tulemuseks.  

3.4. AS Tartu Agro rapsikasvatuse ja Viljelusvõistlusel 

osalejate kulude võrdlus 2011. aastal 

Kui tavaliselt leitakse Viljelusvõistlusel tasuvus kultuuri (antud juhul rapsi) ühe hektari 

kohta, siis antud bakalaureusetöös uuritakse võistlusel osalenute ning Tartu Agro 

suvirapsi kasvatamise kogukulusid. Põhjuseks, miks jäetakse välja tulukuse, osa on see, 

et Viljelusvõistluse puhul määratakse koristatud seemne kvaliteet 

Põllumajandusuuringute Keskuses ning saadud tulemuste alusel saadud müügihind on 

lähtuvalt kvaliteedist leitud Baltic Agro nõuete ja hinnakirja alusel. Kuna kaht viimast 

tingimust Tartu Agro puhul täidetud ei ole, siis seda teha ei saa. 

Võttes arvesse, et Tartu Agro puhul on teada kulude maht, kuid mitte leitud samal 

meetodil kui Viljelusvõistluse puhul, siis võivad kulude võrdlused mingil määral nihkes 

olla. Samas aga ei saa tekkinud nihe olla liiga suur, et võrdlus mingeid tulemusi ei 

annaks, kuna kulud on tehtud samal perioodil ja hinnad on seega ligilähedased perioodi 

keskmisele või teatud kuupäeva seisuga sisendite hindadele (nt kütuse hind).  

Tulenevalt olukorrast, kus Tartu Agro-s jaotatakse suur osa kulusid rapsile läbi 

üldkulude, mis sisaldavad kulusid, mida tavaliselt kantakse otse kulukohale, kasutatakse 

kõikide kulude leidmiseks bakalaureusetöös nelja erinevat varianti.  

Kuna Viljelusvõistlus eeldab, et kuludele jagatakse ka 7% üldkuludest, siis Tartu Agro 

puhul liigitatakse üldkulude alla halduskulud ning „Taimekasvatuse üldkulude 

jagamine“ konto. „Taimekasvatuse üldkulude“ konto  koondab enda alla masinatöödega 

seotud kulud; erinevad autotranspordiga seotud kulud, näiteks kütuse vedu ettevõttesse; 
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maamaksu; maade renditasud; taimekasvatusega seotud hoonete elektri maksumuse; 

põllumajandustehnika amortisatsiooni. Taimekasvatuse üldkulude jagamise puhul 

oleneb summa, millelt protsent võetakse rakendatavast meetodist, näiteks esimese 

variandi puhul kogu jaotatavate üldkulude mahult 7%, teise ja kolmanda variandi puhul 

teatud osalt üldkuludelt 7%.  

7% ulatuses üldkulude jaotamine otsekuludele on tingitud olukorrast, kus Eestis puudub 

ametlik juhend, kuidas põllumajanduses omahinda ja kasumit arvutada. Selleks, et teha 

selgeks, milliseks kujunes tooteühiku omahind tuleb aga arvestada kõiki kulusid. Lihtne 

on määrata, kui suured olid kulud seemnele, väetisele, kuid osa kulusid on sellised, mis 

tekivad mitme toote valmistamisel, näiteks põllumajandustehnika amortisatsioon või 

kütuse vedu naftabaasist ettevõttesse. Enno Koik on teinud mitmeid arvutusi, et leida 

tooteühiku kulusid rapsi kasvatamisel. Meetod ei ole nii öelda ametlik, vaid on 

kooskõlastatud eraettevõtetega, läbi arutatud mitmete raamatupidajatega. Kuna pole 

täpselt fikseeritud, mida lugeda üldkuludeks, siis on jaotatava summa määramine 

keerukas. Koik on kasutanud Maamajanduse Infokeskuse kodulehel olevaid 

testettevõtete andmeid ning nende põhjal leidnud, et 2011. aastal tuli Viljelusvõistlusel 

rapsi otsekuludele liita 7% üldkulusid. [Koik 2012] 

Näitamaks, kuivõrd oluline oleks üldkulude alla liigitavate kulude ühtne kindlaks- 

määramine ettevõtete võrdlemiseks kasutatakse bakalaureusetöös ka varianti, kus 

otsekuludele on lisatud 9% üldkulusid, see tähendab arvutusmeetodit, mis oli kasutusel 

enne 2010. aastal aset leidnud tootmissisendite hinnakasvu. 

Esimese variandina leitakse kogukulud otse rapsile kantud kulude kaudu ning lisatakse 

otsekuludele 7% üldkulusid. See meetod sarnaneb oma põhimõttelt enim 

Viljelusvõistluse tulukuse arvutamisel kasutatavale kulude leidmise meetodile. Otse 

jaotatud kulude meetodil saadud rapsi kasvatamise hektarikulusid iseloomustab tabel 6. 

