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Eesti põllumajanduse sada aastat



Olulised numbrid Eesti põllumajanduses 2018

• Veiseid 251 000 sh piimalehmi 86 400
• Sigu 290 500 
• Lambaid ja kitsi 78 300 
• Hobuseid 5700 
• Põllumajanduslinde 2 109 300 
• Mesilasperesid 49 000
• Teraviljatoodang 920 900 tonni
• Teravilja kasvupind 350 430 ha 
• Lihatoodang (eluskaalus) 112 993 tonni
• Piimatoodang 807 500 tonni
• Meetoodang 1253 tonni
• Munatoodang 206 600 000 tk
• Kalapüük 87 250 tonni
• Teravilja keskmine saagikus ~2625 kg/ha 
• Keskmine piimatoodang lehma kohta ~9330 kg

Allikas: Statistikaamet



Eesti isevarustamise tase 



Muutused ühe ettevõtte/piirkonna näitel 25 aasta jooksul

• Estonia kolhoosi töötajate arv 1989 - 878, 1994- 440

• 2002 – praegune suurus OÜ Estonia Farmid (5 ettevõtet - 350 
töötajat, 2019- 150

• 25 aastaga on toimunud peaaegu 10 kordne töötajate arvu 
vähenemine.

Reibas diktorihääl teatab 1965 aasta kinokroonikas: „Rukkilõikus 
Estonia kolhoosis kombainiga CK-4 käib nobedalt: ikka tund ja tonn.“ 
Tookord töötas samal pinnal põldudel kokku ehk 40 sellist kombaini. 
Praegu on Estonia Farmidel kokku ainult 4 kombaini. Neist kahel on 
lõikepinna laiuseks 12,5 meetrit. Sellise kombaini jõudluseks on 40 tonni 
tunnis. Ehk siis: tund ja nelikümmend tonni- nõnda käib viljakoristus 
Estonia Farmides!



OÜ Estonia Farmid- müügikäive kasv
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Tehnoloogilised muutsed on muutnud pöördumatult nii 
põllumajandust kui maaelu

• Eesti põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses hõivatute arv  2018 –
21,9 tuh. inimest 664,7 tuh. hõivatust (3,3%)

• Põllumajanduses on töökäte puudus

• Jätkuv tehnoloogiline areng võimaldab suurendada tootmismahte nii 
toiduainete sisetarbe rahuldamiseks kui ekspordiks

• Toimunud on põllumajandustootmise tugev kontsentreerumine, mis ei 
näita pidurdusmärke

• Kas niisugune tootmise koondumine väga väikese arvu inimeste kätte on 
Eesti huvides?

• On selge, et unistus 1930ndate Eesti maaelu juurde tagasipöördumisest on 
naiivne.

• Neid inimesi ei ole ega tule, kes tahaksid hakata tavatootmise väiketalu 
pidama. Isegi tasuta maa jagamine ei tooks tagasi ka Kalevipoegi.

• Maaelu arengu huvides on tasuvate mittepõllumajanduslike tehnoloogiliste 
töökohtade loomine maapiirkondadesse. Biomajanduse areng?



Ülemaailmsed väljakutsed ja võimalused Eesti 
põllumajandusele

• Stanfordi Ülikooli teadlaste uurimistöö hinnangul võidavad aastaks
2100 kliimamuutuste põhjusel Maa põhjapoolsetel aladel paiknevad riigid
sisemajanduse kogutoodangus inimese kohta märkimisväärselt. Eesti-
+259%

• Nõudlus toidu järele suureneb lähitulevikus jätkuvalt seoses maailma 
rahvastiku kasvuga, hinnanguliselt on see aastaks 2050 kasvanud 70%

• Eestis on haritavat maad inimese kohta 0,8 ha, mis on üks suuremaid
näitajaid. Jätkub vett.

• Heade oskustega ja haritud inimesed, tehnoloogiline tase on kõrge

• Väljakutseks on Euroopa Liidu ühise majandusruumi ja seniste 
kaubandusreeglite jätkumine.

• Kliimamuutuste ning keskkonnakoormuse leevendamiseks on üleminek
läbimõeldud ressursikasutusele - ehk biomajandusele - vältimatu.



Biomajanduse väärtusahelad 
(Allikas: MEM, Toomas Kevvai)



TÄNAN!