Siin ja edaspidi kasutatakse võrdluses rida, kus üldkulusid on jaotatud 7% ulatuses, kui 

ei ole öeldud teisiti. Tabelist 6 nähtub, et Tartu Agro suvirapsi kasvatamise hektarikulud 

jäävad otse jaotatud kulude meetodil märgatavalt alla Viljelusvõistlusel osalejatele 

(osalejate tulemused tabelis 10 ja lisas 1), mis omakorda näitab ettevõtte head 

konkurentsivõimet. Väikseim kulude vahe on Voore Farmiga, kus kulud hektari kohta 

olid 623 eurot (vahe 125 €/ha) ning suurim vahel Estonia OÜ-g, kus kulud olid 775 
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€/hektarile (vahe277 €/ha). Juba esimese variandi puhul on näha, kui oluline on 

üldkulude suurus ettevõttes ning see, et üldkulud kõikide haru ettevõtetes ühesugustel 

alustel jaotataks. Ainuüksi kahe protsendipunkti suurune vahe üldkulude jagamisel 

muudab tooteühiku omahinda 10 euro võrra. 

Tabel 6. Rapsi kulud hektari kohta otse jaotatud kulude meetodil, € 

Kultuur Tootja Üldkulud  
Kulud, €/ha (k.a. üldkulud, käibemaksuta) 

Seeme Mineraalväetised Taimekaitse Masinatöö Kokku 

Suvi-

raps 

AS Tartu 

Agro 
7% 35 188 38 237 498 

Suvi-

raps 

AS Tartu 

Agro 
9% 38 190 40 240 508 

Allikad: AS Tartu Agro raamatupidamisprogrammi andmebaas; AS Tartu Agro põllukultuuride 

andmestik; autori arvutused 

Kui võtta arvesse, et võistlusel osalenute suurima ja madalaima kulude vahe oli 

vastavalt 152 eurot hektari kohta, siis jäävad Tartu Agro kulud siiski liiga madalateks. 

Tartu Agro madalate kulude puhul mängivad 2011. aastal suurimat rolli madalad kulud 

taimekaitsevahenditele, olles võistlusel osalenute omadest pea kolm korda madalamad. 

Tartu Agro-l 38 €/ha, Viljelusvõistlusel madalaim kulu 108 €/ha.  

Teise võrdlusvariandina leitakse kulud nii, et võetakse aluseks olukorda, mida kirjeldab 

Tartu Agro rapsi muutuvkulude struktuur 2007. aastal (joonis 5)  üldkuludes ca 24% 

ulatuses on tegelikkuses masinatööga seotud kulud. Selle variandi puhul kantakse 

masinatööde kulude alla 24% „Taimekasvatuse üldkulude“ konto mahust. Jaotatav 

üldkulude (vastavalt 7 ja 9 protsenti) osa leitakse halduskulude ja alles jäänud 

„Taimekasvatuse üldkulude“ konto summalt. Olukorda, kus 24% taimekasvatuse 

üldkuludest loetakse masinatööde alla kirjeldab tabel 7. 

Tabelis 7 esitatud kulude maht hektari kohta on veidi suurem, kui tabelis 6 kasutatud 

meetodi puhul. Kõigi kulude suurus peale masinatööde kulude on langenud, selle 

põhjuseks on väiksem jaotatud üldkulude summa. Samas ei ole kaotus teiste 

kulukohtade juures niivõrd suur, et katta masinatöödes tekkinud suuremat kulu, mis 

omakorda tõstab kulusid võrreldes eelmise meetodiga 20 euro võrra hektari kohta. 

Autor leiab, et see meetod annab reaalsema hinnangu hektari kohta tehtud kuludest kui 

esimene meetod. Tabelist 7 nähtub, et 9% üldkulude jaotamise juures on lisandub igale 

otsekulule 2 eurot võrreldes 7% üldkulude jaotamisega, mis teeb lõpptulemusena 

hektari kuludeks 526 eurot (8 eurot enam). 
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Tabel 7. Rapsi kulud hektari kohta, kui üldkuludest 24% on masinatööd, € 

Kultuur Tootja Üldkulud  
Kulud, €/ha (k.a. üldkulud, käibemaksuta) 

Seeme Mineraalväetised Taimekaitse Masinatöö Kokku 

Suvi-

raps 

AS Tartu 

Agro 
7% 33 186 36 263 518 

Suvi-

raps 

AS Tartu 

Agro 
9% 35 188 38 265 526 

Allikad: AS Tartu Agro raamatupidamisprogrammi andmebaas; AS Tartu Agro põllukultuuride 

andmestik; autori arvutused 

Võrreldes Viljelusvõistlusega on taimekaitsevahendite kulud Tartu Agro-s endiselt väga 

madalad. Kusjuures ca 80% taimekaitsevahendite kuludest on seotud umbrohutõrjega 

ning ülejäänud osa erinevate kahjurite ning haiguste tõrjega. Siit võib järeldada, et 

ettevõtte põldudel ei ole kahjurid laialt levinud ning see võimaldab Viljelusvõistluse 

arvestuses teiste ees konkurentsieelise saavutamist. Samas aga on kindlasti võimalik 

kulusid umbrohutõrjevahenditele veelgi kokku võtta, kasutades alternatiivina 

kemikaalidele sügavkündi. 

Kolmanda variandina lähenetakse kulude leidmisele läbi olukorra, kus autor otsib 

kontolt „Taimekasvatuse üldkulud“ välja masinatöödega seotud kulud ning lisab need 

vastavas mahus kulude struktuuri. Jaotatavate üldkulude alla jääb seega taimekasvatuse 

üldkuludest see osa, mis jääb alles peale masinatööde „kandmist“ otsekulude alla. 

Hektari kohta tulevaid kulusid rapsi tootmisel masinatööde eraldamisel autori valikul 

iseloomustab 8. tabel. 

Tabel 8. Rapsi kulud hektari kohta, kui üldkuludest on eraldatud masinatööde kulud, € 

Kultuur Tootja Üldkulud  
Kulud, €/ha (k.a. üldkulud, käibemaksuta) 

Seeme Mineraalväetised Taimekaitse Masinatöö Kokku 

Suvi-

raps 

AS Tartu 

Agro 
7% 30 182 32 312 556 

Suvi-

raps 

AS Tartu 

Agro 
9% 31 183 33 313 559 

Allikad: AS Tartu Agro raamatupidamisprogrammi andmebaas; AS Tartu Agro põllukultuuride 

andmestik; autori arvutused 

Tabelist 8 nähtuvalt suurenevad kulud hektari kohta võrreldes esimese variandiga 81 

euro võrra ja võrreldes teise variandiga 38 euro võrra. Muutus kulude struktuuris on 

toimunud ennekõike masinatööde kulude osas. Taseme juures 312 €/ha kohta võib Tartu 

Agro kulusid masinatöödele pidada Viljelusvõistluse tasemele vastavaks. Samas on 

taimekaitsevahenditele tehtud kulud endiselt väga madalad. On ebatõenäoline, et Tartu 

Agro põllud on umbrohust, haigustest ning kahjuritest niivõrd palju puhtamad, et vahe 
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Viljelusvõistluse põldudega on selle kuluartikli juures lausa enam kui kolmekordne.  

Samas aga on taimekaitsekulusid võimalik isegi veel madalamale taseme tuua, 

kasutades teadlaste avastust, mille kohaselt näiteks hiilamardikate poolt tekitatud 

kahjustusi aitab vähendada see, kui rapsipõllu ümber külvata justkui raamina rüpsi. 

Rüps valmib kiiremini ning seetõttu lähevad hiilamardikad rüpsi õielehti sööma ning 

rapsi saak jääb alles. (Case, 2011) 

Kolmanda variandi puhul ei ole jaotatav üldkulude protsendi suurus enam nii olulise 

rolliga. Hektari kulud rapsiseemne tootmisel erineva 7 ja 9 protsendi jaotatavate 

üldkulude puhul kolme euro võrra.  

Neljanda variandina võrreldakse Viljelusvõistluse ja Tartu Agro suvirapsi kasvatamise 

kulusid lähtuvalt „Kattetulu arvestuse“ raamatus (Kattetulu… 2009) käsitletud 

agrotehnoloogiliste kaartide alusel toodud masinatööde mahule ja maksumusele. Tartu 

Agro keskmine suvirapsi toodang 2011. aastal oli 2,39 t/ha, seega valitakse masinatöö 

kulud 2,5t/ha saagi tasemele vastavad. Ettevõtte rapsikasvatuse kulusid hektari kohta 

lähtuvalt agrotehnoloogilise kaardi masinatööde maksumusest iseloomustab tabel 9. 

Üldkulude jagamise osast on eraldatud masinatööde kulud, samas mahus, mis 

kolmandas variandis. 

Võrreldes 8-nda ja 9-nda tabeli kogukulude mahtu, on näha kulude suurusjärgu 

sarnasust. Selline olukord lubab oletada, et Tartu Agro masinatööde otsekulude maht 

rapsile jääbki reaalselt vahemikku 312-320 eurot. Autor leiab, et 559 eurone hektarikulu 

on siiski Viljelusvõistlusel osalejatega võrreldes veidi madal. Kogukulu näitaja viivad 

madalamale tasemele madalad mineraalväetiste ning taimekaitsevahendite kulud.  

Tabel 9. Rapsi kulud ha kohta agrotehnoloogilise kaardi masintööde maksumuse 

järgi, € 

Kultuur Tootja Üldkulud  
Kulud, €/ha (k.a. üldkulud, käibemaksuta) 

Seeme Mineraalväetised Taimekaitse Masinatöö Kokku 

Suvi-

raps 

AS Tartu 

Agro 
7% 30 182 32 320 559 

Suvi-

raps 

AS Tartu 

Agro 
9% 31 183 33 320 566 

Allikad: Kattetulu… 2009; aruanne kulukohtade ja kontode lõikes 2011; AS Tartu Agro põllukultuuride 

andmestik; autori arvutused 
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Võib oletada, et erinevus võistluspõldude ja ettevõtte hektarikulude vahel  tekib ka 

sellest, et Viljelusvõistlusel osalevaid põlde jälgitakse erilise hoolega, sealt soovitakse 

saada eriti silmapaistvaid saake ning seetõttu ei hoita ilmselt väetiste ning 

taimekaitsevahendite pealt kokku  kasutatakse kõige uuemaid väetiseid ja 

taimekaitsevahendeid, mis võivad olla küllaltki kallid.  

Neljanda variandi puhul võib täheldada, et 7% üldkulude jaotamise juures on kulude 

kogumaht sama, mis kolmanda variandi puhul 9% üldkulude jaotamisel. Kui aga 

vaadata olukorda sisendite lõikes eraldi, siis summade kattumist ei ole. Kolmanda 

variandi puhul on kõik kulud peale masinatööde neljandast variandist madalamad. 

Autori poolt võrdlustes kasutatud Viljelusvõistluse tulemused on toodud tabelis 10 ja 

lisas 1. Tartu Agro puhul on kulud leitud kõikide rapsipõldude peale kokku ning jagatud 

seejärel hektaritega, mis näitab aritmeetiliselt keskmisi kulusid hektari kohta. Autor 

julgeb oletada, et Tartu Agro rapsikasvatamise kulud hektari kohta oleksid samuti 

Viljelusvõistluse parimate tasemel.   

Vaadeldes Tartu Agro suvirapsi keskmist saagikust 2011. aastal, milleks on 2,4 t/ha 

ning Viljelusvõistluse saagikusi, mis jäävad vahemikku 2,2-3,4 t/ha, siis oleks Tartu 

Agro ka saagikuse poolest konkurentsivõimeline. Kui oletada, et põldudelt koristatud 

seeme on toiduvilja kvaliteediga, siis saavutaks Tartu Agro Viljelusvõistluse tasuvuse 

arvestuses hea tulemuse.  

Tabel 10. Tartu Agro ja Viljelusvõistlusel osalejate suvirapsi kulud hektari kohta 7% 

üldkulude jaotamise juures, € 

Variant 

Saagi-

kus, 

t/ha 

Tootja 
Kulud, €/ha (k.a. üldkulud, käibemaksuta) 

See-

me Mineraalväetised Taimekaitse 

Masina-

töö 

Kok-

ku 

I 2,4 AS Tartu Agro 38 190 40 240 508 

II 2,4 AS Tartu Agro 35 188 38 265 526 

III 2,4 AS Tartu Agro 31 183 33 313 559 

IV 2,4 AS Tartu Agro 31 183 33 320 566 

V
õ

is
tl

ej
a 3,4 Estonia OÜ 42 296 114 323 775 

3,0 Voore Farm OÜ 38 205 108 272 623 

2,8 Nuudi talu 43 247 112 382 783 

2,2 Avispeamees OÜ 51 274 109 291 725 
Allikad: Mets, Maamajandus. 2011, nr. 11, lk 6; AS Tartu Agro raamatupidamisprogrammi andmebaas; 

AS Tartu Agro põllukultuuride andmestik; Kattetulu… 2009;autori arvutused 
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Ühe variandina saagikuse suurendamiseks ja ühtlasi läbi suurema saagi teenitava tulu 

suurendamise võimaluseks oleks otsida veelgi paremini kohalikku kliimasse ning 

põldudele sobivaid rapsisorte. Esialgu võib uute sortide seemne hind tunduda küllaltki 

kõrge, aga suurema saagikusega toob uus suvirapsisort kulutatud raha mitmekordselt 

tagasi. Tabelis 10 esitatud võrdluse puhul on näha, et III ja IV variandi puhul, mil 

kogukulud olid kõige lähedasemad Viljelusvõistlusel osalejatele, olid seemnekulud 

äärmiselt madalad. Siit võib taas oletada, et Viljelusvõistlusel osalejad katsetavad kõige 

uuemaid ja seeläbi ka veidi kallimaid sorte. 

Nagu juba varem mainitud, jäävad ka mineraalväetiste kulud Tartu Agro puhul 

märgatavalt alla võistlusel osalejatele. Ühe olulise põhjusena toob autor siinkohal välja 

ettevõttes vedelsõnniku ja läga kasutamise väetisena. Tartu Agros proovitakse 

põldudele laotada nii palju sõnnikut kui võimalik, mis omakorda loob orgaanilise 

väetise abil viljaka mulla, mis vähendab mineraalväetiste vajadust. Seega on sõnniku 

kasutamine väetisena veel üheks Tartu Agro konkurentsieeliseks Viljelusvõistlusel 

osalemiseks, kuna saavutatakse suur kokkuhoid mineraalväetistega seotud kuludes. 

Tartu Agro märkimisväärselt madalamad taimekaitsevahenditega seotud kulud 

võrreldes Viljelusvõistlusel osalejatega loovad samuti eelise. Ei saa aga välistada, et 

suurem kulu taimekaitsevahenditele ei vii lõpptulemusena suurema saagini ning seeläbi 

rapsilt saadav suurenemisele. 

Masinatööde kulude puhul peab autor optimaalseks kuluks III ja IV variandi tulemusena 

saadud 313-320 eurot hektari kohta. Siinkohal aga tuleks uurida, kas masinatööde 

kulusid on võimalik kärpida läbi uue tehnika soetamise, võimaldaks teha masinatööd 

efektiivsemaks, kulutades vähem aega, kütust ning tagaks põllutööde parema kvaliteedi. 

Selliste investeeringute tasuvuse uurimiseks tuleks aga kirjutada eraldi töö, seega 

siinkohal seda teemat rohkem ei puudutata.  

Igal ettevõttel on võimalik oma kulusid mingite väikeste varieeruvuste ja eksimuste 

najal võrrelda Viljelusvõistlusel osalejate sama kultuuri kuludega ning seeläbi järeldada, 

kui edukad kultuuri viljelemises ollakse. 

Kokkuvõttes võib öelda, et autori arvates oleks AS Tartu Agro Viljelusvõistluse 

tasuvuse arvestuses kindlasti konkurentsivõimeline. Muidugi ei saa kindlalt öelda, 
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millise kvaliteediga suvirapsiseeme võistlustel osaledes kujuneb ning millist hinda selle 

eest makstakse, samuti pole teada, milliseks kujuneb konkreetse põllu saak (praegune 

arvestus on kogu rapsi kasvupinna põhjal koostatud), kuid madalad kulud rapsi 

tootmisel tagaks ettevõttele kindlasti võistlusel antud kategoorias osaledes edu.  

3.5. Kaudne hinnang rapsi tasuvusele  

Rapsikasvatuse kaudset hinnangut võib vaadelda mitmest aspektist. Antud 

bakalaureusetöös on olulisem küll rapsikasvatuse kaudne majanduslik tasuvus, kuid 

tegelikkuses eksisteerib selle kõrval ka looduslik ning sotsiaalne tasuvus.  

Loodusliku kaudse tasuvuse alla liigitab töö autor rapsi mõju mullaviljakusele. Olgugi, 

et selline tasuvuse aspekt on vaieldav, kuna on nii neid teadlasi, kes ütlevad, et rapsi 

kasvatamine põldudel parandab mullaviljakust, kui ka neid, kes väidavad, et 

rapsikasvatus on põldudele kahjulik. Igal juhul näeb autor rapsi lisamises külvikorda 

looduslikku kaudset tasuvust. Rapsi lisamine kasvatatavate kultuuride nimekirja tagab 

põldudel viljavahelduse ning pärsib seeläbi haiguste levikut. Ka Tartu Agro on 

maininud, et nende jaoks on raps oluline kultuur just viljavahelduse tõttu. 

Sotsiaalse tasuvuse all mõeldakse ennekõike inimestele, kes leiavad rakendust rapsi 

tootmise erinevates protsessides. Iga töötav inimene on võit ühiskonnale  tööjõuturul 

hõivatud inimesed on ühiskondlikult aktiivsemad ning riik ei pea neid toetama. Ei saa 

öelda, et taimekasvatusega tegelevas ettevõttes oleksid inimesed konkreetselt hõivatud 

just rapsi kasvatamise protsessiga, kuid see on üks osa nende tööst. Näitena võib tuua 

olukorra, kus ettevõte otsustab kasvatama hakata talirapsi (ka Tartu Agro külvas 2011. 

aasta sügisel esmakordselt talirapsi). Kuna talirapsi põldude ettevalmistamine ja seemne 

külvamine toimub ajal, kui teiste teraviljakultuuride koristamine alles käib tähendab see 

tööd rohkematele põllumajandussektoris hõivatud inimestele. 

Majanduslik kaudne tasuvus rapsi kasvatamisest tuleneb ennekõike peale rapsiseemne 

töölemist alles jääva rapsikoogi kasutamises loomasöödana. Rapsikooki kasutatakse 

veiste ja piimakarja söödana.  

Teise olulise majandusliku aspektina tuleb mainida rapsikasvatamist, kui riskide 

maandamise võimalust. Rapsi lisamine külvikorda loob ettevõttele suurema baasi 

kultuuridest, mida on võimalik müüa ning seeläbi tulu teenida. Kui mõnel aastal peaks 
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teravilja (näiteks toiduodra) saak madalaks jääma võib rapsi saak olla just suurem ning 

seeläbi on ettevõttel võimalik oma rahalist kaotust vähendada. Samas on rapsi 

kasvatamine kaudselt tasuv kogu majandussüsteemile, kuna rapsiseeme on toormeks 

töötlevale tööstusele, mis valmistab seemnetest toiduõli või biodiislit. Siit taas üks 

kaudne majandusliku tasuvuse näitaja rapsi tootmisel  rapsil on mitmeid 

turustuskanaleid, seega ei jää seeme kasvatajale kätte, tema alternatiiviks on müüa 

seeme toiduainetööstusele või biodiisli tootmiseks.  

Rapsikasvatamise kaudne tasuvus Tartu Agro jaoks tuleb ennekõike välja ettevõtte 

loomakasvatuse suurest rapsikoogi vajadusest ning sellest tulenevast piimakarja 

toodangu suurenemisest. Kuumtöödeldud rapsikook on piimakarja söödaratsioonis 

olulisel kohal, moodustades 20% (52 MJ) ratsioonis olevast energiast, mis omakorda 

tähendab ühe lehma kohta päevas 3-4 kg rapsikooki [Linnus 2012]. Hinnanguliselt on 

Tartu Agro peazootehnik hinnanud piimatoodangu kasvu tänu rapsikoogi lisamisele 

söödaratsiooni 10%-liseks.  

Hoolimata faktist, et ettevõte kasvatab ise rapsi ning müüb oma toodangu edasi, ei saa 

ega pole ka kunagi saanud Tartu Agro rapsikooki sisse osta soodsamatel tingimustel. 

2011. aastal oli keskmine ostetud rapsikoogi hind 247,92 €/tonn. [Linnus 2012] Kui 

vaadelda ettevõttes kasutatavaid teisi rasvarikkaid söötasid nagu sojasrott ning 

palmirasv on rapsikook neist odavaim.  

Rapsikook lisati Tartu Agro lüpsikarja söödaratsiooni 2002. aastal, mil seda kasutati 

päevalillekoogi kõrval 1-1,5 kg lehma kohta. 2004. aastal, mil keskmine piimatoodang 

tõusis 7401 kilogrammile lehma kohta (võrreldes 2003. aastaga suurenes toodang 5%) 

suurendati rapsikoogi osatähtust 3-4 kilogrammini. Järgnevatel aastatel on 

piimatoodang järjepidevalt tõusnud. Piimatoodangu suurenemise põhjuseks peab 

peazootehnik rapsikoogi kasutamise kõrval ka tõuaretust, pidamistingimuste paranemist 

ning üldist söödaratsiooni.  

Tartu Agro seisukohalt on seega rapsikoogi kaudne mõju piimatoodangule ligikaudu 

10%-line. Suurem piimatoodang omakorda tähendab aga suuremat tulu piima müügist. 

Rapsist toodetakse biodiislit, mida liigitatakse biokütuste alla ja Tartu Agro hakkab ka 

ise osalema ühes biogaasi jaama rajamise projektis, varustades seda sõnniku ja siloga. 
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Samas tasub ettevõttel mõelda ühe alternatiivina ka rapsiseemne müümisele biodiisli 

tootmiseks. Biodiisli tootmise kaudne mõju ettevõtte jaoks seisneb selles, et laieneb 

rapsi turustamisvõimalus, mis loob kasvatajas kindlustunde.   
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KOKKUVÕTE 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda majanduslik hinnang Tartu Agro suvirapsi 

kasvatamise tasuvusele ning leida võimalusi tasuvuse suurendamiseks. Töö eesmärk 

saavutati. Töö koostamisel uuriti Tartu Agro suvirapsi kasvatuse tasuvuse näitajaid ning 

tehti nende põhjal üldistusi, mis on rakendatavad ka teiste ettevõtete rapsikasvatuse 

tasuvuse suurendamisel. 

Bakalaureusetöös koostatud aktsiaseltsi Tartu Agro suvirapsi kasvatamise 

tasuvusnäitajate analüüsi tulemusena jõudis autor järeldusele, et suvirapsi kasvatamine 

on üldjuhul tasuv tegevus. Olulist rolli rapsikasvatuse tasuvuse suurendamisel mängivad 

kulud, kuna kulusid saab ettevõte kontrollida, tulusid reeglina eriti mitte. 

AS Tartu Agro puhul on rapsikasvatuse kulude eristamine taimekasvatuse kuludest 

raskendatud, sest mitmed otsekulud jaotatakse kultuuri kuludeks läbi konto 

„Taimekasvatuse üldkulud“. Autor leiab, et kui ettevõte jaotaks rapsikasvatusele kulusid 

otse, mitte läbi tervet taimekasvatust haarava üldkulude-konto, siis oleks rapsikasvatuse 

tegelikud kulud selgepiirilisemad ning kohad, kust kulusid annaks kärpida oleksid 

paremini nähtavad.  

Töö tulemusena jõudis autor järeldusele, et Tartu Agro suvirapsi omahinda on antud 

kuluarvestussüsteemi puhul raske ette prognoosida, kuna jaotatavate üldkulude osa ei 

ole hästi prognoositav. Autori arvates peaks Tartu Agro taimekasvatus kultuuride 

kuluarvestussüsteem ümberkorraldamist, eesmärgiga vähendada konto „Taimekasvatuse 

üldkulud“ abil jaotatavate muutuvkulude mahtu ja suurendada otse jaotatavate 

muutuvkulude osakaalu struktuuris. Hetkel on kultuuriga seotud teatud otsekulud 

peidetud taimekasvatuse üldkulude alla ning seetõttu paistavad suvirapsi otsekulud 

madalamana, kui nad tegelikkuses on.  

Siinkohal jõudis bakalaureusetöö autor järeldusele, et põllumajanduses oleks vaja ühtset 

süsteemi omahinna ning kasumi leidmiseks. Süsteem on vajalik haru ettevõtete 
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omavaheliseks võrdlemiseks. Autor leiab, et erilist tähelepanu vajaks üldkulude alla 

liigituvate kulude osa, kuna ettevõtted võivad praeguses reglementeerimata olukorras 

liigitada üldkulude alla vägagi erinevaid kulusid. Nagu näiteks Tartu Agro puhul 

masinatöödega seotud kulud, mida tegelikult oleks võimalik otse kultuurile jaotada. 

Leitud tasuvusnäitajate, milleks olid antud töös vaatluse all müügikäibe puhasrentaablus 

ja kulurentaablus, on näha, et rapsikasvatuse tasuvus on aastati kõikuv, kuid 

pikaajaliselt siiski rahuldaval tasemel. Autor leiab, et rentaablusnäitajate välja toomine 

on iga ettevõtte jaoks hea tasuvuse leidmine variant, kuna näiteks kulurentaabluse 

näitaja puhul on konkreetselt näha, kui palju kulutatud euro kohta raha tagasi teeniti. 

Selline teadmine aitab ettevõttel aga paremini mõista, kus on peidus tasuvuse 

suurendamise võti, kas kulud on liiga suured või on toodangu müügihind liiga madal 

ning tootmine ei tasu end ära. 

Võrreldes Tartu Agro suvirapsi kasvatamise kulusid Viljelusvõistlusel osalenutega, 

jõudis autor järeldusele, et ettevõte oleks antud võistluse tulukuse kategoorias osaledes 

kindlasti konkurentsivõimeline. Siinkohal tuleb aga mainida, et rakendatud neljast 

kulude võrdlemise variandist andsid arvatavalt kõige reaalsemaid tulemusi variandid, 

kus üldkuludest eraldati masinatööde kulud (variant 3) ning variant, kus kulud arvutati 

agrotehnoloogilistel kaartidel toodud tööde mahu ja maksumuse põhjal (variant 4).  

Bakalaureusetöö autor on arvamusel, et Tartu Agro on võimeline suvirapsi kulusid 

veelgi kärpima ning madalate kulude tulemusena suuremat kasumit teenima. Ettevõtte 

rapsikasvatuse hektarikulude võrdlemine Viljelusvõistlusel osalevate ettevõtete 

kuludega on igale ettevõttele heaks võrdluseks, teadmaks millisel tasemel ise hetkel 

kultuuri viljelemisel ollakse. 

Tasuvuse suurendamise võimalusena näeb autor uute suvirapsisortide kasutamist, 

taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise võimalikke alternatiive, mineraalväetiste 

asendamist võimalikult suures osas orgaanilise väetisega ning masinapargi uuendamise 

tulemusena tekkivat võimalikku kulude kokkuhoidu. Samasugused kulude kärpimise 

võimalused on olemas ka kõigil teistel rapsikasvatusega tegelevatel ettevõtetel. 

Autor leiab, et rapsikasvatamine on nii ühiskonnale kui ka loodusele mitmest aspektist 

tasuv tegevus. Elanikkonnale pakub taimekasvatus (rapsi kasvatus) töökohti, mis 
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tagavad sotsiaalse heaolu. Rapsi viljelemine  ühe kultuurina külvikorras parandab 

mullaviljakust.  

Majanduslikult toob rapsikasvatamine kasu ettevõtjale, kes hajutab kultuuri kasvatades 

oma riske, seetõttu, et rapsi kokkuostuhind on üldjuhul kõrge ning isegi teraviljast 

madalama saagikuse korral saavutatakse kasumlikkus. Piimakarjakasvatusega 

tegelevatele ettevõtetele tagab rapsikoogi lisamine ratsiooni suurema piimatoodangu.  

Töötlevale tööstusele tagab rapsi tootmine toorme. 

Üldiselt peab autor suvirapsi kasvatamist perspektiivikaks taimekasvatuse suunaks. 

Pikema perioodi puhul on kasum tagatud, hoolimata mõnel aastal tekkivatest 

tagasilöökidest. Rapsiseemnele on olemas turg, mis on pidevalt kasvamas, eelkõige läbi 

biodiisli tootmise suurenemise.  

Tartu Agrol nagu teistelgi rapsi kasvatamisega tegelevatel ettevõtetel on rapsiseemne 

müügiks mitmeid alternatiive  müüa toodang toiduainetööstusesse või biokütuse 

tootmiseks. Samuti on Tartu Agro puhul näha, et töötlemise tulemusena tekkiv 

rapsikook on piimakarjakasvatuse söödana suurendanud toodangut, mis näitab 

rapsikasvatuse kaudset tasuvust. 
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LISAD                  

Lisa1. Viljelusvõistlus 2011 rapsi tulukus 

Lisa 1. Viljelusvõistluse 2011 rapsi tulukus 

        
Kultuur 

Saak, 

t/ha 
Tootja 

Kulud, €/ha (k.a. üldkulud, käibemaksuta) 
Kvaliteet Müügihind, 

€/t 

Tulu 

müügist, 

€/ha 

Arvestuslik 

kasum, €/ha Seeme Mineraalväetised Taimekaitse Masinatöö Kokku 

Suviraps 3,4 Estonia OÜ 42 296 114 323 775 toidu 418 1421 646 

Suviraps 3,0 Voore Farm OÜ 38 205 108 272 623 X 360 1081 457 

Suviraps 2,8 Nuudi talu 43   247* 112 382 783 toidu 412 1152 369 

Suviraps 2,2 Avispeamees OÜ 51 274 109 291 725 toidu 404 890 165 

Taliraps 3,5 Männiku Piim OÜ 62 339 118 286 806 toidu 431 1507 702 

Taliraps 3,6 Pae Farmer OÜ 34   232* 84 378 728 toidu 397 1428 699 

Taliraps 3,0 Kõljala POÜ 39  316* 67 336 758 toidu 422 1309 551 

Allikas: Mets, Maamajandus. 2011, nr. 11, lk 6 

Märkused: *-tootjad kasutasid ka vedelsõnnikut, mille hinda ei arvestatud 
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SPRING SWEDE RAPE PROFITABILITY ON THE 

EXAMPLE OF AS TARTU AGRO 

Airi Kool 

SUMMARY 

Bachelor's thesis is compiled in Estonian and has 55 pages. There are 7 charts and 10 

tables used in the work. There are 48 sources in the references.  

Oilseed rape is more and more popularity gaining cereal in Estonia and elsewhere in the 

world. If we look at the land under rape growing in Estonia, it has grown almost 100 

times in the last 20 years.  

The aim of this Bachelor's thesis is to give an economic evaluation to joint-stock 

company Tartu Agro’s spring swede rape growing in years 2007-2011 and to search for 

opportunities to increase the profitability of rape.  

In the work there is given an overview of the analyse results of Ltd. Tartu Agro’s spring 

swede rape’s growing profitability indicators, Tartu Agro’s spring swede rape’s 

expenses are compared with the competitors taking part in the cultivatsion contest 

(Viljelusvõistlus), the possibilities for increasing rape growing profitability are brought 

out and there is given an evaluation to the perspective of growing rape.  

The empirical part is based on the economic indicators gathered from the joint-stock 

company Tartu Agro. The data is gathered by structured interviews and by observing 

the documents. Statistical-mathematical and comparing analysing, also generalisation is 

used for processing the data and for interpreting the results. Traditional profitability 

figures like net profit margin and cost effectiveness are used in agricultural companies 

for the evaluation of profitability.  

Based on the results of the analysis about the Ltd. Tartu Agro’s spring swede rape 

growing profitability indicators compiled in the Bachelor's thesis it is come to an 
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conclusion, that an important part in increasing the rape growing profitability play costs, 

because costs can be controlled by the company, but incomes as a rule not.  

In the work there is concluded that the cost of Tartu Agro’s spring swede rape is 

difficult to predict, because the part of the divisional overheads cannot be well 

prognosed. Also, the author is of the opinion that in the structure of variable costs the 

overheads account should not play such a big role. It may create an illusion of low 

directly divided variable costs (the cost of machine’s work). Based on the found 

profitability indicators, net profit margin and cost effectiveness it can be seen that the 

profitability of rape growing is fluctuating from year to year, however, in long term it is 

cost-effective.  

By comparing Tartu Agro’s spring swede rape’s growing costs with the ones who had 

taken part in cultivation contests, it is come to a conclusion that the company would 

have been competitive in the given contest in profitability category. 

As a possibility to increase profitability, it is brought out useing new spring swede rape 

sorts, possible alternatives for decrasing the use of pesticides, replacing mineral 

fertilizers as much as possible with organic fertilizers and possible cost saving by 

renewing the machinery. 

In general the author considers growing of spring swede rape as a perspective branch of 

agriculture, in long term the profit is ensured, despite the setbacks that may happen on 

some years. Rape seed has demand and market, that is constantly increasing, at the 

moment by producing biodiesel. Therefore there are many alternatives for selling the 

rape seeds- to sell the output to food industries or for producing biodiesel. Also, it can 

be seen that as a result of processing the emerging rapeseed cake as a dairy husbandry 

feed has incresed the output, that shows indirect profitability of rape growing.  

 


